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ANIOŁY KULTURY 

Do 10 maja 2017 r. można 
zgłaszać kandydatów, którzy 
w tym roku powalczą o nagrodę 
Anioła Kultury Gminy Lubin, 
najważniejsze wyróżnienie 
przyznawane lokalnym twórcom. 
Laureatów wybierze Rada 
Artystyczna powołana przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin. 
Poznamy ich 3 czerwca podczas 
Dni Kultury Gminnej.  Str. 9 
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MIARKA SIĘ 
PRZEBRAŁA 

Ciężarówki przewożące piasek 
z Kopalni Kruszywa w Zimnej 
Wodzie do budowanej S-trójki 
nie mogą  - przynajmniej na 
razie - jeździć tą drogą do 
czasu naprawienia jezdni.  
Wójt Gminy Lubin i Starosta 
Lubiński wypowiedzieli  
porozumienie, na mocy którego 
kopalni udzielono warunkowej 
zgody dopuszczającej do 
ruchu samochody o masie 
przekraczającej 16 ton.  Str. 7

HISTORIA JAKICH 
MAŁO… 

Uroczysta Msza św. w intencji 
strażaków i ich rodzin rozpoczęła 
obchody 70-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Księginicach. 
Jednostkę powołano 5 
lutego 1947 r. w ówczesnych 
Kniaznicach. Wyposażenie OSP 
było początkowo wyjątkowo 
skromne. Składała się na nie 
wyłącznie ręczna sikawka. 
W 1967 r. jednostka otrzymała 
motopompę PO-3 M800. Za 
wzorową działalność i wzorowe 
utrzymanie sprzętu w 1973 
roku jednostka wzbogaciła się 
o samochód pożarniczy typu 
ŻUK…   Str. 13 

HARMONOGRAM 
ODBIORU 
ODPADÓW 
KWIECIEŃ
– CZERWIEC 2017 
 STR. 14 

Kolejny numer Wiadomości Gminnych 9 maja 2017 r.

TRADYCJE 
WIELKANOCNE 2017 

Wójt Gminy Lubin  
Tadeusz Kielan   

Paschy, baby, 
mazurki i torty, drób, 
wieprzowina, a nawet 
jagnięcina oraz 
oczywiście jajka na 
wiele sposobów – to 
tylko część potraw, 
które pojawiły na 
się na świątecznych 
stołach podczas 
Tradycji Wielkanocnych 
2017. Kunszt ich 
podania zapierał wręcz 
dech w piersiach, 
a emocje towarzyszące  
ogłoszeniu wyników 
sięgały zenitu… 
Ostatecznie Grand 
Prix otrzymało Koło 
Gospodyń z Krzeczyna 
Wielkiego za… 
wielkanocną paschę. 
Na zdjęciu Krysia Trafi dło 
ze zwycięskiej ekipy. 
 Str. 10 - 11
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Przewodniczący 
Rady Gminy Lubin 
Norbert Grabowski 

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego
 pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia 

radości i wszelkiego dobra. 
Wielkanoc to święta nadziei i odradzającego się życia. 
Towarzyszący im wiosenny nastrój napawa radością 

i optymizmem... Niech ten szczególny czas, który 
rozbudza w nas nadzieję, przyniesie początek wszystkim 

Państwa planom i zamierzeniom oraz pozwoli na 
przeżycie pięknych rodzinnych świąt. 
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PRZYSŁOWIA 
NA WIOSNĘ 
Kwiecień, plecień, bo przeplata, 
trochę zimy, trochę lata.

****
Kiedy w kwietniu słonko grzeje, 
wtedy chłop nie zubożeje.

****
Ciepły kwiecień, mokry maj, 
będzie żytko jako gaj.

****
Pogody kwietniowe - słoty 
majowe.

****
Deszcze częste w kwietniu 
wróżą, że owoców będzie dużo.

****
Gdyby w kwietniu nie padało, to 
owoców będzie mało.

****
Kwiecień co deszczem rosi, wiele 
owoców przynosi.

****
Jak przygrzeje słonko, przejdzie 
kwiecień łąką.

****
Choć i w kwietniu słonko grzeje, 
nieraz pole śnieg zawieje.

****
Jeśli w kwietniu pszczoły latają, 
to długie chłody się 
zapowiadają.

****
Chłodny maj, dobry urodzaj.

****
Ciepły kwiecień, mokry maj - 
będzie zboże jako gaj.

****
Częste w maju grzmoty 
rozpraszają chłopom zgryzoty.

****
Deszcz majowy, chleb gotowy.

****
Kiedy mokry maj, będzie żyto 
jako gaj. 

****
Dużo chrabąszczy w maju, 
proso będzie niby w gaju.

****
Gdy kukułka kuka w maju, 
spodziewaj się urodzaju.

****
Gdy maj jest przy pogodzie, nie 
bywają siana w szkodzie. 

****
Gdy się maj z grzmotem odezwie 
na wschodzie, rok sprzyja sianu 
i zbożu w urodzie.

****
Grzmot w maju nie szkodzi, sad 
dobrze obrodzi.

****
Grzmot w maju sprzyja 
urodzaju.

****
Jeśli w maju grzmot, rośnie 
wszystko w lot.

Minister Rolnictwa 
i Rozwoju 
Wsi Krzysztof 
Jurgiel podpisał 
rozporządzenie 
uchylające nakaz 
odosobnienia drobiu 
lub innych ptaków 
w zamkniętych 
obiektach 
budowlanych lub 
innych miejscach 
w gospodarstwie. 
Od 6 kwietnia 2017 
r. ptactwo domowe 
może być wypuszczane 
na wolny wybieg. 
Pozostają jednak 
pewne obostrzenia.

W rozporządzeniu złagodzono 
część przepisów, jednak gospodar-
stwa hodujące drób dalej będą mu-
siały przestrzegać środków bioase-
kuracji. 

Zgodnie z rozporządzeniem rol-
nicy muszą m.in.: 

- utrzymywać drób w sposób 
ograniczający jego kontakt z dziki-
mi ptakami,  

- zgłaszać do powiatowego leka-
rza weterynarii miejsc, w których 

jest utrzymywany drób lub inne 
ptaki,

- utrzymywać drób w sposób wy-
kluczający jego dostęp do zbiorni-
ków wodnych, do których dostęp 
mają dzikie ptaki,  

- przechowywać paszę dla pta-
ków w sposób zabezpieczający 
przed kontaktem z dzikimi ptakami 
oraz ich odchodami,  

- karmić i poić drób oraz ptaki 
utrzymywanych w niewoli w sposób 
zabezpieczający paszę i wodę przed 
dostępem dzikich ptaków oraz ich 
odchodami,  

- wyłożyć maty dezynfekcyjnych 
przed wejściami i wyjściami z bu-
dynków inwentarskich, w których 
jest utrzymywany drób, w liczbie 
zapewniającej zabezpieczenie 
wejść i wyjść z tych budynków – 

w przypadku ferm, w których drób 
jest utrzymywany w systemie bez-
wybiegowym,  

- stosowanie przez osoby wcho-
dzące do budynków inwentarskich, 
w których jest utrzymywany drób, 
odzieży ochronnej oraz obuwia 
ochronnego, przeznaczonych do 
użytku wyłącznie w danym budyn-
ku – w przypadku ferm, w których 
drób jest utrzymywany w systemie 
bezwybiegowym,  

- stosowanie przez osoby wyko-
nujące czynności związane z obsłu-
gą drobiu zasad higieny osobistej, 
w tym mycie rak przed wejściem do 
budynków inwentarskich,

- dokonywanie codziennego 
przeglądu stad drobiu wraz z pro-
wadzeniem dokumentacji zawiera-
jącej w szczególności informacje na 

temat liczby padłych ptaków, spad-
ku pobierania paszy lub nieśności.

Według nowego prawa zakazane 
jest:  

- pojenia drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych przez człowieka 
wodą ze zbiorników, do których do-
stęp mają dzikie ptaki,  

wnoszenia i wwożenia na teren 
gospodarstwa, w którym jest utrzy-
mywany drób, zwłok dzikich pta-
ków lub tusz ptaków łownych; 

- Nowe rozporządzenie zniosło 
wszystkie zakazy i nakazy ogłoszone 
w restrykcyjnym prawie z 20 grud-
nia 2016 roku. Wchodzi ono w życie 
„z dniem następującym po dniu 
ogłoszeniu” – czyli nowe prawo obo-
wiązuje od 6 kwietnia 2017 roku. 

(źródło: MRIRW, 
Tygodnik Poradnik Rolniczy) 

PTASIA GRYPA: 
ALARM ODWOŁANY  

Wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan otrzymał zapew-
nienie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad, że jeszcze w tym roku 
na skrzyżowaniu dróg  kra-
jowych nr 3 i 36 z drogą 
gminną prowadzącą do Mi-

roszowic powstanie sygna-
lizacja świetlna. 

Spotkanie w tej sprawie 
z dyrektor Ewą Bojar-
czak odbyło się we wrocław-
skim oddziale GDDKIA. 
Uczestniczył w nim także 
poseł Krzysztof Kubów. 

- Cieszę się, że mogę 
przekazać te dobre infor-
macje mieszkańcom Miro-
szowic, ponieważ zdaję so-
bie sprawę jak wielkie nie-
bezpieczeństwo stanowi to 
skrzyżowane. Dyrektor Bo-
jarczak zapewniła mnie, że 

w ciągu najbliższych tygo-
dni ogłoszony zostanie 
przetarg na wykonanie tego 
zadania, co oznacza, że na 
początku lata będzie mogła 
się rozpocząć przebudowa 
skrzyżowania i montaż syg-
nalizacji – mówi Tadeusz 

Kielan, wójt Gminy Lubin. 
O tę inwestycję zabiegali 

zarówno mieszkańcy, jak 
i Urząd Gminy w Lubinie 
ponieważ jest to wyjątkowo 
ruchliwe i niebezpieczne 
skrzyżowanie.  

(MG)  

Będzie sygnalizacja w Miroszowicach! 
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Dotacje na 
renowację 
zabytków 
przyznane 

Gmina Lubin przeznaczyła pół miliona złotych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków. To najwyższa 
kwota w historii Gminy przeznaczona na ten cel. 

Projekt uchwały w tej spra-
wie włączony został do po-
rządku obrad ostatniej sesji na 
wniosek komisji oświaty i kul-
tury oraz komisji budżetu, któ-
re analizowały złożoną przez 
wójta Gminy Lubin propozy-
cję podziału środków. 

Pierwotnie na ten cel prze-
znaczonych zostało 300 tys. zł, 
jednak w związku z rekordową 
kwotą wniosków – decyzją sze-
fa gminnego samorządu - pula 
środków zwiększona została o 
kolejnych 200 tys. zł. Wartość 
wnioskowanych zadań wynio-

sła w sumie prawie milion zł. 
Komisje oświaty oraz budże-

tu wprowadziły zmiany do za-
proponowanego przez wójta 
podziału środków, co ostatecz-
nie przegłosowane zostało 
przez większość radnych. 

- Ponieważ kwota wniosko-
wanych dotacji wyniosła bli-
sko milion zł, poddaliśmy 
wnioski wnikliwej analizie, 
sięgając także do podziału 
środków z lat poprzednich 
oraz biorąc pod uwagę wyso-
kość wkładu własnego. Stara-
liśmy się, by nasze decyzje były 
jak najbardziej wyważone, a 
przyznane kwoty możliwie 
najbardziej adekwatne do po-
trzeb – tłumaczy Zofia Mar-
cinkiewicz, przewodnicząca 
komisji oświaty i kultury Rady 
Gminy Lubin. 

Propozycję komisji oświaty 
oraz komisji budżetowej po-
parło dziesięciu radnych, dwie 
osoby były przeciw a jedna 
wstrzymała się od głosu. 

Ostatecznie decyzją Rady 
Gminy Lubin udzielone zo-
stały dotacje w wysokości: 

-  80 tys. zł Parafii Rzymsko-
-Katolickiej p.w. św. Apo-
stołów Piotra  Pawła w 
Szklarach Górnych na pra-
ce konserwatorskie zabyt-
kowego ołtarza w kościele 
w Szklarach Górnych 

-  60 tys. zł Parafii Rzymsko-

-Katolickiej p.w. Niepoka-
lanego Serca NMP w Ra-
szówce na wymianę okien i 
witraży w Kościele p.w. 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Raszowej – etap II.

-  25 tys. zł Parafii Rzymsko - 
Katolickiej p.w. Św. Trójcy 
w Zimnej Wodzie na 
wzmocnienie konstrukcji 
i remont dachu, renowację 
fasad wraz z pracami od-
tworzeniowymi kamien-
nych detali architektonicz-
nych, oraz wykonanie izo-
lacji przeciwwilgociowej 

kościoła parafialnego p.w. 
Trójcy Świętej w Zimnej 
Wodzie – etap V.

 -  90 tys. zł Parafii Rzymsko 
- Katolickiej p.w. Św. Trój-
cy w Miłoradzicach na re-
mont dachu głównego nad 
kościołem w Miłoradzi-
cach – etap II.

-  50 tys. zł Parafii Rzymsko - 
Katolickiej p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego 
w Brunowie na wzmocnie-
nie ścian i fundamentów 
wieży kościoła filialnego 
p.w. Św. Józefa Robotnika 
w Gorzycy.

-  70 tys. Parafii Rzymsko - 
Katolickiej p.w. Chrystusa 
Króla w Osieku na wymia-
nę i renowację stolarki 
w zabytkowym kościele fi-
lialnym p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Piesz-
kowie.

-  45 tys. zł  Parafii Rzymsko 
- Katolickiej p.w. Chrystusa 
Króla w Osieku na wymia-
nę i renowację stolarki 
w zabytkowym kościele pa-
rafialnym w Osieku.

-  80 tys. zł Parafii Rzymsko - 
Katolickiej p.w. Św. Micha-
ła Archanioła w Siedlcach 
na remont drewnianej 
dzwonnicy znajdującej się 
przy kościele p.w. Matki 
Boskiej Wspomożenia 
Wiernych w Czerńcu.

(MG)  

Wieczorna Msza św., 
modlitewne czuwanie, 
ognisko i oczywiście 
„Barka” – ukochana 
pieśń Papieża Polaka 
– tak w Księginicach 
uczczono 12. rocznicę 
śmierci Ojca Świętego 
Jana Pawła. 

Papieskie ognisko i Msza św. polo-
wa celebrowana w Parku Pałacowym 
w Księginicach – to już doroczna tra-
dycja. I w tym roku tłumnie uczestni-
czyli w niej księginiczanie oraz zapro-
szeni goście. Eucharystii odprawionej 
w hołdzie Karolowi Wojtyle – prze-
wodniczył ksiądz Tadeusz Żurek, pro-
boszcz parafii p.w. św. Archanioła 
w Siedlcach. 

Kapłan 
swoją homi-
lię – w tym wyjąt-
kowym dniu – oparł 
na podnoszonych w naucza-
niu Jana Pawła II fundamentach, któ-
re mogą być podstawą budowania  
trwałego pokoju na świecie: prawdzie, 
sprawiedliwości, miłości i wolności. 

- Całemu pontyfikatowi Ojca Święte-
go Jana Pawła II towarzyszyły ciągłe na-

pięcia, wojny i klęski nawiedzające 
świat, wobec których Papież nie mógł 
pozostać obojętny. Dlatego też więk-
szość swoich sił poświęcał sprawie po-
koju, był jego apostołem i starał się o je-
go utrwalanie. Ale pokój każdy z nas 
musi zacząć budować od siebie, od swo-
ich relacji względem Pana Boga i relacji 
z drugim człowiekiem. W tym tkwi naj-

większa 
tajemnica 

pokoju, które-
go ludzkość tak bar-

dzo pragnie – mówił w ho-
milii ksiądz proboszcz  Tadeusz Żurek. 

Spotkanie w 12. rocznicę śmierci 
Jana Pawła II zakończyło modlitewne 
czuwanie, Apel Jasnogórski przy ogni-
sku oraz wspólne śpiewanie. O mu-
zyczną oprawę Eucharystii zadbał ze-

spól wokalny „Jarzębina” z kierowni-
kiem Wojciechem Wojtałowiczem. To 
właśnie „Jarzębina” jest pomysłodaw-
cą Papieskiego Spotkania, w którego 
organizację włączyli się także Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin, Sołtys wsi Księ-
ginice, Gminny Zakład Usług Komu-
nalnych i Mieszkaniowych i Ochotni-
cza Straż Pożarna.  (MG) 

12. rocznica śmierci Jana Pawła II 

W HOŁDZIE 
OJCU ŚWIĘTEMU 

POKÓJ KAŻDY Z NAS MUSI ZACZĄĆ BUDOWAĆ OD 
SIEBIE, OD SWOICH RELACJI WZGLĘDEM PANA 
BOGA I RELACJI Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM.
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CENY WODY I ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN Gmina Lubin w projekcie pn.  
„Program Energetyki Prosumenckiej  

– mikroinstalacje fotowoltaiczne 
w budynkach jednorodzinnych  

na terenie wybranych gmin  
Dolnego Śląska”

Gmina Lubin, wraz z  13 innymi gminami, przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program 
Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie 
wybranych gmin Dolnego Śląska”. Grupa partnerska została utworzona dzięki inicjatywie Oddziału 
Terenowego Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Technologii Energetycznych z siedzibą 
w Świdnicy, wyspecjalizowanego w zagadnieniach energetyki odnawialnej i budownictwa 
niskoenergetycznego. 
Dzięki działaniom grupy powstał wspólny projekt, którego celem jest zapewnienie możliwości uzyskania 
dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców gmin partnerskich, przeznaczonych na montaż instalacji 
prosumenckich, tzn. przydomowych fotowoltaicznych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających 
energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych.
W celu pozyskania środków na realizację projektu pod koniec stycznia bieżącego roku stosowny wniosek 
o dofinansowanie skierowany został na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 
Projekt przewiduje wykonanie łącznie 602 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych (co daje średnio 43 takie 
instalacje na jedną gminę partnerską). Dzięki jego realizacji osiągnięty zostanie główny cel projektu, którym 
jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 
energetycznym Dolnego Śląska – zmniejszeniu ulegnie bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną 
z sieci, do produkcji której wykorzystuje się w Polsce przede wszystkim paliwa kopalne. 
Odbiorcami ostatecznymi projektu będą mieszkańcy gmin partnerskich - osoby fizyczne posiadające prawo do 
dysponowania nieruchomością, tj. budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na którym zamontowana 
zostanie mikroinstalacja fotowoltaiczna. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu i uzyskaniu 
dofinansowania uczestniczący w projekcie mieszkańcy gminy będą mogli liczyć na dotację w wysokości do 
85 % kosztów kwalifikowanych.  

Wydłużenie terminu postępowania 
uzupełniającego dotyczącego 

rekrutacji do szkół i przedszkoli
Urząd Gminy w Lubinie informuje, że zmianie ulega termin w postępowaniu uzupełniającym 
(wydłużenie terminu), dotyczącym zasad i terminów rekrutacji do przedszkoli publicznych/
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Lubin na 
rok szkolny 2017/2018.
Szczegóły na ug.lubin.pl oraz http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/ 

Uchwała 
w sprawie sieci 
szkół przyjęta 
Pięć szkół podstawowych wraz z jedną filią oraz Gminne 
Gimnazjum – pozostają na oświatowej mapie Gminy 
Lubin. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego pozytywnie 
zaopiniował Dolnośląski Kurator Oświaty, przyjęli go 
także radni Gminy Lubin. 
Szkoły Podstawowe w Siedlcach, Raszówce, Krzeczynie 
Wielkim, Szklarach Górnych oraz Niemstowie wraz z jej 
filią w Osieku pozostają.  Zmiana polegać będzie na 
rozszerzeniu zakresu ich kształcenia o klasy siódme 
i ósme. Decyzja wójta Gminy Lubin w tej sprawie 
poprzedzona została analizami, z których wynika, że 
placówki pomieszczą wszystkich uczniów, nie będzie 
potrzeby wprowadzania dwuzmianowości. 

