
GminneWiadomości URATOWANA 
PERŁA 

To jedna z trzech zabytkowych 
dzwonnic zachowanych do dziś 
na terenie Gminy Lubin i jedna 
z pięciu w Diecezji Legnickiej 
– prawdziwa perła architektury 
sakralnej z końca XVIII wieku. 
Zakończyła się właśnie gruntowna 
restauracja zabytku, która pozwoli 
ocalić go dla kolejnych pokoleń. 
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Laptopy i tablety dla mieszkańców 

Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin

Gminy Lubin

Wiadomości

PEDAGODZY 
Z MISJĄ 

Są aktywni, ambitni i kreatywni. 
Wymagają od siebie, ale także od 
innych. W gąszczu codziennych 
obowiązków znajdują czas na 
realizację nowych przedsięwzięć 
i pomysłów odpowiadających 
oczekiwaniom uczniów 
i wymaganiom dzisiejszych 
czasów… Dzień Edukacji 
Narodowej był okazją do 
nagrodzenia wyróżniających się 
pedagogów Gminy Lubin. Życzenia 
skierowane były do wszystkich, 
którzy wykonują tę wymagającą 
powołania i serca pracę.  
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PRZEDSZKOLE
PO LIFTINGU 

Dwa nowe oddziały powstały 
w zamiejscowym, lubińskim 
oddziale Gminnego Przedszkola 
im. Jana Pawła II w Raszówce. 
Maluchy mają do dyspozycji 
nowe, przestronne, słoneczne 
i nowocześnie wyposażone sale. 
Puste dotychczas pomieszczenia 
zamieniły się w bajecznie kolorowe 
i  pełne zabawek sale dydaktyczne. 
Gminne Przedszkole w bieżącym 
roku szkolnym dysponuje 234 
miejscami, pięćdziesięcioma więcej 
niż w roku ubiegłym. 
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MELDUJĘ SIĘ 
W GMINIE LUBIN 
I WYGRYWAM

Ogłaszamy akcję promocyjną i zachęcamy naszych nowych mieszkańców do zameldowania się
na pobyt stały na terenie Gminy Lubin.  Spośród osób, które dokonają niezbędnych 
formalności do końca grudnia tego roku  i wypełnią  formularz konkursowy, rozlosujemy 
atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy i tablety.  Str. 3 
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W kalendarzu 
na czerwono 
Mieszkańcy czekali na tę inwestycje kilkadziesiąt lat. Drogi 
powiatowe przebiegające przez Składowice i Księginice w końcu 
doczekały się modernizacji. Inwestycja była możliwa dzięki 
zaangażowaniu środków finansowych Gminy Lubin. – Dzień otwarcia 
drogi chyba zaznaczymy w kalendarzu na czerwono – mówi sołtys 
Składowic Lucyna Franczak.   Str. 7 
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PRZYSŁOWIA 
NA GRUDZIEŃ 

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

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

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

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

***
Gdy w Barbarę pada - zima 
ostra się zapowiada.

***
Suchy grudzień stoi za to, że 
sucha wiosna i suche lato.

***
Jeśli w grudniu często dmucha, 
to w marcu wciąż plucha.

*** 
Piąty grudzień stycznia czyni 
znaki, szósty grudzień luty 
przepowiada, siódmy grudzień 
o marcu gada.

*** 
Suchy grudzień stoi za to, że 
sucha będzie wiosna i suche 
lato.

***
Grudzień zimny, śniegiem 
przykryty, daje rok w zboże 
obfity.

***
Gdy Makary pogodny (20.12), 
cały styczeń chłodny.

***
Jaka pogoda Tomaszowa 
(21.12), taka będzie i majowa.

***
Gdy w grudniu śnieg pada, 
drugi rok taki sam zapowiada.

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

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

***
Gdy pola zielone, jak się 
Chrystus rodzi, Wielkanocnym 
Świętom śnieg pewnie 
zaszkodzi.

***
Dzień Sylwestrowy pokaże czas 
lipcowy.

***
W noc Sylwestrową łagodnie, 
będzie kilka dni pogodnie.

ROZMAITOŚCI

Ta rowerowa trasa z pew-
nością znajdzie się w gronie 
najpiękniejszych ścieżek 
Dolnego Śląska. Jesienna 
aura, spadające z drzew li-
ście nadały jej bajkowego 
wręcz klimatu. Mierząca 
prawie trzy kilometry dro-
ga, w zdecydowanej więk-
szości, przebiega przez tere-
ny zadrzewione. 

- O potrzebie stworzenia 
w tym miejscu ścieżki rowe-
rowej mówiono od ponad 
dwudziestu lat. Cieszę się, że 
nam udało sfinalizować ten 
projekt. To nie koniec inwe-
stycji, w przyszłym roku pla-
nujemy budowę kolejnego 
ponad kilometrowego odcin-
ka tej trasy – mówił podczas 
oficjalnego otwarcia Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Cykliści przejechali pra-
wie siedem kilometrów. 
Pierwsze tysiąc metrów szu-
trową drogą na terenie Obo-
ry, a następnie już asfaltową 
dojechali do Szklar Górnych 
i z powrotem. Łatwo nie by-
ło, bo gimnazjaliści narzuci-
li dość ostre tempo. Prze-

jazd udało się ukończyć 
wszystkim. Na mecie 
oprócz wójta Tadeusza Kie-
lana zameldowali się m.in. 
skarbnik Gminy Lubin Ma-
rzena Kosydor, radny To-
masz Fuczek, pracownicy 
Urzędu Gminy, a także go-
spodarze obydwu miejsco-
wości Ryszard Bubnowski, 
sołtys Szklar Górnych oraz 
Łukasz Kurowski, sołtys 
Obory z rodziną. 

Zadanie sfinansowane 
zostało ze środków Gminy 
Lubin, ale samorząd ubiega 
się o środki zewnętrzne, 
kompensujące poniesione 
nakłady i pieniądze na kolej-
ny etap zadania. 

