
GminneWiadomości WYBRANO 
NAJPIĘKNIEJSZE 
POSESJĘ 

Zwycięzcami byli wszyscy, bowiem 
przyznano kilka równorzędnych 
nagród za miejsce pierwsze 
i drugie, a  dodatkowo  wręczono 
kilkadziesiąt wyróżnień. Do 
konkursu na „Najpiękniejszą 
posesję  w Gminie Lubin” 
zgłoszono 43 ogrody. 
Bo to przede wszystkim 
ogrody i zagospodarowanie 
terenów wokół posesji  było 
oceniane.  Chociaż, jak się 
okazało, właściwszym słowem 
byłoby – doceniane.  Str. 5 
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Pachnąco, kolorowo i smakowicie – okres przedświąteczny w Gminie Lubin

Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin

Gminy Lubin

Wiadomości

SĄ FUNDUSZE, 
BĘDZIE DŁUGO 
WYCZEKIWANY 
REMONT!

W przyszłym roku rozpocznie się 
remont trzech odcinków dróg 
powiatowych w Miłoradzicach 
i Raszówce. Powiat Lubiński 
zdobył z rządowego programu 
2,85 mln zł, czyli połowę 
potrzebnych na tę inwestycję 
pieniędzy. Kolejne 2 mln dołoży 
Gmina Lubin, pozostałą część 
– czyli 850 tys. – s� nansuje 
Powiat Lubiński.
 str. 6

MAMY GÓRNICZY 
SZTANDAR!

Z inicjatywy mieszkańców 
Czerńca, wśród których liczne 
grono stanowią rodziny związane 
z górnictwem, zebrano pieniądze 
i opracowano projekt sztandaru 
poświęconego św. Barbarze, 
patronce górników.  
 str. 10

X TRADYCJE 
BOŻONARODZENIOWE
To nie tytuły i wygrane były najważniejsze, 
ale świąteczna atmosfera, którą cieszyli się 
wszyscy. Apetycznie wyglądające potrawy 
smakowały każdemu bez wyjątku. I jeszcze 
urocze, kolorowe kartki i wszechobecne choinki, 
mikołaje i aniołki, a do tego piękna muzyka... 
Kto nie uczestniczył w jubileuszowych Gminnych 
Tradycjach Bożonarodzeniowych, koniecznie 
powinien to zrobić w przyszłym roku. Tymczasem 
zapraszamy do obszernej relacji z tego, co działo 
się w świetlicy w Osieku.   str. 12-13  
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Wesołych Świąt! 
Wkrótce Święta Bożego Narodzenia, składamy Wam z tej okazji życzenia 

zdrowia, szczęścia i radości, by Wieczerza Wigilijna przebiegała w rodzinnej 
atmosferze i wszystkie spory poszły w niepamięć. Niech nowo narodzony

Jezus przyniesie Wam nadzieję na lepsze dni.
Życzymy Mieszkańcom Gminy Lubin także Szczęśliwego Nowego Roku. 

Oby obfi tował w same radosne wydarzenia i do serca wniósł wiele miłości.

Norbert Grabowski 
Przewodniczący Rady Gminy Lubin

Tadeusz Kielan 
Wójt Gminy Lubin 
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PRZYSŁOWIA 
NA STYCZEŃ

Jak Nowy Rok jasny i chłodny, 
będzie roczek pogodny i płodny.

***
Gdy styczeń burzliwy 
z śniegami, lato burzliwe 
z deszczami.

***
Gdy Trzech Króli mrozem 
trzyma będzie jeszcze długa 
zima.
Na Trzech Króli słońce świeci, 
wiosna do nas pędem leci.

***
Kiedy w styczniu rośnie trawa, 
marna w lecie jest potrawa.
Gdy w zimie nie było śniegu, 
to go wiele spadnie w kwietniu.

***
Styczeń, styczeń wszystko 
studzi – ziemię, bydło, ludzi.

***
Kiedy w styczniu rosną trawy, 
lipiec dla nas niełaskawy.

***
Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, 
to im w maju dzioby zamarzają.

***
Ciepła izba marzeń szczytem 
i tak jakoś mija styczeń.

***
Jaka pogoda w Świętego 
Marcela będzie pogodna 
Wielka Niedziela.

***
Gdy styczeń z zimnem nie 
chodzi marzec, kwiecień 
wychłodzi.

***
Jak Święta Agnieszka wypuści 
śnieg z mieszka, to go nie 
powstrzyma ani do Franciszka 
(24.01).

***
Kiedy Wincenty posypie pierze, 
to nie ustanie aż do 
Gromnicznej (02.02) 
w pierwsze pacierze.
Gdy na Wincentego 
i nawrócenie Pawła (25.01) 
pogoda świeci, spodziewajcie się 
dobrego lata dzieci.

***
Kiedy styczeń najostrzejszy tedy 
roczek najpłodniejszy.

***
Św Marcin lody gładzi, gdy ich 
nie ma, to je sadzi.
Na Świetą Martyne przybyło 
dnia na godzinę. 

STAWKI I OPŁATY

Gmina Lubin otrzymała 1,5 mln dotacji
Wójt Tadeusz Kielan oraz 

skarbnik Marzena Kosydor 
podpisali w imieniu Gminy 
Lubin w Urzędzie Marszał-
kowskim umowę o przyzna-
niu dotacji na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków 
w Szklarach Górnych. Gmi-
na otrzymała prawie 50% 
planowanych kosztów inwe-

stycji. Pozostała część zo-
stanie zabezpieczona 
w przyszłorocznym budże-
cie gminy.

Wniosek o przyznanie 
tego dofinansowania gmi-
na złożyła w połowie ubie-
głego roku. Dotyczy on 
ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Dolnoślą-

skiego naboru na pomoc 
finansową na operacje ty-
pu „Gospodarka wodno-
-ściekowa”. To także ele-
ment Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020. Gmina Lu-
bin złożyła wniosek o przy-
znanie pomocy na opera-
cję pn. „Rozbudowa i prze-

budowa oczyszczalni ście-
ków w Szklarach Gór-
nych”.

Zawnioskowano o pomoc 
w wysokości 63,63% tzw. 
kosztów kwalifikowanych 
w kwocie 1.509.105,00 zł. 
Całkowity koszt operacji to 
3.048.187,42 zł. Inwestycja 
rozpocznie się w przyszłym 

roku. Przewiduje się budo-
wę obiektów i urządzeń nie-
zbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania oczyszczal-
ni. W wyniku tej moderniza-
cji nastąpi wzrost przepu-
stowości oczyszczalni ście-
ków o 122 m3/d.

(SR, PW)

Co najmniej półtora roku 
obowiązywać będą uchwalone na 
ostatniej sesji taryfy cen wody 
i odprowadzania ścieków.  
Większa część mieszkańców Gminy 
Lubin zapłaci za wodę mniej 
niż dotychczas. Zniesiona została 
także opłata abonamentowa 
i wprowadzono miesięczny 
okres rozliczeniowy 
dla gospodarstw domowych. 

Ostatnia 56. sesja Rady 
Gminy Lubin zwołana zosta-
ła w trybie pilnym, co związa-
ne jest z wprowadzonymi nie-
dawno zmianami w ustawie 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków. Polegają one 
m.in. na powołaniu Państwo-
wego Gospodarstwa Wodne-
go „Wody Polskie”, którego 
jednym z zadań jest regulo-
wanie cen wody.

– Czekaliśmy do ostatniej 
chwili ze zwołaniem tej se-
sji, licząc na ukazanie się 
stosownych rozporządzeń 
do znowelizowanej ustawy, 
by wiedzieć, jakie rzeczywi-
ste zmiany ona przyniesie. 
Do tej pory wytyczne się nie 
pojawiły. 11 grudnia 2017 r. 
był ostaniem dniem, kiedy 

to jeszcze w kompetencji 
Rady Gminy leżało uchwa-
lenie taryf. Od 12 grudnia 
obowiązują nowe przepisy 
i ceny ustalane będą przez 
„Wody Polskie”. Obawiali-
śmy się tych zmian, a przy-
jęcie przez radę zapropono-
wanych przeze mnie no-
wych taryf daje gwarancję 
ich utrzymania przez półto-
ra roku – tłumaczy Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.

Cena brutto wody dostar-
czanej do gospodarstw do-
mowych wyniesie – po 
uwzględnieniu gminnej do-
płaty – 5,59 zł za metr sześ-
cienny, a za odprowadzone 
ścieki 3,18 zł. Po zmianie 
stawek rachunki naszych 
mieszkańców nadal należeć 
będą do najniższych w re-

gionie. Bez dotacji Gminy 
Lubin woda i ścieki koszto-
wałyby odpowiednio 7,84 zł 
i 9,57 zł.

Zniesiona została ponad-
to opłata abonamentowa, 
która wynosiła w okresie 
rozliczeniowym łącznie 
12,76 zł.

– Płacił ją każdy bez 
względu na to, czy odkręcał 
kurek, czy nie. Teraz, jeśli 
mieszkaniec nie będzie ko-
rzystał z wody, w danym mie-
siącu nie zapłaci ani złotów-

ki, ponieważ abonament wli-
czony został do ceny wody – 
dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Na tych zmianach skorzy-
stają osoby, które zużywają 
mniej wody niż wynosi śred-
nia miesięczna kształtująca 
się na poziomie ok. 7-8 m 3.

– Rachunki tych osób bę-
dą teraz niższe. Najwięcej 
takich mieszkańców mamy 
w Liścu, Wiercieniu i Zim-
nej Wodzie. Najbardziej ta 
obniżka odczuwalna będzie 
w przypadku osób, które 

wody zużywają najmniej 
czyli około 1-2 metry mie-
sięcznie. Ich rachunki mogą 
być blisko o połowę niższe. 
Nieco wyższych opłat mogą 
się spodziewać osoby, które 
zużywają więcej wody niż 
wynosi średnia miesięczna 
– mówi Wojciech Dziwiń-
ski, prezes Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunal-
nej Gminy Lubin.

Bardzo oczekiwaną przez 
mieszkańców zmianą jest 
także rezygnacja z dotych-
czasowego dwumiesięczne-
go okresu rozliczeniowego 
i wprowadzenie okresu mie-
sięcznego dla gospodarstw 
domowych oraz dwumie-
sięcznego dla pozostałych 
odbiorców, którzy dotych-
czas rozliczali się raz na 
cztery miesiące.

Zmianie uległy stawki za 
wodę i odprowadzenie ście-
ków dla odbiorców innych 
niż gospodarstwa domowe. 
Za metr sześcienny wody 
zapłacą oni teraz 7,36 zł, 
a za ścieki 9,39.  (MG)

Radni zatwierdzili korzystne ceny wody, zanim zacznie je dyktować państwowy urząd

NOWE STAWKI OPŁAT 
ZA WODĘ I ŚCIEKI

– Najbardziej ta obniżka odczuwalna będzie w przypadku osób, które wody 
zużywają najmniej, czyli około 1-2 metry miesięcznie. Ich rachunki mogą być 
blisko o połowę niższe – mówi  Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin 

woda ścieki

 CENY WODY I ŚCIEKÓW

5,59 
zł/m3

3,18 
zł/m3
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• Przełom grudnia 
i stycznia skłania do podsu-
mowań… Czy 2017 rok po-
żegna Pan, myśląc, że było 
to dobrych 12 miesięcy dla 
naszej gminy i naszych 
mieszkańców?  

Był to zdecydowanie dobry 
rok, najlepszy z perspektywy 
ostatnich trzech lat, ponie-
waż udało się zrealizować 
najwięcej zadań i inwestycji. 
Plan wykonaliśmy prawie 
w stu procentach.  Powiem 
nieskromnie, to satysfakcjo-
nujący wynik, który bardzo 
mnie cieszy. Z radością 
uczestniczyłem w zakończe-
niu przebudowy dróg powia-
towych w Księginicach 
i Składowicach, ponieważ – 
co powtarzam po raz kolejny 
– to inwestycje, na które 
mieszkańcy czekali kilka-
dziesiąt lat. Nie mogliśmy 
wykonać tych remontów sa-
modzielnie, ponieważ są to 
drogi powiatowe, ale mogli-
śmy partycypować w kosz-
tach ich przebudowy i to zro-
biliśmy. Bez finansowego 
wsparcia gminy te zadania 
nadal nie byłyby wykonane. 
Przed nami, jeszcze w tym 
roku, zakończenie pierwsze-
go etapu przebudowy drogi 
w Niemstowie. Rozmawiamy 
z władzami powiatu, by drugi 
etap tej inwestycji zrealizo-
wać w roku 2018 r. Również 
w przyszłym roku planujemy 
przedsięwzięcia polegające 
m.in. na przebudowie drogi 
do Czerńca oraz ze Szklar 
Górnych do Dolnych, by włą-
czyć się do wykonanej tam 
przez powiat polkowicki na-
wierzchni. Chcielibyśmy tak-
że wykonać dokumentację 
techniczną przebudowy dróg 
w Gorzycy i Zimnej Wodzie. 

• Podkreślał Pan niejed-
nokrotnie, że równie ważne 
jak „powiatówki” są gmin-
ne drogi wewnętrzne. 

Wszystkie są tak samo 
istotne. Tymi drogami – bez 
względu na ich kategorię – 
jeżdżą nasi mieszańcy. Drogi 
wewnętrzne i gminne, w każ-
dej bez wyjątku miejscowości, 
wymagają ogromnych nakła-
dów. Staramy się nie pominąć 
żadnej wsi i systematycznie 
realizujemy najpilniejsze za-
dania. W tym roku - w sumie - 
wykonaliśmy modernizację 
kilku kilometrów dróg we-
wnętrznych, m.in. w Chróst-
niku, Czerńcu, Gorzycy, Kar-
czowiskach, Miroszowicach, 
Oborze, Osieku czy Szkla-
rach Górnych. 

Wspólnie z powiatem czy 
Urzędem Marszałkowskim 

realizujemy także budowę 
chodników. Najświeższym 
przykładem współpracy z tą 
ostatnią instytucją jest dobie-
gające końca zadanie w Krze-
czynie Wielkim, które umoż-
liwi mieszkańcom komunika-
cję od ul. Przemysłowej do 
przystanku przy pałacu. 
Przejście tamtym odcinkiem 
było ogromnie niebezpiecz-
ne. Teraz budowany chodnik 
połączy się z już istniejącym. 
W przyszłym roku planujemy 
kontynuację inwestycji od 
skrzyżowania w kierunku 
Krzeczyna Małego.  

• Jaką część budżetu 
2017 roku stanowiły inwe-
stycje? 

Prawie jedną trzecią, czyli 
około 30 proc. budżetu. Ma-
ło, który samorząd w Polsce 
może się pochwalić takim 
wskaźnikiem inwestycyj-
nym. W projekcie przyszło-
rocznego budżetu zakłada-
my podobną wielkość. Posił-
kowaliśmy się kredytem, ale 
spora jego część przeznaczo-
na zostanie na zadania inwe-
stycyjne roku 2018. 

• A środki zewnętrzne… 
Czy Gmina Lubin apliko-
wała o nie? 

Aplikowała i to bardzo 
skutecznie. Rok 2017 także 
pod tym względem był naj-
lepszy w ciągu ostatnich 
trzech lat. W 2015 oraz 2016 
przygotowywaliśmy i składa-
liśmy wnioski. W bieżącym 
roku zebraliśmy plony. W su-
mie pozyskaliśmy prawie 
6 mln złotych, zarówno na 
twarde jak i miękkie projek-
ty. Pieniądze otrzymaliśmy 
m.in. na modernizację 
oczyszczalni ścieków 
w Szklarach Górnych, prze-
budowę przepompowni 
w Krzeczynie Małym, Wiel-
kim i Gorzycy, na budowę 
PSZOK-ów w miejscowoś-
ciach Obora i Siedlce, a także 
dofinansowanie  do projektu 
„Rozwój umiejętności mate-
matyczno – przyrodniczych 
i językowych w szkołach pod-
stawowych gminy Lubin”. To 
bardzo cieszy i daje ogromną 
satysfakcję, ponieważ jest 
ukoronowaniem ciężkiej pra-
cy i zaangażowania pracow-
ników naszego urzędu. 

• Pozostając przy inwe-
stycjach, wiele miejscowo-
ści może się pochwalić no-
wymi placami zabaw, boi-
skami, a nawet centrami re-
kreacyjno-sportowymi…

Takie miejsca chce mieć 
każda nasza wieś i staramy 

się - w miarę możliwości fi-
nansowych - te zadnia reali-
zować. Gorzyca, Karczowi-
ska, Raszówka, Zimna Wo-
da, Chróstnik, Gorzelin, 
Miroszowice – to tylko nie-
które z miejscowości, w któ-
rych tego typu obiekty zo-
stały oddane użytku. Są na-
prawdę piękne i praktycz-
ne. Mam nadzieję, że speł-
niają oczekiwana miesz-
kańców. 

Bardzo ważne są także no-
we ścieżki rowerowe, bo co-
raz więcej naszych miesz-
kańców korzysta z roweru ja-
ko sposobu rekreacji lub 
środka komunikacji. Oddany 
do użytku jesienią tego roku 
trzykilometrowy odcinek 
ścieżki łączącej Oborę ze 
Szklarami Górnymi to pierw-
szy etap tej wyjątkowo uro-
kliwej trasy. Drugi mamy za-
miar realizować w roku 
2018. Połączy on Oborę ze 
ścieżką rowerową w Lubinie. 
Opracowaliśmy także doku-
mentację budowy ścieżki 
z Siedlec w kierunku Lubina. 
Także to zadanie zamierza-
my zrealizować w przyszłym 
roku. 