Gminne Gimnazjum wygaśnie w sposób naturalny. 
Niestety już dziś wiadomo, że młodzież nie dokończy 
nauki w dotychczasowej siedzibie czyli Gimnazjum nr 1 
Lubinie. Miasto wypowiedziało Gminie umowę na 
dzierżawę obiektu. 
- Finalizujemy rozmowy w sprawie nowej siedziby 
Gimnazjum. Będzie się ono mieściło w Lubinie, myślę, 
że w ciągu najbliższych tygodni poinformujemy o nowej 
lokalizacji. Zależy nam, by zapewnić uczniom jak 
najlepsze warunki do nauki – wyjaśnia Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 
Do gminnych szkół podstawowych uczęszcza obecnie 
626 uczniów, w Gminnym Gimnazjum uczą się 183 
osoby.   (MG) 

Przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk 
i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, myśląc, że użyźnia glebę. Nic bardziej mylnego! 
Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia 
wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja 
azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt. 
Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz 
strażacy!!!
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje. Zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego „Kto sprowadza 
zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki 
rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi 
umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta 
forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. 
w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest 
środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. 
przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia 
od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat 
bezpośrednich za dany rok. 

(AH) 

Wypalanie traw  
– nieodwracalne  
w skutkach! 

Radni jednogłośnie przychyli się do wniosku wójta Gminy Lubin w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Oznacza to, że dotychczasowe ceny za wodę 
i ścieki zostają na dotychczasowym poziomie.  
Metr sześcienny wody w Gminie Lubin kosztować będzie – tak jak dotychczas - 4,85 zł, a metr sześcienny 
odprowadzanych ścieków – 3,05 zł. Nie ulegnie zmianie, obniżony w ubiegłym roku, abonament. 
W gospodarstwach domowych za gotowość urządzeń wodociągowych – mieszkańcy za dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy zapłacą 6,80 zł netto, a w przypadku urządzeń kanalizacyjnych 5,95 zł. 
- Po przeanalizowaniu aktualnych uwarunkowań i prognoz na najbliższe miesiące podjąłem decyzję 
o zaproponowaniu radnym przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
Stawki  uchwalone zostały na okres sześciu miesięcy, co oznacza że obowiązywać będą do końca września. 
- Robimy wszystko, co w naszej mocy, by cen za wodę i ścieki nie zmieniać w znacznie dłuższej perspektywie 
czasowej. Ma temu służyć racjonalne zarządzanie kosztami, a co za tym idzie ich znacząca redukcja. Prawo 
pozwala na przedłużenie obowiązujących stawek o rok, jednak w związku z powołaniem Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, spółki z o.o., która ma docelowo przejąć wszystkie zadania GZUKIM na 
razie taryfa ustalona zostaje na szczęść miesięcy. Chcielibyśmy, by gospodarka wodno-kanalizacyjna Gminy 
Lubin od września leżała już w wyłącznych kompetencjach PGK, a zgodnie z prawem to nowy podmiot 
odpowiedzialny będzie za ustalenie taryf, co nie zmienia faktu, że o wszystkim decydować będzie nadal gminny 
samorząd – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
Wszyscy radni poparli wniosek uchwały, co oznacza że rachunki za wodę i kanalizację nie ulegają zmianie. 

(MG) 

Taryfy stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Gminie Lubin  

Taryfa dla 
gospodarstw 
domowych 

Taryfa dla 
pozostałych 
odbiorców 

Stawka dotacji 
przedmiotowej 

dla gospodarstw 
domowych 

Opłata dla 
gospodarstw 
domowych 

Opłata dla 
pozostałych 
odbiorców 

Cena usługi 
dostawy wody 6,11 6,42 1,26 4,85 6,42 

Cena usługi 
odbioru ścieków 6,94 6,81 3,90 3,05 6,81 

* Stawka 
abonamentowa 
– gotowość 
urządzeń 
wodociągowych 

15,49 21,62 8,68 6,80 21,62 

Stawka 
abonamentowa 
– gotowość 
urządzeń 
kanalizacyjnych 

15,66 28,03 9,70 5,96 28,03 

* stawka abonamentowa dla gospodarstw domowych – za okres rozliczeniowy dwumiesięczny, dla 
pozostałych odbiorców – za okres rozliczeniowy czteromiesięczny 



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

 „Umiem pływać” 
135 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubin 

uczestniczy w drugiej edycji programu „Umiem pływać”.
Naukę pływania kontynuują osoby uczestniczące w 

pierwszej edycji programu. Wyodrębniono aż dziewięć 
grup, po 15 osób w każdej. Zajęcia odbywają się na basenie 
przy ul. Szpakowej w Lubinie trzy razy w tygodniu. Zakoń-
czenie projektu przewidziane jest na czerwiec. 

Projekt powszechnej nauki pływania tradycyjnie adreso-
wany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Pro-
jekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z za-
kresu „nauki pływania”. 

 Realizatorem programu na terenie województwa dolno-
śląskiego jest Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie 
konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki.  (RO) 

Nowy dzielnicowy 
Mł. asp. Marek Duda został nowym dzielnicowym w naszej gminie. Na 
tym miejscu zastąpił sierż. sztab. Adriana Lubrykę, który zmienił 
stanowisko. Marek Duda sprawuje już formalną kontrolę nad 
przydzielonym mu rejonem. Do jego zadań należy także budowanie 
partnerskich relacji z mieszkańcami. 
Rejon nr 17, który został powierzony nowemu dzielnicowemu obejmuje 
następujące miejscowości: Bukowna, Bolanów, Chróstnik, Gorzelin, 
Karczowiska, Lisiec, Osiek, Wiercień, Zimna Woda, Krzeczyn Mały, 
Krzeczyn Wielki – Osiedle Malarzy, ulice: Boznańskiej, Matejki, Braci 
Gierymskich, Chełmońskiego, Grottgera, Kossaka, Malczewskiego, 
Michałowskiego, Wyczółkowskiego.
Mieszkańcy mogą kontaktować się z dzielnicowym telefonicznie pod nr: 
76 840 63 46 tel. komórkowy: 797 306 541.

Nabór wniosków 
o dotację w „Działaj 
Lokalnie X” w 2017 roku! 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: wnio-
ski można składać od 14 kwietnia  do 15 maja 2017 r., do 
godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można 
składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA 
WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialaj-
lokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec, Chocia-
nów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gro-
madka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: do-
tacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł 
dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł 
w tym 12.000,00 zł na ścieżkę tematyczną „Wrzosowa Krai-
na w zgodzie z naturą”.

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiada-
jących osobowość prawną [np. fundacje, stowarzyszenia], 
grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży orga-
nizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła 
publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo 
ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występują-
cych z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą 
mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą 
mogły być realizowane od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed 
ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować 
i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 4 kwietnia do 
10 maja br.

Koordynator Programu:
Marta Kucfir

e-mail:  dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

Nowoczesna kamera 
w GZUKiM

Jest niezmiernie skutecz-
na i ostatnio bardzo popular-
na. Nowoczesna kamera słu-
żąca do inspekcji kanalizacji 
od niedawna jest własnością 
Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych i Mieszkanio-
wych w Księginicach. Służby 
GZUKIM wykorzystywały  
wcześniej podobne urządze-
nia, ale zdarzało się to spora-
dycznie, ponieważ koszty 
zlecenia tego rodzaju usług 
podmiotom zewnętrznym - 

były bardzo wysokie.  
Choć z wyglądu przypomi-

na zdalnie sterowany samo-
chód jest specjalistycznym 
urządzeniem, które potrafi 
precyzyjnie zidentyfikować 
miejsce awarii, ustalić pęk-
nięcia sieci, załamania, zato-
ry, nieszczelności i przecieki, 
może być wykorzystywana do 
przeglądów odbiorowych czy 
oceny wyremontowanych ka-
nałów przed ich uruchomie-
niem, jest także w stanie bły-

skawicznie odszukać niele-
galne podłączenia. Dociera 
tam, gdzie człowiek nie ma 
możliwości dotrzeć.  

- Stan sieci kanalizacyjnej 
w Gminie Lubin, o czym już 
wielokrotnie mówiliśmy, po-
zostawia wiele do życzenia. 
Jej awaryjność jest alarmują-
ca, ale niestety jednocześnie 
całej infrastruktury kanali-
zacyjnej nie wymienimy. To 
proces rozłożony na kilka 
lat. Dlatego zdecydowaliśmy 
się na inwestycję, która po-
może nam szybko i precyzyj-
nie diagnozować problemy, 
a co za tym idzie natychmiast 
je rozwiązywać – tłumaczy 
Wojciech Dziwiński, dyrek-
tor GZUKiM. 

– Dotychczas z zakresie 
inspekcji kanalizacyjnej ko-
rzystaliśmy z usług firm ze-
wnętrznych, ale generują 
one wysokie koszty i znacz-
nie wydłużają czas usuwania 
awarii. Mając kamerę na 
swoim wyposażeniu może-
my podejmować interwencje 
natychmiast – dodaje dyrek-
tor.  

Model kamery zakupiony 
przez GZUKiM został skon-
figurowany specjalnie pod 
potrzeby zakładu. Wzboga-
cona została m.in. o system 
do pomiaru owalu rury, dzię-

ki czemu pozwala ustalić po-
ziom deformacji rurociągu, 
co w przypadku sieci znajdu-
jącej się na terenach górni-
czych jest funkcjonalnością 
bardzo potrzebną.   

- Monitoring metra bieżą-
cego sieci – to koszt od 7 do 
10 zł. Zdarzają się przypad-
ki, w których zbadać musimy 
kilkadziesiąt czy kilkaset 
metrów sieci, by znaleźć 
przyczynę awarii, dlatego in-
spekcję kanalizacyjną zleca-
liśmy wyłącznie w sytuacjach 
krytycznych. Teraz będziemy 
mogli dokonywać systema-
tycznej kontroli sieci i – 
mam nadzieję – uprzedzać 
ewentualne usterki, poprzez 
szybkie diagnozowanie 
i usuwanie ich niesprawno-
ści. Komfort pracy zdecydo-
wanie się poprawi – wyjaśnia 
Marek Skowerski, kierownik 
ds. technicznych GZUKiM. 

Koszt zakupu urządzenia 
wyniósł 45 tys. zł. Oprócz ka-
mery w zakupionym zestawie 
znajduje się skrzynka sterują-
ca – centralny element, do 
którego podłączane są: kabel 
z głowicą, monitor, akumula-
tor, słuchawki. Skrzynka ste-
rująca umożliwia zapis fil-
mów wideo oraz zdjęć na wy-
miennym nośniku, jakim są 
karty pamięci SD. 

To nieopodatkowane 500 
zł miesięcznie na każde dru-
gie i kolejne dziecko, bez do-
datkowych warunków. Ro-
dziny o niskich dochodach 
otrzymują wsparcie także na 
pierwsze lub jedyne dziecko. 
To nawet 6.000 zł netto 
w skali roku. 

Od 01 kwietnia 2016 r. do 
31 marca 2017r. do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Księginicach wpły-
nęło 1328 wniosków o usta-
lenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, wydano 
1312 decyzji, wypłacono 
z tego tytułu 8 mln 394 tys. 
121 zł. 

- Realizacja „świadczeń 
500+” spowodowała skoko-
wy wzrost w liczbie urodzeń 
dzieci. W kwietniu 2016 ro-
ku wypłaciliśmy 1384 świad-
czenia, natomiast w miesią-
cu marcu 2017 roku 1433 
świadczenia. W tym okresie  
głównie związku z ukończe-

niem 18 roku, bądź zmianą 
miejsca zamieszkania za-
przestaliśmy wypłatę 100 
świadczeń – mówi Bronisła-
wa Dul, dyrektor Gminnego 
Ośrodka pomocy Społecznej 

w Księginicach. 
Obecnie przyjmowanych 

jest średnio 20 wniosków 
miesięcznie. Zgłaszają się 
osoby, które podjęły, bądź 
utraciły zatrudnienie. Ma to 

wpływ na przyznane już 
świadczenie i konieczność 
ponownego przeliczenia do-
chodu. Tym samym ustale-
nie dalszego prawa do 
świadczenia.

- Program ten wpłyną rów-
nież na inne świadczenia wy-
płacane przez nasz GOPS. 
Stwierdzamy zwiększenie 
liczby wniosków o przyzna-
nie jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dzie-
cka, świadczenia rodziciel-
skiego, zasiłku rodzinnego 
oraz karty dużej rodziny – 
dodaje Bronisława Dul. 

Bieżący okres zasiłkowy 
kończy się dnia 30 września 
2017r i do tej daty (poza wy-
jątkami np. ukończenie 
przez dziecko 18 roku życia) 
przyznane jest świadczenie 
wychowawcze. Wnioski na 
kolejny okres zasiłkowy będą 
przyjmowane od dnia 
1 sierpnia 2017r.

(MG/GOPS) 

W Gminie Lubin wypłacono prawie 8,5 mln zł 

PROGRAM RODZINA 500+ 
1312 dzieci z Gminy Lubin skorzystało w ciągu ostatniego roku z rządowego 
Programu Rodzina 500 plus.  



⁶ ROZMAITOŚCI

Przetargi na przebudowę 
dróg w Składowicach 
i Księginicach 

Powiat lubiński rozpoczął procedurę wyłaniania wykonawcy 
przebudowy drogi 1221 D w Składowicach oraz 1231D w Księginicach. 
Ogłoszono także przetarg na budowę chodników, peronów 
przystankowych i zatok na terenie Gminy Lubin. 
Drogi w Składowicach i Księginicach należą do ośmiu inwestycji 
realizowanych w ramach wspólnych działań Gminy Lubin i Powiatu 
Lubińskiego. Choć są to drogi powiatowe, gmina partycypuje w ich 
modernizacji, by przyśpieszyć wykonanie tak długo oczekiwanych 
remontów. 
- Remont dróg w Składowicach Księginicach jest inwestycją 
oczekiwaną przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat. Bardzo się cieszę, 
że ich wykonanie w końcu stanie się  faktem. Gminno-powiatowe 
porozumienia zakłada także przebudowę dróg w Niemstowie, 
Miłoradzicach, Raszówce, Szklarach Górnych, Czerńcu i Gorzycy, nie 
mniej oczekiwanych od składowickiej i księginickiej  inwestycji – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
Porozumienie zawarte  z powiatem zakłada także remonty chodników, 
peronów przystankowych i zatok. Na wykonanie tego zadania także 
ogłoszono  już przetarg. Inwestycje realizowane będą  w Liścu, 
Wiercieniu, Gorzycy, Raszowej, Czerńcu i Niemstowie.  (MG) 

Gminne PSZOK-i pozytywnie ocenione
Wniosek o pozyskanie unij-

nych środków na budowę 
dwóch gminnych Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów w Oborze i Siedlcach 
otrzymał pierwszą pozytywną 
ocenę. Na razie analizowano 
go pod względem formalnym, 
czeka go jeszcze ocena mery-
toryczna. 

Gminne PSZOK-i mają po-
wstać w Oborze i Siedlcach. 
Obecnie nadmiar odpadów, 
a także śmieci wielkogabary-
towe mieszkańcy Gminy Lu-
bin muszą wywozić do 
PSZOK-u usytuowanego przy 
miejskim wysypisku śmieci. 
Oddają je bezpłatnie, ale do-
wieźć muszą we własnym za-
kresie. 

- To spore odległości, bo na-
sza gmina jest bardzo rozle-
gła, dlatego wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom miesz-

kańców wyszliśmy 
z inicjatywą stwo-
rzenia PSZOK-ów 
także na naszym te-
renie - mówi Tade-
usz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Gmina chce po-
zyskać na ten cel 
środki zewnętrzne 
w wysokości 1 mln zł z Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020. 
Złożony wniosek pod wzglę-
dem formalnym został oce-
niony pozytywnie. 

 - Choć to dopiero wstępna 
ocena, to już ona bardzo nas 
cieszy. Przez ostatnie dwa lata 
złożyliśmy kilkadziesiąt wnio-
sków o pozyskanie środków 
zewnętrznych w różnych ob-
szarach. Robimy to we włas-
nym zakresie, bez wsparcia 

firm zewnętrznych, 
na co zwykle decydu-
ją się samorządy, po-
nieważ znacząco 
ograniczamy w ten 
sposób koszty. Wy-
maga to olbrzymiego 
zaangażowania pra-
cowników, nakładu 
ich pracy i umiejęt-

ności. Niestety rzadko jeste-
śmy w czołówce, choć wnioski 
są merytorycznie bez zarzutu. 
Dobra kondycja finansowa 
gminy, plasuje nas zwykle na 
końcu listy albo na liście re-
zerwowej. W przypadku dofi-
nansowania „schetynówek”, 
kiedy już cieszyliśmy się z uzy-
skania dofinansowania, oka-
zało się, że rządowa dotacja na 
ten cel została w ostatniej 
chwili zmniejszona i wypadli-
śmy z listy. Mamy nadzieję, że 
przypadku wniosków na 

PSZOK-i będzie inaczej  – do-
daje wójt Tadeusz Kielan. 

Zadanie pod nazwą „Budo-
wa dwóch Punktów Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów na tere-
nie Gminy Lubin” obejmuje 
m.in. budowę placu mane-
wrowego dla samochodów ob-
sługujących PSZOK wraz 
z połączeniem z drogami do-
jazdowymi, budowę kanaliza-
cji deszczowej, oświetlenia, 
wiat na kontenery służące do 
selektywnej zbiórki odpadów 
oraz zadaszonej wiaty eduka-
cyjnej wraz ze ścieżką eduka-
cyjną, jak również zakup sa-
mochodu do transportu odpa-
dów.  

Wyłoniono już wykonawcę, 
z którym podpisana została 
umowa na opracowanie doku-
mentacji projektowej tego za-
dania.  

 (MG) 

Pani Katarzyna Racka jest mieszkanką Gorzelina. Przyjechała 
tu - tuż po wojnie z rodziną i inwentarzem z województwa lubel-
skiego. Ten sam dom, to samo gospodarstwo, to samo ulubione 
miejsce na werandzie domu, gdzie najchętniej odpoczywa. 

- To taki swoisty konfesjonał naszej mamy. Siedząc tu dokładnie 
przepytuje wszystkich sąsiadów i dzięki temu doskonale orientuje 
się, co słychać we wsi – śmieje się Zenon Racki, syn pani Katarzy-
ny. 

Otoczona opieką dwojga dzieci, Pani Kasia zapowiedziała, że 
wójt będzie musiał ją często odwiedzać, bo zamierza obchodzić 
jeszcze wiele kolejnych urodzin… 

Pan Edward Kret ze Składowic swoje 95. urodziny miał z kim 
świętować.  Z małżonką Stefanią mają pięcioro dzieci, doczekali 
się jedenaściorga wnucząt i sześciorga prawnucząt. Pan Edward 
przez wiele lat pracował jak traktorzysta w miejscowym pegeerze. 
Na zasłużonej emeryturze bez reszty oddał się swojej pasji, którą 
są pszczoły. To im poświęcał każdą wolną chwilę i tak jest do dziś, 
kiedy tylko zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków. Jeśli 
czuje się gorzej zadania skrupulatnie rozdziela pomiędzy człon-
ków swojej rodziny. 