Inwestycja realizowana 
była od czerwca 2017 r. Jej 
koszt wyniósł 885 tys. zł. Na 
odcinku o długości ok. 2900 
mb od dawnego budynku 
stacji PKP w Szklarach Gór-
nych do zjazdu na ul. Cha-
brową w Oborze wykonana 
została nawierzchnia bitu-
miczna o szerokości dwóch 
metrów, odwodnienie po-
wierzchniowe, umocniono 

pobocza, wykonane zostało 
także oznakowanie pionowe 
i poziome ścieżki oraz upo-
rządkowano teren przyległy. 
Wykonany został mierzący 
około kilometra dojazd do 
ścieżki rowerowej  od ul. 
Chabrowej do przedłużenia 
ul. Różanej w Oborze, obej-
mujący wykonanie profilo-
wania i zagęszczenia podło-
ża oraz warstwy z kruszywa. 

W kolejnych etapach pla-
nowana jest kontynuacja 
budowy ścieżki na odcinku 
długości ok. 1100 metrów, 
do końca obrębu Szklary 
Górne oraz na terenie miej-
scowości Obora począwszy 
od działki 408 do skrzyżo-
wania z ulicą Malinową.

W następnych etapach 
zostaną również uwzględ-
nione elementy malej archi-
tektury w miejscach obsługi 
rowerzystów, zapewniają-
cych m.in. możliwość wypo-
czynku lub schronienia się 
przed deszczem.

Gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie budowy 
ścieżki w ramach Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014 – 
2020. Dotacja na zadanie, 
które ma zamknąć się kwotą 
ok. 1,3  mln zł mogłaby wy-
nieść nawet 820 tys. zł. 

(MG, ref. Infrastruktury 
UG w Lubinie)  

Ścieżka rowerowa Obora – Szklary oficjalnie otwarta 

Tonie 
w zieleni   

Prawie trzy kilometry nowoczesnej drogi rowerowej 
zamiast starego nieczynnego torowiska. Zakończył 
się pierwszy etap budowy ścieżki na odcinku Obora 
– Szklary Górne. W  oficjalnym otwarciu rowerowego 
szlaku uczestniczyli mieszkańcy, młodzież 
z Gminnego Gimnazjum oraz urzędnicy z wójtem 
Tadeuszem Kielanem na czele. 

Przed rozpoczęciem inwestycji. 

W trakcie realizacji zadania. 

Zakończona inwestycja. 
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Olbrzymie koszty pożaru w Kłopotowie 

Ponad 21 tys. zł zapłaciła 
Gmina Lubin za akcję ga-
szenia sierpniowego poża-
ru składowiska odpadów 
w Kłopotowie. To koszty 
ekwiwalentu dla strażaków, 
paliwa, wody i wypożycze-
nia sprzętu ciężkiego. 

Pożar, który wybuchł 20 
sierpnia 2017 r. w Kłopoto-

wie, gaszony był przez ponad 
dwie doby. W akcji wzięło 
udział 13 jednostek straży 
pożarnej.

Walka z ogniem na składo-
wisku odpadów była bardzo 
trudna. Pożar docierał do co-
raz niższych partii zalegają-
cych tam hałd śmieci i poja-
wiał się w miejscach, które 
wydawały się być już ugaszo-

ne. Potrzebny był ciężki 
sprzęt w postaci koparek, by 
palące się odpady przerzucać 
i ostatecznie dogaszać.

10. 576 zł – to kwota ekwi-
walentu wypłaconego straża-
kom z Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Lubin, pa-
liwo pochłonęło 2.271 zł, a ra-
chunek na kwotę 7.264 wy-
stawiło gminie Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji za zużytą 
wodę. Wypożyczenie sprzętu 
ciężkiego kosztowało prawie 
1300 zł.  Ogólny koszt udzia-
łu w akcji gaśniczej OSP 
Gminy Lubin zamknął się 
kwotą 21.407 zł. 

Był to już czwarty pożar 
składowiska odpadów w Kło-
potowie w ciągu ostatnich 
niespełna trzech lat. Ten 
z 2015 roku gaszono przez 
ponad tydzień. 

W przypadku poprzednich 
zdarzeń jedna z hipotez mó-
wiła o podpaleniu. Prokura-
torskie śledztwo w tej spra-
wie zostało jednak umorzo-
ne. Przed sądem w Lubinie 
toczy się proces przeciwko 
właścicielowi i dyrektorowi 
zarządzającemu Spółki R-
-Power.  Głogowska proku-
ratura w liczącym ponad 20 
stron akcie oskarżenia za-
rzuciła im m.in. składowanie 
odpadów niebezpiecznych, 
w warunkach do tego nie-
przeznaczonych, co mogło 

stanowić zagrożenia dla 
zdrowia mieszkających tam 
osób, poprzez zanieczysz-
czenie gleby i wody. 

Akt oskarżenia skierowany 
do lubińskiego sądu, objął 
okres od 1 stycznia 2015 r. do 
8 stycznia 2016 r., ale mate-
riał dowodowy w tej sprawie 
nadal jest gromadzony, po-
nieważ, mimo cofnięcia po-
zwolenia na składowanie od-
padów w tym miejscu oraz za-
kazów wjazdu dla samocho-

dów powyżej 3,5 tony – na 
wysypisko odpadów w Kłopo-
towie cały czas przyjeżdżają 
kolejne transporty śmieci. 

O pożarze z sierpnia 2017 
r. także powiadomiona zo-
stała głogowska prokuratu-
ra, jednak tego wątku nie 
włączono do prowadzonego 
postępowania i sprawa  
– zgodnie z właściwością 
miejscową – skierowana zo-
stała do Prokuratury Rejono-
wej w Lubinie.   (MG)   

W pierwszej dekadzie listopada zatrzymany został  kolejny tir 
usiłujący wwieźć odpady na teren składowiska w Kłopotowie. Tym 
razem – jak ustaliły policja i Inspekcja Ochrony Środowiska – śmieci 
pochodziły z Holandii. Choć firmie R-Power przed ponad rokiem 
cofnięto pozwolenie na gromadzenie odpadów w Kłopotowie – 
proceder trwa. Dwa tiry zatrzymane zostały 7 września br., dwa 
miesiące później kolejny ciężarowy samochód. Jego wjazd 
udaremniony został przez policję i Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Z dokumentów przewozowych tira wynikało, że odpady pochodziły 
z Holandii. Transport zatrzymano i skierowano na policyjny parking. 