• Problemy, bo i tych pew-
nie nie brakuje… 

Jeden najważniejszych, 
z którym zmagamy się od 
początku tej kadencji to 
przebudowa ulicy Zagajni-
kowej w Osieku. Kiedy już 
jesteśmy pewni, że uda się 
rozpocząć jej modernizację , 
pojawia się problem, który 
opóźnia rozpoczęcie tej in-
westycji. Tak było i w tym ro-
ku. Po raz kolejny chodziło 
o prawo własności do dzia-
łek, przez które przebiega 
droga. Udało się go rozwią-
zać, czekamy na pozwolenie 
na budowę i mamy zamiar 
przystąpić do realizacji in-
westycji najszybciej, jak to 
będzie możliwe. Na ten cel 
zarezerwowane zostały 
w budżecie 4 mln złotych, 
ponieważ modernizacja za-
kłada także przebudowę ulic 
sąsiednich. 

• Sporo jaśniej jest także 
ostatnio w Gminie Lubin, 
czego akurat trudno nie za-
uważyć… 

Ponad milion złotych z te-
gorocznego budżetu, kolejny 
rok z rzędu, przeznaczonych 

zostało na oświetlenie. Nie 
lubię arytmetycznych porów-
nań, ale moi poprzednicy wy-
dawali na ten cel jedną piątą 
tej kwoty. Dogęszczenia, no-
we lampy solarne, fotowolta-
ika czy budowa linii napo-
wietrznych od podstaw – to 
zadania wykonane w ciągu 
ostatnich lat.  Cieszę się, że 
jest to zauważalne.

• Dzieje się więc 
niemało… 

Wierzę, że tak jest i po-
twierdzenia tego upatruję 
w kolejnych wnioskach 
mieszkańców, którzy widząc, 
że inwestycje są wykonywane 
mają nadzieję, że ich odkła-
dane od lat postulaty także 
zostaną zrealizowane. Za-
pewniam, że we wszystkie 
dokładnie się wczytujemy 
i budujemy ich hierarchię. 

• Słucha Pan bardziej 
mieszkańców czy własnej 
intuicji doświadczonego 
drogowca, wieloletniego 
pracownika samorządowe-
go? 

Intuicja na stanowisku 
wójta jest potrzebna, jak 

w każdym zawodzie. Przede 
wszystkim jednak słucham 
mieszkańców. Staram się być 
na każdym zebraniu, spotka-
niu czy innej uroczystości, 
na którą jestem zapraszany. 
Ciągle mam jednak wyrzuty 
sumienia, że poświęcam 
mieszkańcom zbyt mało cza-
su, ale proszę mi wybaczyć, 
to rozległa gmina licząca 31 
sołectw i nie sposób być 
wszędzie. Bezwzględnie jed-
nak głos mieszkańców jest 
dla mnie najważniejszy. 

• Co w ciągu ostatnich 
trzech lat najbardziej za-
skoczyło Pana w Gminie 
Lubin? 

Mieszkańcy! To wyjątkowi 
ludzie, których zaangażowa-
nie w różnego rodzaju inicja-
tywy jest naprawdę imponu-
jące. Oni po prostu lubią 
i potrafią się bawić, im chce 
się „chcieć”. Czy są to dożyn-
ki, konkurs kulinarny, święto 
pieroga i kapusty czy dzień 
ziemniaka, oni są i aktywnie 
we wszystkich tych projek-
tach uczestniczą, gotując, 
robiąc ciasta, tańcząc czy 
śpiewając. Radość przy tym 
okazywana, wskazywałaby, 
że za każdym razem wszyst-
ko to robią po raz pierwszy, 
a są to przecież cykliczne im-
prezy, odbywające się rok-
rocznie. Ten ich entuzjazm 
jest zaraźliwy, ja jestem tego 
dowodem. Gmina wspiera te 
działania, ale także je aran-
żuje. Odzew na każdą inicja-
tywę taką jak Akademia Se-
nioralna, konkursy na naj-
ładniejsza posesję czy kartkę 
świąteczną jest olbrzymi, a to 
naprawdę dodaje skrzydeł. 

• Czego życzy Pan miesz-
kańcom z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku? 

Życzę dobrych świąt i do-
brego Nowego Roku. W sło-
wie „dobry” chcę zawrzeć 
wszystko, to czego Państwo 
oczekujecie i o czym marzy-
cie. Niech przy świątecznym 
stole zasiądą wszyscy ci, któ-
rych kochacie i z którymi 
chcecie spędzić ten wyjątko-
wy, rodzinny czas. 

W Nowym Roku życzę 
Państwu zdrowia, siły, wy-
trwałości, realizacji planów, 
przede wszystkim tych oso-
bistych ale również tych na-
szych wspólnych, gminnych. 
By żyło nam się coraz lepiej.

• Dziękuje za rozmowę. 

Rozmawiała 
Agnieszka Kanclerz 

Podsumowania, plany, inwestycje zrealizowane i przewidywane oraz świąteczne i noworoczne życzenia 
w rozmowie z wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem 

ROK Z PLUSEM 
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Lokalne 
podtopienia 
gruntów, zalania 
piwnic czy 
ogródków – to 
często skutek 
fatalnego 
stanu rowów 
melioracyjnych 
i przepustów. 
Z brakiem 
systematycznej 
konserwacji tych 
urządzeń boryka 
się większość 
samorządów, 
ale także 
wielu rolników 
i mieszkańców 
w całej Polsce.

W rozwiązaniu tego prob-
lemu ma pomóc utworzenie 
Gminnej Spółki Wodnej 
w Lubinie.

Na terenie Gminy Lubin 
znajduje się około 350 km 
rowów melioracyjnych. Zale-
dwie 8 km jest własnością 
gminy, właścicielami pozo-
stałych są Skarb Państwa, 
Agencja Własności Rolnej 
Skarbu Państwa i osoby pry-
watne.

– Bardzo się cieszę, że po-
wołanie spółki wodnej w na-
szej gminie stało się faktem. 
Zabiegałem o to, ponieważ 
daje nam to realną szansę na 
uporanie się z wieloletnimi 
zaniedbaniami w zakresie 
melioracji – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. – 
Zgodnie z prawem, do właś-
cicieli nieruchomości należy 
utrzymywanie urządzeń me-
lioracji wodnych, dlatego ja-
ko gmina mieliśmy w tej 
kwestii związane ręce, ale 
powołanie spółki wodnej 
wiele zmienia. Już dziś de-
klaruję finansowe wsparcie 

samorządu dla zadań 
związanych z poprawą 
stanu rowów meliora-
cyjnych na terenie na-
szej gminy. Spółka bę-
dzie mogła ubiegać się 
o dofinansowanie swojej 
działalności w starostwie 
powiatowym, urzędzie 
marszałkowskim czy urzę-
dzie wojewódzkim – dodaje 
wójt.

Wybrane zostały władze 
Gminnej Spółki Wodnej 
w Lubinie. Przewodniczą-
cym został Krzysztof Zięba, 
a jego zastępcą Wojciech Ar-
ndt. W skład zarządu weszli: 
Władysława Lukowicz, 
Franciszek Lesicki i Andrzej 
Rębisz. Komisji rewizyjnej 
przewodniczyć będzie Lidia 

Cesarz, 
sołtys Krze-
czyna Małego, 
a w składzie komisji 
znaleźli się Mirosław Mróz 
i Adam Kosior. Celem Spółki jest poprawa 

funkcjonowania gospodarki 
wodnej, a w szczególności do-
prowadzenie do sprawności 
technicznej i utrzymanie pra-
widłowego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych na terenie gmi-
ny Lubin. Spółka realizując za-
dania statutowe będzie mogła 

korzystać 
z pomocy fi-

nansowej pań-
stwa, udzielanej 

w formie dotacji podmioto-
wej z budżetu państwa, a także 
korzystać z pomocy finansowej 
z budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Po zakończeniu procesu 
rejestracji, do spółki będą 
mogli przystąpić wszyscy za-
interesowani. Opłata roczna 
wynosi 10 zł od 1 ha przeli-
czeniowego.  (MG/BH) 

Rusza dofinansowanie do fotowoltaiki
Gmina Lubin jest benefi-

cjentem projektu grantowego 
„Regionalny Program Ener-
getyki Prosumenckiej – mi-
kroinstalacje fotowoltaiczne 
w budynkach jednorodzin-
nych na terenie wybranych 
gmin Dolnego Śląska”. Miesz-
kańcy będą mogli skorzystać 
z bezzwrotnych dotacji na 
montaż instalacji fotowolta-
icznych. 

Liderem projektu jest OTS 
Wolna Przedsiębiorczość ze 
Świdnicy, a jej partnerzy to – 
oprócz Gminy Lubin – 13 gmin 
Dolnego Śląska. Sposób kwali-
fikacji wydawania pieniędzy 
z tego programu określają 
szczegółowo przepisy unijne 
i krajowe. Z projektu mogą sko-
rzystać właściciele domków 
jednorodzinnych z terenu na-
szej gminy, którzy dzięki reali-
zacji projektu będą w stanie ob-
niżyć znacząco rachunki za 
energię elektryczną.

Gmina Lubin otrzymała na 
granty ok. 1,2 mln zł, kwota ta 
posłuży dofinansowaniu około 
40 instalacji. Zgodnie z założe-
niami projektu, zamontowane 

systemy będą musiały spełnić 
nie tylko dodatkowe rygory pro-
jektów wspieranych ze środków 
unijnych, ale także podwyższo-
ne wymogi techniczno-energe-
tyczne, efektywnościowe i loka-
lizacyjno-budowlane.

Uruchomiono już konkurs 
z naborem wniosków o grant. 
W tym czasie dla zainteresowa-
nych mieszkańców udostępniony 

jest Punkt Informacyjny zlokali-
zowany w Urzędzie Gminy w Lu-
binie, w którym udzielane są 
wszelkie informacje na temat pro-
jektu. Obsługą punktu zajmują 
się pracownicy Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska, urzędujący w pokoju nr 
9, przy ul. Władysława Łokietka 
6a lub pod numerem telefonu: 
76 84  03 128.

Zachęcamy tych z Państwa, 
którzy nie mieli okazji być na 
spotkaniu informacyjnym w tej 
sprawie, do pobrania ankiety 
w Punkcie Informacyjnym 
Urzędu Gminy lub ze strony 
www.pv-projekt.pl, a następnie 
wypełnienie, podpisanie i zło-
żenie w Punkcie Informacyj-
nym w gminie albo zeskanowa-
nie (ew. zrobienie zdjęcia) 
i przesłanie na adres projektu: 
pv-projekt@fea.pl.

Więcej informacji o dostęp-
nych jest pod adresem:
www.pv-projekt.pl  (SR)

Telefon alarmowy Urzędu 
Gminy Lubin (w przypadku 

poważnych zagrożeń)

785 917 677
Urząd Gminy Lubin

76 84 03 100 
(centrala)

76 84 03 160  
(bezdomne psy)

Gminny Zakład Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych 

(np. awarie)

691 944 023
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej (np. pomoc bezdomnym 
w czasie zimy)

661 507 963
503 769 131

Przydatne numery 
telefonów 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW I DODATKOWE SZCZEGÓ-
ŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE „IN-
STALACJE FOTOWOLTAICZNE” NA STRONIE WWW.UG.LUBIN.PL

Na dofinansowanie może liczyć ok. 40 gospodarstw domowych w Gminie Lubin

POWOŁANO GMINNĄ 
SPÓŁKĘ WODNĄ 

Mieszkańcy wreszcie przestaną odczuwać skutki zaniedbań z wielu minionych lat

Na terenie 
Gminy Lubin 
znajduje się 
około 350 km 
rowów 
melioracyjnych. 
Zaledwie 8 km 
jest własnością 
gminy

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE GMINNEJ SPÓŁ-
KI WODNEJ W LUBINIE ODBYŁO SIĘ W GORZY-
CY. OBRADOM PRZEWODNICZYŁ SOŁTYS TEJ 
MIEJSCOWOŚCI JAN OLEJNIK. PRZYSTĄPIŁY 
DO NIEJ 34 OSOBY Z MIEJSCOWOŚCI: GORZY-
CA, SIEDLCE, KRZECZYN WIELKI, SZKLARY 
GÓRNE, BUKOWNA ORAZ KRZECZYN MAŁY.
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„Ogród Freya” dał 
I miejsce Annie 
Rawskiej z Bukowny

I miejsce przyznano 
Cecylii Szwedo z Osieka 
za „Rzeźbiony ogród”

I miejsce za „Ogród 
na skraju lasu” dla 
Małgorzaty i Bartosza 
Słomińskich

NASZA GMINA

Zwycięzcami byli wszyscy, 
bowiem przyznano kilka 
równorzędnych nagród za 
miejsce pierwsze i drugie, 
a dodatkowo wręczono kil-
kadziesiąt wyróżnień. 

Do pierwszego gminnego 
konkursu na najładniejszą 
posesję zgłoszono 43 ogro-
dy. Bo to przede wszystkim 
ogrody i zagospodarowanie 

terenów wokół posesji było 
oceniane. Chociaż, jak się 
okazało, właściwszym sło-
wem byłoby – doceniane.

– Komisja konkursowa 
miała bardzo duży kłopot ze 
zróżnicowaniem i oceną 
zgłoszonych do konkursu 
ogrodów – mówi Anna Ma-
rzec, kierownik referatu go-
spodarki komunalnej 

i ochrony środowiska Urzę-
du Gminy Lubin. – Ogrody 
były piękne, bardzo pomy-
słowe i kolorowe. Dlatego 
postanowiliśmy wyróżnić 
wszystkich.

Wszystkich uczestni-
ków konkursu zapro-
szono na spotkanie do 
świetlicy w Osieku. Na 
rzutnikach wyświetla-

no w tym czasie zdjęcia na-
gradzanych posesji.

 – Są zachwycające i widać, 
jak dużo pracy i wysiłku wło-
żyli mieszkańcy w ich urzą-
dzenie. Miałem okazję wiele 
osób podpytać o zastosowane 
rozwiązania, ale przede 
wszystkim podziękować im. 
Piękne, kolorowe, zadbane 

posesje to 
przecież 
swoista wizy-
tówka naszej 
gminy – podkreśla 
wójt Tadeusz Kielan. 

Wygląda na to, że oce-
na ogrodów i przyznawanie 
nagród i wyróżnień sprawiły 
kilkuosobowej komisji kon-
kursowej sporo przyjemno-
ści. Okazało się bowiem, że 
oprócz nagród, każda ze 
zgłoszonych posesji otrzy-
mała niepowtarzalną nazwę 

swojego ogrodu, np. ogród 
wiecznie zielony, ogród nad 
rzeczką, tajemniczy ogród.  
 (SR)   

Spotkanie z sołtysami w Osieku
Jak uchronić gospodar-

stwa przed zakaźnymi cho-
robami, kto będzie mógł 
skorzystać z dofinansowa-
nia do instalacji fotowolta-
icznych, dlaczego warto 
przystąpić do Gminnej 
Spółki Wodnej, jak korzy-
stać z bezpłatnego systemu 
ostrzegania i powiadamia-
nia – to główne tematy 
spotkania wójta, radnych 
i urzędników Gminy Lubin 
z sołtysami.

Takie spotkania odbywają 
się cyklicznie i są okazją do 
wymiany najnowszych i naj-
ważniejszych informacji z ży-
cia gminy. Są także źródłem 
nowych pomysłów, czego do-
skonałym przykładem jest 
mobilny system bezpłatnego 
powiadamiania i ostrzegania 
mieszkańców Gminy Lubin. 
To właśnie na ostatnim spot-
kaniu wnioskowano, by go 
udoskonalić i kierować po-
szczególne informacje do 

mieszkańców konkretnych 
miejscowości. Dziś aplikację 
poszerzono i każdy użytkow-
nik może zaznaczyć sołectwo, 
z którego terenu chce otrzy-
mywać informacje i ostrzeże-
nia. Sołtysom przekazano 
ulotki i plakaty informacyjne 
w tej sprawie.

Sołtysi mieli też okazję po-
rozmawiać i dopytać 

o wszystkie szczegóły nowego 
projektu dofinansowania in-
stalacji solarnych w domach 
jednorodzinnych. Omawiał 
to Krzysztof Brzozowski, pre-
zes oddziału terenowego Sto-
warzyszenia „Wolna Przed-
siębiorczość”. O projekcie 
tym piszemy szerzej na str. 4 
(„Rusza dofinansowanie do 
fotowoltaiki”).

W związku z tym, że profi-
laktyki nigdy za dużo, sporą 
część spotkania z sołtysami 
poświęcono na przypomnie-
nie zasad, których należy 
przestrzegać w celu ochrony 
gospodarstw przed wirusami 
ptasiej grypy i afrykańskiego 
pomoru świń. Wiesława Bo-
ber, Powiatowy Lekarz We-
terynarii, przestrzegała 

mieszkańców, że w tym przy-
padku zaniedbania mogą 
skończyć się wybiciem 
wszystkich zwierząt w go-
spodarstwie. Zasady bezpie-
czeństwa, opracowane 
w bardzo czytelny i przejrzy-
sty sposób, są oczywiście do-
stępne na ulotkach i w Urzę-
dzie Gminy. Omawiamy je 
również na str. 9.

W Osieku rozmawiano 
także o współpracy sołectw 
z Ośrodkiem Kultury Gminy 
Lubin oraz o planach i ko-
rzyściach z przystąpienia do 
Gminnej Spółki Wodnej. 
W tej ostatniej sprawie pla-
nowane są kolejne spotkania 
w sołectwach.