Jubileusz 95-lecia wraz z wójtem uczciły panie sołtys Gorzelina: 
Joanna Tokarska oraz Składowic Lucyna Franczak. Były życzenia, 
kwiaty i upominki.  (MG) 

Z WIZYTĄ 
U DOSTOJNYCH 
JUBILATÓW 
95 lat minęło jak jeden dzień…  Ten piękny jubileusz obchodziło dwoje 
mieszkańców Gminy Lubin. Dostojnych jubilatów odwiedził wójt 
Tadeusz Kielan. 

Pani Katarzyna Racka do Gorzelina przyjechała tuż po 
wojnie. Niewiele się od tego czasu zmieniło. Ten sam 

dom, to samo gospodarstwo, to samo ulubione miejsce 
na werandzie domu, gdzie najchętniej odpoczywa. 

Pan Edward Kret ze Składowic na zasłużonej 
emeryturze bez reszty oddał się swojej pasji, którą są 
pszczoły. To im poświęcał każdą wolną chwilę i tak 
jest do dziś.



7AKTUALNOŚCI

Protokół  z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin
W ramach opracowania 

projektu zmian Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Lubin, zwanego dalej 
„LPR”, przewidziano prze-
prowadzenie konsultacji 
społecznych. 

Przedmiotowe konsulta-
cje zostały dokonane na ob-
szarze Gminy Lubin zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 
1023/2017 Wójta Gminy 
Lubin z dnia  28 lutego 2017 
r. w sprawie przeprowadze-

nia konsultacji społecznych 
projektu zmian Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Lubin. Informacja 
o konsultacjach została 
opublikowana w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy w Lubinie,  na 
stronie internetowej gminy, 
na tablicach ogłoszeń Urzę-
du Gminy w Lubinie oraz 
tablicach ogłoszeń w sołe-
ctwach Gminy Lubin. 

Przedmiotowe konsulta-

cje, mające charakter opi-
niodawczy zrealizowane zo-
stały w dniach07-14 marca 
2017 r. Ich celem było uzy-
skanie opinii i wniosków 
mieszkańców Gminy Lubin  
w zakresie projektu zmian 
dokumentu za pomocą „For-
mularza uwag do projektu 
zmian Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Lu-
bin” opublikowanego w Biu-
letynie Informacji Publicz-
nej, stronie internetowej 

gminy oraz dostępnego 
w siedzibie Urzędu Gminy 
w Lubinie. 

W wyznaczonym do kon-
sultacji terminie nie wpłynął 
żaden formularz uwag. 

Protokół z przeprowadzo-
nych konsultacji społecz-
nych podlega:

-   upublicznieniu na stro-
nie internetowej gminy, 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy 

w Lubinie, na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach, 
w prasie o zasięgu gminnym,

- przedłożeniu Radzie 
Gminy Lubin na najbliższej 
sesji następującej po zakoń-
czeniu konsultacji.

Zaktualizowane opraco-
wanie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Lu-
bin dostępne jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej 
www.bip.ug-lubin.dolnys-
lask.pl, na stronie interneto-
wej Gminy Lubin www.ug.
lubin.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy w Lubinie, 
budynek 6a, pokój nr 17.

Były obietnice, deklara-
cje i zapewniania, składne 
także publicznie podczas 
zebrania wiejskiego w Zim-
nej Wodzie. Niestety na 
nich się kończyło. Zakres 
wykonanych ostatnio - na 
zlecenie kopalni - prac ob-
jął niewielki, około 600- 
metrowy fragment drogi. 
Wjazd do zakładu w miej-
scowości Zimna Woda bar-
dziej przypomina szwajcar-
ski ser niż drogę użytecz-
ności publicznej. 

Ponowne zapewniania do-
tyczące natychmiastowego 
przystąpienia do prac na-
prawczych nie znalazły już 
posłuchu. Wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz starosta 
lubiński Adam Myrda podjęli 

decyzję o wypowiedzeniu ko-
palni porozumienia.

-  Od początku kopalnia 
kruszywa uchylała się od re-
alizacji zapisów porozumie-
nia, które nakładało na nią 
obowiązek przystąpienia do 
koniecznych napraw w cią-
gu trzech dni od powzięcia 
informacji o ich powstaniu. 
Liczne pisma i monity w tej 
sprawie doprowadzały jedy-
nie do pozornych ruchów ze 
strony wykonawcy, a nie 
rzeczywistych działań zmie-
rzających do przywrócenia 
stanu poprzedniego drogi. 
Wypowiedzenie porozu-
mienia – jest w naszej opinii 
– jedynym rozwiązaniem, 
które zatrzyma postępującą 
degradację drogi – mówi 

Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny Lubin. 

Właścicielem drogi Zimna 
Woda – Karczowiska jest po-
wiat lubiński, bieżącym jej 
utrzymaniem zajmuje się 
Gmina Lubin. 

- Do czasu zakończenia 
prac naprawczych, a mówi-
my tu zarówno o jezdni jak 
i poboczach, ciężarówki ko-
palni kruszywa nie mogą 

poruszać się tą drogą. Po 
odbiorze technicznym, jeśli 
zakres wykonanych prac 
będzie satysfakcjonujący, 
gotowi jesteśmy podpisać 
nowe porozumienia, ale już 
znacznie bardziej restryk-
cyjne, bo bogatsi jesteśmy 
o doświadczenia dotychcza-
sowej współpracy z kopal-
nią  - tłumaczy Tomasz Ro-
sik, dyrektor departamentu 
infrastruktury i transportu 
Starostwa Powiatowego 
w Lubinie. 

W Zimnej Wodzie spotka-
nie przedstawicieli Urzędu 
Gminy, Starostwa Powiato-
wego i Kopalni Kruszywa 
Zimna, podczas którego po-
formowano o wypowiedzeniu 
porozumienia przez Wójta 
Gminy Lubin i Starostę Lu-
bińskiego. 

(MG)

Porozumienie z Kopalnią Kruszywa „Zimna Woda” zerwane 

MIARKA SIĘ PRZEBRAŁA 
Ciężarówki przewożące piasek z Kopalni Kruszywa w Zimnej Wodzie do budowanej S-trójki nie mogą jeździć tą drogą 
do czasu naprawienia jezdni.  Wójt Gminy Lubin i Starosta Lubiński wypowiedzieli  porozumienie, na mocy którego 
kopalni udzielono warunkowej zgody dopuszczającej do ruchu samochody o masie przekraczającej 16 ton. 

Tragiczny stan drogi Zimna Woda – Karczowiska był tematem zebranie wiejskiego. Złożone wówczas 
deklaracje naprawy jezdni, nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

Ciężarówki Kopalni 
Kruszywa nie mogą 
się już poruszać 
po powiatowej  
Karczowiska – Zimna 
Woda. Jeśli na niej 
pojawią – do czasu 
podpisania nowego 
porozumienia – będzie 
to działanie bezprawne. 



⁸⁸ ROZMOWA

 Pszczoły zagrożone są 
wyginięciem - to ostrzeże-
nie, które słyszymy ostatnio 
coraz częściej. Czy jest 
prawdziwe, czym spowodo-
wane i czy powinniśmy tego 
zjawiska obawiać? 

Okres masowego ginięcia 
pszczół na naszym terenie 
trwa od wielu lat, a jego przy-
czyną bez wątpienia jest che-
mia, coraz powszechniej uży-
wana. Chodzi przede wszyst-
kim o środki owadobójcze, 
które są stosowane na tere-
nach uprawnych. Dochodzi 
do tego warroza, zaraźliwa 
i pasożytnicza choroba która 
przywędrowała do nas w la-
tach osiemdziesiątych, wy-
stępująca w pasiekach na 
wszystkich kontynentach 
oprócz Australii. Atakuje ca-
łe rodziny pszczele, a niele-
czona prowadzi do całkowi-
tego wyginięcia rodziny. 
Pszczoły, wygryzające się 
z komórek dotkniętych war-
rozą są albo osłabione, ale 
całkowicie zdegenerowane. 
 Rolnicy będą się bro-

nić, że muszą pryskać i na-
wozić… 

Nikt im tego nie może i nie 
chce zabraniać. Chodzi o to, 
by wybrać najbardziej opty-
malną formę i czas tych za-
biegów. Najnowsze środki 
chemiczne, oparte na nikoty-
nie posiadają trwałość utrzy-
mania się w glebie przez 
okres od 3 do 5 lat, podczas 
gdy inne, wcześniej stosowa-
ne, nadal dostępne na ryku 

i równie skuteczne mają czas 
rozkładu wynoszący 6 go-
dzin.  Dotyczy to głównie za-
prawionych nasion buraka 
cukrowego, kukurydzy. Po-
siany na takim polu rzepak 
pobiera w ten sposób truci-
znę. Cukier z tych buraków 
też nie jest chemicznie czy-
sty. To jeden z przykładów, 
ale jest ich naprawdę wiele. 
Kolejny to robione oprysków 
w dzień, w czasie największej 
żywotności pszczół. Latają 
one bowiem od wschodu do 
zachodu słońca. Mało osób 
zdaje sobie sprawę, że oprócz 
szkodników zabija także 
pszczoły, albo powoduje, że 
przynosi ona zatruty po-
karm, trując młode pokole-
nie. Pszczoła nie posiada wą-
troby, więc najmniejsza ilość 
trucizny jest dla niej dawką 
śmiertelną. 
 Jak wyglądają staty-

styki obrazujące zjawisko 
wymierania pszczół?

Polska do początku lat 80. 

posiadała ok. 2,5 - 3 mln ro-
dzin pszczelich. Była to wy-
starczająca ilość, bo zakłada 
się, że na km kw. powinni-
śmy posiadać min. 4 rodzin-
ne pszczele . Z naszych sza-
cunków wynika, że obecnie 
w całym kraju mamy ok. 1,2 
– 1,4 mln rodzin pszczelich. 
W powiecie lubińskim żyje 

ich ok. 2100 – 2200, z czego 
ok. 1800 należ do pszczela-
rzy zrzeszonych w PZP. 

 Dlaczego tak się dzie-
je, trudno uwierzyć, że rol-
nicy, którzy przecież z na-
turą także powinni być za 
pan brat, robią to celowo. 

Większość rolników i firm 
zajmujących się uprawą roli, 
nie dysponuje własnym 
sprzętem do oprysków, bo im 
się to zwyczajnie nie opłaca. 
Te zabiegi zlecane są pod-
miotom zewnętrznym, które 
nie przestrzegają podstawo-
wych zasad. Liczy się zysk, 
a nie środowisko naturalne.  
 Czy państwo jako 

związek pszczelarski pró-
bujecie zapobiegać takim 
praktykom? 

Podejmujemy liczne dzia-
łania, ale niestety nie zawsze 
przynoszą one oczekiwane 
skutki. Udało nam się poro-
zumieć z plantatorami 
z Krzeczyna Wielkiego, Skła-

dowic, Pieszkowa i Chróstni-
ka – tu nie mamy żadnych 
problemów. Niestety za mie-
dzą jest znacznie  gorzej. 
 Od najmłodszych lat 

słyszymy, jak bardzo 
pszczoły są pożyteczne…

Pszczoły są specjalnego 
rodzaju stworzeniami, które 
nic nie biorą z przyrody kosz-

tem innych. Wiele za to od 
siebie dają. Mało kto zdaje 
sobie sprawę, że jedna trze-
cia żywności pochodzi od 
pszczół za darmo. Jedząc co-
dziennie zupę powinnyśmy 
mieć świadomość, że co trze-
cia łyżka to prezent od nich, 
podobnie jak co trzeci kęs ka-
napki. Wszystko potrzebuje 
witamin , pomidory, ogórki, 
owoce. Mało tego, zapylenia 
potrzebuje także np. bawełna 
. Nie mielibyśmy ubrań gdy-
by nie pszczoły.  

 Pszczoła to wyjątko-
wo inteligentne stworzenie.

Zdecydowanie tak, mówi 
się, że te owady są mądrzej-
sze od psów. Młode siedmio-
-ośmiodniowe okolenie raz 
obleci ul i odnosząc to do 
punktów w terenie dokładnie 

wie dokąd ma wracać. Pod-
stawowym wskaźnikiem 
pszczoły jest słońce. 
 Czym słodzi Pan her-

batę cukrem czy miodem? 
Herbaty w ogóle nie sło-

dzę, ale codziennie po śnia-
daniu zjadam kromkę razo-
wego chleba z miodem. To 
najlepszy pokarm jaki ist-
nieje, najbardziej wyselek-
cjonowany. Gdy z nektarem 
jest coś nie w porządku 
pszczoła nie przyniesie go 
do ula, wcześniej sama by 
zginęła. Syrop wzbogacany 
jest przez pszczoły witami-
nami i innymi związkami, 
niezbędnymi do prawidło-
wego funkcjonowania orga-
nizmu człowieka. 

 Co dają 
nam pszczoły oprócz mio-
du? 

Oczywiście wosk, który 
kiedyś stanowił podstawę 
oświetlenia, ale poza tym 
jest cała masa produktów, 
które zawdzięczamy pszczo-
łom. Należy do nich pierzga 
pszczela, jeden z cenniej-
szych produktów wytwarza-
nych przez pszczoły nie tyl-
ko dla człowieka, ale przede 
wszystkim dla samych 
pszczół. Jej niedobór powo-
duje niedorozwój i osłabnię-
cie rodziny pszczelej. Rów-
nie cenny jest np. pyłek 
pszczeli, który jest białkiem 
w czystej postaci czy propo-
lis nazywany także kitem 
pszczelim, który ma zdol-
ność niszczenia, blokowania 
bakterii, grzybów chorobo-
twórczych, wirusów czy 
pierwotniaków. Propolis wy-
korzystywany jest także 
w leczeniu zapalenia błony 
śluzowej języka, paradonto-
zy, blizn pooperacyjnych 
i trudno gojących się ran. 
Właściwości farmakologicz-
ne propolisu umożliwiają 
miejscowe znieczulenie, re-
gulację ciśnienia, wzmoc-
nienie wydzielania żółci, od-
truwanie wątroby, leczenie 
wrzodów i ran. Mamy także 
jad pszczeli, stosowany mię-
dzy innymi, w leczeniu reu-
matycznego zapalenia i zwy-
rodnienia stawów oraz krę-
gosłupa. Wyjątkowy raryta-
sem jest mleczko pszczele, 
w czystej postaci uważane 
przez wielu lekarzy, na-
ukowców za jedną z najbar-
dziej wartościowych sub-
stancji. Zawiera witaminy, 
białka, aminokwasy, kwas 
deoksyrybonukleinowy, 
a także składniki, które nie 
zostały jeszcze szczegółowo 
zbadane. Jako substancja 
odżywcza została na nowo 
odkryta w połowie XX wieku 
w związku z leczeniem nie-
płodności. W ostatnich la-
tach okazało się, że mleczko 
pszczele jest wartościowe 
nie tylko z tego powodu, ale 
również posiada silne właś-
ciwości oczyszczające i ener-
getyzujące. Jest zdolne zła-

godzić objawy 
licznych chorób, 

a także przyśpieszyć procesy 
gojenia się. 
 Wiele dostajemy od 

pszczół, co my możemy im 
dać od siebie? 

Przede wszystkim trzeba 
postawić na edukację. Kie-
dyś w podręcznikach do 
przyrody na równi stawiano 
wodę, powietrze i pszczoły, 
bo bez nich człowiek nie mo-
że istnieć. Dziś już tego 
w książkach nie znajdziemy. 
Wybitny filozof Albert Ein-
stein przed wieloma laty na 
podstawie przeprowadzo-
nych badań i analiz jedno-
znacznie stwierdził, że jeśli 
pszczoły wyginą ludziom po-
zostaną cztery lata życia. Bez 
witamin nie istniejmy. 

Obecnemu stanowi pszcze-
larstwa winny jest brak jakie-
gokolwiek nadzoru nad dzia-
łalnością rolniczą. Nie ma 
służb odpowiedzialnych za 
sprawdzanie jakości opry-
sków, terminów ich wykony-
wania i egzekwowania niesto-
sowania się do przepisów. 
A być powinny i pełnić dyżury 
np. w weekendy, bo to właśnie 
wtedy najczęściej mają miej-
sce opryski w ciągu dnia. 

Próbujemy także rozma-
wiać z plantatorami, by wró-
cić do starych, dobrych prak-
tyk, które realizowali zarów-
no Niemcy jak i Polacy, pole-
gających na nasadzeniach 
drzewami nieużytków. To 
schronienie dla ptactwa i po-
żytek dla pszczół. To tereny, 
które nie są opryskiwane więc 
stanowią idealne miejsce. 

Idealnym rozwiązaniem 
byłoby wyznaczenie pasów 
drogi między polami i plan-
tacjami, gdzie mogłyby być 
rozstawione pasieki. To zna-
cząco zahamowałoby proces 
ginięcia pszczół, a one na-
tychmiast by się za to od-
wdzięczyły. Przeprowadzone 
badania jednoznacznie 
wskazują, że zbiory z 10 ha 
pola zapylanego przez 
pszczoły równe są zbiorom 
z 20 ha terenów, gdzie 
pszczół nie ma… 
 Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiała Maja Grohman 

Nie ma życia 
bez pszczół 

rozmowa z Bolesławem Banasiem, Mistrzem pszczelarskim, Prezesem 
Zarządu Powiatowego Polskiego Związku Pszczelarskiego w Lubinie  

JEŚLI PSZCZOŁY WYGINĄ LUDZIOM 
POZOSTANĄ CZTERY LATA ŻYCIA!

- Mało kto zdaje sobie sprawę, że jedna trzecia żywności pochodzi od pszczół 
za darmo. Jedząc codziennie zupę powinnyśmy mieć świadomość, że co trzecia 
łyżka to prezent od nich, podobnie jak co trzeci kęs kanapki – tłumaczy Mistrz 
Pszczelarski Bolesław Banaś. 

Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego 
w Raszówce była 
pierwsza placówką, 
w której odbył się cykl 
wykładów Bolesława 
Banasia na temat roli 
pszczół w naszym 
życiu. 



⁹⁹KLIMATYCZNIE

Anioły Kultury Gminy Lubin 
- czekamy na zgłoszenia!
Do 10 maja 2017 r. można 
zgłaszać kandydatów, którzy 
w tym roku powalczą o nagrodę 
Anioła Kultury Gminy Lubin, 
najważniejsze wyróżnienie 
przyznawane lokalnym twórcom.
Prosimy o zgłaszanie 
kandydatur – zarówno osób 
indywidualnych jak i grup 
artystycznych, działających na 
rzecz kultury regionu, które 
wykazują się talentem i pasją  
w kategoriach:

1. Muzyka, śpiew, taniec,
2. Literatura, film,
3. Malarstwo, rzeźba,
4. Rękodzieło,
5. Animator kultury.

Laureatów wybierze Rada 
Artystyczna powołana przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin.
Zwycięzców poznamy 3 czerwca 
podczas finałowej gali tegorocznej 
edycji Aniołów Kultury Gminy 
Lubin w ramach Dni Kultury 

Gminnej w świetlicy wiejskiej 
w Oborze.
Zgłoszenia do konkursu należy 
nadsyłać lub dostarczyć osobiście 
do dnia 10 maja 2017r. na adres:  
Ośrodek Kultury Gminy Lubin, 59-
300 Lubin, Księginice 14, Tel. 76 
8455986, e-mail: 
sekretariat@okgminalubin.pl. 
Szczegóły w regulaminie 
konkursu, który można znaleźć 
na stronach internetowych 
ug.lubin.pl oraz okgminalubin.pl  

Siedmioletnia Helenka Brezman z Niemstowa została laureatką Grand Prix 
tegorocznego konkursu plastycznego Kartka Wielkanocna oraz Pisanka 2017 
zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

 To jej praca znalazła się 
na oficjalnych świątecz-
nych kartkach wielkanoc-
nych Urzędu Gminy w Lu-
binie, które trafią do przy-
jaciół, współpracowników 
i partnerów gminnego sa-
morządu. 