 (MG)  

INFORMACJE

KOLEJNE ZATRZYMANE TIRY 

Gmina Lubin jest atrakcyjnym 
miejscem zamieszkania  dla osób za-
pracowanych, ceniących spokój  
i zdrowe, piękne otoczenie. W ciągu 
ostatnich dwudziestu lat liczba 
mieszkańców wzrosła o ponad 60 
proc. Dziś  jest ich ponad 15 tysięcy.

–  Co roku przybywa nam miesz-
kańców, jednocześnie bardzo dużo 
inwestujemy, by żyło się u nas coraz 
lepiej – mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin, inicjator nowej akcji 
promocyjnej. – Uważam, że każdy 
powinien płacić podatki tam, gdzie 
mieszka.  Meldunek to tylko jedna 
wizyta w naszym urzędzie, która zaj-
muje  mniej niż 10 minut. Nie ma 
żadnych kolejek, nie ma u nas  ko-
nieczności wypełniania wniosków 
i formularzy.

Nowe meldunki to korzyści zarówno 
dla mieszkańców, jak i dla Gminy Lu-
bin. Dla budżetu gminy wpływy z po-
datków  są bardzo istotne i to oczywiste, 
że  im większe przychody, tym większe 
nakłady na inwestycje.  Dla mieszkań-
ców to także korzyści – zyskują bezpo-
średni wpływ na wybór władz gminy 
i pośredni na jej priorytety i pla-
ny.   Wpływy z podatku PIT  to w budże-
cie w tym roku  22 mln 750 tys. zł.  Na-
kłady inwestycyjne m.in. na drogi, infra-
strukturę, oświatę i ochronę zdrowia 
wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat o  
450 % i wynoszą dziś ponad  32,5 mln zł.

– Wiemy jak trudno czasem zmobi-
lizować się do załatwienia urzędowych 
formalności, więc konkursem chcemy 

zmotywować trochę naszych miesz-
kańców i jednocześnie przypomnieć 
wszystkim, że to ważne, gdzie wpływa-
ją pieniądze z płaconych przez nich po-
datków – wyjaśnia wójt Tadeusz Kie-
lan – Podatki  powinny wpływać tam 
gdzie ludzie mieszkają. Ta akcja to 
promocja i  edukacja w jednym.

Do wygrania są m.in.  dwa laptopy 
i dwa tablety.  Udział w konkursie 
mogą wziąć osoby pełnoletnie, które 
od  1 stycznia do 31  grudnia 2017. 
dokonają zameldowania na pobyt 
stały na terenie Gminy Lubin z innej 
gminy. Muszą wypełnić formularz 
zgłoszeniowy  dostępny w  pok. 4 
(Biuro meldunkowe), w kancelarii 
urzędu  (pok. 5), a następnie złożyć 
go w kancelarii Urzędu Gminy lub 
przesłać pocztą na adres urzędu 
(59-300 Lubin, ul. Władysława Ło-
kietka 6)

Usługa zameldowania jest bezpłat-
na, wydanie zaświadczenia o tym 
meldunku także jest bezpłatne. Mel-
dunek ma miejsce „od ręki”. Wystar-
czy zgłosić się do Urzędu Gminy 
w Lubinie, pok. 4 (nr tel.76 8403 
103,104, 144. Do zgłoszenia meldun-
ku potrzebny jest tylko dokument toż-
samości  oraz  dokument potwierdza-
jący tytuł prawny do  lokalu.  W Gmi-
nie Lubin  nie trzeba wypełniać żad-
nych wniosków i formularzy. Nie trze-
ba także wymeldowywać się z dotych-
czasowego miejsca zamieszkania. 
Nasi urzędnicy załatwiają wszystkie 
formalności.   (SR)

Melduję się w Gminie Lubin i wygrywam…  

LAPTOPY I TABLETY 
DO WZIĘCIA 
Ogłaszamy akcję 
promocyjną 
i zachęcamy 
naszych nowych 
mieszkańców  do 
zameldowania  
na pobyt stały 
na terenie 
Gminy Lubin.  
Spośród osób, 
które dokonają 
niezbędnych 
formalności do 
końca grudnia 
tego roku  
i wypełnią  
formularz 
konkursowy, 
rozlosujemy 
atrakcyjne 
nagrody, m.in. 
laptopy i tablety.
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Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie 

Do 20 grudnia 2017 r. osoby po 65. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, które 
realizowane są w przychodniach w Siedlcach, Miłoradzicach, Raszówce i Szklarach Górnych, a także w Lubinie: 
w Medicusie przy ul. Armii Krajowej i Leśnej oraz w Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Słonecznej. 
W przypadku szczepień przeciwko grypie wśród seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, udowodniono, że 
szczepienie wykonywane na początku sezonu jesienno-zimowego zapobiega hospitalizacji z powodu zapalenia 
płuc i grypy oraz śmierci z powodu powikłań pogrypowych zarówno u osób z istniejącymi czynnikami ryzyka, jak 
i bez nich. 
Choć grypa może zdarzyć się w każdym wieku, to jednak ryzyko powikłań, hospitalizacji i zgonu z powodu tej 
choroby jest uzależnione zarówno od stanu zdrowia, jak i wieku chorego. Najczęstszymi powikłaniami zakażenia 
wirusem grypy są powikłania ze strony układu oddechowego – zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc bądź 
zapalenia oskrzeli wywołane przez sam wirus grypy.
Zważywszy jednak na fakt, że właśnie wśród seniorów grypa może zakończyć się w niekorzystny, czasem wręcz 
najbardziej dramatyczny sposób, a szczepienie jest skuteczną i bezpieczną metodą uniknięcia takich 
konsekwencji, zaleca się, aby każda osoba, która ukończyła 50. rok życia, zaszczepiła się przeciwko grypie 
w sezonie jej występowania.
Bezpłatne szczepienia na terenie Gminy Lubin finansowane są ze środków Powiatu Lubińskiego. 