(SR)

Spotkania są okazją do przekazania 
oraz wymiany najważniejszych 
informacji z życia gminy

Mobilny system bezpłatnego 
powiadamiania i ostrzegania 
mieszkańców Gminy Lubin staje się coraz 
bardziej popularny

Tego typu spotkania 
odbywają się cyklicznie

Jurorzy mieli wyjątkowo trudne zadanie – wszystkie ogrody zasługiwały na laur

NAJPIĘKNIEJSZE POSESJE 
W GMINIE LUBIN
Piękne wydawnictwa albumowe, poradniki, książki, kosze prezentowe 
i dyplomy wręczono finalistom pierwszego konkursu na „Najpiękniejszą 
posesję w Gminie Lubin”. 

W bardzo uroczystej oprawie Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin oraz Sylwia 
Kuduk-Pęczkowicz, wiceprzewodnicząca Rady Gminy wręczali nagrodzonym 
dyplomy i upominki



⁶ INWESTYCJE

Rozwojowa gmina
Gmina Lubin zajęła 69. miejsce (na 616 ocenia-

nych gmin wiejskich) w rankingu samorządów, któ-
re rozwijają się ekonomicznie i społecznie w sposób 
zrównoważony. 

Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszaw-
skiej ranking ma na celu monitorowanie zrównoważo-
nego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regio-
nów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także 
promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.
Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźni-
ków, których źródłem są dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na pro-
jekty inwestycyjne w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, 
liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkań-
ców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek 
mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

(SR; źródło: dap/samorząd.pap.pl)

Koniec objazdu 
do Karczowisk 

Otwarty został wiadukt drogowy WD-35 w kierunku 
Zimnej Wody i Karczowisk, a zlikwidowano  objazd, 
wyznaczony dotychczas drogą serwisową pod lasem.

Z Karczowisk wyjeżdżamy tak jak dotychczas, ale 
wjazd do miejscowości odbywa się nowo otwartym mo-
stem i odcinkiem starej drogi nr 3. Sąsiedni most, 
z którego dotychczas korzystali mieszkańcy Karczo-
wisk, został wyłączony z ruchu. Docelowo będzie on 
drogą techniczną, z której korzystać będą mogły służ-
by leśne oraz rolnicy. 

- Całość udostępniona została w ramach tymczaso-
wej organizacji ruchu, według zatwierdzonego projek-
tu. Kolejne istotne zmiany tymczasowej organizacji ru-
chu planowane są na maj, ale ostateczny termin rozpo-
częcia tego etapu prac uzależniony będzie od warun-
ków atmosferycznych – mówi Piotr Borcoń, kierownik 
budowy S3 na odcinku Nowa Sól – Legnica. 

Docelowo z Lubina do Kochlic będzie można doje-
chać starodrożem, które będzie alternatywną drogą 
dla budowanej S3. 

(MG/Dariusz Sędzikowski, sołtys Karczowisk) 

Pierwszy etap budowy boiska 
w Krzeczynie Wielkim na finiszu 

Radni Gminy Lubin podjęli 
w połowie tego roku uchwałę, 
w której zadeklarowali, że 
Gmina Lubin przekaże na tę 
inwestycje 2 mln zł. Pieniądze 
są zabezpieczone także w pro-
jekcie przyszłorocznego bu-
dżetu gminy. Powiat Lubiński 
złożył w tej sprawie wniosek 
o dofinansowanie do Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódz-

kiego. Opublikowano właśnie 
ostateczną listę rankingową 
wniosków o dofinansowanie 
w ramach programu pod na-
zwą „Program rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” 
i Powiatowi Lubińskiemu 
przyznano 2,85 mln zł, czyli 
połowę kosztów inwestycji, 
szacowanych na 5,7 mln zł. 

– To doskonała wiadomość 
dla naszych mieszkańców, któ-
rzy pomału przestawali już 
chyba wierzyć, że ten remont 
kiedyś nastąpi – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. – 
Ta powiatowa droga bez-
sprzecznie od lat wymagała 

pilnej modernizacji, dlatego 
pozyskanie zewnętrznych 
środków na ten cel jest wielkim 
sukcesem, z którego ogromnie 
się cieszymy. Cieszymy się 
chyba nawet bardziej niż wła-
dze powiatu, bo gminny samo-
rząd był adresatem wielu 
próśb, żądań i apeli w tej spra-
wie, których niestety nie byli-
śmy w stanie zrealizować, nie 
będąc właścicielem drogi. Te-
raz mamy okazję, by podzięko-
wać władzom powiatu za ol-
brzymie zaangażowanie w rea-
lizację projektu, licząc na dal-
szą, dobrą współpracę w za-
kresie modernizacji dróg po-
wiatowych, która w przypadku 

przyszłorocznych planów in-
westycyjnych zaczyna się wy-
raźnie krystalizować. Dzięku-
jemy także posłowi Krzyszto-
fowi Kubowowi, który mocno 
wspierał tę inicjatywę – dodaje 
wójt.

Remont dotyczy trzech od-
cinków dróg powiatowych 
w Miłoradzicach i Raszówce 
o ogólnej długości 3,632 km. 
To odcinki w strefie zamiesz-
kania – wykonane zostaną na 
nich chodniki, nowa na-
wierzchnia, przebudowane bę-
dą także rowy i zbudowane od-
wodnienie. Inwestycja rozpo-
cznie się w przyszłym roku 
i potrwa ok. 5 miesięcy.   (SR) 

W przyszłym 
roku rozpocznie 
się remont 
trzech 
odcinków dróg 
powiatowych 
w Miłoradzicach 
i Raszówce. 
Powiat Lubiński 
pozyskał 
2,85 mln zł, 
czyli połowę 
potrzebnych na 
tę inwestycję 
pieniędzy 
z rządowego 
programu. 
Kolejne 2 mln 
dołoży Gmina 
Lubin, pozostałą 
część – 850 
tys. – sfinansuje 
powiat.

Boisko do piłki ręcznej, siatkówki 
i koszykówki, kort tenisowy, trzytoro-
wa bieżnia lekkoatletyczna, bieżnia do 
sprintu oraz skocznia do skoku w dal 
– tak wygląda projekt boiska, które po-
wstaje przy Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wiel-
kim. 

- Kończymy właśnie pierwszy etap, któ-
ry obejmuje wykonanie prac ziemnych 
czyli przygotowanie terenu pod inwesty-
cję. Drugi etap rozpocznie się wiosną 
2018 r., po tak zwanej zimowej przerwie 
technologicznej, która teoretycznie koń-
czy się w połowie marca, a w rzeczywisto-
ści uzależniona jest od warunków atmo-
sferycznych – mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Obiekt, który powstanie w Krzeczynie 
Wielkim, będzie należał do największych 
i najnowocześniejszych w regionie. Za-
kończenie inwestycji planowane jest na 
czerwiec 2018 r.   (MG) 

Taki widok już w przyszłym roku 
zobaczą kierowcy udający się do 
Miłoradzic i Raszówki

DROGI W MIŁORADZICACH 
I RASZÓWCE ZOSTANĄ 

PRZEBUDOWANE! 



⁷RADA GMINY

Nowy 
dowód 
– bez kolejek 
i zbędnych 
formalności

Według szacunków Minister-
stwa Cyfryzacji w tym roku dowo-
dy osobiste musi wymienić ponad 
5 milionów osób. W Urzędzie 
Gminy Lubin można to zrobić 
bez kolejek i zbędnych formalno-
ści. Nie każdy jednak wie, że taki 
wniosek można złożyć w dowol-
nej gminie w Polsce, bez względu 
na miejsce zameldowania.

Każdy dowód osobisty zawiera 
w sobie informację o terminie waż-
ności. Warto to sprawdzić. W tym 
roku dowodów do wymiany jest 
dużo, bo w wielu przypadkach mija 
10-letni okres ich ważności. Do te-
go, jako podaje Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, dochodzi ok. 3 milionów 
osób, które uzyskają pełnoletniość 
i przypadki utraty dokumentów. 
Dowód osobisty należy wymienić 
także wtedy, gdy zmieniają się za-
warte w nim dane. Nie dotyczy to 
jednak adresu zameldowania.

Niewiele osób wie, że wniosek 
o wydanie nowego dowodu można 
złożyć w dowolnym urzędzie gmi-
ny w Polsce, niezależnie od miejsca 
zameldowania. W Gminie Lubin 
nie trzeba nawet wypełniać żadne-
go formularza, bowiem robią to 
pracownicy urzędu na podstawie 
danych podanych przez wniosko-
dawcę oraz danych zawartych w re-
jestrze PESEL. 

Wystarczy zgłosić się do urzędu 
przy ul. Władysława Łokietka 6, 
pokój nr 4 (tel. 76 8403 103, 104, 
144).

(SR)

Na wniosek wójta obni-
żono cenę skupu żyta 
ogłoszoną przez Główny 
Urząd Statystyczny 
z 52,49 do 40 zł za kwin-
tal. To ważne, bowiem ta 
kwota jest przyjmowana 
za podstawę do oblicza-
nia podatku rolnego 
w przyszłym roku. 

Rada przyjęła także 
uchwałę w sprawie sta-
wek podatku od nieru-
chomości w przyszłym ro-
ku. Od 2015 r. osoby fi-
zyczne z Gminy Lubin są 
zwolnione z podatku od 
nieruchomości za budyn-
ki mieszkalne i niemiesz-
kalne (m.in. garaże, staj-
nie), dlatego mieszkańcy 
nie odczują żadnych pod-
wyżek. Na tym samym 
poziomie pozostał także 
podatek za grunty pozo-
stałe. Zgodnie z obwiesz-
czoną przez Ministra Fi-
nansów waloryzacją 
wzrosły pozostałe stawki 
podatków od gruntów, 
budynków i budowli. 

Radni przyjęli także 
uchwałę w sprawie wa-
runków przyznawania 
i odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz spe-
cjalistyczne usługi 

opiekuńcze. Uchwała sy-
stematyzuje i dostosowu-
je przepisy w tym zakresie 
do zmieniających się 
przepisów prawa.

Dokonane zmiany 
w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Lubin 
związane są z odstąpie-
niem od zaciągnięcia 
w tym roku pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na prze-
budowę przepompowni 
ścieków w Krzeczynie Ma-
łym, Krzeczynie Wielkim 
i Gorzycy. Urząd Gminy 

zawnioskował bowiem do 
WFOSiGW o przesunię-
cie tego dofinansowania 
na przyszły rok. Ten wnio-
sek miał także wpływ na 

dokonane przez radnych 
zmiany w tegorocznym 
budżecie Gminy Lubin. 

Oprócz kwestii pożycz-
ki, uporządkowano także 

kilka spraw związanych 
z dochodami i wydatkami. 
Dotyczyły one m.in. po-
datków od czynności cy-
wilnoprawnych, spadków 
i darowizn oraz opłat za 
przedszkolaków i uczniów 
uczęszczających do placó-
wek oświatowych w in-
nych gminach. 

Rada zgodziła się także 
na zmianę celu przyzna-
nej wcześniej dotacji dla 
Parafii Rzymsko-Katoli-
ckiej pw. św. Trójcy w Mi-
łoradzicach. Wnioskowa-
ła o to sama parafia, która 
zamiast planowanego II 

etapu remontu chce prze-
znaczyć przyznane pie-
niądze na zakup materia-
łów budowlanych zabez-
pieczających w pełni re-
mont całego dachu. 

Pod głosowanie podda-
no także dwie Sołeckie 
Strategie Rozwoju Wsi, 
dotyczące Niemstowa 
i Obory. Te dokumenty 
opracowali sami miesz-
kańcy, a pozwoliły one 
zinwentaryzować zasoby 
służące odnowie wsi oraz 
określić kierunki ich roz-
woju.

(SR)
opiekuńcze oraz spe-
cjalistyczne usługi 

Radni zaktualizowali budżet, porządkując też tegoroczne finanse

PODATKI 
I FINANSE  
Radni Gminy Lubin podjęli decyzje m.in. w sprawie przyszłorocznych stawek podatków 
oraz warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze. Porządkowano także finanse 
w tegorocznym budżecie i Wieloletnim Planie Finansowym.

OD 2015 R. OSOBY FIZYCZNE Z GMINY LUBIN 
SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
ZA BUDYNKI MIESZKALNE I NIEMIESZKALNE 
(M.IN. GARAŻE, STAJNIE), DLATEGO MIESZKAŃCY 
NIE ODCZUJĄ ŻADNYCH PODWYŻEK

Przyjęty przez Radę program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi określa zasady współpracy samorządu z organizacjami 
pożytku publicznego i wolontariatem. W przyszłym roku na ten cel 
przeznaczone będzie ponad 1 mln 142 tys. zł. 
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– Jeśli ujawnione 
zostanie ognisko 

zarażenia, to 
wybija się całe 

ptactwo hodowlane 
w obrębie 3 km, 

w tym całe kurniki 
– przestrzega 

Wiesława Bober, 
Powiatowy Lekarz 

Weterynarii 
w Lubinie

ROLNICTWO

Afrykański pomór świń 
– to trzeba wiedzieć

W ostatnich dniach 
w okolicach Warszawy 
znaleziono martwe dziki 
z ASF, czyli afrykańskim 
pomorem świń. To pierw-
sze przypadki wystąpie-
nia wirusa z dala od wy-
znaczonych stref na 
wschodzie Polski. Dlate-
go warto przypomnieć 
podstawowe zasady 
ochrony przed wirusem.

Na ASF nie stosuje się 
szczepionek ani leków. Zara-
żona trzoda chlewna, także ta 
w rejonie zagrożenia, jest wy-
bijana. Wirus ma swoje źród-
ło w Afryce. Pierwsze przy-
padki w Europie odnotowa-
no w Hiszpanii, w 2013 r. był 
już w Białorusi, a rok później 
w Polsce (do tej pory tylko na 
ścianie wschodniej).

Wirus nie jest groźny dla 
ludzi, ale stanowi bardzo du-
że zagrożenie dla trzody 
chlewnej. Potrafi długo prze-
trwać w niedogotowanym 
i niedopieczonym mięsie, 
dlatego to człowiek często 
staje się pośrednim źródłem 
zakażenia. Dlatego nie wolno 
wyrzucać wędlin, mięsa, ka-
napek w lasach i na stacjach 
benzynowych. To może być 
potencjalne źródło choroby.  

W ten sposób prawdopo-
dobnie doszło do pierwszych 
zakażeń dzików ASF w Cze-
chach, w centrum kraju. Nie 
jest tajemnicą, że emigranci 
zza wschodniej granicy, któ-
rzy poszukują u nas pracy, 
często przywożą ze sobą za-
pasy jedzenia i może ono być 
zarażone. Wyrzucając taką 
zepsutą wędlinę i mięso, mo-

gą zarazić dziki, a potem wi-
rus się rozprzestrzenia. Dla-
tego także i rolnicy nie po-
winni karmić trzody zlewka-
mi kuchennymi. Bardzo waż-
ne jest także, by prosięta były 
kupowane z zalegalizowa-
nych i zakolczykowanych ho-
dowli. 

Dziki to największe źródło 
zagrożenia. W regionie dol-
nośląskim, w 30-kilometro-
wym pasie autostrady A4, 
planowany jest ich duży od-
strzał w celu zmniejszenia 
bardzo dużej populacji. Dziś 
na 1 km kw. przypada 3,5 
sztuki dzika, tymczasem we-
dług służb sanitarnych po-
winno to być 0,5 sztuki.

   (SR)

I od dużych 
hodowców, i od 
gospodarzy 
z kilkoma 
sztukami 
drobiu zależy, 
czy w naszym 
regionie dojdzie 
do zakażenia 
wirusem ptasiej 
grypy. Może 
on zaatakować 
niestety cały 
drób. Nie jest 
groźny dla 
ludzi, bo niszczą 
go wysokie 
temperatury, 
ale człowiek 
sam może stać 
się źródłem 
zakażenia.

W Polsce nie ma teraz przy-
padków ptasiej grypy, ale są 
już notowane we Francji 
i Niemczech, dlatego służby 
weterynaryjne apelują o prze-
strzeganie podstawowych za-
sad.

– Mam nadzieję, że rozpo-
czynający się sezon ptasiej 
grypy przebiegnie bez ujaw-
niania zakażeń i że będę mo-
gła liczyć na pomoc i współ-
pracę wszystkich sołtysów, 
tak jak to miało miejsce w po-
przednim sezonie w Niemsto-
wie – mówiła na spotkaniu 
z sołtysami Gminy Lubin 
Wiesława Bober, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Lubi-
nie.

Wiesława Bober chwaliła 
tym samym Jozefa Kostano-
wicza, sołtysa Niemstowa, 
który wyjątkowo aktywnie 
i skutecznie dbał o to, by we 
wszystkich gospodarstwach 
rolnych przestrzegane były 
zasady bioasekuracji. 

Dziś najważniejsze zalece-
nia są takie, żeby drób był za-
mknięty w zagrodach. Chodzi 
przede wszystkim o to, żeby 
nie miał kontaktu z odchoda-
mi ptactwa dzikiego. Nie wol-
no także poić drobiu wodą ze 
stawów, bo tam są odchody 
dzikich ptaków. Duże znacze-
nie ma także higiena ludzi – 
dezynfekujemy ręce, zmie-
niamy ubrania, a myśliwi 
przez 72 godziny po po-
lowaniu nie powinni 
wchodzić do kurni-
ków.