Kolejny raz mieszkańcy na-
szej gminy wykazali się talen-
tem i pomysłowością, licznie 
uczestnicząc w tegorocznym 
konkursie. Do Ośrodka Kul-
tury Gminy Lubin nadesłano 
150 kartek oraz 29 pisanek. 
Jury po długich obradach 

przyznało Grand Prix poza 
wskazanymi kategoriami 
7-letniej Helence Brezman 
z Niemstowa. Ponadto przy-
znano dwie równorzędne na-
grody główne za kartkę oraz 
dwie nagrody główne za pi-
sankę. W świąteczny nastrój 

podczas wręczania nagród 
wprowadził zgromadzonych 
laureatów, uczestników kon-
kursu i ich rodziny wyjątkowy 
świąteczny koncert przygoto-
wany przez Studio Piosenki 
ŁAŁ, działające przy OKGL. 

 (RED) 

Święta w artystycznej odsłonie 

KONKURS NA KARTKĘ 
WYNIKI KONKURSU 
KARTKA WIELKANOCNA 2017
GRAND PRIX – Helena Brezman /O/Przedszkole w Niemstowie/

KATEGORIA I
WYRÓŻNIENIE – Olena Garnek /O/Przedszkole w Niemstowie/
WYRÓŻNIENIE –  Nadia Filon /SP Raszówka Punkt Przedszkolny 

w Wiercieniu/
WYRÓŻNIENIE – Mikołaj Majcher /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Martyna Skobel /SP Krzeczyn Wielki/
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Madarasz /SP Krzeczyn Wielki/
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Piaskowy /Szkoła filialna w Osieku/
WYRÓŻNIENIE – Julia Rogalska /Szkoła filialna w Osieku/

KATEGORIA II
NAGRODA GŁÓWNA – Szymon Kwapisz /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Karolina Marcinowska /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Paweł Źrebiec /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Janik /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Michał Kucharski /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Marysia Mazur /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Amelia Kozłowska /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Klaudia Dziubak /SP Niemstów/

KATEGORIA III
NAGRODA GŁÓWNA – Janina Mucha /Chróstnik/
WYRÓŻNIENIE – Klaudia Jędrak /Pieszków/

WYNIKI KONKURSU PISANKA 2017
KATEGORIA I
WYRÓŻNIENIE – Jagoda Szczepańska /SP Krzeczyn Wielki/
WYRÓŻNIENIE – Natalia Łapińska /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Natalia Smolarek /Składowice/

KATEGORIA II
NAGRODA GŁÓWNA – Oliwia Kapusta /Składowice/
WYRÓŻNIENIE – Weronika Olszak /Składowice/
WYRÓŻNIENIE – Bartek Preczewski /Składowice/
WYRÓŻNIENIE – Weronika Liszczyńska /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Zofia Kwapisz /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Szymon Kwapisz /SP Szklary Górne/
WYRÓŻNIENIE – Dorota Stasiowska /SP Szklary Górne/

KATEGORIA III
NAGRODA GŁÓWNA – Jadwiga Pasoń /Składowice/
WYRÓŻNIENIE – Grażyna Balewicz /Składowice/
WYRÓŻNIENIE – Anna Wróblewska /Obora/

Siedmioletnia Helenka Brezman z Niemstowa, której praca 
zdobi oficjalną świąteczną kartkę Urzędu Gminy w Lubinie 
uwielbia rysować, malować, wyklejać czy wycinać. Robi to 

w każdej wolnej chwili, i jak mówi jej mama, może wtedy 
nie jeść i nie pić godzinami, bo zapomina o całym świecie. 
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Urok świątecznych stołów - 
trudny jest do opisania. Sposób 
podania, dekoracje potraw 
a także umiejętne nawiązanie do 
tradycji – zrobiły na wszystkich 
ogromne wrażenie, a jurorzy 
wybierający najpiękniejszy stół 
mieli twardy orzech do zgryzie-
nia. 

- W tym roku wasze stoły i po-
trawy – były prawdziwą arty-
styczną ucztą. W sposobie pre-
zentowania i serwowania świą-
tecznych potraw ustawiliście 
poprzeczkę bardzo wysoko. 
A jeśli chodzi o smaki, bo prze-
cież one były równie ważne, na-
rzekać nie można, ale parę uwag 
na pewno przekażę autorom po-
traw – mówił Wiesław Lichota, 
przewodniczący jury, profesjo-
nalny kucharz znany z progra-

mów telewizji TVN, obecnie 
właściciel restauracji Gospoda 
Zamkowa na lubińskim Wzgó-
rzu Zamkowym. 

W tegorocznym konkursie 
kulinarnym wzięła udział rekor-
dowa liczba uczestników, zgło-
siło się do niego aż 17 zespołów. 
Wszystkie – jak zwykle – stanęły 
na wysokości zadania. 

Jurorami Gminnego Konkur-
su Kulinarnego Tradycje Wiel-
kanocne 2017 – oprócz prze-
wodniczącego Wiesława Licho-
ty byli Marzena Kosydor, skarb-
nik Gminy Lubin oraz Norbert 
Grabowski, przewodniczący Ra-
dy Gminy Lubin. I choć oceniali 
aż 51 potraw – co do wyboru 
grand prix nie mieli żadnych 
wątpliwości. W protokołach 
wszystkich członów komisji 

konkursowej najwyższe noty 
otrzymała Pascha Wielkanocna, 
autorstwa Koła Gospodyń 
z Krzeczyna Wielkiego. Tam po-
wędrowała główna nagroda 
w wysokości 500 zł. 

W kategorii 50 odsłon jaja 
wielkanocnego I miejsce otrzy-
mały jajka z łososiem w sosie ta-
tarskim, przygotowane przez 
Sołectwo Składowice. Pierś 
z kaczki w sosie wiśniowym au-
torstwa Koła Gospodyń w Ra-
szówce - triumfowała w katego-
rii główny bohater świątecznego 
obiadu, a za najlepszy deser 
wielkanocny uznane zostały 
„Kasieńki” - ciastka w kształcie 
jajek, upieczone przez Stowa-
rzyszenie „Nasz Niemstów”. 

Puchar Wójta Gminy Lubin 
za najpiękniejszy stół wielka-

nocny trafił do Koła Kobiet Nie-
zależnych Babeczki z Osieka. 

O klimatyczną oprawę arty-
styczną imprezy zadbały ze-
społy „Siedlecka Nuta” i „Lu-
bin” z Krzeczyna Wielkiego, 
a popis swoich wokalnych 
umiejętności dał Kamil Lis, 
nauczyciel ze Szkoły Podsta-
wowej w Krzeczynie Wielkim. 
Podczas Tradycji Wielkanoc-
nych występował zresztą nie 
tylko w tej roli. Nauczyciele 
z SP w Krzeczynie Wielkim za-
debiutowali także w części ku-
linarnej, a zdobytą nagrodę 
przekażą swojej uczennicy, 
chorej na białaczkę Alicji Goś 
z Krzeczyna Wielkiego. 

Organizatorem imprezy był 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin. 

 (MG)  

Tradycje Wielkanocne 2017  
Rekordowa liczy uczestników Gminnego Konkursu Kulinarnego 

Paschy, baby, mazurki 
i torty, drób, wieprzowina, 
a nawet jagnięcina oraz 
oczywiście jajka na wiele 
sposobów – to tylko część 
potraw, które pojawiły 
na się na świątecznych 
stołach podczas Tradycji 
Wielkanocnych 2017. 
Kunszt ich podania zapierał 
wręcz dech w piersiach, 
a emocje towarzyszące  
ogłoszeniu wyników 
sięgały zenitu… 

Puchar Wójta Gminy Lubin za najpiękniejszy stół wielkanocny trafił 
do Koła Kobiet Niezależnych Babeczki z Osieka. 
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Tradycje Wielkanocne 2017  
NAGRODA GŁÓWNA 
Pascha Wielkanocna – KG 
w Krzeczynie Wielkim (500 zł) 
KATEGORIA „50 odsłon jajka 
wielkanocnego” 
  I miejsce – Jajka z łososiem w sosie 

tatarskim – Sołectwo Składowice 
(350 zł) 
  II miejsce – Jajko marynowane 

w zakwasie buraczanym z puree 
chrzanowo ziemniaczanym 
– Nauczyciele z Krzeczyna 
Wielkiego (300 zł) 
  III miejsce – Jajko w babeczce 

– Pieszkowianki (250 zł)

KATEGORIA „GŁÓWNY 
BOHATER ŚWIĄTECZNEGO 
OBIADU” 
  I miejsce - Pierś z kaczki w sosie 

wiśniowym – KG Raszówka (350 zł) 
  II miejsce – Kurczak wędzony 

w towarzystwie wieprzowiny 
– Buczynianki (300 zł) 
  III miejsce – Zupa chrzanowa 

– KG Krzeczyn Mały (250 zł) 

KATEGORIA 
„DESER WIELKANOCNY” 
  I miejsce – Kasieńki” - ciastka 

w kształcie jajek - Stowarzyszenie 
„Nasz Niemstów” (350 zł) 
  II miejsce – Sernik z polewą 

czekoladową – KG Obora (300 zł) 
  III miejsce – Sernik z truflą – KGW 

Raz-Dwa z Obory (250 zł) 

WYRÓŻNIENIA 
  Jajeczna niespodzianka 

– KG Szklary Górne (200 zł) 
  Królik w sosie śmietanowym 

z kluskami – KKN Babeczki
z Osieka (200 zł) 
  Schab w jabłkach 

– KG Miłosna (200 zł) 
  Pascha Wielkanocna 

– KGW Iskierka z Księginic (200 zł) 
  Sernik z gruszkami

 – Karczowianki (200 zł)
  Królik z warzywami na maśle w sosie 

z białym winem 
– Siedlecka Nuta (200 zł) 
  Krokiet z jajem 

– Sołectwo Chróstnik (200 zł) 

PRZEPIS NA ZWYCIĘSKĄ PASCHĘ  
PASCHA WIELKANOCNAPascha wielkanocna to tradycyjna potrawa rosyjska lub ukraińska, przygotowywana z twarogu, mleka, śmietany, masła, z dodatkiem jajek, wanilii i 

bakalii. Te ostatnie mają symbolizować bogactwo i dobrobyt... Rosyjska pascha jest 
przygotowywana raz do roku, z okazji Wielkanocy. Składniki:
  2 litry mleka (najlepiej tłustego)  1 laska wanilii
  500 ml kwaśnej śmietany  6 jajek
  250 g masła, w temperaturze pokojowej  3/4 szklanki cukru pudru  Bakalie
  Rum lub inny alkohol (najlepiej aromatyczny)

Bakalie namoczyć (można w rumie), jeśli trzeba, osuszyć, pokroić nie za drobno. 
Mleko zagotować z rozciętą laską wanilii. Do wrzącego powoli wlewać jaja 
roztrzepane ze śmietaną. Gotować, mieszając, aż cały płyn w garnku podzieli się 
na ser i serwatkę. Ostudzić, usunąć wanilię.Cedzak wyłożyć podwójną warstwą gazy i odcedzić ser. Maksymalnie go odcisnąć, 

najlepiej zostawić na noc na cedzaku, a rano docisnąć. Serek powinien być sypki. 
Masło zmiksować z cukrem pudrem. Do makutry wrzucić ser, stopniowo dodawać 
masło i ucierać, aż powstanie spójny krem. Można to zrobić mikserem. Jeśli masa 
serowa wydaje się zbyt sucha dodać do niej 2 - 3 łyżki śmietany kremówki. Do 
masy dodać bakalie, wymieszać. Wyłożoną gazą miskę napełnić dość luźnym 
kremem i wstawić do lodówki. Kiedy stężeje, przewrócić na talerz do góry dnem, 
zdjąć gazę i udekorować. Zamiast kwaśnej śmietany można dodać kefir lub maślankę.

Nagrodę za najpiękniejszy stół wręczał w imieniu wójta Gminy Lubin 
przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski. 

Kasieńki” - ciastka w kształcie jajek przygotowane przez Stowarzyszenie 
„Nasz Niemstów” otrzymały I nagrodę w kategorii „Deser Wielkanocny”. 



Uroczystej Eucharystii 
w księginickiej kaplicy przewod-
niczył Dziekan Dekanatu Lubin 
Zachód ks. Waldemar Ćwikliń-
ski. Homilia poświęcona była 
postaci św. Floriana, patrona 
strażaków.  

- Jakże wielkie jest podobień-
stwo was strażaków, którzy bez-
interesownie, wierni swoim za-
sadom i wartościom zdolni je-
steście do poświęceń i ofiar, do 
waszego patrona św. Floriana, 
człowieka, który poświęcił Chry-
stusowi wszystko, złożył ofiarę 
własnego życia, nie cofnął się, 
nie stchórzył, nie zdradził, wy-
trwał do końca. Tego też potrze-
ba właśnie wam strażakom. Oto 
w tej Eucharystii się modlimy, 

dziękując Bogu za ten czas 70 
lat istnienia Ochotniczej Straży 
w Ksieginicach, pamiętając 
o tych którzy już odeszli, wypra-
szając miłosierdzie dla zmar-
łych, ale także dar Bożego Bło-
gosławieństwa dla żyjących – 
mówił w wygłoszonej homilii 
ksiądz Waldemar Ćwikliński. 

Po mszy św. uroczystość 
przeniosła się do remizy straża-
ckiej, gdzie nawiązano do histo-
rii jednostki. Jej założycielem 
był druh Antonii Pilch, a w skład 
pierwszego zarządu weszli Józef 
Izłapa, Marian Lewicki, Henryk 
Sowiński i Bronisław Słonecki. 

Wyposażenie OSP było po-
czątkowo wyjątkowo skromne. 
Składała się na nie wyłącznie 

ręczna sikawka. W 1967 r. jed-
nostka otrzymała motopompę 
PO-3 M800. Za wzorową dzia-
łalność i wzorowe utrzymanie 
sprzętu w 1973 roku jednostka 
wzbogaciła się o samochód po-
żarniczy typu ŻUK. 

W 1987 r. rozpoczęto adapta-
cję stodoły na remizę strażacką 
ze świetlicą i zapleczem. 
W 1990 r. obiekt został oddany 
do użytku, a jednostka otrzyma-
ła samochód bojowy typu Star 
244 i przekwalifikowana została 
na jednostkę typu „I-2”. Oficjal-
ne otwarcie remizy OSP w Księ-
ginicach miało miejsce 1 czerw-
ca 1991 r. 

W okresie budowy remizy 
strażackiej Ochotnicza Straż 

Pożarna rozwinęła swoją dzia-
łalność na rzecz poprawy 
ochrony przeciwpożarowej 
i zachęciła do wstąpienia 
w swoje szeregi młodzieży. Zo-
stały utworzone trzy drużyny 
młodzieżowe, dwie chłopięce 
i jedna dziewczęca. Opieku-
nem drużyn był druh Edward 
Okrasa, człowiek legenda OSP 
Gminy Lubin, który w swojej 
55-letniej społecznej działalno-
ści w szeregach straży przez 37 
lat był Komendantem Gmin-
nym ZOSP RP. 

Pod jego okiem jednostka 
prężenie się rozwijała, a mło-
dzieżowe drużyny zajmowały 
w zawodach esica na po-
dium. 

1 marca 1992 r. jednostce SP 
w Księginicach przekazany zo-
stał sztandar, którego fundato-
rami byli mieszkańcy wsi. 

21 kwietnia 1995 r. jednost-
ka OSP Księginice włączona zo-
stała do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 

W kwietniu 2014 r. rozpo-
czął się remont strażnicy i świet-
licy wiejskiej, który zakończył 
się w styczniu 2015 r. W listopa-
dzie ubiegłego roku OSP Księ-
ginice otrzymała nowoczesny 
i doskonale wyposażony, wart 
650 tys. zł, wóz bojowy. Zastąpił 
on 26 – letniego, mocno wysłu-
żonego Stara, którym dotych-
czas dysponowała księginicka 
jednostka.  Zakup nowego sa-

mochodu gaśniczego był ko-
niecznością. OSP Księginice 
znajduje się  bowiem w  Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym i nowy wóz był jej 
niezbędny, by mogła realizować 
swoje obowiązki.  

Uroczystości z okazji 70-lecia 
księginickiej jednostki były oka-
zją do złożenia życzeń i gratula-
cji jej obecnym i byłym wła-
dzom. Wzięli w ich udział m.in. 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan, druh Edward Okrasa, 
przedstawiciele Komendy Po-
wiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Lubinie z komendan-
tem  mł. bryg. Erykiem Górskim 
na czele, a także władze gminne 
OSP.   MG 
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Najlepsi w gminie i powiecie 

Patrycja Maślej w katego-
rii szkół podstawowych 
a Paweł Polański w grupie 
gimnazjalnej zwyciężyli 
w gminnych eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. 
Swój sukces powtórzyli 
podczas eliminacji powia-
towych. Teraz zmierzą 
z niemałą konkurencją na 
szczeblu wojewódzkim. 

Patrycja Maślej, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Nie-
mstowie mimo, że debiuto-
wała w konkursie wiedzy po-
żarniczej  – w gminnych eli-
minacjach zdobyła 24,66 
punktu na 25 możliwych do 
zdobycia. 

Paweł Polański, uczeń 
Gminnego Gimnazjum 
w konkursie stratował po raz 
czwarty. W ubiegłym roku 
zwyciężył nie tylko w gmin-

nych eliminacjach, wygrał 
także na szczeblu powiato-
wym, a w skali Dolnego Ślą-
ska uplasował się na piątym 
miejscu. 

Testy zarówno dla szkół 
podstawowych, jak i gimna-
zjów wymagały niebagatel-
nej wiedzy pożarniczej: co 
oznacza symbol GP-6z, co 
służy do wytwarzania cięż-
kiej piany, ile razy w roku na-
leży usuwać zanieczyszcze-

nia z przewodów dymowych 
– to tylko niektóre z nich. Mi-
mo tego wszyscy uczestnicy 
poradzili sobie z nimi dosko-
nale . 

- Bardzo cieszy mnie obec-
ność i wysoki poziom wiedzy 
z zakresu pożarnictwa tak 
młodych osób. Świadczy to 
o tym, że rośnie kolejne po-
kolenie osób wrażliwych, go-
towych do poświęceń, od-
ważnych i chcących działać 
na rzecz swojej lokalnej spo-
łeczności. Jestem z was bar-
dzo dumny, życzę sukcesów 
w kolejnych szczeblach eli-
minacji, będziemy mocno 
trzymać za was kciuki. A wy 
spróbujcie namówić swoich 
kolegów i koleżanki do 
udziału w tym konkursie, do 
zdobywania wiedzy w tej 
trudnej materii – by przy-
szłym roku było nas tu jesz-
cze więcej – mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin 
podczas wręczania nagród. 