ZBIORY LEPSZE NIŻ PRZED ROKIEM 
GUS podał wstępne szacunki wyników produkcji głównych upraw rolnych w kraju w 2017 roku. Zbiory zbóż 
podstawowych z mieszankami zbożowymi to 27,5 mln t, czyli o 2,1 mln t (o 8%) więcej od ubiegłorocznych 
zbiorów. Zbiory rzepaku i rzepiku zostały oszacowane na 2,7 mln t, czyli o około 23% więcej od zbiorów 
ubiegłorocznych. GUS wstępnie szacuje powierzchnię uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi 
w 2017 roku na 7,0 mln ha, również powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększy się 
w porównaniu do roku ubiegłego i wyniesie około 0,9 mln ha.
W województwie dolnośląskim zbiory zbóż w 2017 są większe niż w 2016 roku o ok. 6%, co daje ok. 146 tys. ton 
ziarna. Szacunkowe zbiory pszenicy ogółem są większe o ok. 5% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy 
zbliżonej powierzchni zasiewów. W bieżącym roku jęczmień zbierany był z powierzchni o około 3,5 tys. ha 
większej niż w poprzednim roku. Zbiory jęczmienia są o ok. 9,5% większe niż w roku ubiegłym (o ok. 39 tys. ton 
ziarna). Żyto zebrano z powierzchni o ok. 3,4% mniejszej, a zbiór wyszacowano na poziomie o ok. 3% wyższym 
niż w ubiegłym roku. Zbiory rzepaku są o ok. 7% większe niż w ubiegłym roku, rolnicy zebrali o ponad 18 tys. ton 
więcej nasion rzepaku. O 10% wzrósł areał uprawy rzepaku. Rzepak zbierany był z powierzchni o około 9 tys. ha 
większej niż w poprzednim roku, przy czym areał uprawy rzepaku jarego spadł o 1/3.

 ZABYTKOWA ALEJA LIPOWA W KRZECZYNIE WIELKIM
Gmina Lubin w latach 2016 - 2017 zrealizowała zadanie „Prace pielęgnacyjno-konserwatorskie drzew 
wchodzących w skład zabytkowej Alei Lipowej w Krzeczynie Wielkim, gmina Lubin”.
W 2016 r. wykonano prace  pielęgnacyjne 55 lip, wycięto dwa drzewa oraz usunięto jeden wykrot. Wiosną  2017 
r. w Alei nasadzono dwa nowe drzewa.
Na wykonanie zadania Gmina Lubin otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość ogólna przedsięwzięcia wyniosła: 27.679,62 zł.
Wysokość dofinansowania (dotacja) ze środków WFOŚiGW: 12.500,00 zł

Usuwanie azbestu  
w Gminie Lubin zakończone 

Informujemy, że w Gminie Lubin zakończyła się realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Lubin – 2017 r.”, dofinansowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskanie środków na ten cel było wynikiem 
przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

naboru wniosków a następnie rozstrzygnięcia konkursu pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 
Zadanie obejmowało wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubin. Prace obejmowały demontaż i całkowite usunięcie 
wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym do tego 

celu i uprawnionym składowisku odpadów.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 59.728,10 zł.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne – usunięto wyroby 
zawierające azbest z 68 posesji położonych na terenie Gminy Lubin –  w ilości 140,700 Mg .

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 59.728,10 zł,- , w tym kwota 50.768,88 zł  stanowi dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu, a pozostała część 

stanowi wkład własny Gminy Lubin.

Realizacja 500+ w Gminie Lubin 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r.  przyjmowane są 
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.
Do dnia 5 października 2017 r. zostały przyjęte 1053 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, w tym 358 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną.
Łącznie wydano 1006 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, w tym:
- 250 – na pierwsze dziecko,
- 756 – na drugie i kolejne dziecko.
Decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych 500+ są wydawane bez zbędnej zwłoki i z zachowaniem 
ustawowych terminów.

PRZYPILNUJ SWOJEGO CZWORONOGA!

W związku z licznymi przypadkami wypuszczania psów bez nadzoru poza tereny posesji 
i wałęsania się zwierząt Urząd Gminy w Lubinie przypomina o obowiązkach właścicieli zwierząt, 
wynikających z przyjętego Radę Gminy Lubin „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Lubin”.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
– zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania;
– niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscach publicznych;
– wyprowadzania psów na smyczy, a psów rasy uznawanej za agresywne na smyczy i w kagańcu;
– zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami.
Zabrania się osobom utrzymującym psy wypuszczania ich bez dozoru. Kto nie wykonuje obowiązków 
określonych w Regulaminie podlega karze grzywny!
Ponadto – zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny albo karze nagany!
 Pamiętajmy, że nawet łagodne przy domu psy, które przez brak szczelnego ogrodzenia gospodarstwa lub 
zaniedbanie właścicieli wydostaną się poza posesje, w obcym miejscu mogą zostać potrącone przez 
samochody, mogą stać się agresywne, wyrządzać szkody w mieniu, atakować inne zwierzęta domowe 
i gospodarcze, a w najgorszym przypadku zaatakować ludzi!
Pamiętajmy, że niezachowanie należytej dbałości i ostrożności przy utrzymaniu psów może doprowadzić do 
wyrządzenia szkody innym osobom!
Urząd Gminy w Lubinie przypomina, że właściciele psów, które bez dozoru będą przebywały poza granicami 
posesji, na podstawie wyżej przywołanych przepisów mogą być dyscyplinowani i karani przez policję 
mandatami karnymi.  (MK)



⁵RADA GMINY

Zmiany w Komisji 
Rewizyjnej 

Radny Roman Komarni-
cki został nowym człon-
kiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Lubin. Obec-
nie w tym gremium nie za-
siadał żaden z przedstawi-
cieli klubu „Rezem dla 
Gminy” , a o pełnej repre-
zentacji klubowej w komi-
sji rewizyjnej mówi Ustawa 
o samorządzie gminnym. 