– Jeśli ujawnione 
zostanie ognisko 
zarażenia, to wybi-
ja się całe ptactwo 
hodowlane w ob-

rębie 3 km, w tym całe kurniki 
– wyjaśnia Wiesława Bober, 
Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Lubinie. – Wypłacamy 
oczywiście odszkodowanie, 
ale jak się okaże, że ktoś nie 
przestrzegał podstawowych 
zasad bioasekuracji, to od-
szkodowania nie będzie. Do-
tyczy to także małych gospo-
darstw rolnych. 

Przypominamy, że Powia-
towy Lekarz Weterynarii mo-
że także nakładać kary ad-
ministracyjne za 
brak stosowania 
zasad bioa-
sekuracji. 

(SR)

Przypominamy 
o spisie zwierząt!
Do końca roku należy dokonać spisu bydła, kóz, owiec i świń 
przebywających w siedzibie stada, a następnie dostarczyć go do 
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
ARiMR przypomina, że każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, 
owiec i kóz ma obowiązek dokonania spisu zwierząt 
przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście 
miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. Spis obejmuje liczbę 
i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie.
Ustalone podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne 
zwierząt umieszcza się na formularzu, który należy czytelnie 
podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura 
Powiatowego Agencji – osobiście lub pocztą.
Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej 
w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
Obowiązek ten dotyczy bydła i świń i wynika z nowelizacji art. 
20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.). 
 (SR – źródło: JB DODR)

Rada Ministrów 
przyjęła projekt 
nowej specustawy 
w sprawie 
Afrykańskiego 
Pomoru Świń (ASF). 
Proponowane 
rozwiązania dotyczą 
m.in. zmiany 
ustawy o granicy 
państwowej, ustawy 
Prawo łowieckie oraz 
ustawy o inspekcji 
weterynaryjnej

Lekarz weterynarii o podstawowych zaleceniach

Ptasia grypa 
wciąż groźna

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

w Lubinie

z sołtysami Gminy Lubin 
Wiesława Bober, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Lubi-
nie.

Wiesława Bober chwaliła 
tym samym Jozefa Kostano-
wicza, sołtysa Niemstowa, 
który wyjątkowo aktywnie 
i skutecznie dbał o to, by we 
wszystkich gospodarstwach 
rolnych przestrzegane były 
zasady bioasekuracji. 

Dziś najważniejsze zalece-
nia są takie, żeby drób był za-
mknięty w zagrodach. Chodzi 
przede wszystkim o to, żeby 
nie miał kontaktu z odchoda-
mi ptactwa dzikiego. Nie wol-
no także poić drobiu wodą ze 
stawów, bo tam są odchody 
dzikich ptaków. Duże znacze-
nie ma także higiena ludzi – 
dezynfekujemy ręce, zmie-
niamy ubrania, a myśliwi 
przez 72 godziny po po-
lowaniu nie powinni 
wchodzić do kurni-
ków.

– Jeśli ujawnione 
zostanie ognisko 
zarażenia, to wybi-
ja się całe ptactwo 
hodowlane w ob-

tyczy to także małych gospo-
darstw rolnych. 

Przypominamy, że Powia-
towy Lekarz Weterynarii mo-
że także nakładać kary ad-
ministracyjne za 
brak stosowania 
zasad bioa-
sekuracji. 

(SR)

UWAGA! HPA! ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA 
PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPA!)

Nie karm drobiu na zewnątrz 
budynków inwentarskich

Po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi 
ptakami umyj ręce 
wodą z mydłem

W przypadku wykonania 
czynności związanych z obsłu-
gą drobiu stosuj odzież i obu-
wie ochronne przeznaczone 
wyłącznie do tego celuNie wykorzystuj do pojenia dro-

biu wody ze zbiorników, do któ-
rych mają dostęp dzikie ptaki

Pozostaw ptaki w przeznaczonych 
do tego celu pomieszczeniach bez 
możliwości swobodnego porusza-
nia się po otwartym terenie

Zabezpiecz budynki, 
w których utrzymywany 
jest drób oraz paszę 
przed dostępem zwierząt 
dzikich, w tym ptaków

Stosuj maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których 
utrzymywany jest drób 
oraz przy wjazdach i wy-
jazdach z gospodarstwa

Obserwuj stan zdrowia ptaków. 
O wszelkich niepokojących 
objawach natychmiast powia-
dom lekarza weterynarii
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Z inicjatywy mieszkańców Czerńca, wśród których liczne 
grono stanowią rodziny związane z górnictwem, zebrano 
pieniądze i opracowano projekt sztandaru poświęconego 
św. Barbarze, patronce górników. 

Piękny, ręcznie wyszy-
ty sztandar został  uro-
czyście poświęcony pod-
czas mszy sprawowanej 
w intencji  górników 
z okazji  obchodzonej 
Barbórki.

Półtorej miesiąca temu 
parafianie kościoła pw. Mat-
ki Boskiej Wspomożenia 
Wiernych w Czerńcu ogłosi-
li zbiórkę pieniędzy na 
sztandar, by w ten sposób 
uczcić patronkę górników 

św. Barbarę. Tę inicjatywę 
gorąco poparł ksiądz pro-
boszcz Tadeusz Żurek. Nie 
trzeba było też długo czekać 
na reakcję mieszkańców 
– bez problemów zebrano 
5 580 zł. Wszystkim funda-
torom dziękowano imien-
nie, a przedstawiciele ich 
najliczniejszych grup mieli 
okazję wbić honorowe i pa-
miątkowe gwoździe 
w drzewce sztandaru. 
W imieniu braci górniczej 
zrobił to Adam Semczuk, 
w imieniu Gminy Lubin – 
wójt Tadeusz Kielan. Alicja 
Sokołowska reprezentowała 
parafian, symbolicznego 
wbicia gwoździa dokonał 
też ks. Tadeusz Żurek.

– Trzeba naprawdę dużo 
odwagi i zaufania pokłada-
nego w Bogu, by na co dzień 
zjeżdżać pod ziemię do pra-

cy. Byłem dwa razy na 
przodku i wiem już, co zna-
czą trudne warunki pracy 
oraz ciągłe poczucie zagro-
żenia. Niech ten sztandar 
św. Barbary Was jednoczy, 
dodaje odwagi i przypomina 
ideały górniczej tradycji – 
mówił podczas uroczystości 
proboszcz. 

– Społeczność górnicza 
jest spoiwem naszej gminnej 
wspólnoty, dlatego też ini-
cjatywę stworzenia górnicze-
go sztandaru przyjąłem 
z wielką radością. Bardzo 
dziękuję za to czcigodnemu 
księdzu proboszczowi, 
mieszkańcom Czerńca i cie-
szę się, że mogłem dołożyć 
do tego swoją przysłowiową 
cegiełkę – mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. – 

Niech ten sztandar, będący 
jednym z najważniejszych 
symboli, znakiem tożsamo-
ści i jedności, będzie naszym 
podziękowaniem za nie-
zmiernie trudną i niebez-
pieczną pracę.

Uroczysta msza święta, 
podczas której dokonano 
poświęcenia sztandaru, 
zgromadziła wielu miesz-
kańców Czerńca, sołtysów 
i przedstawicieli Gminy Lu-
bin. Uświetnił ją występ ze-
społu Siedlecka Nuta.  

 (SR) 

Ks. proboszcz Tadeusz 
Żurek uroczyście 
poświęcił sztandar 
podczas barbórkowej 
mszy odprawionej 
w intencji górników 
i ich rodzin

WYDARZENIA

Świąteczno-roboczy cha-
rakter miało spotkanie z rol-
nikami Gminy Lubin, które 
odbyło się w Szklarach Gór-
nych. Jego inicjatorami byli: 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin i Franciszek Lesicki, 
przewodniczący Rady Po-
wiatowej Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej w Lubinie.

Choć głównym celem 
spotkania było złożenie 
świątecznych życzeń i prze-
kazanie symbolicznych pre-
zentów, to jednak tematy 
ważne dla rolników także zo-
stały poruszone. Należały do 
nich choroby, na które nara-
żone są zwierzęta, przede 
wszystkim szybko szerzący 
się wirus afrykańskiego po-
moru świń (ASF) i stale czy-

hająca na domowe ptactwo 
grypa (czytaj także na str. 9).

– Zapraszając Państwa na 
dzisiejsze spotkanie dotarli-
śmy do 54 osób, które nadal 
zajmują się rolnictwem i ho-
dowlą. Biorąc pod uwagę, że 
ze względu na miedziowego 
potentata, jesteśmy regio-
nem przede wszystkim prze-
mysłowym, to i tak nienaj-
gorszy rezultat. Gratuluję 
Państwu determinacji, upo-
ru, konsekwencji i trwania 
w tej bardzo trudnej profesji – 
mówił wójt Tadeusz Kielan.

W Gminie Lubin grono 
rolników i hodowców liczy 
ponad 50 osób.

– Muszą zostać podjęte na 
szczeblu krajowym jakieś 
istotne działania, bo w prze-

ciwnym razie niebawem cała 
żywność będzie importowa-
na, a Dolny Śląsk jest w tym 
zakresie na dużym minusie – 

mówił Franciszek Lesicki.
Spotkanie było też okazją 

do złożenia przez wójta świą-
tecznych życzeń: – Życzę 

Państwu tylko dobrej pogo-
dy, korzystnych zmian w 
przepisach, jak również te-
go, by Państwa ciężka praca 

przynosiła godziwą zapłatę, 
pozwalającą utrzymać wasze 
rodziny – mówił Tadeusz 
Kielan.   (MG)

Spotkanie z rolnikami

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
a Komisję Rolną i Ochrony Środowiska Rady Gminy 
Lubin reprezentował jej przewodniczący Jan Olejnik.

– Bycie rolnikiem czy hodowcą oznacza 
całkowite poświęcenie się swojej pracy, 
siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
Gratuluję i dziękuję Wam – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

MAMY 
GÓRNICZY 
SZTANDAR!

Społeczność Czerńca z duma zaprezentowała sztandar 
ku czci św.  Barbary 

Wśród mieszkańców Gminy Lubin jest bardzo dużo 
osób związanych zawodowo z przemysłem górniczym

– W dniu świętej 
Barbary w imieniu 
swoim, radnych 
i pracowników 
urzędu życzę 
Wam Drodzy 
Górnicy Bożego 
błogosławieństwa, 
zdrowia, opieki 
Matki Najświętszej 
i wstawiennictwa 
św. Barbary. Szczęść 
Wam Boże! – mówił 
do zebranych 
Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin



¹¹

KATEGORIA 
DO LAT 8
  I miejsce: Julia Krupa i Oliwier Żmuda 

(SP Szklary Górne)
  II miejsce: Michał Korczak (SP 

Raszówka) i Henryk Ilnicki (Punkt 
Przedszkolny w Wiercieniu)
  III miejsce: Joanna Kogus (SP Szklary 

Górne) i Jakub Rudziński (SP Niemstów) 
Wyróżnienie: Nicole Szpindowska 
(Przedszkole w Raszówce)

KATEGORIA DO LAT 13
  I miejsce: Amelia Kozłowska (SP Szklary Górne), Weronika 

Chobot (SP Siedlce)
  II miejsce: Julia Werbna (SP Krzeczyn Wielki), Szymon Kwapisz 

i Zofia Kwapisz (SP Szklary Górne)
  III miejsce: Karolina Marcinowska i Karolina Walacik (SP Szklary 

Górne), Martyna Kudlińska (SP Siedlce)
  Wyróżnienie: Szymon Mazur, Karol Chobot (SP w Siedlcach), 

Przemysław Bogacz (SP Niemstów)

KATEGORIA POWYŻEJ LAT 13
  Wyróżnienie: Sylwa Fluder (Niemstów)

ŚWIĘTA W GMINIE LUBIN

KATEGORIA 
DO LAT 8
  I miejsce: Julia Krupa i Oliwier Żmuda 

(SP Szklary Górne)
  II miejsce: Michał Korczak (SP 

Raszówka) i Henryk Ilnicki (Punkt 
Przedszkolny w Wiercieniu)
  III miejsce: Joanna Kogus (SP Szklary 

Górne) i Jakub Rudziński (SP Niemstów) 
Wyróżnienie: Nicole Szpindowska 
(Przedszkole w Raszówce)

KATEGORIA DO LAT 13

Świąteczne 
warsztaty 
artystyczne
Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
zorganizował świąteczne 
warsztaty artystyczne. Były 
one bezpłatne i wszystkie 
materiały zapewniał 
organizator.
Zainteresowanie warsztatami 
było duże. Zajęcia odbyły się 
w Pieszkowie, Raszówce, 
Księginicach, Kłopotowie, 
Raszowej Małej 
i Miłoradzicach. Uczestnikom 
proponowano różne techniki 
plastyczne. Były prace z odlewami gipsowymi, które potem 
ozdabiano, oraz świąteczny grawer na szkle. Jak zawsze 
sprawdziły się zajęcia z wikliną papierową, z której – jak się 
okazało – można wyczarować dosłownie wszystko. Oczywiście 
tematem warsztatów były nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia. Uczestnicy warsztatów uczyli się więc, jak zrobić 
choinkę, gwiazdy i anioły.   (SR)

W tym roku po raz 
pierwszy wybrano w Gmi-
nie Lubin najpiękniejsze 
ozdoby bożonarodzenio-
we. Nie tylko przystroją 
choinki, ale będą także 
piękną ozdobą świątecz-
nych stołów. 

Na konkurs napłynęło 27 
prac. Trzyosobowe jury oce-
niało pomysłowość, techni-
kę i estetykę, wykorzystanie 
atrybutów Świąt Bożego na-
rodzenia i oczywiście włas-

noręczne wykonanie. Wśród 
najmłodszych I miejsce 
przyznano Izabeli Szewczyk 
ze Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim. Trzy 
równorzędne wyróżnienia 
otrzymały: Nicola Fuczko ze 
Szklar Górnych oraz Marty-
na Buchowska i Emilia Bu-
chowska z Osieka.

W drugiej kategorii najwy-
żej oceniono pracę Mikołaja 
Majchera ze Szklar Górnych. 
II miejsce zdobył Ernest Ci-

szek, także ze Szklar Gór-
nych. Dwa III miejsca zdoby-
ły: Amelia Prędka i Martyna 
Wiśnios z Krzeczyna Wiel-
kiego. Przyznano także trzy 
wyróżnienia, które otrzyma-
li: Julia Werbna i Mateusz 
Zając z Krzeczyna Wielkiego 
oraz Karol Chabot z Siedlec

W trzeciej kategorii I miejsce 
zdobyła Stanisława Jasion 
z Miroszowic, II miejsce – 
Klaudia Jędrak z Pieszkowa, 
III – Jadwiga Kołcz, także 

z Pieszkowa, oraz wyróżnienie 
– Marlena Jasion z Miroszowic.  

Takie konkursy to nie tyl-
ko kultywowanie tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia, 
ale i promowanie kreatyw-
ności mieszkańców Gminy 
Lubin. Dlatego zachęcamy 
do udziału w warsztatach 
i wszystkich innych zaba-
wach konkursowych, orga-
nizowanych przez Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin.

(SR)

Ozdoby Bożonarodzeniowe 2017

Haftowany aniołek otoczony kryształkami, na niebieskim tle, z ozdobną wstążką i kokardką 
– tak wygląda najpiękniejsza tegoroczna kartka, wybrana w konkursie ogłoszonym przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Jej autorem jest siedmioletni Szymon Kołodziejczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Siedlcach.

W tym roku na konkurs ogłoszony przez Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin napłynęło 170 kartek.

NAJPIĘKNIEJSZA 
ŚWIĄTECZNA KARTKA

Autorem najpiękniejszej kartki jest Szymon 
Kołodziejczyk 

Zwycięska kartka jest w tym roku oficjalną kartką Gminy Lubin 
i wraz ze świątecznymi życzeniami trafi do wszystkich instytucji, 
z którymi na co dzień współpracują gminni urzędnicy.

Najwięcej prac nadesłali uczniowie i przedszkolaki ze Szklar Gór-
nych i oni też zdobyli najwięcej nagród. Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni symbolicznymi upominkami, ale jury miało bardzo trud-
ne zadanie, wybierając najpiękniejsze prace. Grand Prix zdobył Szy-
mon Kołodziejczyk, który z dumą odbierał główną nagrodę z rąk 
Norberta Grabowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Lubin.
  
 (SR)
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W tym roku wybór był tak trudny, 
że jury przyznało dwa Puchary za 
najpiękniej udekorowane świątecz-
ne stoły. Te tytuły zdobyły Kobitki 
z Czerńca oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Chróstnika. Wszystkie 
stoły były przepięknie udekorowa-
ne i uginały się pod smakowitościa-
mi. 

– Jestem pod dużym wrażeniem. 
Wydawałoby się to niemożliwe, ale 
z roku na rok nasi mieszkańcy co-
raz bardziej zaskakują pomysło-
wością. Dziękuję wszystkim za sta-
rania i włożony trud, potrawy są 
znakomite – mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

Wójt gościł przy wszystkich dwu-
nastu stołach zgłoszonych do kon-
kursu i rozmawiał z dziesiątkami 
osób na temat tradycji pielęgnowa-
nych w ich rodzinnych domach. 
Z Kresów do Gminy Lubin trafił na 
przykład zwyczaj jedzenia czosnku, 
który powinien być umaczany 
w miodzie i zagryziony chlebem. – 
W ten sposób odpędzano złe duchy 
i gwarantowano sobie słodkie i bo-
gate życie po okresie postnym – 
opowiadała Zofia Kurasz z Chróst-
nika.