Wojewódzki konkurs od-
będzie się 25 kwietnia w Ja-
worzynie Śląskiej.

(MG)  

Patrycja Maślej w gminnych eliminacjach zdobyła 
24,66 punktu na 25 możliwych do zdobycia. 

Paweł Polański już drugi rok z rzędu nie miał 
sobie równych zarówno na szczeblu gminnym, jak 
i powiatowym. 

70 –lecie Ochotniczej Straż Pożarnej w Księginicach 

HISTORIA 
JAKICH 
MAŁO… 
Uroczysta Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin 
rozpoczęła obchody 70-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Księginicach. Jednostkę powołano 5 lutego 
1947 r. w ówczesnych Kniaznicach, zmiana nazwy 
miejscowości na Księginice nastąpiła dwa lata później. 
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SZKLARY GÓRNE 
Drużyna ze Szklar Gór-

nych liczy 16 druhów zwy-
czajnych i jednego wspiera-
jącego, w 2016 roku przybyło 
dwóch strażaków, a w bieżą-
cym roku zarząd planuje 
przyjęcie kolejnych pięciu.  

W ubiegłym roku ochotni-
cy uczestniczyli w 21 akcjach 
ratowniczych, w tym sześcio-
krotnie w gaszeniu pożaru. 

Po odczytaniu sprawozdania 
z minionego roku i planu dzia-
łania na rok bieżący zarząd 
OSP Szklary Górne jednogłoś-
nie uzyskał absolutorium. 

W trakcie zebrania 12 dru-
hów odznaczonych zostało 
medalami za wysługę lat. Za 
25 – letnią służbę uhonoro-
wano Jana Oborskiego, Ada-
ma Oborskiego i Patryka Sa-
ję, medal 20-lecia otrzymali 
Roman Kosacz i Artur Obor-
ski, odznakę 10-lecia ode-
brali Jan Zelek, Piotr Char-
chal, Paweł Budka, Dariusz 
Błauciak i Mariusz Charym-
ski, a 5-lecia Mateusz Maty-
nia i Sławomir Fuczyło. 

CZERNIEC 
W Czerńcu również jedno-

głośnie zarząd OSP otrzymał 
absolutorium. Strażacy 
z Czerńca, choć nie prowa-
dzili akcji w terenie, bo nie 
dysponują wozem bojowym, 
również mają się czym po-
chwalić. Dwudziestu sześciu 
członków zwyczajnych i je-
den wspierający – to stan 
osobowy na koniec 2016 r. 
Jednostka zajęła trzecie 
miejsce w Gminnych Zawo-
dach Pożarniczych. 

Strażacy z Czerńca planują 
przyjąć w bieżącym roku 
w swoje szeregi dwóch kolej-
nych druhów, zapowiedzieli 
także, że będą czynić stara-
nia o  pozyskanie wozu bojo-
wego. 

RASZÓWKA 
OSP Raszówka liczy 23 

druhów zwyczajnych i czte-
rech honorowych, w tym 
dziewięć kobiet. W ubiegłym 
roku strażacy uczestniczyli 

w akcjach ratowniczych sie-
dem razy, w tym dwukrotnie 
w gaszeniu pożarów oraz 
czterokrotnie w likwidacji 
miejscowych zagrożeń.  

Podobnie jak w innych jed-
nostkach zarząd OSP Ra-
szówka uzyskał jednogłośne 
absolutorium. 

KRZECZYN WIELKI 
Straż pożarna w Krzeczy-

nie Wielkim w 2016 r. liczyła 
14 druhów zwyczajnych 
i pięciu honorowych. Ostat-
nie walne zebranie uchwaliło 
przyjęcie w szeregi jednostki 
– trzech nowych członków, 
a dokładnie członkiń, ponie-
waż nowo przyjętymi osoba-
mi są kobiety. 

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Krzeczyna 
Wielkiego w 2016 r. interwe-
niowała 25 razy, dziewięcio-
krotnie przy gaszeniu poża-
rów i 16 razy przy likwidacji 
miejscowych zagrożeń. To 
największa ilość wyjazdów 

wśród jednostek powiatu lu-
bińskiego spoza Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. OSP Krzeczyn Wielki 
mocno angażuje się w życie 
swojej miejscowości, uczest-

nicząc m.in. organizacji do-
żynek, Dnia Dziecka, Dnia 
Strażaka czy Pikniku Ro-
dzinnym w sąsiednim Krze-
czynie Małym. 

Jednostka ściśle współpra-
cuje z Fundacją DKMS, zaj-
mującą się szukaniem poten-
cjalnych dawców szpiku 
kostnego. Druh Paweł Gę-
balski z Krzeczyna Wielkiego 
stanął ostatnio na czele za-
rządu - powołanego z jego 
inicjatywy - Stowarzyszenia 
„Strażacy wspólnie przeciw-
ko białaczce”. 

Prezesem OSP Krzeczyn 
Wielki jest Marek Trafidło, 
a komendantem Marcin Tra-
fidło. 

RASZOWA 
OSP Raszowa zakończyła 

tegoroczny cykl zebrań spra-
wozdawczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Lu-

bin. Na spotkaniu uzupeł-
niono także skład zarządu, 
który w związku ze śmiercią 
prezesa Jana Pasternaka, od 
września pracował w niepeł-
nym składzie. 

Nowym prezesem OSP 
Raszowa został Józef Kuch-
ciak, a stanowisko wicepre-
zesa objął Paweł Kołkowski. 
Jednostka w Raszowej liczy 
18 członków, a rok 2016 

uznać może za wyjątkowy 
spokojny. Nie odnotowano 
żadnych pożarów, ani zagro-
żeń, ale druhowie cały czas 
czuwali i czuwają nad bez-
pieczeństwem mieszkańców.

We wszystkich zebraniach 
dziewięciu gminnych jedno-
stek OSP uczestniczył wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan. 

-  To właśnie działalność 
strażaków ochotników gwa-
rantuje bezpieczeństwo 
mieszkańcom naszej Gminy. 
Dzięki nim mieszkańcy mo-
gą spać spokojnie. Staramy 
się za to poczucie bezpie-
czeństwa odwdzięczyć, 
wspierając – jako samorząd 
– jednostki naszej gminy. 
W tym roku OSP Gorzyca 
otrzymała nowe auto, dofi-
nansowujemy zakup i wy-
mianę sprzętu, który jest nie-
zbędny w wykonywaniu ich 
misji. Pragnę podkreślić jed-
nak, że strażacy nie czekają 
biernie na zmiany, ale sami 

je aranżują, ubiegając się 
o zewnętrzne fundusze, bar-

dzo często z pozytywnym 
skutkiem. Za tę ciężką pracę, 
oddanie i gotowość do nie-
sienia pomocy raz jeszcze 
bardzo dziękuję  – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Poprawę jakości sprzętu 
w jednostkach OSP  Gminy 
Lubin potwierdza Marek 
Maślej, Komendant Gminny. 

- Z każdym rokiem jest on 
coraz nowocześniejszy i jest 
go coraz więcej. Jednym 
z najnowszych nabytków jest 

średni zestaw ratowniczo-
-gaśniczy, który kupiła OSP 
w Niemstowie. Jest to sprzęt, 
który bardzo przydaje się 
przy wypadkach drogowych. 
Jeżeli chodzi o wyszkolenie, 
to co roku Komenda Powia-
towa PSP organizuje kursy, 
w których w porównaniu do 
Gminy Ścinawa, czy Rudna, 
naszych gminnych straża-
ków jest najwięcej. Wydaje 
mi się, że wyszkolenie na-
szych druhów jest na bardzo 
wysokim poziomie. Trzeba 
pamiętać, że ochotnicze stra-
że pożarne są wielkim wspar-
ciem dla zawodowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej – 
mówi Marek Maślej. 

Jednostki OSP funkcjonu-
ją w Gorzycy, Raszowej, Ra-
szówce, Krzeczynie Wielkim, 
Szklarach Górnych, Czerń-
cu, Niemstowie, Zimnej Wo-
dzie i Księginicach. Trzy 
ostatnie należą do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego.  (MG/AI) 

Szklary Górne, Czerniec, Raszówka, Raszowa i Krzeczyn 
Wielki zakończyły  doroczne spotkania, podsumowujące 
miniony rok w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Lubin.  Wszystkie zarządy otrzymały absolutorium za 
poprzedni rok, przyjęte zostały także plany na rok bieżący. 

Zebrania sprawozdawcze gminnych OSP zakończone 

BILANS NA 
Podczas zebrania 
OSP Szklary 
Górne 12 druhów 
odznaczonych 
zostało medalami 
za wysługę lat. 
Wręczali je wójt 
Tadeusz  Kielan 
oraz prezes ZOG 
ZOSP RP Grzegorz 
Obara.  

PLUSIE

Na zebraniu w Raszówce po raz pierwszy w galowym mundurze strażackim 
wystąpił wójt Tadeusz Kielan, przyjęty niedawno w szeregi OSP Niemstów. 

Strażacy z Czerńca w bieżącym roku będą czynić 
starania o pozyskanie wozu bojowego. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzeczyna 
Wielkiego w 2016 r. interweniowała 25 razy. 
To największa ilość wyjazdów wśród jednostek 
powiatu lubińskiego spoza Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

OSP Raszówka liczy 23 druhów zwyczajnych 
i czterech honorowych, w tym dziewięć kobiet.

Nowym prezesem 
OSP Raszowa został 
Józef Kuchciak (na 
zdjęciu), a stanowisko 
wiceprezesa objął 
Paweł Kołkowski
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UWAGI:
Uwaga wprowadzone zmiany w harmonogramie w miesiącu marcu 2017r

- odpady zmieszane– odbiór z pojemników,
- tworzywa sztuczne - tj. plastik, drobny metal, opakowania wielomateriałowe - odbiór w żółtych workach,

- odpady zielone i biodegradowalne- odbiór w brązowych workach,
- papier- odbiór w niebieskich workach,

- szkło- odbiór w zielonych workach,
- odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt AGD i RTV- odbiór odpadów z wyznaczonych przez sołtysów miejsc 

zbiórki na terenie danego sołectwa, odbiór 2 razy do roku (wiosną i jesienią).
Odbiór odpadów tworzyw sztucznych, odpadów zielonych i biodegradowalnych, papieru oraz szkła przewidziany 

jest tylko z tych nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywny system gromadzenia odpadów.

Bukowna zmieszane 3 pn, 18 wt 2 wt, 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
papier 3 pn 2 wt, 29 pn 26 pn
szkło 18 pn 15 pn 12 pn

Chróstnik zmieszane 6 czw, 21 pt 5 pt, 18 czw 1 czw, 16 pt, 29 czw
tworzywa sztuczne 13 czw, 27 czw 11czw, 25 czw 8 czw, 22 czw
zielone i BIO 13 czw, 27 czw 11czw, 25 czw 8 czw, 22 czw
papier 6 czw 5 pt 1 czw, 29 czw
szkło 21 pt 18 czw 16 pt

Czerniec zmieszane 6 czw, 21 pt 5 pt, 18 czw 1 czw, 16 pt, 29 czw
tworzywa sztuczne 13 czw, 27 czw 11czw, 25 czw 8 czw, 22 czw
zielone i BIO 13 czw, 27 czw 11czw, 25 czw 8 czw, 22 czw
papier 6 czw 5 pt 1 czw, 29 czw
szkło 21 pt 18 czw 16 pt

Dąbrowa  
Górna

zmieszane 7 pt, 22 sob 6 sob, 19 pt 2 pt, 17 sob, 30 pt
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt
zielone i BIO 14 pt, 28 pt 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt
papier 7 pt 6 sob 2 pt, 30 pt
szkło 22 sob 19 pt 17 sob

Gorzyca,  
Bolanów

zmieszane 5 śr, 20 czw 4 czw, 17 śr, 31 śr 14 śr, 28 śr
tworzywa sztuczne 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
zielone i BIO 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
papier 5 śr 4 czw, 31 śr 28 śr
szkło 19 śr 17 śr 14 śr

Karczowiska zmieszane 3 pn, 18 wt 2 wt, 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
papier 3 pn 2 wt, 29 pn 26 pn
szkło 18 pn 15 pn 12 pn

Krzeczyn 
Mały

zmieszane 5 śr, 20 czw 4 czw, 17 śr, 31 śr 14 śr, 28 śr
tworzywa sztuczne 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
zielone i BIO 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
papier 5 śr 4 czw, 31 śr 28 śr
szkło 19 śr 17 śr 14 śr

Krzeczyn    
Wielki

zmieszane 5 śr, 20 czw 4 czw, 17 śr, 31 śr 14 śr, 28 śr
tworzywa sztuczne 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
zielone i BIO 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
papier 5 śr 4 czw, 31 śr 28 śr
szkło 19 śr 17 śr 14 śr

Księginice zmieszane 7 pt, 22 sob 6 sob, 19 pt 2 pt, 17 sob, 30 pt
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt
zielone i BIO 14 pt, 28 pt 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt
papier 7 pt 6 sob 2 pt, 30 pt
szkło 22 sob 19 pt 17 sob

Lisiec zmieszane 3 pn, 18 wt 2 wt, 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
papier 3 pn 2 wt, 29 pn 26 pn
szkło 18 pn 15 pn 12 pn

Obora zmieszane 4 wt, 19 śr 2 wt, 16 wt, 30 wt 13 wt, 27 wt
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt,25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
papier 4 wt 2wt, 30 wt 27 wt
szkło 19 śr 16 wt 13 wt

Siedlce zmieszane 6 czw, 21 pt 5 pt, 18 czw 1 czw, 16 pt, 29 czw
tworzywa sztuczne 13 czw, 27 czw 11czw, 25 czw 8 czw, 22 czw
zielone i BIO 13 czw, 27 czw 11czw, 25 czw 8 czw, 22 czw
papier 6 czw 5 pt 1 czw, 29 czw
szkło 21 pt 18 czw 16 pt

Składowice,  
Zalesie

zmieszane 7 pt, 22 sob 6 sob, 19 pt 2 pt, 17 sob, 30 pt
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt
zielone i BIO 14 pt, 28 pt 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt
papier 7 pt 6 sob 2 pt, 30 pt
szkło 22 sob 19 pt 17 sob

Ustronie zmieszane 7 pt, 22 sob 6 sob, 19 pt 2 pt, 17 sob, 30 pt
tworzywa sztuczne 14 pt, 28 pt 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt
zielone i BIO 14 pt, 28 pt 12 pt, 26 pt 9 pt, 23 pt
papier 7 pt 6 sob 2 pt, 30 pt
szkło 22 sob 19 pt 17 sob

Wiercień zmieszane 3 pn, 18 wt 2 wt, 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
papier 3 pn 2 wt, 29 pn 26 pn
szkło 18 pn 15 pn 12 pn

Zimna Woda zmieszane 3 pn, 18 wt 2 wt, 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
papier 3 pn 2 wt, 29 pn 26 pn
szkło 18 pn 15 pn 12 pn

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Lubin KWIECIEŃ – CZERWIEC 2017 r. (część M.P.O Lubin)

Miejscowość Rodzaj odpadów IV V VI

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Lubin KWIECIEŃ – CZERWIEC 2017 r. (część A.S.A Eko Polska)

Miejscowość Rodzaj odpadów IV V VI
Buczynka zmieszane 4 wt, 19 śr 2 wt, 16 wt, 30 wt 13 wt, 27 wt

tworzywa sztuczne 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elekt ryczny i elektroniczny 13.05 sob

Gogołowice zmieszane 5 śr, 20 czw 4 czw, 17 śr, 31 śr 14 śr, 28 śr
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 16.05 wt

Gola zmieszane 6 czw, 21 pt 5 pt, 18 czw 1 czw, 16 pt, 29 czw
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 17.05 śr

Gorzelin zmieszane 3 pn, 18 wt, 29 sob 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 śr 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt, 25 śr 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13.05 sob

Kłopotów zmieszane 4 wt, 19 śr 2 wt, 16 wt, 30 wt 13 wt, 27 wt
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 15.05 pn

Miłoradzice zmieszane 4 wt, 19 śr 2 wt, 16 wt, 30 wt 13 wt, 27 wt
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13.05 sob

Miłosna zmieszane 5 śr, 20 czw 4 cz, 17 śr, 31 śr 14 śr, 28 śr
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 16.05 wt

Miroszowice zmieszane 4 wt, 19 śr 2 wt, 16 wt, 30 wt 13 wt, 27 wt
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 15.05 pn

Niemstów, 
Podgórze, 
Łazek

zmieszane 5 śr, 20 czw 4 czw, 17 śr, 31 śr 14 śr, 28 śr
tworzywa sztuczne 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
zielone i BIO 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
szkło 28 pt 26 pt 23 pt
papier 14 pt 12 pt 9 pt
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 16.05 wt 

Osiek zmieszane 7 pt, 22 sob 6 sob, 19 pt 2 pt, 17 sob, 30 pt
tworzywa sztuczne 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
zielone i BIO 12 śr, 26 śr 10 śr, 24 śr 7 śr, 21 śr
szkło 28 pt 26 pt 23 pt
papier 14 pt 12 pt 9 pt
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 18.05 czw

Pieszków zmieszane 4 wt, 19 śr 2 wt, 16 wt, 30 wt 13 wt, 27 wt
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt, 25 wt 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13.05 sob

Raszowa zmieszane 3 pn, 18 wt, 29 sob 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 śr 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt, 25 śr 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13.05 sob

Raszowa Mała zmieszane 3 pn, 18 wt, 29 sob 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 śr 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt, 25 śr 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13.05 sob

Raszówka zmieszane 3 pn, 18 wt, 29 sob 15 pn, 29 pn 12 pn, 26 pn
tworzywa sztuczne 11 wt, 25 śr 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
zielone i BIO 11 wt, 25 śr 9 wt, 23 wt 6 wt, 20 wt
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13.05 sob

Szklary Górne, 
Owczary

zmieszane 6 czw, 21 pt 5 pt, 18 czw 1 czw, 16 pt, 29 czw
tworzywa sztuczne 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
zielone i BIO 10 pn, 24 pn 8 pn, 22 pn 5 pn, 19 pn
szkło 27 czw 25 czw 22 czw
papier 13 czw 11 czw 8 czw
Odpady Wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 17.05 śr



Tragedię Sybiraków trudno 
opisać słowami. Tym, którym 
udało się przeżyć wojnę na ze-
słaniu, wrócili z Syberii 
w 1945 i 1946 roku, osiedlając 
się m.in. na Dolnym Śląsku. 
Na terenie Gminy Lubin 
mieszka 18 Sybiraków

- Chciałbym wyrazić słowa 
najwyższego szacunku i wiel-
kiej czci wszystkim, którzy są 
bohaterami dzisiejszej uroczy-
stości. Bardzo dziękuję za 
Państwa przybycie. To dla nas 
wielki zaszczyt, ponieważ je-
steście Państwo wspaniałymi 
patriotami, którzy tak wiele 
wycierpieli za swą wierność 
Polsce. Wasze cierpienie i ból, 
przez lata okryte był zasłoną 
milczenia i kłamstw. Tym bar-
dziej pełen jestem podziwu dla 
Waszej siły ducha – i dziękuję 
za to, że odnieśliście zwycię-
stwo! My dzięki Wam również 
możemy z niego czerpać – mó-
wił podczas spotkania Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lubin.   