„W skład komisji rewi-
zyjnej wchodzą radni, w 
tym przedstawiciele 
wszystkich klubów” – czy-
tamy w ustawie. Klub rad-
nych „Razem dla Gminy” 
miał swojego przedstawi-
ciela, ale w tym roku Ja-
nusz Zarenkiewicz opuścił 
jego szeregi, stając się rad-
nym niezależnym. 

Członkiem komisji rewi-
zyjnej pozostaje, ale nie re-
prezentuje już w niej  opo-
zycyjnego w stosunku do 
wójta klubu radnych. 

Stąd uzupełniające wy-
bory. 

Kandydaturę Romana 
Komarnickiego zgłosił 
przewodniczący Rady 
Gminy Lubin Norbert Gra-
bowski, a poparli ją jedno-
głośnie wszyscy obecni na 
sesji radni. 

Roman Komarnicki to 
doświadczony samorządo-
wiec, wieloletni przewodni-
czący Rady Gminy Lubin. 

Komisja rewizyjna liczy 
obecnie czterech członków. 
W jej skład wchodzą prze-
wodniczący Andrzej Olek 
oraz Patryk Jarkowiec, Ro-
man Komarnicki i Janusz 
Zarenkiewicz. 

(MG)  

Tomek Wędrowniczek 
w Urzędzie Gminy 

269 prezydentów, 299 
wiceprezydentów, 606 bur-
mistrzów i 811 wójtów od-
wiedził w ciągu 27 lat To-
masz Pawłowski. Na mapie 
jego podróży, po długiej 
przerwie, pojawił się także 
Lubin, gdzie spotkał się z 
wójtem Tadeuszem Kiela-
nem i skarbnikiem Marze-
ną Kosydor.  

Tomasz Pawłowski, zna-
ny w całym kraju jako To-
masz Wędrowniczek od 
1990 roku przemierza 
Polskę, odwiedzając go-
spodarzy, miast, gmin i po-
wiatów. Po raz ostatni w 
Gminie Lubin gościł w 
1999 roku, spotykając się 
wówczas z ówczesnym 
wójtem Wiesławem 
Szostakiem. 

Pan Tomek swoje podró-
że dokumentuje kronika-
mi, w których zbiera podpi-
sy samorządowców i foto-

grafie z nimi. Ma ich już 
kilkadziesiąt. Bezbłędnie 
wymienia nazwiska samo-
rządowców i funkcje przez 
nich piastowane w całym 
kraju. 

- Podziwiamy pana pa-
sję, doskonałą pamięć i 
rozległą wiedzę na temat 
funkcjonowania samorzą-
dów w Polsce, bo z całą 
pewnością jest pan skarb-
nicą wiedzy w tej niełatwej 
materii.  Życzymy Panu 
wielu dalszych niezapo-
mnianych wrażeń podczas 
podróży po kraju, satysfak-
cji z licznych nowych kon-
taktów zawieranych z sze-
fami samorządów różnych 
szczebli i niesłabnącej do-
brej energii, którą zaraża 
pan innych podczas swoich 
licznych wypraw – mówił 
podczas spotkania w Urzę-
dzie Gmin wójt Tadeusz 
Kielan.   (MG) 

Nowe nazwy ulic 

Od 27 września br. obowiązują nowe 
nazwy ulic w Raszówce: ul. gen. Karola 
Świerczewskiego zmieniona została na 
ul. Sportową, ul. Hanki Sawickiej na ul. 
Leszczynową, natomiast ul. Juliana 
Marchlewskiego na ul. Lipową.

Ich zmiana dokonana została uchwa-
łą Rady Gminy Lubin nr LI/341/2017 
z dnia 30.08.2017 r., na podstawie 

ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku 
o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 
r. poz. 744) i nie ma wpływu na waż-
ność dokumentów zawierających na-
zwę dotychczasową.

Zatem nie ma konieczności zmiany 

zarówno dokumentów tożsamości, 
czyli np. dowodu osobistego, jak rów-
nież dokumentów takich, jak prawo 
jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu. 
Wszystkie dokumenty zawierające sta-
rą nazwę ulicy zachowują swoją waż-
ność i będą obowiązywać dopóki nie 
upłynie termin ich ważności. Nie ma 
także konieczności składania zmiany 
deklaracji w sprawie gospodarowania 
odpadami, zarówno przez mieszkań-
ców, jak i zarządców nieruchomości. 
Zmiany zostaną dokonane z urzędu. 
Nie zachodzi również konieczność 
składania informacji w sprawie podat-
ku od nieruchomości celem aktualiza-
cji danych adresowych, niniejsze zmia-
ny zostaną dokonane z urzędu. Pisma 
oraz postępowania sądowe i admini-
stracyjne w sprawach dotyczących 
ujawnienia w księgach wieczystych 
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewi-
dencjach i dokumentach urzędowych 
zmiany nazwy dokonanej na podstawie 
ustawy są wolne od opłat i należy ich 
dokonać we własnym zakresie.

(Ref. Gosp. Komun.) 

Przyszłoroczne 
stawki podatkowe, 
warunki 
i odpłatność 
za usługi 
opiekuńcze oraz 
przekształcenia 
gminnych szkół – 
zdominowały 54. 
Sesję Rady Gminy 
Lubin. Przyjęto 
także  program 
współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi, 
który 
obowiązywać 
będzie 
w  przyszłym roku.

Program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowy-
mi poddany był wcześniej 
konsultacjom z organizacja-
mi pozarządowymi. Określa 
on w  sposób szczegółowy 
zasady oraz formy współ-
pracy samorządu z organi-
zacjami pożytku publiczne-
go i wolontariatem. W przy-

szłym roku na ten cel  prze-
znaczone będzie ponad 1 
mln 142 tys.