W tym roku do konkursu zgłosiło 
się 12 zespołów. Były to: Buczynian-

ki, Kobitki z Czerńca, Koło Go-
spodyń z Wiercienia, Koło Go-

spodyń Krzeczyn Wielki, Koło Go-
spodyń Miłosna, Koło Gospodyń 
Obora, Babeczki z Osieka, Pieszko-
wianki, Koło Gospodyń Iskierka, 
Sołectwo Składowice, Siedlecka 
Nuta oraz Chróstniczanki. Oprócz 
konkursu na najpiękniej udekoro-
wany stół, rywalizowano także 
w konkursie na najlepszą potrawę 
postną, potrawę świąteczną oraz de-
ser. Jury nie miało łatwego zadania.

– Wszyscy jemy trochę oczami, 
więc sposób podania jest bardzo 

ważny, ale decydują oczywiście wa-
lory smakowe. Nikt nie powinien 
bać się jednak łączenia tradycji 
z nowoczesnością – twierdził Wie-
sław Lichota, od wielu lat członek 
jury. 

Bezkonkurencyjnie wygrała 
właśnie taka potrawa – kaczka 
w owocowym sosie przyrządzona 
przez sołtys Buczynki. – Przygoto-
wałam ją po raz pierwszy, bo zain-
trygował mnie przepis i połączenie 
tak wielu różnych smaków – mówi-

X TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
Kaczka w sosie owocowym przygotowana przez Jolantę Jankun, sołtys Buczynki otrzymała 
Grand Prix tegorocznych, jubileuszowych Tradycji Bożonarodzeniowych Gminy Lubin. 
Wybrano także najlepszą potrawę postną i potrawę świąteczną oraz deser. Tradycyjnie 
przyznano też Puchary Wójta Gminy Lubin za najlepsze stoły wigilijne.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników tegorocznego Gminnego Konkursu Kulinarnego.

Wójt Tadeusz Kielan odwiedził wszystkie prezentowane 
stoły i skosztował wielu smakołyków

PRZYZNANO DWIE 
RÓWNORZĘDNE NA-
GRODY Z NAJPIĘK-
NIEJ UDEKOROWANY 
STÓŁ ŚWIĄTECZNY. 
ZDOBYŁY JE KOBITKI 
Z CZERŃCA ORAZ KOŁO 
GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Z CHRÓSTNIKA

Członkowie jury z widoczną przyjemnością próbowali 
zgłoszonych do konkursu potraw, ale także doceniali ich 
wygląd. Na zdjęciu Urszula Znamirowska z DODR.
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ła nagrodzona Jolanta Jankun. 
Kaczka na słodko zagości teraz na 
stałe na świątecznym stole w Bu-
czynce.

I miejsce wśród potraw postnych 
zdobył karp bez ości pod pierzynką 
przygotowany przez Koło Gospo-

dyń Iskierka. II miejsce przyznano 
Kobitkom z Czerńca za pstrąga 
w skorupce. 

W kategorii potraw świątecz-
nych za najlepsze uznano gołąbki 
z kaszą gryczaną, pęczakiem 
i grzybami, zrobione przez Koło 
Gospodyń z Obory. II miejsce 
przypadło Pieszkowiankom za ro-
ladę wieprzowo-wołową pod pie-

rzynką z czosnku. Przyznano tak-
że dwa III miejsca: Kołu Gospo-
dyń z Wiercienia za pieczeń ze 
schabu z jabłkiem, cebulą i cy-
drem oraz Sołectwu Chróstnik za 
pstrąga faszerowanego z ryżem. 

Za desery bożonarodzeniowe 

jury przyznało trzy III miejsca. 
Otrzymały je: Siedlecka nuta za 
deser wieloowocowy, Koło Gospo-
dyń z Miłosnej za kompot z suszu 
i makowiec oraz Sołectwo Składo-
wice za deser-niespodziankę. 
II miejsce zdobyły Babeczki 
z Osieka za gruszkę w czekola-
dzie. I miejsce przypadło Kołu Go-

spodyń z Krzeczyna Wielkiego za 
tort makowy.

To nie tytuły i wygrane były jed-
nak najważniejsze tego dnia, ale 
świąteczna atmosfera, którą cie-
szyli się wszyscy. Pięknej, muzycz-
nej barwy dodały mu panie z zespo-
łu Swojska Nuta z Bukownej oraz 
Kamil Lis.

– Dziękuje za ten nastrój i życzę 
wszystkim, by równie wesoło i w ro-
dzinnym gronie przebiegły te nadcho-
dzące i najpiękniejsze święta – mówił 
do zebranych Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy, składa-
jąc wszystkim świąteczne życzenia.

Uczestnicy X Tradycji Bożona-
rodzeniowych mieli okazję skosz-

tować wielu smakowitości, kibi-
cowali uczestnikom niecodzien-
nego Turnieju świątecznego i do-
skonale się tego wieczoru bawili. 
Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Gminy Lubin do tego samego 
– kolejne Tradycje Bożonarodze-
niowe już za rok. 

 (SR)

Nagroda główna przypadła 
Buczyniankom za kaczkę 
z owocowym sosem. Najlepszą 
potrawą postną był karp bez 
ości pod pierzynką, 
przyrządzony przez Koło 
Gospodyń Iskierka. I miejsce 
wśród potraw na dzień 
świąteczny wywalczyły gołąbki 
z kaszą gryczaną, pęczakiem 
i grzybami, zrobione przez Koło 
Gospodyń z Obory. Za najlepszy 
deser owocowy uznano tort 
makowy upieczony przez Koło 
Gospodyń Krzeczyn Wielki. 

PRZEPIS NA ZWYCIĘSKĄ KACZKĘ W OWOCOWYM SOSIE
Składniki: 4 udka z kaczki, 200 g 
suszonych śliwek, 200 g marchwi, 
1 pomarańcza, 2 łyżki syropu o smaku 
żurawinowym, 2 łyżki marmolady 
pomarańczowej, 2 łyżki miodu, 2 łyżki 
powideł śliwkowych, 2 łyżki brązowego 
cukru, 1 laska cynamonu, 4 goździki,
2 łyżki oleju, 1 łyżka sosu sojowego, 200 
ml wytrawnego czerwonego wina, sól 
i pieprz

Przygotowanie
Wlej do miski syrop o smaku 
żurawinowym, dodaj miód, marmoladę, 
sos sojowy, sól i pieprz, a następnie 
wszystko wymieszaj i odstaw na 
kwadrans.
Oczyść udka, natrzyj solą i pieprzem, 
włóż do brytfanki, wlej do niej 150 ml 
wody. Przykryj i wstaw do nagrzanego do 
170 stopni Celsjusza piekarnika. Popiecz 
mięso przez 20 minut, a potem posmaruj 

je przygotowaną marynatą. Wstaw do 
piekarnika i piecz do miękkości.
Wlej do rondelka wino, dodaj powidła, 
łyżkę cukru, startą skórkę pomarańczy, 
cynamon i goździki. Dodaj również 
suszone śliwki i wszystko gotuj przez 15 
minut. Tuż przed końcem pieczenia wlej 
sos do brytfanny.
Obrane marchewki podsmaż na oleju. 
Dodaj resztę cukru trzcinowego i wlej sok 
wyciśnięty z pomarańczy. Wymieszaj 

i podgotuj przez 
chwilę. Podawaj udka 
z dodatkiem marchwi 
i sosu.  

i podgotuj przez 
chwilę. Podawaj udka 
z dodatkiem marchwi 
i sosu.  

Smacznego!

X TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Dopisała także publiczność, smakując 
potraw i oklaskując nagrodzonych. 

W SKŁAD TEGOROCZNEGO JURY GMINNEGO 
KONKURSU KULINARNEGO WESZLI: WIESŁAW 
LICHOTA, HOUDA EL-HOURI- JURECKA I PA-
TRYK JARKOWIEC (CAŁA TRÓJKA TO WŁAŚCI-
CIELE RESTAURACJI) ORAZ URSZULA ZNAMI-
ROWSKA REPREZENTUJĄCA DOLNOŚLĄSKI 
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO. 

Danuta Kumor z Krzeczyna 
Wielkiego zachęcała 
wszystkich do próbowania 
potraw.
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– Tego nie da się 
wyrazić słowami. 
To przeżycie, 
które zapisało 
się w naszych 
sercach 
i pozostanie 
w nich na zawsze 
– tak udział 
w tegorocznym 
Międzynarodowym 
Marszu 
Zesłańców 
Sybirów 
wspomina 
Antonina Buchta 
mieszkanka 
Osieka, która 
na Syberię 
wywieziona 
została mając 
zaledwie cztery 
lata. 

W organizowanych już po 
raz 17. białostockich uroczy-
stościach upamiętniających 
tragiczne losy Polaków ze-
słanych do Związku Radzie-
ckiego uczestniczyła grupa 
Sybiraków z Gminy z Lubin. 

Marsz Pamięci Zesłańców 
Sybiru wyruszył sprzed Po-
mnika Katyńskiego. Wzięło 
w nim udział kilkanaście ty-
sięcy osób, a wśród nich 
m.in. córka generała Włady-
sława Andersa – Anna Maria 
Anders. 

– Byłam tym spotkaniem 
zafascynowana od początku 
do końca, bo chyba nie zda-
wałam sobie sprawy, z tego 
ile osób może chcieć pamię-
tać i oddawać hołd ofiarom 
stalinowskich zbrodni i zsy-
łek. Ja ciągle mam przed 
oczami tamte tragiczne dni 
na przymusowym wygnaniu. 
Gdy wyjechaliśmy miałam 
cztery lata, siostra sześć mie-
sięcy, a mama zaledwie 24 la-
ta. Moim życiem wstrząsnął 
dzień, w którym aresztowano 
ojca. Ale teraz dołączam do 
tego także swoje wspomnie-
nia z Białegostoku, bo one 
zapisały się w moim sercu. 

Nie wiem, skąd wzięłam tyle 
siły, by iść bez przerwy przez 
ponad trzy kilometry, bez 
chwili odpoczynku, ale udało 
się i było to niezwykłe uczu-
cie – mówi Antonina Buchta. 

Tegoroczny Marsz Pamię-
ci Zesłańców Sybiru przebie-
gał pod hasłem „Ojczyzna 
w naszych sercach i pamię-
ci”. O znaczeniu pamięci pi-
sał również prezydent RP 
Andrzej Duda w liście skiero-
wanym do Sybiraków. 

– Nam, żyjącym w Polsce 
na powrót suwerennej, realia 
tamtych lat zniewolenia 
wręcz trudno sobie wyobra-
zić. Jestem przekonany, że 
pielęgnowanie pamięci 
o Golgocie Wschodu jest na-
szym obowiązkiem, wynika-
jącym z troski o tożsamość 
i dziedzictwo, a jednocześnie 
o dziś i jutro naszego narodu 
– napisał prezydent RP. 

Przed przemarszem od-
śpiewano uroczyście hymn 
państwowy, a uczestnicy 
marszu zostali pobłogosła-
wieni w obrządku katoli-
ckim, prawosławnym i ewan-
gelicko-augsburskim. 

Przemarsz ulicami: 
– Świętojańską, Branickie-
go i Piastowską doprowadził 
zgromadzonych do Kościoła 
p.w. Ducha Świętego, w któ-
rym odbyła się Msza Św. ce-
lebrowana przez JE abpa 

prof. dr. hab. Edwarda Ozo-
rowskiego. 

Po mszy odbyły się uroczy-
stości przy Grobie Nieznane-
go Sybiraka, gdzie został od-
śpiewany hymn Związku Sy-

biraków. Wszyscy zgroma-
dzeni modlili się za zmarłych 
Sybiraków ponownie 
w trzech obrzędach: katoli-
ckim, prawosławnym oraz 
ewangelicko-augsburskim. 

Marsz Zesłańców Sybiru 
zorganizowany został po raz 

siedemnasty. W tym roku je-
go nazwa została zmieniona, 
dotychczas nosił nazwę Mar-
szu Żywej Pamięci Zesłań-
ców Sybiru. Niezależnie od 
nazwy cel marszu był i pozo-

stał jeden – uczczenie pamię-
ci zesłanych na Syberię, 
zwłaszcza tych, którzy – jak 
podkreślał Przewodniczący 
Podlaskiej Rady Wojewódz-
kiej Związku Sybiraków Ta-
deusz Chwiedź – pozostali 
na zawsze na stepach Ka-

zachstanu i dzikich prze-
strzeniach Sybiru, w miej-
scach zesłania, ponosząc 
ofiarę najwyższą. 

Udział Sybiraków z Gminy 
Lubin w Marszu Pamięci był 

także okazją do zwiedzenia 
przepięknej, wielokulturo-
wej i jedynej w swoim rodza-
ju ziemi białostockiej. W rolę 
przewodnika wcielił się wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan, który z tym regionem 
związany jest od wielu lat, za 

sprawą pochodzącej z Białe-
gostoku małżonki Ewy oraz 
ukończonych studiów na Po-
litechnice Białostockiej. 

Pierwszym etapem podró-
ży był Tykocin, jedno z naj-
starszych miast na Podlasiu, 
nazywane perłą baroku. Mia-
steczko-bajeczka – mówiła 
o nim Agnieszka Osiecka. 
Ma ono bardzo ciekawą hi-
storię, którą uczestnicy wy-
jazdu mieli szansę poznać 
m.in. zwiedzając Wielką Sy-
nagogę i tykocińskie muze-
um. 

Wielka Synagoga została 
wybudowana w 1642 roku 
i jest pozostałością po gmi-
nie żydowskiej, która istnia-
ła na tym terenie. To druga 
co do wielkości (po krakow-
skiej) i jedna z najstarszych 
synagog w kraju. Imponują-
ce są zwłaszcza znajdujące 
się na ścianach jej wnętrz 
wielkie tablice z tekstami 
modlitw w języku hebraj-
skim i aramejskim oraz zaj-
mująca centralne miejsce 
bima – miejsce, z którego 
kantor prowadzi modły, 
wsparta na czterech 9-me-
trowych kolumnach. Jest to 
jeden z najlepiej zachowa-
nych obiektów tego typu 
w Polsce. 

We wnętrzach Wielkiej 
Synagogi i Domu Talmu-
dycznego mieści się kolejna 
atrakcja turystyczna, którą 
zwiedzili uczestnicy – Muze-
um. Zgromadzone w jego 
wnętrzach kolekcje ukazują 
historię i kulturę Tykocina 
oraz okolic. Właśnie tutaj 
mieściła się swego czasu 
druga co do wielkości gmina 
żydowska w Polsce. Zgroma-
dzone w Muzeum zbiory li-
czą obecnie ponad 3800 eks-
ponatów. 

Niecałe 40 km od Tykocina 
położony jest Wasilków. To 

WSPOMNIENIA 
ZAPISANE W SERCU 

XVII Międzynarodowy Marsz Zesłańców Sybiru 

W organizowanych już po raz 17 białostockich uroczystościach upamiętniających tragiczne losy Polaków 
zesłanych do Związku Radzieckiego po raz pierwszy uczestniczyła grupa Sybiraków z Gminy Lubin z wójtem 
Tadeuszem Kielanem. 

Bogate zbiory Muzeum Sybiraków zaprezentowała 
gościom oraz przybliżyła informacje na temat losów 
osób zesłanych na Sybir pani Jadwiga Niwińska

W Marszu Pamięci wzięła udział m.in. córka 
generała Władysława Andersa 
– Anna Maria Anders

 - SŁOWA NIE ODDADZĄ TEGO, CO PRZEŻYŁAM W BIAŁYM-
STOKU. NIE WIEM, SKĄD WZIĘŁAM TYLE SIŁY, BY IŚĆ BEZ 
PRZERWY PRZEZ PONAD TRZY KILOMETRY, BEZ CHWILI 
ODPOCZYNKU, ALE UDAŁO SIĘ I BYŁO TO NIEZWYKŁE 
UCZUCIE – WSPOMINA ANTONINA BUCHTA.  
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małe, ale bardzo atrakcyjne 
miasto, z którym nieroze-
rwalnie wiąże się kolejny 
przystanek na drodze 
uczestników wyjazdu – Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Świętej Wodzie. 

Powstanie Świętej Wody 
owiane jest wieloma legenda-
mi. Przyjmuje się, że w 1719 
roku Bazyli, który przybył na 
to miejsce, po dwóch latach 
od utraty wzroku, cudownie 
ozdrowiał. Z wdzięczności 
ufundował nad źródłem drew-
nianą kaplicę – co dało począ-
tek temu wyjątkowemu miej-
scu. 

W Sanktuarium znajduje 
się kopia obrazu Matki Bożej 
Bolesnej (znajdujący się tu 
oryginał został wywieziony do 
Rosji przed okupacją niemie-
cką w 1915 roku). Jest to cen-
trum pielgrzymkowe, jedno 
z ważniejszych na religij-
nej mapie sanktuariów 
maryjnych. Niezapo-
mniane wrażenie wy-

wiera Góra Krzyży, zwana 
też Górą Bożego Miłosier-
dzia, która powstała obok 
Sanktuarium w 2000 roku. 
Największy ze znajdujących 
się tam ponad 20 tysięcy krzy-
ży – Krzyż Pielgrzymów ma 
wysokość 25 metrów. W 2013 
roku odsłonięto tam Krzyż 
Smoleński, poświęcony ofia-
rom katastrofy. W świątyni 
znajdują się natomiast krzyże 
pobłogosławione przez Jana 
Pawła II w Watykanie. 

Uczestnicy wyjazdu mieli 
możliwość zaczerpnięcia wo-
dy z uzdrawiającego źródełka, 
które płynie pod wzgórzem 
Kościoła, tym samym, które 
doprowadziło do uzdrowienia 
Bazylego.