Uroczystość, była także oka-
zją do zaprezentowania nowej 
książki pod redakcją Stanisława 
Tokarczuka „Kresowiacy Sybi-
racy Lubińscy”, która właśnie 
ukazała się drukiem. Pokazuje 
ona losy osiedlonych na naszym 
terenie zesłańców. Praca składa 
się czterech korespondujących 
ze sobą części, w których znala-

zły się m.in. wspomnienia tych, 
którzy przeżyli nastawioną na 
wyniszczenie psychiczne i fi-
zyczne deportację. 

- Wykorzystaliśmy w tej 
książce wspomnienia 19 osób, 
które spisały je osobiście bądź 
też udzieliły wywiadu, przela-
nego przez nas na papier. 
Wszystkie te osoby w jakiś 
sposób zetknęły się z ziemią 
lubińską mówi autor.  

Sam dr Stanisław Tokar-
czuk próbuje dotrzeć do praw-

dy – która pozwoli odpowie-
dzieć na pytanie ilu – tak na-
prawdę - Polaków wywieziono 
na Sybir, a jak duża grupa na-
dal tam pozostaje. 

- Z zebranych przeze mnie 
danych wynika, że na Sybirze, 
w Kazachstanie, Jakucji nadal 
przebywa ok. 2 mln Polaków. 

Niektóre statystyki mówią na-
wet o 3,5 mln naszych Roda-
ków, którzy dalej żyją na tam-
tej ziemi – dodaje. 

Zbiór wspomnień pod redak-
cją Stanisława Tokarczuka ot-
wiera „Zesłańcze wspomnienie 
z Sybiru” Antoni Buchty z Osie-

ka. Swoją historię opisali także 
m.in. Zofia Iwasieczko z Gogoło-
wic, Kazimierz Kalinowski 
z Osieka i Adela Kandut z Obory.  

Najbardziej wzruszającą 
częścią spotkania były osobiste 
wspomnienia gości. Drżącym, 
łamiącym się głosem opowia-
dali o tym, co przeżyli, będąc 
wywiezionym na Sybir. Zgro-
madzeni mieli okazję wysłu-
chać smutnych, wręcz trauma-
tycznych wspomnień. Historie 
pełne bólu i cierpienia niewin-
nych ludzi niosły przesłanie, że 
wartości takie, jak wiara, ho-
nor, nadzieja, rodzina, ojczy-
zna pozwalają człowiekowi 
przetrwać nawet najtrudniej-
sze chwile. Kilka piosenek 
z czasów dzieciństwa zapre-
zentowała także Maria Warych 
z Niemstowa. Niektóre utwory 
ukazywały tragiczne losy Sybi-
raków.

Spotkanie przeplatane było 

występami artystycznymi. 
Przedszkolacy z Raszówki spe-
cjalnie na tę okazję przygotowa-
li bogaty repertuar. Był taniec 
z kapeluszami, instrumentacja 
zimowa, dzieci śpiewały piosen-
kę „Krakowianka” i zaprezen-
towały taniec krakowiaka. Nie 

zabrakło także instrumentacji 
piosenki „Kurki trzy” oraz in-
strumentacji śniegowej – 
wszystkie wykonane na nietypo-
wych instrumentach. Na koniec 
maluchy zaśpiewały piosenkę 
niespodziankę – „Tylko we Lwo-
wi”. Dzieci do występu przygo-
towały nauczycielki: Małgorza-
ta Stachowska- Socha, Maria 
Doniec, Katarzyna Jankowy 
i Monika Mielniczak. O dekora-
cje i scenografię zadbała Justyna 
Łabuz. Mini koncert noworocz-
ny przygotowało także Studio 
Piosenki ŁAŁ, działające przy 
Ośrodku Kultury Gminy Lubin. 

Z kolei w patriotyczny, bar-
dziej patetyczny klimat, wpro-
wadzili zgromadzonych ucz-
niowie gminnego gimnazjum. 
Wiktoria Staszewska zapre-
zentowała wiersz „Guziki” au-
torstwa Zbigniewa Herberta. 
Natomiast Kacper Więczkow-
ski i Maciej Marciniak dekla-
mowali wiersz „Reduta Ordo-
na”, Adama Mickiewicza. 

W spotkaniu, która odbyło 
się w Raszówce wzięły udział 
władze lubińskiego oddziału 
Związku Sybiraków z prezes 
Marią Pawłowicz, radni Gminy 
Lubin Zofia Marcinkiewicz, 
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, Jan 
Olejnik i Marcin Nyklewicz, 
a także sołtys Tadeusz Kosturek 
oraz proboszcz miejscowej pa-
raf iks. Stanisław Buchta, który 
pracował m.in.  (JW/MG)  
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Spotkanie Wójta Gminy Lubin z Sybirakami 

Z PREMIERĄ 
książki w tle
Plany roku 2017, podsumowanie minionych dwunastu miesięcy, życzenia, a także premiera kolejnej książki pod 
redakcją dr Stanisława Tokarczuka – zdominowały spotkanie wójta Tadeusza Kielana z Sybirakami, mieszkającymi na 
terenie Gminy Lubin.  

Kazimierz Kalinowski 
z Osieka jest 
najmłodszym 
Sybirakiem w Gminie 
Lubin. Jego 
wspomnienia znalazły 
się w wydanej właśnie 
książce.  

- Z zebranych przeze 
mnie danych wynika, 
że na Sybirze, 
w Kazachstanie, 
Jakucji nadal 
przebywa ok. 2 mln 
Polaków – mówi dr 
Stanisław Tokarczuk, 
autor książki 
„Kresowiacy Sybiracy 
Lubińscy”, która 
właśnie ukazała się 
drukiem.

- Państwa obecność 
– to dla nas wielki 
zaszczyt – mówił 
otwierając spotkanie 
wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan. 

Anonina Buchta 
z Osieka jest autorką 
„Zesłańczych 
wspomnień z Sybiru”, 
otwierających zbiór 
wspomnień.  
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Dolnośląska 
gala sołtysów 
Laureat konkursu „Sołtys Roku 2016 Gminy Lubin” Jan Olejnik, 
sołtys Gorzycy, uczestniczył w gali konkursu „Sołtys Roku” na 
szczeblu wojewódzkim. Podczas uroczystości wręczano nagrody 
oraz wyróżnienia najbardziej aktywnym i zaangażowanym w życie 
mieszkańców sołtysom.
Nagrody główne z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka 
otrzymali: I miejsce – Dawid Stawiak z miejscowości Siemianice w 
gminie Oborniki Śląskie, II miejsce – Urszula Wróbel z 
miejscowości Mąkolno w gminie Złoty Stok oraz III miejsce – 
Tadeusz Fugol z miejscowości Gajków w gminie Czernica.
Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołtyskom i sołtysom z 
Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich 
obszarach jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację 
inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na 
rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru. Na tegoroczną 
edycję do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 
ponad 130 wniosków z całego Dolnego Śląska. 
Uroczystość odbyła się Sali Głównej Hotelu Agro Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.  (DP) 

„Noc z Kleksem” 
w Krzeczynie Wielkim  

W ramach rozwijania zaintereso-
wań czytelniczych w Szkole Podsta-
wowej w Krzeczynie Wielkim już po 
raz drugi odbyło się spotkanie z wy-
branym bohaterem literackim. 

W tym roku był nim niezwykły na-
uczyciel, lekarz, czarodziej Ambroży 
Kleks z książki Jana Brzechwy. W „No-
cy z Kleksem” wzięło udział 40 uczniów 
z klas III-VI. Celem projektu było przy-
bliżenie postaci pisarza oraz utrwalenie 
wiadomości na temat ponadczasowych 

wartości zawartych w znanej i lubianej 
przez dzieci i dorosłych lektury.

I choć zajęcia nie były prowadzone 
przez Pana  Kleksa, to były równie cie-
kawe, pouczające i rozwijające. Miały 
one formę quizów, konkursów, warszta-
tów plastycznych i zajęć tanecznych. 

Organizatorami nocy z Kleksem były 
Panie: Małgorzata Szeliga, Adrianna 

Rataj, Marta Orligóra i Jadwiga 
Demczuk. 

Podczas zabawy roz-
brzmiewały piosenki z fil-

mu „Akademia pana 
Kleksa”, przy dzieci tań-
czyły i śpiewały. 

Wszyscy laureaci kon-
kursów otrzymali nagro-

dy ufundowane przez 
dyrektora szkoły 

i Szkolną Kasę 
Oszczędności. 

Uwieńczeniem 
spotkania by-
ło wspólne 
oglądanie fil-
mu i nocleg 
w sali gimna-

stycznej.
(oprac. SP 

w Krzeczynie 
Wielkim) 

Mieszkańcy wypełnili 
świetlicę do ostatniego 
miejsca. Spotkanie pokoleń 
było okazją do odtworzenia 
fragmentów prezentacji, 
która zajęła pierwsze miej-
sce w konkursie Jak to drze-
wiej bywało… – historia 
mojej miejscowości organi-
zowanym przez Wójta Gmi-
ny Lubin, Tadeusza Kielana 

oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Raszówce 
w ubiegłym roku. Nagroda 
zdobyta w konkursie prze-
znaczona została na poczę-
stunek podczas koncertu.

Po występie młodych wy-
konawców był czas na 
wspomnienia i opowieści 
z dawnych lat. W spotkaniu 
udział wzięli również człon-

kowie Rady Senioralnej 
oraz dr Stanisław Tokar-
czuk, który zaprezentował 
swoją najnowszą książkę.

– Jest mi niezmiernie 
miło, że udało się zorgani-
zować koncert i zaprosić 
na niego mieszkańców. 
Wszyscy wyglądali na za-
dowolonych. Pracowało na 
to wiele osób, którym je-

stem ogromnie wdzięczny. 
Dziękuję pani Uli Kurow-
skiej, Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Raszówce za 
sfinansowanie występu 
muzyków oraz pani Danu-
cie Pawlak, która przeka-
zała nam swoją nagrodę 
otrzymaną w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy w 2016 roku – 

podsumował spotkanie Jó-
zef Kostanowicz, sołtys 
Niemstowa.

Organizatorami koncer-
tu byli: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Raszówce wraz 
z filią w Niemstowie, Józef 
Kostanowicz – sołtys, An-
drzej Olek – radny, człon-
kowie Rady Sołeckiej. 
 (UK)

Spotkanie pokoleń w Niemstowie

Podróż w czasie 
Koncert 
wrocławskiego 
zespołu Wciąż 
Młodzi, który 
odbył się 
w Niemstowie 
okazał się strzałem 
w dziesiątkę. 
Pięcioro młodych 
muzyków zabrało 
publiczność 
w podróż w czasie, 
prezentując utwory 
z repertuaru 
Kabaretu Starszych 
Panów. Koncert 
był okazją 
do spotkania 
mieszkańców, 
w szczególności 
tych najstarszych. 
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Ruszyła kolejna edycja Akademii 
Senioralnej Gminy Lubin 

Pełną parą 
Rozpoczęły się zajęcia Akademii Senioralnej Gminy Lubin. 

Ogromnym sukcesem zakończył się nabór do tegorocznej edy-
cji programu. W zaplanowanych zajęciach zadeklarowało u-
czestnictwo 180 mieszkańców naszej gminy, o ponad 50 proc. 
więcej niż w poprzedniej edycji. 

Projekt realizuje po raz kolejny Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
na zlecenie gminnego samorządu dla seniorów 50+ w okresie: ma-
rzec – listopad 2017 (z wyłączeniem lipca i sierpnia). 

Warsztaty komputerowe i taneczne, zajęcia na basenie, nordic 
walking, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, pierwsza pomoc przed-
medyczna oraz nauka języka angielskiego – to tegoroczna oferta.  

W przypadku języka angielskiego zorganizowa-
ne będę zajęcia zarówno dla początkujących, jak  
i kontynuujących naukę rozpoczętą w poprzednim roku akademi-
ckim. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywać się będą 
w świetlicach wiejskich oraz pracowniach komputerowych Gmi-
ny Lubin, jak również na basenach w Lubinie oraz na gminnych 
trasach szlaków turystycznych.

W rezultacie powstało 21 grup: po dwie sekcje języka angiel-
skiego i zajęć komputerowych, cztery taneczne, trzy nordic wal-
king, cztery grupy uczestniczyć będą w zajęciach na basenie, pięć 
w ćwiczeniach na zdrowy kręgosłup i jedna w warsztatach udzie-
lania pierwszej pomocy.  (OKGL) 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
PONIEDZIAŁKI: 
•  ZAJĘCIA KOPUTEROWE - 15.00-16.00 – Szkoła 

Podstawowa w Raszówce – od 13.03.2017r.
•  JĘZYK ANGIELSKI /kontynuacja/ – 18.00-19.30 - 

świetlica wiejska w Osieku – od 13.03.2017r.
•  WARSZTATY TANECZNE - 19.00-20.30 – świetlica wiejska 

w Zimnej Wodzie – od 27.03.2017r.
WTORKI: 
•  NORDIC WALKING – 17.15-18.45 - tereny zielone 

w Miłoradzicach - od 14.03.2017r.
•  JĘZYK ANGIELSKI /dla początkujących/ – 18.00-19.30 - 

świetlica wiejska w Osieku – od 13.03.2017r.
•  WARSZTATY TANECZNE – 19.45-21.15 – świetlica wiejska 

w Raszówce – od 28.03.2017 r.
ŚRODY: 
•  NORDIC WALKING – 17.30-19.00 - tereny zielone 

w Oborze - od  15.03.2017r.
•  NORDIC WALKING – 17.30-19.00 - tereny zielone 

w Ustroniu - od 22.03.2017 r.
•  WARSZTATY TANECZNE - 12.00-13.30 – świetlica wiejska 

w Osieku – od 29.03.2017 r.
•  WARSZTATY TANECZNE - 18.00-20.30 – świetlica wiejska 

w Składowicach – od 29.03.2017 r.
CZWARTKI: 
•  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE – 14.30-15.30 – Szkoła 

Podstawowa w Szklarach Górnych – od 16.03.2017 r.
•  ZAJĘCIA NA BASENIE – 18.00-19.00 – Lubin: Baseny 

Ustronie i Centrum – od 16.03.2017 r.

Zajęcia z udzielania Pierwszej Pomocy ruszą od kwietnia 
2017 r. 
A w II semestrze zamiast zajęć nordic walking będą 
realizowane zajęcia na zdrowy kręgosłup w świetlicach 
wiejskich w: Miłoradzicach, Składowicach, Oborze, 
Miroszowicach i Chróstniku.
Wszelkie informacje, aktualizowane na bieżąco, dotyczące 
Akademii Senioralnej, można znaleźć na stronie internetowej 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin: www.okgminalubin.pl 
w zakładce: AKADEMIA SENIORALNA.

Uczestnicy Gminnych 
Eliminacji XXIII Regional-
nego, 62 Dolnośląskiego 
oraz XXII Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego 
„Pegazik” spotkali się na 
jednej scenie. Łącznie 29 
uczniów wzięło udział 
w Gminnych Eliminacjach 
Konkursu Recytatorskiego. 
Uczestnicy prezentowali 
utwory poetyckie, prozator-
skie, a także poezję śpiewa-
ną. Laureaci zakwalifiko-
wani zostali do eliminacji 
powiatowych, organizowa-
nych przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Lubinie. 

W tegorocznych elimina-
cjach udział wzięło 20 ucz-
niów klas IV – VI ze szkół 
podstawowych w Krzeczynie 
Wielkim, Niemstowie, Ra-
szówce, Siedlcach i Szkla-
rach Górnych oraz 9 uczniów 
z Gimnazjum w Lubinie. 

Przy ocenie występów 
uczestników jury brało pod 
uwagę m.in.: dobór repertua-
ru, interpretację utworu, kul-
turę słowa, intonację, dykcję 
i ogólny wyraz artystyczny. 
Uczestnicy oceniani byli 

w dwóch grupach wieko-
wych. 

W grupie uczniów ze szkół 
podstawowych jury przyznało 
następujące miejsca i wyróż-
nienia: 

 I miejsca : Amelia Trza-
skoś ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych 
(opiekun artystyczny – 
Agata Szymańska), Wik-
toria Ogłozińska ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Krzeczy-

nie Wielkim (opiekun ar-
tystyczny – Małgorzata 
Szeliga),
 III miejsce: Aleksandra 
Szeliga ze Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Siedlcach 
(opiekun artystyczny – An-
na Kraszewska). 
 pierwsze wyróżnienie: 
Miłosz Abramczuk ze 
Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach (opiekun arty-
styczny – Anna Kraszewska),

 drugie wyróżnienie: Do-
rota Sobuś ze Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białe-
go w Raszówce (opiekun 
artystyczny – Marta Ma-
dejska).

W grupie uczniów z Gim-
nazjum w Lubinie zwyciężyli:

 I miejsca: Aneta Łazarska 
(opiekun artystyczny – An-
na Kuc), Maciej Marciniak 
(opiekun artystyczny – 
Monika Kowalczyk),
 III miejsce: Dawid Herej-

czak (opiekun artystyczny 
– Monika Kowalczyk),
 pierwsze wyróżnienie: 
Małgorzata Polańska 
(opiekun artystyczny – 
Monika Kowalczyk),
 drugie wyróżnienie: Ka-
rolina Wucoff (opiekun ar-
tystyczny – Anna Kuc).

W artystyczną atmosferę 
konkursu wprowadził zgro-
madzonych zespół cheerlea-
derek ze szkoły w Raszówce, 
który zaprezentował cieka-

wy układ taneczno-akroba-
tyczny. Do występu na sce-
nie przygotowała grupę An-
na Dobrzyńska. Elimina-
cjom towarzyszyła także wy-
stawa poświęcona Józefowi 
Piłsudskiemu, przygotowa-
na przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Raszówce. Była 
również okazja obejrzeć bar-
dzo ciekawą prezentację na 
temat nowych usług elektro-
nicznych oferowanych przez 
bibliotekę. Dodatkowo, 
wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali upominki 
książkowe. 

Organizatorem konkursu 
był Urząd Gminy w Lubinie. 
Przygotowaniem zajęła się 
Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Raszówce. Do 
współpracy, tradycyjnie już, 
włączyły się Gminna Biblio-
teka Publiczna w Raszówce 
oraz Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin. Fundatorem nagród 
była Gmina Lubin.

Laureatom tegorocznych 
eliminacji i ich opiekunom 
gratulujemy zwycięstwa i ży-
czymy sukcesów w etapie po-
wiatowym. 
 (Agata Szczytyńska, JW)

GMINNE ELIMINACJE „PEGAZIKA”
W ubiegłym roku z zajęć Akademii Senioralnej Gminy 
Lubin korzystało 120 osób, w tym rok zgłosiło się 180 
studentów. 

Giełda piosenki 
turystycznej 2017

Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin zaprasza do udziału 
w Giełdzie Piosenki Tury-
stycznej, która odbędzie 
się 28 kwietnia 2017 r. 
w świetlicy wiejskiej w Go-
li. Konkurs kierowany jest 
do dzieci i młodzieży 
szkolnej z zamiłowaniem 
do muzyki oraz pieszych 
wędrówek w otoczeniu 
przyrody. 

Celem imprezy jest popu-
laryzacja piosenek tury-
stycznych w środowisku 
młodzieży szkolnej, wymia-
na doświadczeń z zakresu 
działalności kulturalnej mło-
dzieży oraz poznanie i upo-
wszechnianie wiedzy na te-
mat historii, kultury, walo-
rów przyrodniczych i krajo-
znawczych Gminy Lubin. 