Kwestią formalną podda-
ną głosowaniu było  prze-
kształcenie naszych sześcio-
letnich szkół podstawowych 
w  szkoły ośmioletnie. Jest to 
związane z dokonaną już re-
formą oświaty i dotyczy pla-
cówek w Krzeczynie Wiel-
kim, Raszówce, Siedlcach, 
Szklarach Górnych i Nie-
mstowie. Od września pra-
cują j już jako szkoły 8-let-
nie, przepisy wymagały jed-
nak by do końca listopada 
rady podjęły w tych spra-
wach uchwały.

Radni zajmowali się też 
sprawami podatkowymi. Na 
wniosek wójta obniżono ce-
nę skupu żyta ogłoszoną 
przez Główny Urząd Staty-
styczny z  52,49  do 40 zł za 
kwintal. To ważne, bowiem 
ta kwota  jest przyjmowana 
za podstawę do obliczania 
podatku rolnego. 

Rada przyjęła także 
uchwałę w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości 
w przyszłym roku. Od 2015 
roku osoby fizyczne z Gminy 
Lubin są  zwolnione z  po-
datku od nieruchomości za 
budynki mieszkalne i nie-
mieszkalne (m.in. garaże, 
stajnie), dlatego mieszkańcy 
nie odczują żadnych podwy-
żek. Na tym samym pozio-

mie pozostał także podatek 
za grunty pozostałe. Zgod-
nie z obwieszczoną przez 
Ministra Finansów walory-
zacją, wzrosły pozostałe 
stawki podatków od grun-
tów, budynków i budowli.

Zgodnie z wnioskiem 
Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Lubinie,  utrzymane 
zostały taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę w miej-
scowości Gola, której miesz-
kańcy zawierają indywidual-
ne umowy z MPWiK. W po-
zostałych  miejscowościach, 
do których wodę dostarcza 
GZUKIM obowiązują taryfy 
uchwalone we wrześniu br.

Radni przyjęli także 
uchwałę  w sprawie szczegó-
łowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usłu-

gi opiekuńcze oraz specjali-
styczne usługi opiekuńcze. 
Uchwała systematyzuje i do-
stosowuje przepisy w tym 
zakresie do zmieniających 
się przepisów prawa.

Przesunięto także datę li-
kwidacji Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych w Księgi-
nicach. Nowym terminem li-
kwidacji jest koniec pierw-
szego kwartału przyszłego 
roku. Ma to bezpośredni 
związek z otrzymaną dotacją 
w kwocie ponad 1 mln 861 
tysięcy złotych na budowę 
dwóch punktów selektywne-
go zbierania odpadów ko-
munalnych. To pieniądze 
pozyskane z regionalnego 
programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2010.  (SR)

54. Sesja Rada Gminy Lubin 

WODA I PODATKI 
BEZ ZMIAN 



⁶ INWESTYCJE

 Ogłoszenie o naborze
nr 1/2017

Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowa-
rzyszenia Wolna Przedsiębiorczość 

w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą

Projekt grantowy pn. „Regionalny Pro-
gram Energetyki Prosumenckiej – mikro-

instalacje fotowoltaiczne w budynkach 
jednorodzinnych na terenie wybranych gmin 

Dolnego Śląska”

nr RPDS.03.01.00-02-0021/17

Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca ogłoszenia 
o konkursie znajduje się na stronie

 www.pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich
Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanych 

dalej gminami partnerskimi:
Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, 

Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty Wrocławskie, 
Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina 

Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, 
Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród, Gmina Żórawina.

Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest wyłonienie 
projektów, które w największym stopniu przyczynią się do 

osiągnięcia celów RPO WD, celów Działania 3.1 określonych 
w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności 

zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych w województwie dolnośląskim oraz celów projektu gran-

towego pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej 
– mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych 

na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym pro-
dukcji energii elektrycznej (wraz z podłączeniem tych źródeł 
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegającym na budo-
wie (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji 
służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fi zyczne 

w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych 
źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym ob-

szarze Dolnego Śląska. 

Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele budynku jedno-
rodzinnego znajdującego się na terenie jednej z gmin partner-

skich, spełniający kryteria oceny Grantobiorców.
Maksymalny poziom wsparcia fi nansowego (grantu) 

– 85% wydatków kwalifi kowalnych
Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifi ko-
walnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 

7 000,00 PLN brutto. 

Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifi kowalnych 
nie może przekroczyć:  7 000 PLN brutto x 10 kW 

= 70 000 PLN brutto.

Alokacja - Na realizację konkursu w ramach naboru nr 
1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN* (* Kwota prze-
znaczona na jedną gminę partnerską wynosi 1 279 250,00 

PLN i dotyczyć będzie udzielenia około 43 grantów  o łącznej 
minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW).

Wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony 
w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% wydatków 

kwalifi kowalnych 
Uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć

 tylko jeden wniosek o grant
Wydatki kwalifi kowalne – wydatki związane z nabyciem 

oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Katalog wydatków 
kwalifi kowalnych tj. wydatków ponoszonych przez Granto-

biorcę niezbędnych do celów realizacji Projektu zostały okre-
ślone w Regulaminie konkursu.

Termin składania  wniosków –  od dnia 29.12.2017 od go-
dziny 8:00  do dnia 31.01.2017 do godziny 15:00.

Miejsce składania wniosków – OTS Wolna Przedsiębior-
czość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub w Urzędzie Gminy 

właściwej  ze względu na adres lokalizacji inwestycji.
Forma składania wniosków  - zgodnie z Regulaminem 

konkursu. 
Okres realizacji projektu – do maja 2019 r. 

Kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z Regulaminem 
konkursu.