Mieszkańcy naszej gminy 
odwiedzili także Kościół p.w. 

Ducha Świętego wraz ze 
znajdującym się tam Muze-

um Sybiraków. Jego bo-
gate zbiory zaprezento-

wała gościom oraz 
przybliżyła informa-

cje na temat 
losów osób zesłanych na Sybir 
pani Jadwiga Niwińska. 

Kolejnym punktem na tra-
sie wycieczki był Pałac Brani-
ckich, jedna z najlepiej zacho-
wanych rezydencji epoki sa-
skiej, który jest nazywany 
Wersalem Podlasia, a także 
Wersalem Północy, czy Pol-
skim Wersalem. Na terenie 
pałacu znajduje się przepięk-
ny Park Branickich, który zaj-
muje powierzchnię 9,7 ha. 

W prawym skrzydle Pałacu 
Branickich mieści się bardzo 
interesujące Muzeum Historii 

Medycyny i Farmacji; zgro-
madzone w nim eksponaty 
zrobiły na wszystkich bardzo 
duże wrażenie. Grupa miała 
okazję podziwiać m.in. ekspo-
zycję poświęconą dawnemu 
aptekarstwu z terenu Podlasia 
z przełomu XIX i XX wieku, 
jak również eksponaty zwią-
zane z historią medycyny – 
w tym np. wyposażenie gabi-
netu stomatologicznego 
z przełomu XIX i XX wieku, 
gabinetu lekarskiego z począt-
ku XX wieku, czy apteki.

Podczas spaceru po 
rynku, grupa zwiedziła 

Bazylikę Archikate-
dralną Wniebo-

wzięcia Najświęt-
szej Maryi Pan-
ny, która jest 
główną świąty-
nią archidiecezji 
białostockiej. 

Wszyscy 
uczestnicy mieli też 

okazję podziwiać 
piękną Katedralną Cer-

kiew pw. św. Mikołaja Cu-
dotwórcy.

Ostatnim punktem wy-
cieczki było zwiedzanie Koś-
cioła św. Rocha, przy którym 
w 2011 roku odsłonięta zosta-
ła tablica upamiętniająca ofia-
ry katastrofy polskiego TU-
154 w Smoleńsku. 

Bez wątpienia uczestnicy 
na długo zapamiętają cały wy-
jazd, zarówno udział we wzru-
szających uroczystościach 
związanych z obchodami 
Marszu Pamięci Zesłańców 
Sybiru, jak i atrakcje tury-
styczne, które mieli 
okazję zobaczyć. 

Alfred Pilch, MG 

Pałac Branickich, jedna z najlepiej 
zachowanych rezydencji epoki 
saskiej, nazywany jest Wersalem 
Północy
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„Z młodej piersi 
się wyrwało...” 
i za historią 
Polski poleciało 
gorące serce 
uczniów Szkoły 
Podstawowej 
im. J. Brzechwy 
w Szklarach 
Górnych. Stało 
się to podczas 
wieczornicy 
z okazji rocznicy 
odzyskania 
niepodległości 
przez Polskę.

Okazało się, że poczucie 
więzi z przodkami to nie tyl-
ko domena osób dorosłych. 
Pieśni, obrazy i filmy histo-
ryczne, nawiązujące do na-
szej historii, które zaprezen-
towano na wieczornicy, 
mocno pobudziły wyobraź-
nię uczniów. Pieśń „Boguro-
dzica” śpiewana przez ry-
cerstwo polskie podczas bi-
twy pod Grunwaldem we 
fragmencie filmu „Krzyża-
cy” czy „Mazurek Dąbrow-
skiego” zaintonowany 
wspólnie z kibicami siat-
kówki podczas meczu Pol-
ska – Niemcy potrafiły skru-
szyć wiele serc. 

Polską historię przedsta-
wiono w serii wielu obrazów, 
filmów, pieśni i piosenek , 
jak np. utwór „Siekiera, mo-
tyka”, który w żartobliwy 
sposób opowiada o życiu 
w okupowanej Warszawie.

Nawiązując do pol-
skiej tradycji, kie-
dy nasi przod-
kowie walczyli 
nie tylko orę-
żem, lecz 
dbali o pie-
lęgnowanie 
kultury, 
uczniowie 
szkoły za-
prezentowa-
li współczes-
ną choreogra-
fię poloneza 
– reprezentacyjnego 
tańca narodowego. Ich 
mocnym, dźwięcznym gło-
som chętnie wtórowali zgro-
madzeni na sali rodzice, 
dziadkowie, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście. 
Wspólnie zaśpiewano znane 
i lubiane piosenki żołnier-
skie, ułańskie i partyzan-
ckie.

Uroczystość pod tytułem 
„Historia Polski w nutach 
i obrazach” przygotowali: 
Agata Szymańska, Danuta 
Kasperska, Elżbieta Piasny 
oraz Tomasz Haber. 

(SR, AS) 

Gmina Lubin 
dla Kresowian
Materiały szkolne, książki i pomoce dydaktyczne ufundowane 
przez Gminę Lubin trafiły do Polaków w Snitkowie i Barze. 
Przekazali je wolontariusze podczas pobytu na Ukrainie.
Wyjazd w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od 
Zapomnienia” zorganizowało Stowarzyszenie „Wspólnota 
Akademicka” działające przy Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Swoją reprezentację miała 
tam również Gmina Lubin. Po raz kolejny w wyjeździe 
uczestniczyli Anna, Dariusz i Julia Ickiewicz z Raszówki.
Głównym celem pobytu na Kresach było uporządkowanie 
cmentarza w Snitkowie. Groby spoczywających tam Polaków 
przygotowane zostały do Dnia Wszystkich Świętych. Odbyła się 
również uroczystość ustawienia Krzyża Milenijnego, 
nawiązującego do polskiej historii, na którym zamocowana 
została figura Jezusa. Wmurowana została także tablica 
upamiętniająca Polaków, którzy na snitkowskim cmentarzu 
znaleźli miejsce wiecznego spoczynku.
– Praca była ciężka, bo postawić pięciometrowy krzyż, wylać 
chodnik o długości 10 metrów, posprzątać ogromny cmentarz 
nie było łatwo. Jednak nie zostaliśmy z tym sami – miejscowi 
mężczyźni pracowali równo z nami. Było warto. Na uroczystej 
Mszy Świętej, którą celebrował biskup Leon z Kamieńca 
Podolskiego Polacy płakali i dziękowali nam za tak wspaniały 
dar, jakim było odprawienie Eucharystii w języku polskim, co 
bardzo rzadko zdarza się na Ukrainie – opowiada Anna 
Ickiewicz.
Uczestnicy wyjazdu wzięli również udział w międzynarodowej 
konferencji naukowej poświęconej 80. rocznicy Zbrodni 
Winnickiej, podczas której na ręce dyrektor Domu Polskiego 
Małgorzaty Miedwiediewej przekazany został list od wójta 
Gminy Lubin Tadeusza Kielana.  (red)

O polskiej 
historii 
przypomina 
teraz Krzyż 
Milenijny, 
na którym 
zamocowana 
została figura 
Jezusa

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział 
w konferencji na temat 80. rocznicy 
Zbrodni Winnickiej

Młodzi Polacy coraz lepiej znają swoją historię i są z niej dumni 

 „HISTORIA POLSKI 
W NUTACH I OBRAZACH” 

Malowniczo wyglądali trzecioklasiści – dziewczynki w strojach ludowych i chłopcy w ułańskich czapkach 
– którzy zatańczyli i zaśpiewali pieśń „Przybyli ułani pod okienko”

Dziewczęta w długich błękitnych sukniach, chłopcy 
w galowych strojach z wdziękiem paradowali przed widzami
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Hubertus, tradycyjne 
święto leśników i myśli-
wych, obchodzony jest 
w naszej gminie co roku. 
W weekend myśliwi kulty-
wowali tradycję organizu-
jąc uroczyste polowanie, 
a mieszkańcy wsi Buczyn-
ka, którzy od kilku lat 
współpracują z myśliwymi, 
przygotowywali wspólną 
biesiadę. 

Koło Łowieckie Rolnik 
z Wrocławia ma dwa obwody 
– Miękinię i Legnicę. Two-
rzyli je w latach 60. inżynie-
rowie rolnicy zatrudnieni 
w Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych, stąd jego 
nazwa. Już od lat myśliwi 
współpracują z mieszkańca-
mi Buczynki i wszyscy sobie 
tę współpracę chwalą. 

– Kiedy trzeba, zawsze so-
bie pomagamy. My zapra-
szamy mieszkańców na Hu-

bertusa, oni nas na Święto 
Grzybów. Wspólne biesiady 
pozwalają się poznać i tak po 

ludzku polubić – mówi Ma-
ciej Błotny, myśliwy z 42-let-
nim stażem.   

– Czujemy się tu jak w do-
mu. Serdeczność i życzli-
wość pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich jest trudna do 
przecenienia. Wspólnie np. 
organizujemy prezenty 
i spotkania z okazji Mikoła-
jek i Dnia Dziecka z pod-
opiecznymi Domu Dziecka 
w Golance Dolnej – opowia-
da Mariusz Mroczkowski, 
prezes Koła Łowieckiego 
Rolnik z Wrocławia.  

– Cenimy sobie tę współ-
pracę. Oni coś upolują, my 
ugotujemy, potem przy 
wspólnym stole cieszymy się 
z bycia razem i planujemy, co 
zrobimy w przyszłości – do-
daje Jolanta Jankun, sołtys 
Buczynki. – Jesteśmy bardzo 
małą wsią, mamy zaledwie 
54 mieszkańców, ale bardzo 

się staramy, żeby działy się 
u nas fajne rzeczy.

Z tej aktywności cieszy się 
także Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin i Norbert Gra-
bowski, przewodniczący Ra-
dy Gminy. 

– Integracja mieszkańców, 
współpraca z innymi środo-
wiskami oraz niezliczone no-
we pomysły na rozwój sołe-
ctwa są przez nas zauważane 
i doceniane – mówił wójt Ta-
deusz Kielan, dziękując za 
zaproszenie na hubertusow-
ską biesiadę. Zdradził jedno-
cześnie, że w projekcie przy-
szłorocznego budżetu Gmi-
ny Lubin wygospodarowano 
pieniądze na nową świetlicę 
w Buczynce. 

(SR)

Współpraca korzystna dla wszystkich

Od lewej: Norbert Grabowski, Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, Maciej Błotny, Jolanta 
Jankun i Tadeusz Kielan

Każdy z nas może wnieść coś do niezwykłej opowieści, jaką będzie ta wystawa 

Przedmioty z naszej historii  
– ocalmy je od zapomnienia 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
przygotowuje się do otwarcia 
niecodziennej wystawy, obrazującej 
dzieje i rozwój naszego regionu, pod 
nazwą „Gmina Lubin wczoraj i dziś”. 

Mamy nadzieję, że przy 
aktywnym udziale mieszkań-
ców z dużym sukcesem zrea-
lizujemy ambitny projekt 
obrazujący dzieje gminy za 
pomocą przedmiotów sprzed 
dziesiątków, a może nawet 
setek lat. Wartościowe będą 
również eksponaty z czasów 
współczesnych. 

– To będzie wystawa dla 
kilku pokoleń, która u star-
szych osób może wywołać łzy 
wzruszenia i nostalgii, 
u młodszych wiele zdumie-
nia i zaciekawienia, 
a u wszystkich dumę z roz-
woju i kierunków, w których 
podąża Gmina Lubin – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin, który bardzo się zaan-
gażował w ten projekt. – Czę-
sto na posesjach, strychach, 
w stodołach mamy różne sta-
re sprzęty, które mogą zostać 

teraz odnowione i przypo-
mniane.

Tadeusz Kielan od kilku ty-
godni pracuje w swoim gara-
żu nad drewnianymi rowera-
mi z których korzystano 
w XIX wieku i które chciałby 
przekazać na wystawę. Ofia-
ruje także swoje kolekcje 
m.in. maszyn do pisania, te-
lefonów i kalkulatorów.

Dla twórców wystawy waż-
ne mogą być wszelkie ślady 
przeszłości. Dlatego apeluje-
my, by przejrzeć kufry, do-
mowe zakamarki, w których 
mamy dużo pamiątek i nie-
wykorzystywanego już 
sprzętu. Są to rzeczy wiele 
mówiące o dawno minionych 
czasach, tradycjach, modzie, 
technice i historii Gminy Lu-
bin. 

Nie trzeba się przejmować 
stanem przekazywanych 
przedmiotów, ponieważ or-
ganizatorzy wystawy zadbają 
o odpowiednie ich oczysz-
czenie i zaprezentowanie. 
Swoje pamiątki, zdjęcia 
i eksponaty można przeka-
zać nieodpłatnie lub je wypo-
życzyć na czas określony. 
Wymagane będzie tylko pod-

pisanie odpowiednich doku-
mentów, przygotowanych 
przez Ośrodek Kultury. 

Eksponaty są zbierane 
w siedzibie Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin (Księginice 14, 
59-300 Lubin; tel./fax 
76 844 82 33). W przypadku 
chęci przekazania ekspona-
tów większych gabarytów, 
warto skontaktować się 
wcześniej z pracownikami 
ośrodka. 

(SR)

Ośrodek Kultury Gminy Lubin czeka na:
  ZDJĘCIA (NEGATYWY, SLAJDY), RYSUNKI, PAMIĘTNIKI 

I INNE DOKUMENTY,
  PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z HODOWLĄ ZWIERZĄT,
  NARZĘDZIA RZEMIEŚLNICZE I ROLNICZE,
  SPRZĘTY DOMOWE I PRZEDMIOTY UŻYTKU 

CODZIENNEGO,
  WYROBY WARSZTATÓW RZEMIEŚLNICZYCH
Nie trzeba się przejmować dzisiejszym stanem tych rzeczy, 
organizatorzy wystawy zadbają o odpowiednie ich oczyszczenie 
i wyeksponowanie. 

Na zdjęciach 
eksponaty z kolekcji 
Tadeusza Kielana, 
wójta Gminy 
Lubin, które można 
będzie zobaczyć na 
powstającej wystawie
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Edukując i sadząc drzewa 
ratujemy pszczoły

Pogadanki w szkołach o ży-
ciu pszczół i wartościach mio-
du, edukacja ekologiczna i sa-
dzenie miododajnych drzew – 
w taki aktywny sposób Gmina 
Lubin realizuje manifest gmin 
przyjaznych pszczołom w ra-
mach ogólnopolskiego pro-
gramu „Z Kujawskim poma-
gamy pszczołom”.

Pszczołom zawdzięczamy aż 
1/3 żywności na świecie, po-
cząwszy od owoców, warzyw, 
przez miód, propolis, na baweł-
nie, kawie i przyprawach koń-
cząc. Skażenie środowiska, ma-
sowe stosowanie środków che-
micznych i zmiany klimatyczne 
powodują, że co roku w Polsce 
ginie od 10 do 20% pszczelich 
rodzin. Dlatego trzeba dba o te 
owady dbać. Informowaliśmy 
już, że w lipcu Gmina Lubin zło-
żyła symboliczną deklarację po-
parcia manifestu pomocy 
pszczołowatym. Na deklara-
cjach jednak się nie kończy, bo-
wiem edukujemy i sadzimy mio-
dodajne drzewa. 

Gmina Lubin posadziła 140 

drzew (klonów i lip) wzdłuż dro-
gi Gorzelin – Raszówka. Wios-
ną, gdy się zazielenią i zakwitną, 
będą rajem dla pszczelich ro-
dzin. Kolejna setkę miododaj-
nych drzew (dereni, lip, wierzb 
i klonów) zasadzili mieszkańcy 
Miroszowic. Sadzonki podaro-
wał pszczelarz Leszek Telatyń-

ski, który jednocześnie pomagał 
rozpoznawać gatunki drzew 
i doradzał w ich sadzeniu. 

Słodką edukację, która uczy 
jak dbać o pszczoły, przeprowa-
dza się także w szkołach. Dzieci 
miały okazję z bliska przyjrzeć 
się pszczelim ulom, zobaczyć 
ramki pszczele i to, jak działa 

podkurzacz. Tego typu spotka-
nia nie bez powodu nazywa się 
słodką edukacją, bowiem pra-
wie zawsze kończą się degusta-
cją różnych gatunków miodów. 
Smakują one nawet tym, którzy 
wcześniej deklarowali, że miodu 
nie lubią.  

(SR)

Warsztaty organizowane 
są w ramach zajęć szkolnych 
z podziałem na grupy młod-
sze i starsze. Różnią się oczy-
wiście stopniem trudności, 
który jest dostosowany do 
ich wieku i umiejętności. 
Uczestniczą w nich ucznio-
wie z Krzeczyna Wielkiego, 
Siedlec, Szklar Górnych, Ra-
szówki, Niemstowa i Osieka.

– Ostatnio robiliśmy kro-
kodyle, którym ruszała się 
buzia. Dzisiaj budujemy 
bączki i zaraz pani nam po-
każe, jak je puszczać – opo-
wiada zaaferowana Amelka 
Misiura ze szkoły w Ra-
szówce.

– Dzieci uczą się przez za-
bawę – wyjaśnia Agnieszka 

Wantuła, organizator zajęć 
„Mały inżynier”. –  Poznają 

tajniki 
nowoczes-
nych techno-
logii budując 
i programując praw-
dziwe roboty. Młodsi ucz-
niowie korzystają z klocków 
Lego przeznaczonych do 
konstruowania robotów wy-
posażonych w silniki i sen-
sory. W ten sposób poznają 
proste mechanizmy działa-
nia czujników oraz podsta-
wy programowania za po-
mocą łatwo przyswajalnego 
języka obrazkowego – do-
daje.