Jury oceniać będzie: war-
tość literacką, muzyczną, 
interpretację, aranżację 
muzyczną, dobór utworów. 
Jury przyzna nagrodę 
główną za całość programu 
w kategoriach szkół pod-
stawowych i gimnazjal-
nych.

Zgłoszenia można prze-
syłać pocztą elektroniczną 
na adres e-mail: sekreta-
riat@okgminalubin.pl, po-
cztą tradycyjną na adres 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin, Księginice 14, 59-300 
Lubin lub faxem na nr 
768448233.

Szczegóły konkursu znaj-
dują się w regulaminie do-
stępnym na stronach inter-
netowych ug.lubin.pl oraz 
okgminalubin.pl. 



- Może komuś się marzy, 
ma pragnienie żeby żyć gdzie 
indziej, że byłoby nam tam 
lepiej, szczęśliwiej, spokoj-
niej. Sekret jednak tkwi 
w tym, by umieć docenić to 
miejsce, w którym przyszło 
nam żyć, ten czas, w którym 
żyjemy i który wyznacza ra-
my naszego życia. Trzeba 
również umieć docenić dzie-
dzictwo minionych pokoleń, 
które tworzyły historię tego 
miejsca, które my dzisiaj na-
zywany naszym domem, na-
szą małą ojczyzną. Słusznie 
się mówi, że historia i prze-
szłość są mistrzynią i nauczy-
cielką życia, a praca i trud 
minionych pokoleń, które 
były tutaj przed nami, budo-
wały dla nas przyszłość. Nie 
wolno nam z tą przeszłością 
zrywać, ani o niej zapominać 
– mówił w wygłoszonej ho-
milii ksiądz Tadeusz Żurek. 

Po Mszy św. odsłonięty zo-
stał obelisk „Ku pamięci by-
łym Mieszkańcom Księginic, 
którzy tutaj się rodzili, żyli 
i umierali” . Napis wykonał 

społecznie mieszkaniec Księ-
ginic artysta rzeźbiarz Jacek 
Rękawiczny, a głaz ważący 
ponad 2,5 tony osobiście 
znalazł sołtys Krzysztof Le-
wicki. Uroczystość zgroma-
dziła wielu mieszkańców 
Księginic. 

- Niezmiernie cieszy fakt, 
że społeczność wsi pielęgnu-
je piękne tradycje przeszło-
ści, czerpiąc z nich inspirację 
do działań na rzecz swojej 
„Małej Ojczyzny”.  Życzę 
Państwu wielu sukcesów 
w pracy zawodowej i społecz-
nej, które przyczynią się do 
rozwoju Księginic. Niech 
750-lecie będzie źródłem du-
my i okazją do wspólnej ra-
dości – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin. 

Uroczystego przecięcia 
wstęgi na obelisku dokonali 
ksiądz proboszcz Tadeusz 
Żurek, przewodnicząca Rady 
Powiatu Lubińskiego Jadwi-
ga Musiał, starosta Adam 
Myrda, szef gminnego samo-
rządu Tadeusz Kielan, rzeź-
biarz Jacek Rękawiczy, sołtys 

Krzysztof Lewicki oraz 
Edward Okrasa, wieloletni 
szef OSP Księginice, spo-
łecznik, człowiek który trwa-
le zapisał się w historii swojej 
miejscowości.

Pierwsze wzmianki 
o Księginicach pojawiają się 
w dokumencie papieża Kle-
mensa IV z Viterbo z 19 mar-
ca 1267 roku jako Cnegnice. 
Przez siedem stuleci zmie-
niali się właściciele miejsco-
wych dóbr i włodarze miej-
scowości. Zmieniała się tak-
że jej nazwa od słowiańskich 
Cnegnic, przez niemieckie 
Knignitz aż po polskie Knia-
znice, a następnie Księgini-
ce. 

Dzisiejsze Księginice to 
także LKS „Iskra Księgini-
ce”, Koło Gospodyń Wiej-
skich „Iskierka” czy zespół 
„Jarzębina”. 

 (MG)  
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Pierwsze wzmianki 
o Księginicach pojawiają się 
w dokumencie papieża Kle-
mensa IV z Viterbo z 19 mar-

wsi Księginice
750 lat

Uroczystą Mszą Św. i odsłonięciem 
pamiątkowego obelisku uczczono 750. 
rocznicę powstania wsi Księginice. Eucharystii 
w miejscowej kaplicy przewodniczył 
ksiądz Tadeusz Żurek, proboszcz parafii 
p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach. 
W uroczystościach wzięli udział m.in. starosta 
lubiński Adam Myrda, wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, radni oraz mieszkańcy. 

Neorenesansowy pałac, wybudowany pod koniec 
lat sześćdziesiątych XIX wieku, w miejscu starszej, 
barokowej budowli - obecny kształt zawdzięcza 
Paulowi von Wiedner, który nabył obiekt 
w 1860 r. 
Zabytek, świadczący o bogatym dziedzictwie 
kulturowym i historycznym wsi, dziś pełni 
bardzo ważną funkcję administracyjną Gminy 
Lubin, będąc siedzibą Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych, Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. 
oraz Ośrodka Kultury. 
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  DLA DOROSŁYCH
ŚWIĄTEK EDYTA 
CIEŃ BURZOWYCH CHMUR
„Cień burzowych chmur” to pierwszy tom pięcioczęściowej sagi Spacer Aleją Róż, traktującej o 
losach rodziny Szymczaków. To epicka opowieść mocno osadzona na płaszczyźnie społecz-
no-obyczajowej. Fikcja literacka przeplata się z faktami, a postaci wykreowane przez pisarkę 
ocierają się o osoby, które dzisiaj spoglądają na nas z kart książek historycznych.
Autorka poczytnych powieści w brawurowy sposób serwuje osadzoną w realiach wczesne-
go PRL-u historię rodzinną ze zbrodnią i zemstą w tle.
Jest rok 1949.
W małopolskiej wsi Pawlice zamieszkują zamożni gospodarze, którzy od dawna byli solą w 
oku najpierw okolicznego ziemiaństwa – Pawłowskich, a po II wojnie światowej przedstawicieli nowej władzy. 
Pomiędzy głową rodziny, Bronisławem, a Bartłomiejem Marczykiem, bratem wysoko postawionego funkcjo-
nariusza UB, dochodzi do konfliktu. Marczyk poprzysięga zemstę…

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WAKUŁA PAWEŁ
JAGIEŁŁO POD PRYSZNICEM.
Jagiełło pod prysznicem to pełna humoru opowieść o polskich władcach, która zaciekawi 
nawet tych, którzy dotąd uważali, że historia jest nudna jak flaki z olejem. Przekonają się, że 
prawdziwa historia Polski obfituje w wydarzenia, których nie wymyśliliby scenarzyści Gry o 
tron, pełna jest zdrad, ucieczek, braterskich kłótni, przemyślnych forteli i krwawych bitew. 
Dowiedzą się, że nasi królowie i książęta byli ludźmi z krwi i kości, że zdarzali się wśród nich 
bohaterowie i tchórze, grzesznicy i święci, patrioci i zwyczajni zdrajcy.
To lektura dla tych, którzy nie lubią wkuwania dat, ale chcą wiedzieć, dlaczego Bolesław Chrobry 
kazał swoim poddanym wyrywać zęby, z jakiego powodu Bolesław Krzywousty kazał oślepić bra-
ta, po co Zygmunt August spotykał się z czarnoksiężnikiem Twardowskim, czy Jan Sobieski lubił kawę po wiedeńsku i co 
łączyło Jana Kazimierza z więźniem w żelaznej masce.
Dzięki tej książce przekonacie się, że historia da się lubić!  (oprac. Małgorzata Mamona, źródło opisu i okładek : azymut.pl) 

JAGIEŁŁO POD PRYSZNICEM.
Jagiełło pod prysznicem to pełna humoru opowieść o polskich władcach, która zaciekawi 
nawet tych, którzy dotąd uważali, że historia jest nudna jak flaki z olejem. Przekonają się, że 
prawdziwa historia Polski obfituje w wydarzenia, których nie wymyśliliby scenarzyści Gry o 
tron, pełna jest zdrad, ucieczek, braterskich kłótni, przemyślnych forteli i krwawych bitew. 
Dowiedzą się, że nasi królowie i książęta byli ludźmi z krwi i kości, że zdarzali się wśród nich 
bohaterowie i tchórze, grzesznicy i święci, patrioci i zwyczajni zdrajcy.
To lektura dla tych, którzy nie lubią wkuwania dat, ale chcą wiedzieć, dlaczego Bolesław Chrobry 
kazał swoim poddanym wyrywać zęby, z jakiego powodu Bolesław Krzywousty kazał oślepić bra-

Dzięki nim 
czytamy 
i poznajemy 
języki…. 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Raszówce 
uczestniczy obecnie 
w następujących 
programach, dzięki 
którym Czytelnicy 
(dorośli, młodzież 
i dzieci) mają możliwość 
BEZPŁATNEGO 
korzystania z zasobów 
w dowolnym miejscu 
i czasie oraz nauki 
języków obcych:

Ibuk Libra - no-
woczesna platfor-
ma dla edukacji 
i rozwoju należą-

ca do Wydawnictwa Naukowego 
PWN. Z zasobów można korzy-
stać za pomocą komputera, lapto-
pa, tabletu czy smartfona. Techno-
logia IBUK Libra nie wymaga in-
stalowania specjalnego oprogra-
mowania i jest w pełni bezpieczna 
dla urządzenia użytkownika. Kata-
logi dostępne są w każdej przeglą-
darce internetowej. Czytelnicy Bi-
blioteki w Raszówce oraz filii 
otrzymują bezpłatny dostęp do 
3040 tytułów. 

Legimi - dostęp 
do kilkunastu ty-
sięcy książek i au-
diobooków, w tym 

do wielu nowości i bestsellerów, 
ale i starszych tytułów - z beletry-
styki, literatury faktu i innych po-
pularnych kategorii udostępnia-
nych przez portal Legimi.   

Lerni - to zasoby do na-
uki aż pięciu języków 
obcych (angielski, an-
gielski biznesowy, nie-
miecki, hiszpański, 

francuski, włoski) w najnowszej 
platformie online zawierającej 
ponad 1000 multimedialnych lek-
cji - LERNI. Czytelnicy bezpłat-
nie mogą korzystać z 60% mate-
riałów.  
 (GBP) 

Fundusze Sołeckie wspierają biblioteki

NAJNOWSZE 
TYTUŁY 
O ponad 400 nowych książek wzbogaciły się biblioteki w Raszówce, Księginicach, 
Niemstowie i Oborze. Łączna wartość nowego księgozbioru wynosi niemal 9 tysięcy 
złotych. Zakup książek możliwy był dzięki dotacji celowej przyznanej z Funduszy 
Sołeckich tych miejscowości. 

FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI W KSIĘGINICACH POLECA NA WIOSNĘ …

Do placówek biblio-
tecznych zakupiono w su-
mie 432 nowe egzempla-
rze. Nowe tytuły to książ-
ki dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych oraz książki z 
dużą czcionką. Zakup 
książek okazał się strza-
łem w dziesiątkę, bowiem 
wiele z nowości zakupio-

no kierując się propozy-
cjami mieszkańców, któ-
rzy korzystają z zasobów 
biblioteki.

Dzięki wsparciu finan-
sowemu zakupiono no-
wości, lektury szkolne 
oraz książki do nauki 
czytania. Uzupełnione 
zostały cykle powieścio-

we oraz najnow-
sze tytuły z dużą 
czcionką. Seria Du-
że Litery dostępna jest 
w bibliotekach od trzech 
lat i cieszy się dużym za-
interesowaniem zwłasz-
cza wśród osób z proble-
mami ze wzrokiem. Wie-
le czytelników powróciło 

do czytania właśnie 
dzięki możliwości korzy-
stania z tego specjalne-
go wydawnictwa.

Najwięcej, bo po-
nad połowa zakupio-

nych pozycji znajduje 
się w bibliotece w Ra-

szówce.
Zapraszamy do odwie-

dzenia bibliotek i zapo-
znania się z najnowszą 
ofertą.
 (GBP) 

Łączna wartość nowego księgozbioru wynosi niemal 
9 tysięcy złotych.  
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FERIE 2017 W OBIEKTYWIE 

Uczestnicy warsztatów 
zdobyli wiedzę i doświadcze-
nie związane z realizacją fil-
mów animowanych 
od oprogramowania, scena-
riusza po animację kompute-
rową i efekty specjalne. Po 
prezentacji stworzonych 
przez siebie filmów otrzymali 
pamiątkowe dyplomy ukoń-
czenia warsztatów.

Nie zabrakło również 
warsztatów plastycznych, 
bębniarskich i wokalnych  
prowadzonych przez in-
struktorów Ośrodka, któ-
rzy poprzez dobrą zabawę 
i ciekawie spędzony czas 
odkrywali drzemiące talen-
ty uczestników. W ruch po-
szły farby, instrumenty 
i struny głosowe, a wszyst-
ko przy znanej i lubianej 
muzyce.

Uczestnicy ferii z OK wy-
brali się także do Rybnicy 
Leśnej. Mimo obaw o pogo-
dę, w tym roku  udał się wy-
pad na saneczkowe szaleń-
stwo. 40- osobowa grupa 
mogła podziwiać malowni-
cze widoki i schronisko „An-
drzejówka” położone na wy-
sokości 796 metrów nad po-
ziomem morza w pobliżu 
Przełęczy Trzech Dolin 
w centrum Gór Suchych, bę-
dących najwyższym pasmem 
Gór Kamiennych.  Bezpiecz-
ny zjazd dla uczestników ko-
rzystających z sanek gwaran-
tował świetną zabawę.

Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin w drugim tygodniu fe-
rii zorganizował także prze-
słuchania muzyczne i zabawy 
głosem podczas zajęć arty-
stycznych. Podczas warszta-

tów fotograficznych - ama-
torska trzyosobowa grupa 
wykonała krótką fotorelację 
z działań plastycznych. Po 
zakończeniu sesji zdjęcio-
wych młodzi fotografowie 
zapoznali się z prostym pro-
gramem do wstępnej obróbki 
zdjęć. Udowodnili, że nawet 
telefonem komórkowym 
można wykonać ciekawe uję-
cia. 

Zajęcia sportowe w Krę-
gielni w Lubinie zgromadziły 
dzieci i młodzież w wieku od 
5 lat do 15 lat. Turniej w krę-
gle, który wywoływał wiele 
pozytywnych emocji. Po wy-
siłku fizycznym wszyscy 
z przyjemnością obejrzeli 
w Kinie Helios film  animo-
wany pt. SING. 

Na zakończenie ferii zimo-
wych zostały zorganizowane 

warsztaty edukacyjne w Par-
ku Nauki i Techniki EXPLO-
RAPARK w Wałbrzychu, 
gdzie króluje matematyka 
oraz wszelkie gry i zadania 
logiczne dla dużych i małych. 
Uczestnicy byli bardzo zado-
woleni z przeprowadzonych 
działań. Spotkanie ze sztuką 
to drugi punkt na wyjeździe, 
w Teatrze Lalki i Aktora, tam 
obejrzano spektakl pt. „Do-
brze, że jesteś” w reżyse-
rii Joanny Gerigk. Była to  
opowieść o przyjaźni wysta-
wianej na próby, ale przede 
wszystkim o mądrości ukry-
tej w dojrzałym wieku.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom działań zorga-
nizowanych przez Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin i za-
praszamy do galerii zdjęć. 

(okgminalubin.pl)

TO BYŁA ZIMA… 
W ramach warsztatów artystycznych OK zaproponował „Animację pokladkową i komputerową” pod okiem Michała 
Baranowskiego, operatora kamery, montażysty, grafika komputerowego i fotografa, współpracującego z  ogólnopolskimi 
stacjami telewizyjnymi (TVP, POLSAT, TVN, PLANETE, ARTE, DISCOVERY).

Mimo obaw o pogodę, w tym roku  udał się wypad na saneczkowe szaleństwo. 40- osobowa grupa mogła 
podziwiać malownicze widoki i schronisko „Andrzejówka” położone na wysokości 796 m n.p.m. 



Od teatru do eksperymentu w bibliotece 
Podczas tegorocznych ferii w bibliotekach wiele się działo. Bibliotekarze przygotowali różnorodne propozycje: od zajęć teatralnych po eksperymenty naukowe, od tworzenia biżuterii 
po budowanie piętrowego parkingu dla samochodów. Chętni mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, czytelniczych, zabawach ruchowych i grach.   IT 
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Uczestnicy warsztatów z animacji poklatkowej zobaczyli jak tworzy się filmy 
animowane od scenariusza po animację komputerową i efekty specjalne. 

Podczas wizyty 
w Parku Nauki 
i Techniki 
EXPLORAPARK 
w Wałbrzychu 
królowały 
matematyka 
oraz wszelkie 
gry i zadania 
logiczne 
dla dużych 
i małych.



22 SPORT

KLASA „A” 2016/2017, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II 
Miejsce Nazwa M W R P Pkt. B
1. Sparta Rudna 20 18 1 1 55 126:20
2. KS Legnickie Pole 20 16 3 1 51 67:18
3. Ikar Miłogostowice 19 15 2 2 47 95:22
4. Górnik Lubin 20 13 2 5 41 53:29
5. Sparta Parszowice 20 13 1 6 40 77:45
6. Zryw Kłębanowice 20 11 3 6 36 71:42
7. Orzeł Mikołajowice 20 11 1 8 34 45:55
8. Wilki Różana 20 8 5 7 29 73-45
9. Fortuna Obora 20 9 1 10 28 79-74
10. Czarni Dziewień 20 7 2 11 23 45:60
11. Albatros Jaśkowice 20 7 2 11 23 49:53
12. Unia Miłoradzice 20 6 0 14 18 48:80
13. Mewa Kunice 19 4 1 14 13 31:87
14. Polego Lusina 20 4 0 16 12 31:83
15. Błękitni Koskowice 20 4 0 16 12 45:120

KLASA „B” 2016/2017, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa M W R P Pkt. B
1. Unia Szklary Górne 18 15 2 1 47 100:15
2. Stal II Chocianów 18 15 0 3 45 94:22
3. Kalina Sobin 18 14 1 3 43 63:28 
4. Victoria Niemstów 17 11 1 5 34 47:49
5. Kryształ Chocianowiec 17 8 4 5 28 42-39
6. Transportowiec Kłopotów 17 9 0 8 27 31-37
7. LZS Koźlice 17 8 2 7 26 51:45
8. Perła Potoczek 16 8 2 6 26 58:39
9. Zamet II Przemków 17 6 1 10 19 42:49
10. Amator Wierzchowice 18 5 4 9 19 35:40 
11. Kupryt 02 Sucha Górna 18 5 2 11 17 33:66
12. LZS Nowa Wieś Lubińska 18 3 3 12 12 31:63
13. Huzar Raszówka 18 2 3 13 9 22:85
14. GLKS Gaworzyce 17 0 1 16 1 14:86

KLASA OKRĘGOWA 2016/2017, OKRĘG LEGNICA
Miejsce Nazwa M W R P Pkt. B
1. Odra Ścinawa 20 13 4 3 43 53:16
2. Iskra Księginice 20 13 3 4 42 57:26 
3. Górnik Złotoryja 19 12 4 3 40 44:25
4. Prochowiczanka Prochowice 20 12 2 6 38 45:28
5. Kuźnia Jawor 20 11 3 6 36 48:25
6. Grom Gromadzyń Wielowieś 18 8 6 4 30 36:35
7. Konfeks Legnica 20 8 4 8 28 28:28
8. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 20 8 4 8 28 43:36
9. Huta Przemków 20 8 3 9 27 40:36
10. Czarni Rokitki 20 7 1 12 22 31:56
11. Iskra Kochlice 19 6 4 9 22 24:39
12. Odra Chobienia 20 7 1 12 22 40:53
13. Rodło Granowice 20 5 2 13 17 33:57
14. Kaczawa Bieniowice 19 5 2 12 17 33:54
15. Chojnowianka Chojnów 19 5 2 12 17 25:43
16. Przyszłość Prusice 20 3 5 12 14 25:54

Wybrano Sportowców Roku Gminy Lubin 
Kaja Ziomek i Remigiusz 

Postrożny zostali laureatami 
Sportowych Nagród Gminy 
Lubin 2016 roku. W imieniu 
wójta Gminy Lubin wyróż-
nienia nagrodzonym wręcza-
li przewodniczący Rady Gmi-
ny Lubin Norbert Grabowski 
oraz radny i brązowy medali-
sta olimpijski w boksie Ja-
nusz Zarenkiewicz podczas 
Gali Mistrzów Sportu Zagłę-
bia Miedziowego, która od-
była się w Legnicy. Gwiazdą 
imprezy był zespół FEEL. 