GORZYCA
Zakończył się pierwszy etap inwesty-

cji realizowanej pod nazwą „Przebudo-
wa dróg wewnętrznych i placu mane-
wrowego dla autobusów w Gorzycy”. 
Objął on wykonanie dwóch odcinków 
jezdni oraz linii oświetlenia ulicznego. 

Na dwóch wewnętrznych drogach 

wykonana została nawierzchnia z kost-
ki betonowej, zjazdy indywidualne, 
dojścia do posesji i miejsc odbioru od-
padów oraz dwa zjazdy z drogi powia-
towej. Łączna długość nowej na-
wierzchni wynosi ok. 300 metrów, 
a szerokość 4,5 m. 

Wykonany został także system od-
wodnienia w postaci studni chłonnej 
oraz drenażu francuskiego, a pobocza 
utwardzone zostały kruszywem łama-
nym.

Na całym tzw. „Osiedlu pod lasem” 
wykonane zostało także oświetlenie. 
Ustawiono zostały 24 słupy z oprawa-
mi LED, które dziś mają po raz pierw-
szy zaświecić. 

Koszt inwestycji wyniósł 806 tys. 831 
zł brutto.

Drugi etap zadnia, którego realizacja 
planowana jest w roku 2018 przewidu-
je przebudowę placu manewrowego 
oraz sąsiadujących z nim dróg.

Kolejne inwestycje drogowe zakończone 

PO ODBIORACH 
MIROSZOWICE KŁOPOTÓW

700 metrów nowej drogi, zjazdy do 
dróg gruntowych i dojazd do zatoki au-
tobusowej – to zadania wykonane w ra-
mach pierwszego etapu modernizacji 
drogi gminnej Miroszowice – Kłopo-
tów. Prace dobiegły właśnie końca, 
a przebudowany odcinek przeszedł od-
biór techniczny. 

Koszt inwestycji wyniósł 1 mln 185 
tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowa-
nie z Dolnośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w ramach „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019” 
w wysokości 50 proc. wartości zadania 
tj. 592 678,25 zł.

Poza wykonaniem nawierzchni bitu-
micznej na podbudowie o długości ok. 
700 metrów, zjazdów na przyległe dro-
gi gruntowe i dojazdu do zatoki auto-
busowej, zakres rzeczowy pierwszego 
etapu inwestycji objął także wykonanie 

systemu odwodnienia pasa drogowego 
i  uporządkowanie terenów przyle-
głych. 

Na przebudowanym odcinku po-
wstała linia oświetleniowa, obejmująca 
18 ledowych latarni ulicznych.

Czerniec, Gorzyca, Szklary Górne i Miroszowice – to kolejne miejscowości 
Gminy Lubin, w których wykonano nowe nawierzchnie gminnych dróg 
wewnętrznych i publicznych. 

SZKLARY GÓRNE
Nawierzchnia z kostki betonowej, 

zjazdy indywidualne i oświetlenie – to 
nowe elementy przebudowanej ulicy 
Sosnowej w Szklarach Górnych. Reali-
zacja zadania trwała dwa miesiące, 
a koszt inwestycji wyniósł 417 tys. zł. 

Zakres rzeczowy zadnia realizo-
wanego pod nazwą „Przebudowa 
ulicy Sosnowej na działce nr 6/80 
wraz z budową oświetlenia w miej-
scowości Szklary Górne” obejmował 
wykonanie: odcinka drogi wewnętrz-

nej o nawierzchni z kostki betonowej 
i długości ok. 210 m, szer. od 3,0 do 
4,5 m, zjazdów indywidualnych, 
dojść do posesji i miejsc odbioru od-
padów, odwodnienia drogowego, 
obejmującego m.in. drenaż francu-
ski oraz studnię chłonną, utwardze-
nia poboczy kruszywem łamanym, 
progu zwalniającego, wprowadzenie 
docelowej organizacji ruchu i wyko-
nanie tzw. zieleńców. W ramach in-
westycji wykonana została także 
kablowa linia oświetlenia drogowe-
go obejmującego montaż 15 słupów 
oświetleniowych wraz z oprawami 
oświetleniowymi LED.

(oprac. MG/RI)

CZERNIEC
W Czerńcu na odcinku 265 metrów 

wykonywana została nawierzchnia z 
kostki betonowej wraz z kanalizacją 
deszczową oraz siecią oświetlenia 
ulicznego. 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się 
w połowie czerwca, a 12 września odbył 
się odbiór techniczny zadania. 

Koszt inwestycji wyniósł 551 tys. 632 zł. 

 Miroszowice w trakcie  

 Szklary w trakcie 

 Czerniec przed 

 Gorzyca przed 

 Miroszowice PO 

 Szklary po 

 Czerniec po

 Gorzyca po 



⁷INWESTYCJE

Mieszkańcy czekali na tę in-
westycję kilkadziesiąt lat. Dro-
ga powiatowa przebiegająca 
przez Składowice w końcu do-
czekała się modernizacji. In-
westycja była możliwa dzięki 
zaangażowaniu środków fi-
nansowych Gminy Lubin. 

Choć stan drogi powiato-
wej w Składowicach stwarzał 

poważne zagrożenie dla zdro-
wia i życia mieszkańców 
w budżecie jej właściciela czy-
li powiatu lubińskiego wciąż 
brakowało środków na jej 
przebudowę, dlatego Gmina 
Lubin zdecydowała się party-
cypować w kosztach moder-
nizacji na poziomie 66 proc.  

- Dzień otwarcia drogi chy-

ba zaznaczymy w kalendarzu 
na czerwono. Po tylu latach, 
długiego wyczekiwania ma-
my wspaniałą drogę. Wcześ-
niej, jak padał deszcz nie szło 
tędy przejść, bo same kałuże 
były, kajakami można było 
pływać, takie były dziury - 
mówi Lucyna Franczak, soł-
tys Składowic. 

Nowe drogi w Księginicach i Składowicach 

WYCZEKIWANE OD LAT…  
Kwiaty, przecięcie wstęgi oraz tort z symboliczną, asfaltową nawierzchnią – w taki sposób mieszkańcy Księginic 
dziękowali władzom Gminy Lubin i Powiatu Lubińskiego za przebudowę drogi.