Starsi uczniowie pracują 
na zestawach edukacyjnych 

LEGO, które pozwalają im 
rozwinąć kompetencje infor-
matyczne i techniczne. 
W trakcie zajęć mali inżynie-
rowie zdobywają wiedzę 
z budowy i programowani 
robotów, a także poznają ter-
miny takie jak przekładnia, 
prędkość, moc silnika, algo-
rytm sterowania. 

Zajęcia – choć sprzyjają 
pracy w grupach – pozwalają 

każdemu uczestnikowi sa-
modzielnie spróbować swo-
ich sił w konstruowaniu 
i programowaniu robotów.

(SR, BP)

„ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZYCH I JĘZYKOWYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN” 
– TO NAZWA PROJEKTU, KTÓRY 
WYSTARTOWAŁ W CZTERECH SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH. OBJĄŁ ON UCZNIÓW KLAS 
I-VII GMINNYCH SZKÓŁ.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie szkolą się 
w językach obcych, naukach przyrodniczo-
matematycznych, zaplanowano także zajęcia dla 
dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, na 
przykład logopedyczne. Dużym walorem tego 
dokształcania są małe grupy – po 6-8 osób. 
W ramach projektu doposażone zostaną także 
pracownie lekcyjne, a dla nauczycieli przygotowano 
specjalne szkolenia. W sumie w zajęciach weźmie 
udział ponad 240 dzieci ze szkół Gminy Lubin 
w Krzeczynie Wielkim, Siedlcach, Raszówce, 
Niemstowie i Osieku. Projekt potrwa dwa lata 
szkolne. 
Niezbędne informacje na temat tego przedsięwzięcia 
można uzyskać pod nr. tel. 76 840 31 59 lub 
u dyrektorów szkół, które biorą w nim udział. 
Gmina Lubin realizuje ten projekt w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jest on 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowita wartość projektu wynosi 506 835 zł, 
w tym kwota dofinansowania 480 585 zł.  (SR) 

UNIJNY PROJEKT DLA 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

W Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych o życiu pszczół i produkcji miodu 
opowiadał dzieciom Zbigniew Marut, właściciel pasieki w Oborze 

– Te zajęcia są strasznie fajne, klocki są świetne 
i budujemy roboty. Kiedyś mój brat chwalił się, że miał 
takie zajęcia, teraz mam ja – mówił Szymon Isztwan 

We wszystkich szkołach podstawowych z Gminy Lubin 
odbywają się warsztaty edukacyjne z robotyki pod 
hasłem „Mały inżynier”. Biorą w nich udział dzieci 
w wieku od 6 do 14 lat.

Warto już od najmłodszych lat uczyć się, jak wykorzystać 
nowoczesne technologie 

ZAJĘCIA 
Z ROBOTYKI 
DLA UCZNIÓW

Wszyscy dysponują tym 
samym wyposażeniem, 
czyli komputerem oraz 
zestawem klocków, 
silników i czujników
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Odkryte talenty
25 uczestników prezento-

wało swoje talenty podczas 
kolejnej edycji konkursu 
wokalnego ŚWIAT PIO-
SENKI 2017. 

Nie zabrakło w nim przed-
stawicieli naszej gminy (Czer-
niec, Przedszkole w Raszów-
ce i jego Oddział w Lubinie, 
Szkoły Podstawowe z Krze-
czyna Wielkiego, Szklary 
Górne, Siedlce). Zawitali 
również goście z Chocianowa 
i Lubina. Umiejętności wo-
kalne pokazali także członko-
wie Studia Piosenki ŁAŁ. 

Jury powołane przez orga-
nizatora, w składzie: Teresa 
Kot, Jerzy Kuś i Wojciech 
Wojtałowicz, to wykształceni 
muzycy na co dzień zajmują-
cy się prowadzeniem działal-
ności muzycznej. Tegoroczna 
edycja pokazała bardzo wyso-
ki poziom uczestników, 
ogromny talent i obycie sce-
niczne, nawet u najmłodszych 
wykonawców.  W większości 
przypadków repertuar był do-
skonale dobrany do wieku 
i umiejętności. Jurorzy mogli 
zatem nagrodzić młodych 
adeptów śpiewu w sposób 
adekwatny do wykonywanych 
piosenek. 

(OKGL)

Czwartoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej w Krzeczynie Wielkim 
przeszli niecodzienne testy 
sprawnościowo-intelektualne 
i tym samym symbolicznie wkro-
czyli w drugi etap szkolenia. 

O to, by przejście w kolejny etap 
edukacji miało odpowiednią opra-
wę, zadbał Samorząd Uczniowski. 
Podczas popołudniowego spotka-
nia w szkole zorganizowano dysko-
tekę oraz szereg wesołych zabaw 

i testów dla czwartoklasistów, 
których tym samym uroczy-
ście przyjęto do grona ucz-
niów klas starszych.

– Przez dwie godziny wszy-
scy bawili się wspaniale, a naj-
lepiej bohaterowie spotkania, 
na których czekały różne nie-
spodzianki – mówi Elżbieta Mły-
nek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Krzeczy-
nie Wielkim. 

„Czwartaki” musiały sprostać 
zabawnym, ale niełatwym zada-
niom. Uczniowie odpowiadali 
na pytania dotyczące znajomo-
ści szkoły, pokonywali z za-
mkniętymi oczami tor prze-
szkód, kosztowali soku z cytry-
ny, przy którym niejednemu 
skrzywiła się buzia.

– Jak się okazało, ci mali sprycia-
rze ze wszystkim poradzili sobie 
śpiewająco, czym udowodnili, że 
mogą zostać pełnoprawnymi ucz-
niami drugiego etapu kształcenia – 

dodaje dyrektor Elżbieta Młynek.
Po tych zmaganiach bawiono się 

dalej na przysłowiowym parkiecie. 
Tancerze wybierali swoje ulubione 
przeboje, które puszczał na życze-
nie didżej – w tej roli doskonale się 
sprawdził Jarosław Turyk.

Wszyscy zgodnie twierdzą, że 
impreza była udana.

(SR) 

 Mowa o 5- i 6-latkach 
z Gminy Lubin uczestni-
czących w projekcie „Aka-
demia Żaczek”. Już od 
trzech lat gmina inwestuje 
w rozwój ruchowy 
najmłodszych, organizując 
zajęcia we wszystkich 
przedszkolach i części 
szkół. 

Tej radości życia, którą 
zaprezentowały maluchy, 
powinniśmy się od nich 
uczyć. Karol Gracz, trener 
„Akademii Żaczka” pod-
kreśla, że z wielką przyjem-
nością prowadzi zajęcia ru-
chowe z dziećmi, bo i jemu 

dają dużo pozytywnej ener-
gii. Programem są objęte 
wszystkie dzieci z Gminy 
Lubin w wieku 5-6 lat. To 
w sumie dziewięć grup 
i prawie 150 maluchów.

– Biegamy, bawimy się 
i jest bardzo fajnie – opo-
wiada Nela Lewandowska, 
która wraz ze swoją grupą 
przyjechała z Osieka do ha-
li Regionalnego Centrum 
Sportowego, gdzie zorga-
nizowano wspólne zajęcia 
„Akademii Żaczka”. Wielu 
dzieciom towarzyszyli ro-
dzice, oczywiście z apara-
tami fotograficznymi.

– Cieszymy się, że córka 
jest tak aktywna. Te zajęcia 
organizowane przez gminę 
to bardzo fajny pomysł – 
mówili Jan i Dorota Le-
wandowscy.

Projekt „Akademia 
Żaczka” realizowany jest 
przez Gminę Lubin już 
trzeci rok. – Trzeba poka-
zywać dzieciom, że ruch to 
zdrowie, dlatego edukuje-
my od najmłodszych lat – 
podkreśla Tadeusz Kielan, 
wójt gminy Lubin. – Każda 
grupa dzieci ma raz w tygo-

dniu specjalne zajęcia ru-
chowe, które trwają godzi-
nę. Z rozmów z nauczycie-
lami wiem, że dzieci bar-
dzo te lekcje lubią i – jak 
żartują nauczyciele – nikt 
wtedy nie choruje. 

Projekt dofinansowuje 
Fundacja KGHM Polska 
Miedź. Dzieci bawiły się 
w kilkunastu konkuren-
cjach sportowych. Nie za-
brakło oczywiście dmu-
chawców do skakania 
i zjeżdżania. Na wszyst-
kich czekały później słod-
kie wafelki. 

(SR) 

JURY PRZYZNAŁO 
NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA 
W CZTERECH 
KATEGORIACH 
WIEKOWYCH:
PRZEDSZKOLE
  Nagroda Główna – zespół 

KOLOROWE NUTKI za 
piosenki „O wiośnie ta 
piosenka” i „Jesień pędzlem 
malowała”

SZKOŁA PODSTAWOWA 
(KLASY 1-3) 
  I miejsce – zespół PINEZKA 

za piosenkę „Dzień 
Nauczyciela i karuzela”

SZKOŁA PODSTAWOWA 
(KLASY 4-7)
  Nagroda główna 

– ALEKSANDRA SZELIGA za 
piosenkę „Co się śni 
niewidomym”

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
  Nagroda główna – EMILIA 

TURBAK za piosenkę „Ale 
jestem” oraz ALEKSANDRA 
NAGLIK za piosenkę „Szabada”

Organizatorzy wszystkim serdecznie gratulują 
i życzą dalszych sukcesów. Zapraszają także za rok

„Czwartaki” musiały sprostać zabawnym, ale wcale 
niełatwym zadaniom

Dyskotekowym krokiem… 
do grona starszych uczniów

W PRZERWIE UCZ-
NIOWIE ODWIEDZA-
LI KRAMIK ZE SŁOD-
KOŚCIAMI, KTÓRY 
PRZYGOTOWALI 
RODZICE I UCZNIO-
WIE KLASY V

spodzianki – mówi Elżbieta Mły-
nek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Krzeczy-

„Czwartaki” musiały sprostać 
zabawnym, ale niełatwym zada-
niom. Uczniowie odpowiadali 
na pytania dotyczące znajomo-

dodaje dyrektor Elżbieta Młynek.

dzice, oczywiście z apara-
tami fotograficznymi.

kie wafelki. 
(SR) 

Wszystkie grupy bawiły się na specjalnie przygotowanych stacjach 
z różnymi konkurencjami

„AKADEMIA ŻACZKA” – 
WSPÓLNE GRY I ZABAWY  
Uśmiechnięte, radosne i pełne energii przyjechały do hali RCS w Lubinie, 
by przez kilka godzin, przy dźwiękach muzyki, bawić się i grać.

Dzieci dostały od wójta Tadeusza Kielana Lubin 
kolorowe koszulki

Wśród konkurencji było m.in. łucznictwo, 
strzelanie bramek, tory przeszkód, slalomy



²⁰ WYDARZENIA

Śmiech to 
zdrowie
Zaskoczyła duża rozpiętość wiekowa, a potwierdziło 
się to, co najbardziej cieszy – mamy dystans do siebie 
i potrafimy śmiać się z codzienności i własnych wad. 
Na VII Przeglądzie Amatorskich Form Kabaretowych 
uHaHa dopisała zarówno publiczność, jak i liczni 
uczestnicy. 

Przegląd organizowany jest cyklicznie przez Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin. W tym roku zgromadził 
rekordową ilość wykonawców – na scenie zmierzyło 
się 11 zespołów, reprezentujących Gminę Lubin, 
placówki miejskie oraz goście z Legnicy, Rudnej 
i Koźlic. Organizatorzy podkreślają, że zarówno liczny 
udział, jak i wysoki poziom prezentacji, świadczy 
o rozwoju imprezy. 
Na scenie wystąpili zarówno młodzi, jak i dojrzali 
ludzie. Scenki nawiązywały do życia codziennego, 
bajek, podkreślając ludzkie zalety i wady. W większości 
były inspirowane dokonaniami znanych kabaretów, 
ale trafiły się także przedstawienia autorskie. Jury 
podkreślało ich wysoki poziom. W oczekiwaniu na 
werdykt wymieniano uwagi i doświadczenia, a także 
wspólne śpiewano biesiadne przeboje, bo wszystkim 
dopisywał świetny humor. 
Nagrodę główną i 500 zł otrzymał Teatr Młodzieżowy 
CAMEO za skecz pt. „Szkoła”. I miejsce, a w raz z nim 
400 zł wywalczył kabaret z Krzeczyna ALE BABY za 
scenkę „Terapia małżeńska”. II miejsce i 300 zł zdobyli 
POZYTYWNI z Domu Dziennego Pobytu Senior 
w Lubinie za skecz „U lekarza”. III miejsce ex aeqo, 
a wraz z nim po 250 zł, przypadło grupie HONC-TEAM 
za skecz „Różnica pokoleń” i Teatrowi Młodzieżowemu 
CAMEO za „Jasia i Małgosię – kto kogo zje”.
Wyróżnienia i po 200 zł otrzymali: Teatr Młodzieżowy 
CAMEO („Dziura nad dziurami”), SĄSIADECZKI 
z Osieka i grupa z Obory WIDZI MI SIĘ. Pozostałych 
wykonawców Nagrodami po 100 zł: uhonorowano 
Gimnazjum Gminne, Teatr CAMEO oraz przedstawicieli 
świetlicy z Koźlic.   (SR, MK)

Dom w Pieszko-
wie, w którym 
obecnie pan Stani-
sław mieszka tylko 
z córką, w dniu uro-
dzin dostojnego jubilata pęka w szwach. 
Dwójka wnuków, prawnuki, siostry i ich 
pociechy napełniają go wesołym gwarem. 
Urodzin dziadka nikt przecież nie może 
opuścić. 

Radość uroczystości przeplatają wzru-
szające wspomnienia z młodości pana 
Stanisława, któremu życie nie oszczędziło 
dramatów i trosk. Po wybuchu II wojny 
światowej wraz z rodzicami, bratem i trze-
ma siostrami musiał opuścić rodzinny 
dom w miejscowości Równe w wojewódz-

twie wołyńskim, na obecnym terytorium 
Ukrainy. 

W faszystowskich Niemczech czekała 
na niego ciężka fizyczna praca w fabryce 
zbrojeniowej, w której zatrudniony został 
jako kilkunastoletni chłopak. Z trudem 
zdobyte jedzenie pozwalało na przeżycie, 
o najedzeniu się do syta nikt wtedy nawet 
nie marzył. 

Udało się przetrwać i to było najważ-
niejsze. W 1946 r. z mamą i rodzeństwem, 
bo ojciec wojny nie przeżył, pan Stanisław 

przyjeżdża do Niemstowa, by kilkanaście 
lat później, już ze swoją rodziną przepro-
wadzić się do Pieszkowa, gdzie mieszka 
do dziś i któremu to miejscu oddał serce. 
Miał wielkie szczęście – rolnictwo było je-
go pasją i pracą. 

– To były dobre czasy dla rolników – 
wspomina jego córka Czesława. –  Hektar 
buraków cukrowych, cztery byki, cztery 
krowy, 10 czy 12 świń, a do tego pszenica, 
żyto czy owies wystarczały na naprawdę 
godne życie. Mieliśmy ciągnik i inne ma-
szyny, co plasowało tatę wysoko w rolni-
czej hierarchii – opowiada. 

Urokliwy domek w Pieszkowie jest 
miejscem rodzinnych spotkań. Swój wy-

jątkowy klimat zawdzięcza stylowym 
piecom i prawdziwej, opalanej drew-
nem kuchni. 

– Dziadek, choć chętnie inwesto-
wał w maszyny i urządzenia, o mo-
dernizacji domu nigdy nie chciał sły-
szeć, choć na centralne ogrzewanie 
namawialiśmy go wielokrotnie. Nie 
ma to jak piec, powtarzał zawsze 
– śmieje się wnuk Bogusław. 

Pan Stanisław Burzyński nadal jest 
aktywny w swoim gospodarstwie. 
Uwielbia zakupy w marketach budow-
lanych, gdzie jeździ z wnuczką Anią. 

– Znają nas tam już wszyscy, bo 
nie ma tygodnia, żebyśmy nie odwie-
dzili Obi czy Castoramy – opowiada 
pani Ania. 

Sam nadal wykonuje wiele prac 
w swoim gospodarstwie. Jedną z nich była 
rozbiórka dachu, którą zdecydowanie 
chciał przeprowadzić na własną rękę, 
czym mocno przestraszył najbliższych. 

Dostojnego Jubilata w dniu 90. uro-
dzin odwiedził wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan z życzeniami zdrowia i wszel-
kiej pomyślności. Były kwiaty, upominki 
i tort oraz ciepła, rodzinna atmosfera, 
która z pewnością jest jednym z najlep-
szych lekarstw na doskonałą formę w je-
sieni życia.   (MG) 

Wizyty u najstarszych mieszkańców gminy to okazja do poznania 
pięknych rodzinnych historii

CZYLI Z WIZYTĄ U JUBILATA 
90 LAT MINĘŁO… 
Pan Stanisław Burzyński z Pieszkowa to kolejny dostojny Jubilat z Gminy Lubin, 
któremu doskonałej formy pozazdrościć mogą dużo młodsi. Choć obchodził 90. 
rocznicę urodzin, wydaje się, że dla niego czas stanął w miejscu. Rozbiórka dachu jest 
zadaniem, z którym radzi sobie doskonale, ku przerażaniu członków rodziny, którzy 
„dziadziusia” otaczają wyjątkową opieką i troską, zwyczajnie martwiąc się o niego. 