Sportowców Roku Gminy 
Lubin wybrała Kapituła po-
wołana przez wójta Gminy 
Lubin Tadeusza Kielana. De-
cyzja członków Kapituły była 
jednogłośna. 

Kaja Ziomek nagrodę 
otrzymała w kategorii Spor-
towiec Roku. W jej imieniu 

odebrał ją wiceprezes MKS 
Cuprum Lubin Leszek Koro-
lewicz. W tym czasie łyżwiar-

ka uczestniczyła w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży oraz Mistrzostwach 

Polski Juniorów w Zakopa-
nem. 

Kaja jest mieszkanką Obo-
ry. W Klubie MKS Cuprum 
Lubin trenuje od 2007 r. Od 
grudnia 2012 roku uczęszcza 
do Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Zakopanem. Nale-
ży do kadry narodowej junio-
rów. Posiada mistrzowską 
klasę sportową. 

Tytuł Trenera 2017 r. 
otrzymał Remigiusz Postroż-
ny, szkoleniowiec Iskry Księ-
ginice, drużyny Klasy Okrę-
gowej, która pod jego okiem 
ostatni sezon zakończyła na 
drugim miejscu tabeli, pod-
czas gdy jeszcze 12 miesięcy 
wcześniej znajdowała się w 
ogonie zestawienia. 

– Dziękuje bardzo za wy-
różnienie, ale trzeba zazna-
czyć, że bardzo dużo pomaga 
nam Gmina Lubin i też dzięki 
temu jesteśmy tam, gdzie je-
steśmy. Podziękowania nale-
żą się też całej ekipie, zarzą-
dowi, bo gramy jako cała dru-
żyna i będziemy walczyć dalej 
– powiedział po odebraniu 
nagrody Remigiusz Postroż-
ny, trener Iskry Księginice.

Legnicka Gala była prawdzi-
wym świętem sportu Zagłębia 
Miedziowego. Nagrodzono 
najlepszych i najpopularniej-
szych sportowców i trenerów 
oraz sportowe imprezy roku 
2016. Muzyczną gwiazdę Gali 
Mistrzów Sportu Zagłębia 
Miedziowego był zespół Feel. 

(M
G/

FO
T.M

A
ŁG

O
RZ

AT
A

 B
A

N
A

SZ
KI

EW
IC

Z 
- U

M
 L

EG
N

IC
A

) 

Doskonałą formę potwier-
dziła w meczu 20. kolejki 
grająca w najwyższej klasie 
rozgrywkowej Iskra Księgi-
nice. W wyjazdowym meczu 
pokonała Iskrę Kochlice 0:4, 
co pozwoliło jej powrócić na 
pozycję wicelidera tabeli. 

Już od początku meczu 
uwidoczniła się duża przewa-
ga gości i wydawało się, że 
bramki dla Księginic to tylko 
kwestia czasu. Młoda i am-
bitna drużyna z Kochlic jed-
nak dzielnie się broniła. Wo-
rek z bramkami rozwiązał się 
dopiero po pół godzinie gry, 
kiedy to dobra akcja z prawej 
strony Dawida Cygana za-
kończyła się bramką zdobytą 
przez niezawodnego Macieja 
Srebniaka.

Kiedy wydawało się, że na 
przerwę obie ekipy zejdą 
z wynikiem 1:0, na strzał zde-
cydował się Dawid Cygan. 
Piłka odbita od bramkarza 
spadła pod nogi Adama Ko-
cota, a ten pewnym strzałem 

zdobył bramkę do szatni.
 Druga połowa rozpoczęła 

się od bramki zdobytej przez 
Iskrę. Tym razem z prawej 
strony zaszalał Piotr Kar-
czewski. Idealnie obsłużył 
podaniem Srebniaka, który 
takich okazji nie zwykł mar-
nować.

Pewny wynik, kilka zmian 
oraz rozluźnienie w szere-
gach gości spowodowały, że 
śmielej zaczęli atakować go-
spodarze, głównie za sprawą 
bardzo dobrze grającego 
Kacpra Kwiatkowskiego.

Ostatnie słowo należało jed-
nak do Iskry, ale tej z Księgi-
nic. Do rzutu wolnego  z około 
25 metrów podszedł Kocot, 
który zupełnie zaskoczył 
bramkarza i strzałem w krótki 
róg ustalił wynik spotkania.

W końcówce obie ekipy mia-
ły okazje na zmianę wyniku jed-
nak obu bramkarzom dopisało 
szczęście i ostatecznie mecz za-
kończył sie zasłużonym zwycię-
stwem przyjezdnych.

Za sprawą porażki Górni-
ka Złotoryja, Iskra Księgini-
ce wskoczyła na drugie miej-
sce w tabeli. Następny mecz 
z Gromem Gromadzyń Wie-
lowieś dopiero za dwa tygo-
dnie 23 kwietnia o godz. 
17:00  w Księginicach. 

*** 
W A-Klasie miniona kolej-

ka przyniosła gminne derby. 
Zmierzyły się ze sobą benia-
minek Fortuna Obora z Unią 
Miłoradzice W rundzie wio-
sennej, to zawodnicy Miłora-
dzic odnieśli zwycięstwo, 
jednak tym razem było ina-
czej. Fortuna, która najwy-
raźniej doskonale odnalazła 
się w wyższej klasie rozgryw-
kowej, pokonała Unię aż 5:1. 

*** 
W B-klasie pozycji lidera 

nie traci Unia Szklary Górne, 
która ma dwa punkty prze-
wagi nad zajmującą drugie 
miejsce Stalą II Chocianów. 
W ostatnim meczu pokonała 
Kupryt 02 Sucha Górna 2:0. 

Czwarte miejsce w tabeli 
zajmuje Vitoria Niemstów, 
która niestety ostatniego me-
czu nie zaliczy do udanych, 
ponieważ na wyjeździe ule-
gła Kalinie Sobin 5:0. 

Bardzo dobrze radzi sobie 

w tym sezonie Transporto-
wiec Kłopotów, zajmujący 
obecnie 6. miejsce w tabeli.  
W tej rundzie zawodnicy 
z Kłopotowa nie przegrali 
jeszcze żadnego spotkania. 

Tego sezonu do udanych 

z pewnością nie zaliczy Hu-
zar Raszówka. Drużyna zaj-
mująca przedostanie miejsce 
w tabeli, przegrała ostatni 
mecz 1:3, podejmując u sie-
bie LZS Koźlice. 

Maja Grohman 

Piłkarskie Ligi Gminy Lubin 

DOBRY POCZĄTEK WIOSNY
Runda wiosenna bez wątpienia bardzo dobrze rozpoczęła się dla piłkarskich drużyn Gminy 
Lubin. Dwa z siedmiu naszych zespołów poważnie myślą o awansie. 

Iskra Księginice ma ostatnio sporo powodów do 
świętowania. Jedynym z nich jest pozycja wicelidera tabeli. 

TABELE PO 20. KOLEJKACH



Z żoną Danutą byli nieroz-
łączni, o świcie czy o zmierz-
chu zawsze razem, zawsze 
w pracy – bo oprócz tego, że 
była to ich pasja, w tę spo-
łeczną działalność wkładali 
ogrom swojego czasu, zaan-
gażowania, ale co najważ-
niejsze serca. Boisko w Księ-
ginicach było ich drugim do-
mem, w którym zawsze na 
gości czekał sernik i gorąca 
herbata. Białe linie znaczące 
ramy boiska do piłki nożnej 
na zawsze pozostaną wyryso-
wane zaangażowaniem Mie-
czysława Lodzińskiego. 

Zawsze uśmiechnięty, 
chętny do pomocy, dyspozy-
cyjny. Rozpoczęte projekty 
realizował konsekwentnie 
i do końca. Nigdy się nie 

poddawał, walczył o swoje 
w sposób pozytywny i kon-
struktywny czym zjednywał 
sobie ludzi. Nie łatwo bę-
dzie z Nim Panu Bogu, bo 
tam „Na Górze” na pewno 
zorganizował już co naj-
mniej kilka meczów. A Jemu 
przecież odmówić mało kto 
potrafi…  

Mieczysław Lodziński, 
wieloletni działacz sporto-
wy, organizator i koordyna-
tor imprez sportowo-rekre-
acyjnych o zasięgu lokal-
nym, powiatowym i woje-
wódzkim, instruktor sportu 
w Gminie Lubin i – co zda-
rzyło się po raz pierwszy 
w historii gminnego samo-
rządu – dwukrotny zdobyw-
ca tytułu Wolontariusza Ro-
ku Gminy Lubin. 

Organizator sportu dzieci 
i młodzieży w środowisku 
wiejskim DZLZS we Wrocła-
wiu, Prezes Ludowego Klubu 
Sportowego „Iskra” Księgi-
nice pod którego okiem dru-
żyna awansowała najpierw 
do A-Klasy, a następnie go 
Klasy Okręgowej, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminnej 
Zrzeszenia LZS w Lubinie, 
Członek Rady Powiatowej 
LZS w Lubinie, Członek Ra-
dy Dolnośląskiego Zrzesze-
nia LZS we Wrocławiu. 
Główny Inicjator imprez 
sportowo-rekreacyjnych, 
upowszechniających sport 
wśród dzieci i młodzieży 
w środowisku wiejskim, wy-
soko ocenianych na szczeblu 
dolnośląskim, jak i w kon-
kursach Ministra Sportu 
i Turystyki.  Wielokrotnie na-

gradzany i wyróżniany miał 
w swoim dorobku m.in. Brą-
zową Odznakę Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej, 
Srebrną Odznakę „Za zasłu-
gi dla Sportu”, Brązową, 
Srebrną i Złotą Odznakę Ho-
norowa LZS, jak również ty-
tuły Zasłużony Sportowiec 
LZS, Zasłużony Działacz 
LZS, Srebrną Odznakę „Za-
służony Działacz LOK”.

Mieczysław Lodziński od-
szedł od nas 7 lutego 2017 r. 
Miał dopiero 62 lata. To wiel-
ka strata dla najbliższych, 
przyjaciół i współpracowni-
ków oraz sportu, bo to jemu 
poświęcił swoje życie… 

(MG)  

Najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje 
dla Rodziny oraz Najbliższych 

z powodu śmierci 

Antoniego Dzierżyńskiego 
posła

Starosta 
Lubiński 

Adam Myrda

składają

Przewodnicząca Rady 
Powiatu Lubińskiego 

Jadwiga Musiał
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Gmina Lubin na podium 
Reprezentacja Gminy Lubin 
zdobyła drugie miejsce podczas 
finału halowej piłki nożnej RCS 
Cup 2017. To nie koniec dobrych 
wiadomości. Najlepszym 
zawodnikiem został Andrzej 
Hebda grający w barwach naszej 
drużyny. W ostatniej rundzie 
turnieju spotkało się osiem 
najlepszych drużyn wyłonionych 
podczas eliminacji. 
Minutą ciszy rozpoczęto turniej 
RCS Cup 2017. Drużyny oraz 
kibice uczcili w ten sposób pamięć 
Mieczysława Lodzińskiego, 
działacza sportowego, pasjonata 
piłki nożnej i prezesa Iskry 
Księginice.
Rywalizacja w pierwszej grupie 
przysporzyła sporych emocji, 
a losy awansu do półfinału 
rozstrzygnęły się dopiero 
w ostatnim meczu. Do drużyny 

Pol-Miedź Trans złożonej 
w dużym stopniu z zawodników 
Odry Ścinawa ostatecznie 
dołączyli reprezentanci Gminy 
Lubin. Losy ich awansu ważyły się 
do ostatniego meczu grupy A, 
ponieważ w przypadku porażki 
z Victorią Parchów to właśnie 
zespół Roberta Pisarskiego 
zameldowałby się w najlepszej 
czwórce.
Druga grupa rozpoczęła się od 
remisu 3:3 w spotkaniu KGHM ZG 
Lubin z ZZPD Górnikiem Lubin, 
a meczu zamykającym pierwszą 
kolejkę legnicki Hormann ze 
Zbigniewem Grzybowskim, czyli 
byłym zawodnikiem m.in. 
Zagłębia Lubin w składzie 
pokonał Odrę Chobienia 3:2. 
Zespół Andrzeja Słowakiewicza 
nie miał czasu na odpoczynek, co 
skrzętnie wykorzystało ZG Lubin 

pokonując drużynę z Gminy Rudna 
i pozbawiając ich szans na awans 
do fazy pucharowej. Ostatecznie 
w grupie B najlepsza okazała się 
drużyna ZG Lubin, która 
z siedmioma punktami na koncie 
awansowała z pierwszego 
miejsca. Z drugiego z czterema 
punktami do półfinału wyszedł 
ZZPD Górnik Lubin.

W spotkaniach półfinałowych 
naprzeciw siebie stanęły drużyny 
Pol-Miedź Transu i ZZPD Górnika 
Lubin oraz Gminy Lubin i KGHM 
O/ZG Lubin. Jako pierwsi za 
sprawą Michała Piechuty na 
prowadzenie wyszli zawodnicy 
Pol-Miedź Transu. Wynik na 2:0 
podwyższył w szóstej minucie 
Marek Dudka i stało się jasne, że 

o wygraną Górnikowi będzie 
bardzo ciężko. Ostatecznie Pol-
Miedź Trans wygrał 3:0, a bramkę 
przypieczętowującą awans do 
finału zdobył Jakub Kruk.
W drugim meczu półfinałowym 
prowadzenie Gminie Lubin dał 
były zawodnik m.in. Zagłębia 
Lubin – Andrzej Hebda. Do 
wyrównania na siedem minut 
przed końcem zdobył Łukasz 
Wingert i gra o wielki finał 
rozpoczęła się na nowo. Z remisu 
ZG Lubin nie cieszyło się jednak 
zbyt długo, bo chwilę później 
Gmina znów była na prowadzeniu. 
Wynik do końca nie uległ zmianie 
i to Gmina Lubin z Pol-Miedź 
Transem rywalizować będzie 
o wygraną w turnieju.
W spotkaniu o trzecie miejsce 
byliśmy świadkami prawdziwego 
nokautu. KGHM O/ZG Lubin już po 

pięciu minutach prowadził 4:1 
i kontrolował losy spotkania. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło 
się wygraną ZG Lubin aż 6:2. 
Potem przyszedł czas na wielki 
finał, w którym Pol-Miedź Trans 
grał z Gminą Lubin. W siódmej 
minucie tego spotkania 
„transportowców” na 
prowadzenie wyprowadził 
Damian Cichuta. Dwie minuty 
później na 2:0 podwyższył nowy 
nabytek Odry Ścinawa – Michał 
Piechuta, a po chwili mieliśmy już 
4:0 po kolejnych trafieniach 
byłego zawodnika Orkana 
Szczedrzykowice. Piechuta 
dołożył jeszcze jedną bramkę 
i spotkanie zakończyło się 
wynikiem 5:0 i to Pol-Miedź Trans 
okazał się najlepszy w II edycji 
RCS Cup.

(red) 

Pożegnanie Mieczysława Lodzińskiego 

LEGENDA SPORTU 
Jego życiem był sport, nigdy nie musiał wybierać pomiędzy nim, a rodziną bo miłość do piłki nożnej  
i innych dyscyplin zaszczepił wszystkim swoim najbliższym. 

Z głębokim żalem  
i smutkiem żegnamy 

 

Mieczysława  
Lodzińskiego, 

Rodzinie i Bliskim 
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Przewodniczący  
Rady Gminy Lubin 

Wójt  
Gminy Lubin 

Zarząd Klubu LKS „Iskra” Księginice oraz sołtys tej miejscowości wystąpili 
z wnioskiem o nadanie imienia Mieczysława Lodzińskiego boisku sportowemu 
w Księginicach. W Gminie Lubin wszczęte już zostały stosowne procedury. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru 1/2017 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: GDZIE NIE MA 
KARY, TAM NIE MA MIARY. Nagrodę otrzymuje Dawid Piotrowski 
z Gogołowic. 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 do17 lutego 2017 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

***
Wania złowił złotą rybkę. 

- Rybka: puść mnie spełnię twoje życzenie 
- Ok 
- Willę chcesz? 
- Nie 
- Mercedesa chcesz? 
- Nie 
- Medal za męstwo chcesz? 
- Tak jasne. 
Huknęło i Wania znalazł się prosto na polu 
bitwy z dwoma granatami w ręku. Patrzy, 
a na niego naciera 10 czołgów! Wania wku-
rzony przez zaciśnięte zęby: 
- Cholera, pośmiertny mi dała!!!

***
Brunetka i blondynka znalazły trzy grana-

ty ręczne i postanowiły, że lepiej będzie, jeśli 
zabiorą je na posterunek policji.
- A co, jeśli jeden nam wybuchnie, zanim tam 
dotrzemy? - pyta brunetka.
- Nie martw się - mówi blondynka. Skłamiemy 
i powiemy, że znalazłyśmy tylko dwa.

***
 Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - 
„Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wa-
kacjach”?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.

***
 Mąż i żona oglądają horror. Nagle pokazu-

je się potwór. Przestraszona żona krzyczy:
- O matko!
Mąż ze spokojem odpowiada:
- Hmm... Rzeczywiście podobna.

***
W pewnym mieście wynaleziono maszynę 

do wykrywania kłamstw.
Siada brunetka:
- Myślę że jestem zgrabna...
Zabiło ją. Siada ruda:
- Myślę że jestem mądra...
Zabiło ją. Siada blondynka:
- Myślę..
Zabiło ją.

***
 - Cześć, jestem Darek. Pije od 20 lat. Przy-

szedłem tutaj, bo podobno rozwiązujecie 
problemy związane z alkoholem.
- Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy Ci 
pomóc?
- Brakuje mi 1,50 zł.

***
 Szkoła. Pani prosi dzieci, aby powiedziały, 

jakie mają zwierzęta w domu. Padają odpo-
wiedzi:
- Ja mam kotka, no a ja pieska. Ja mam rybki 
w akwarium. Wreszcie przychodzi kolej na 
Jasia. 
- A Ty Jasiu, jakie masz zwierzę? 
- My mamy kurczaka w zamrażarce.