DLA PANA 
STANISŁAWA 
ROZBIÓRKA 
DACHU TO 
ŻADEN 
PROBLEM

Oprócz kwiatów i upominków 
pełen werwy senior otrzymał 
od wójta Tadeusza Kielana 
pamiątkowy dyplom

Dostojny Jubilat z córką Czesławą, wnukami Anią 
i Bogusławem oraz prawnukami  
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Rada Seniorów Gminy 
Lubin podsumowała 
tegoroczne działania 
i przedstawiła 
wójtowi plany 
na kolejny rok. 
Głównym zadaniem 
będzie współpraca 
międzypokoleniowa 
i dalsze rozwijanie 
aktywności seniorów.

Mają bardzo duży bagaż do-
świadczeń, dużo dobrych chęci, 
sporo wolnego czasu, chcą być 
aktywni  i jednocześnie są 
otwarci na wszystko, co nowe
– tacy są nasi seniorzy. Już od 
ponad roku w Gminie Lubin 
prężnie działa 11-osobowa Ra-
da Seniorów. Jej głównym ce-
lem jest integracja środowiska 
osób starszych, zwiększanie ich 
udziału w życiu społeczności lo-
kalnej, a także sprzyjanie mię-
dzypokoleniowej solidarności. 

– Kto, jak nie seniorzy, może 
przekazać najmłodszym najlep-
sze wzorce? Dlatego tak ważne 
jest wspieranie ich aktywności 
i jednoczesne korzystanie z po-
tencjału osób starszych – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. – Seniorzy swoimi dzia-
łaniami przełamują stereotypy 
na swój temat i budują autory-
tety osób starszych. My im tyl-
ko w tym pomagamy – dodaje. 

O tym jak wzrasta aktywności 
seniorów z Gminy Lubin, najle-
piej świadczą fakty. Do tego-
rocznej edycji Akademii Senio-
ralnej zgłosiło się ponad 50% 
więcej chętnych niż rok temu – 
w sumie 180 mieszkańców. 

Projekt skierowany do osób 
w wieku 50+, po raz kolejny rea-
lizuje Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin, na zlecenie samorządu. 
To oferta warsztatów kompute-
rowych, tanecznych, zajęcia na 
basenie, nordic walking, ćwi-
czenia na zdrowy kręgosłup, 
pierwsza pomoc przedmedycz-
na oraz nauka języka angiel-
skiego. 

Rada Seniorów ma charakter 
doradczy i inicjatywny. Propo-
nuje kolejne formy aktywności. 
W tym roku organizowano 
spotkania z twórcami, artysta-
mi, pracownikami gminnych 
instytucji. Seniorzy zainicjowali 
także organizację spartakiady 

sportowej, brali udział w wy-
cieczkach turystyczno-krajo-
znawczych. 

– W przyszłym roku będzie-
my kontynuować te działania 
i mam nadzieję, że uda nam się 
zainicjować kilka nowych – mó-
wi Inna Rogalska z Rady Senio-

rów Gminy Lubin. – Bardzo 
nam zależy na organizacji war-
sztatów z udziałem młodzieży, 
chcielibyśmy wyłonić najbar-
dziej aktywnych seniorów, zor-
ganizować gminną biesiadę, 
planujemy też przygotować ple-
nerową grę edukacyjną. 

W połowie grudnia planowa-
ne jest w Osieku zakończenie 
tegorocznej edycji Akademii 
Senioralnej i – jak zapowiadają 
seniorzy – będą niespodzianki.
  (SR) 

FOTOGALERIA
Prezentujemy zdjęcia z wycieczek, w których brali ostatnio udział seniorzy z Gminy Lubin.

Pamiątkowa fotografia grupy przed kościołem 
św. Jana Chrzciciela i Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Świerzawie

Wizyta w sudeckiej zagrodzie 
edukacyjnej w Dobkowie

Wszystkich zachwyciły kolory 
i zieleń w ogrodzie japońskim w Przesiece

Spotkanie Rady Seniorów 

Posiedzenie Rady Senioralnej Gminy Lubin było okazją
do podziękowań za całoroczną współpracę. Wójt wręczył seniorom 
zestawy świątecznych bombek.
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W Zespole Szkół nr 2 
w Lubinie rozegrano III Bar-
bórkowy Turniej Szachowy 

pod honorowym patrona-
tem Wójta Gminy Lu-

bin. Rozgrywki 
trwały dwa dni. 

Pierwszego 
dnia zmie-

rzyli się 

zawodnicy w kategorii open. 
W szachowych zmaganiach 
wzięło udział 46 graczy. Za-
stosowano szwajcarski sy-
stem rozgrywek z dziewięcio-
ma rundami, w tempie po 15 
minut na zawodnika. Pierw-
sze miejsce wywalczył Piotr 
Brodowski. Najlepszą za-
wodniczką okazała się być 

Natalia Rogacka, najlep-
szym juniorem (do lat 14) 
Bartosz Smukowski. Jako że 
zawodom patronował Wójt 
Gminy Lubin, wybrano także 
najlepszego zawodnika z na-
szej gminy. Ten tytuł przy-
padł Jackowi Wójtowiczowi. 

Drugiego dnia rywalizo-
wało 38 juniorów, którzy 
zmierzyli się w siedmiu run-
dach, także systemem szwaj-
carskim. Wśród juniorów 

młodszych najlepszy 
był Mikołaj Grobelny, 
natomiast wśród star-
szych – Oskar Perek. Tego 
dnia także w specjalny spo-
sób honorowano zawodni-
ków z Gminy Lubin. Najlep-
szymi gminnymi szachistami 
w gronie juniorów młod-
szych okazali się Kacper Cy-
bul i Bartosz Piotrowiak, na-
tomiast wśród juniorów star-
szych najlepsze partie roze-

grali Barbara Zieleniec oraz 
Mateusz Dziewiatowski.

(SR) 

Barbórkowy Turniej Szachowy  

Rozgrywki trwały dwa dni, pierwszego dnia 
zmierzyli się zawodnicy w grupie open, drugiego 
rywalizowali juniorzy 

Oprócz regulaminowych nagród wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, medale, długopisy oraz słodkości

MASTERSI Z LUBINA 
NAJLEPSI!

W barbórkowych zmaganiach sportowych reprezentanci naszej gminy wypadli znakomicie 

Dwanaście drużyn z całej Polski wzięło udział 
w III Barbórkowym Turnieju Piłki Ręcznej Masters, 
rozegranym w Lubinie. Jego organizatorem było Lubińskie 
Stowarzyszenie Sportowe Handball z Czerńca.

Nie do pokonania okazali się gospodarze. 
Drużyna Zagłębia Lubin zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii mężczyzn. Wśród drużyn kobiecych 
najlepsza była ekipa Skry Warszawa.

– Wyniki oczywiście są ważne, ale podczas na-
szych turniejów najważniejsza jest jednak atmo-
sfera i fakt, że możemy się spotkać – mówi Pa-
trycja Jugo, kapitan kobiecej reprezentacji Za-
głębia Lubin.

Nagrody rozdane zostały podczas oficjalnej 
gali, która odbyła się w Karczowiskach. Wręczył 
je poseł Krzysztof Kubów. Najlepszą bramkarką 
turnieju została Teresa Jasińska z Pogoni Szcze-
cin, królową strzelczyń – Monika Jarnuczak, 
także ze Szczecina, a najlepszą zawodniczką tur-
nieju – Monika Szulecka ze Skry Warszawa.

W kategorii mężczyzn aż dwie nagrody indy-
widualne trafiły do reprezentantów gospodarzy. 
Najlepszym bramkarzem został Mariusz De-
kiert, a królem strzelców Tomasz Kozłowski 
z Zagłębia Lubin. Za najlepszego zawodnika 
turnieju uznany został Marcin Hoffman z druży-
ny Oldi Szczecin.   (MG) 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
KOBIETY
1. SKRA Warszawa
2. Pogoń Szczecin
3. Zgoda Ruda Śląska
4. Zagłębie Lubin
5. Handball Świdwin
6. Olimp Grodków

MĘŻCZYŹNI
1. Zagłębie Lubin
2. Oldi Szczecin
3. Pabiks Pabianice
4. MKS Wieluń
5. Górnik Złotoryja
6. Handball Nowogard

Drużyna 
Zagłębia 
Lubin zajęła 
pierwsze 
miejsce 
w kategorii 
mężczyzn

– Mam nadzieję, że 
jako organizatorzy 

nie zawiedliśmy i że 
wszyscy czuli się u nas 

dobrze – mówi Patrycja 
Jugo, kapitan kobiecej 

reprezentacji 
Zagłębia Lubin
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Gminny 
Turniej Tenisa 
Stołowego

W sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej im Or-
ła Białego w Raszówce zor-
ganizowano już po raz trze-
ci Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego. Było na co popa-
trzeć, bo walka o podium 
odbywała się systemem 
„każdy z każdym”.

Turniej otworzył Alfred 
Pilch z Urzędu Gminy w Lubi-
nie, w imieniu wójta życząc 
wszystkim najlepszych osiąg-
nięć sportowych i przede 
wszystkim zdrowej rywaliza-
cji. O tę ostatnią dbał sędzia 
Marek Rogalski. 

Wśród seniorów zwyciężył 
Marek Cholewa z Raszówki, 
drugie miejsce wywalczył Fi-
lip Pilarczyk także z Raszów-
ki, a trzecie przypadło Toma-
szowi Radulewiczowi z Miło-
radzic. W kategorii seniorek 
zwyciężyła Monika Idczak 
z Liśćca, a w kategorii junio-
rek – Karolina Radulewicz 

z Miłoradzic. Najlepszą w ka-
tegorii dziewcząt okazała się 
Amelia Jędrzejewska z Ra-
szówki.

Najzacieklejsza walka od-
bywała się w kategorii junio-
rów i chłopców. Zwycięzcą 
w juniorach został Oskar Ja-
dach z Raszówki, za nim 
uplasował się Bartłomiej Mie-
liński z Raszówki, trzecie 
miejsce wywalczył Kamil Pa-
nek z Miłoradzic. W kategorii 
chłopców niepokonany oka-
zał się Łukasz Ickiewicz z Ra-
szówki, który nie przegrał 
żadnego pojedynku, drugie 
miejsce wywalczył Bartłomiej 
Róg z Chocianowa, po brąz 
sięgnął Jakub Skibik z Kar-
czowisk.

Dodatkową nagrodę dla 
najstarszego zawodnika 
otrzymał 81-letni Franko 
Kędra z Lubina. Zajął on też 
czwarte miejsce w kategorii 
seniorów.  (AI, SR) 

Gminne Zawody Kręglarskie
Sportowa rywalizacja, 

a do tego duża dawka do-
brego humoru towarzyszy-
ły rozgrywkom Gminnego 
Turnieju Kręglarskiego. 
Zawody przeprowadzono 
17 listopada, w sześciu ka-
tegoriach indywidualnych 
oraz drużynowej.

W klasyfikacji drużynowej 
punktowano trzy osoby 
z najlepszymi wynikami z da-
nej miejscowości. W ten spo-
sób na podium na pierwszym 
miejscu znalazła się drużyna 
z Raszówki, zdobywając 
w sumie 210 pkt. W jej skład 
weszli: Radosław Targowicz, 
Tomasz Targowicz i Marek 

Rogalski. 
W poszczególnych katego-

riach zwyciężyli: kobiety: 
Helena Góżdż (Osiek); męż-
czyźni: Radosław Targowicz 
(Raszówka); juniorki: Moni-
ka Marć (Krzeczyn Wielki); 
juniorzy: Mateusz Łukasie-
wicz (Wiercień); chłopcy: Ja-
kub Skibik (Karczowiska); 
dziewczęta: Maja Zdulska 
(Krzeczyn Wielki).

W turnieju wzięło udział 
35 mieszkańców Gminy Lu-
bin. Wszyscy zawodnicy 
z miejsc na przysłowiowym 
podium otrzymali pamiątko-
we statuetki i słodycze. 

(opr. SR) 

KLASYFIKACJA 
DRUŻYNOWA
  Raszówka – 210 pkt.
  Obora – 201 pkt.
  Krzeczyn Wielki – 160 pkt.
  Osiek – 158 pkt.
  Zimna Woda – 152 pkt.
  Karczowiska – 140 pkt.
  Wiercień – 106 pkt. 

Turniej otworzył Alfred Pilch z Urzędu Gminy 
w Lubinie, życząc wszystkim w imieniu wójta 
najlepszych osiągnięć sportowych i przede 
wszystkim zdrowej rywalizacji. Dbał o to sędzia 
Marek Rogalski

Pod okiem trenera Kamila Lisa nasi uczniowie osiągnęli świetną formę 

WICEMISTRZOWIE 
RUGBY Z KRZECZYNA 
WIELKIEGO
Dwie drużyny 
ze Szkoły 
Podstawowej 
w Krzeczynie 
Wielkim, jako 
reprezentanci 
Gminy Lubin, 
wzięły udział 
w Bolesławcu 
w Ogólnopolskim 
Półfinale 
Szkolnej Ligi 
Rugby Tag, 
w którym 
zaprezentowało 
się 28 drużyn 
z całego Dolnego 
Śląska. 

Uczniowie spisali się 
znakomicie, zdobywając II 
miejsce w kategorii klas 

piątych oraz II miejsce 
w kategorii klas czwartych. 
Obie drużyny bezproble-
mowo dotarły do ścisłego 
finału, pokonując rywali 
w swojej kategorii wieko-
wej i ulegając tylko w walce 
o pierwsze miejsce. Młodzi 
rugbyści, pod okiem trene-
ra Kamila Lisa, wykonali 
niesamowite postępy, zdo-
bywając jednocześnie 

uznanie wśród trenerów 
konkurencyjnych drużyn. 

Brawa dla dzieciaków za 
zaciętą walkę i sportowe za-
chowanie oraz dla szkole-
niowca, który poprowadził 
drużyny do zwycięstwa! Po-
dziękowania należą się rów-
nież Elżbiecie Młynek, dy-
rektor szkoły  za wsparcie 
organizacyjne oraz Jadwi-
dze Demczuk, która kolejny 

raz pomagała nauczycielom 
i opiekowała się dziećmi 
podczas turnieju.

Rugbystów po bolesła-
wieckim sukcesie odwiedził 
Janusz Zarenkiewicz, radny 
Gminy Lubin, który w na-
grodę wręczył szkolnej dru-
żynie nowe, wysokiej klasy 
piłki do rugby. Uczniowie 
serdecznie dziękują.

(oprac. SP Krzeczyn Wielki)

RUGBY Z KRZECZYNA RUGBY Z KRZECZYNA 

Skład drużyny klasy IV: Agata Pawełko, Laura 
Bihuniak, Wiktoria Klaudel, Alicja Werbna, 
Mateusz Zając, Miłosz Król, Emil Angelow, 
Hubert Polniak, Alan Tatarek, Sebastian Janus

Skład drużyny klasy V: Amelia Prętka, 
Weronika Kot, Kamil Król, Jakub Wiski, 
Maciej Miszczyk, Piotr Kownacki 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru 4/2017 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„LEKARSTWO NA GNIEW TO MILCZENIE”. Nagrodę otrzymuje pani Grażyna Maziarz-
Wiorek  Krzeczyna Wielkiego. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Łokietka 6, 
pokój nr 5 (biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl lub 
tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi 
czekamy do 12 stycznia 2018 r. Spośród osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana 
zostanie nagroda niespodzianka. 

 – Mamo, dzieci w szkole mi dokuczają, bo we-
dług nich pochodzę z mafijnej rodziny.
– Nie przejmuj się. Jutro pójdziemy do szkoły 
i jakoś to załatwimy. Zrobimy tak, żeby wy-
glądało na wypadek...

***
Rano mój mózg jeszcze nie pracuje, a wieczo-
rem jestem zmęczony i mój mózg już nie pra-
cuje. Jest nadzieja na produktywną pracę 
w południe, ale wtedy akurat jem.

***
Żona informatyka mówi do męża:
– Kochanie, zamknij okno.
– Jasne, Alt+F4.

***
– W czym panu mogę pomóc?
– Muszę wybrać jakiś prezent na 8 marca.
– Rozumiem, że coś droższego?
– Dlaczego pani tak uważa?
– Ponieważ dziś jest 25 marca.

***
Na komisariat przyprowadzono dwóch włó-
częgów.
– Gdzie mieszkasz? – policjant pyta jednego 
z nich.
– Nie mam domu.
– A ty? – pyta drugiego.
– Ja mieszkam naprzeciwko kolegi.

***
W sądzie:
– Czy świadek wie, kto zabił ofiarę?
– Nie, wysoki sądzie.
– Czy świadek zdaje sobie sprawę, jaka jest 
kara za kłamstwo pod przysięgą?
– Znacząco mniejsza niż za morderstwo, wy-
soki sądzie.

***
Albert Einstein i Charlie Chaplin siedzą 
w barze. 
– Charlie, cały świat ma cię za głupka, bo 
wszyscy wiedzą, o czym są twoje filmy. 
– Albert, cały świat ma cię za geniusza, bo 
nikt nie wie, o czym jest teoria względności.

***
Przychodzi pacjent z kijem 
do lekarza.
– Po co panu kij? – pyta lekarz.
– Odstrasza wilki.
– Ale tu nie ma wilków!
– Widzi pan, jak dobrze działa?

***
Wchodzi do autobusu mężczyzna 
w kominiarce, z pistoletem 
w dłoni i krzyczy:
– To jest napad!
Jeden z pasażerów mówi z ulgą:
– Uff, a już myślałem, że to kanary.

ROZRYWKA