Prawie kilometr nowej na-
wierzchni jezdni, chodnik i kanali-
zacja deszczowa – to zakres prac 
wykonanych w miejscowości Księ-
ginice. Inwestycja była możliwa 
dzięki finansowemu wsparciu 
Gminy Lubin, która pokryła dwie 
trzecie kosztów tego zadania, zrea-
lizowanego na powiatowej drodze.

– My mieszkańcy, na co dzień je-
steśmy na tak zwanym drugim pla-
nie,  ale teraz chcieliśmy w sposób 
szczególny 
poka-

zać, że bardzo się cieszymy, że  mi-
mo wielu problemów udało się do-
prowadzić tę inwestycję do końca. 
Czekaliśmy na tę drogę wiele lat – 
mówiła Mirosława Piszel, miesz-
kanka Księginic, współorganiza-
torka spotkania.

– Jesteśmy dla was mieszkańców 
i cieszymy się, kiedy widać takie za-
angażowanie  i dbałość  o teren na 
którym mieszkacie – mówił Adam 
Myrda, starosta Powiatu Lubiń-
skiego.

– Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tej 

drogi. Mamy ambitny plan 
by w kolejnych latach, 

wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym , remonto-
wać nasze gminne „po-
wiatówki”, bo one 
świadczą o atrakcyjno-
ści i rozwoju naszego 

samorządu i służą 
wszystkim mieszkańcom 

– mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

Szczególne podziękowania skła-
dał także Norbert Grabowski, prze-
wodniczący Rady Gminy Lubin – 
Wyrazy wdzięczności należą się 
Henrykowi Nogajowi, byłemu soł-
tysowi, który od samego początku 
wspierał  naszą inicjatywę.

Nową drogę uroczyście poświęcił 
proboszcz ks. Tadeusz  Żurek. Do 
przecięcia symbolicznej  wstęgi za-

proszono jedna z najstarszych 
mieszkanek Księginic – Wandę 
Berg, która od pięciu pokoleń jest 
związana z wioską.

Przypomnijmy, że w ramach wy-
konywanego w Księginicach zada-
nia, na całej szerokości jezdni wy-
konana została nawierzchnia z ma-
styksu grysowego, wysokogatun-
kowej mieszanki mineralno-asfal-

towej, co jest gwarancją jakości wy-
konanych prac.

Koszt przebudowy wyniósł ok. 2 
mln zł, z czego Gmina Lubin pokry-
wa 66 proc. Podobne proporcje fi-
nansowania zachowane zostaną 
w przypadku dobiegającej końca 
modernizacji drogi powiatowej 
w Niemstowie.  (SR)

SKŁADOWICE 

Na czerwono w kalendarzu  

Oddanie do użytku nowej 
drogi było prawdziwym 
świętem całej społeczności 
tej miejscowości. Odbyło się 
uroczyste przecięcie wstęgi 
oraz poświęcenie wyremon-
towanego odcinka, a pierw-
szy kierowca otrzymał bu-
telkę szampana od wójta Ta-
deusza Kielana. 

- To nie jedyna droga po-
wiatowa, której moderniza-
cję w znaczącym stopniu fi-
nansujemy. Gdybyśmy nie 
wyłożyli pieniędzy z gmin-
nego budżetu, przez kolejne 
lata nic by się tutaj nie dzia-
ło – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

Wyremontowany odcinek 
drogi mierzy około kilome-
tra. Wyłożony został na-
wierzchnią asfaltową. Po-
wstały chodniki, zjazdy do 
posesji oraz kanalizacja 
deszczowa. Koszt inwestycji 
wyniósł 2 mln 41 tys. zł. Do-
datkowo przebudowano 
także 300-metrowy odcinek 
prowadzący w Kierunku 
Rudnej. 

- Mamy nadzieję, że ta do-
bra inwestycyjna passa bę-
dzie trwała nadal. Na etapie 
opracowywania jest doku-
mentacja projektowa prze-
budowy drogi w Szklarach 
Górnych w kierunku Szklar 

Dolnych, jak również 
z Księginic do Czerńca. 
W przyszłym roku planowa-
na jest modernizacja dróg 
w Gorzycy i kolejnego etapu 
przebudowy drogi w Nie-
mstowie. Ogromne nadzieje 
wiążemy z rządowym Pro-
gramem Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
drogowej, w ramach które-
go aplikujemy o środki na 
modernizację drogi Ra-
szówka – Miłoradzice, gdzie 
gmina zabezpieczyła tzw. fi-
nansowy wkład  własny – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.  

(MG) 



⁸ WYDARZYŁO SIĘ

„Paczka literacka” 
dla gminnej biblioteki 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
wspólnie z Wydawnictwem Agora zaprosiła 
biblioteki publiczne w naszym kraju do udziału 
w akcji „Paczka Literacka”. Pierwsze 1200 
bibliotek, które zgłosiły się do FRSI, otrzymało 
bezpłatnie pakiety z książkami i audiobookami.
Każda biblioteka mogła pozyskać cztery pakiety: 
jeden do biblioteki głównej oraz trzy do filii. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce 
otrzymała ogółem 84 książki oraz osiem 
audiobooków o łącznej wartości 3 500 zł.
„Paczki Literackie” udostępniono czytelnikom 
bibliotek w Raszówce, Księginicach, Niemstowie 
i Oborze. 
– Akcja „Paczka Literacka powstała po to, by 
podzielić się tym, co mamy najcenniejszego. 
Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce, a za 
Waszym pośrednictwem w ręce tysięcy 
czytelników w całej Polsce, książki naszego 
wydawnictwa. Niektóre z nich trafiły na listy 
bestsellerów i są z pewnością znane Waszym 
czytelnikom, a inne, mniej znane, być może staną 
się dla nich ważnym odkryciem. Wierzymy, że 
każda z tych książek stanie się źródłem 
przyjemności dla kogoś kto odwiedza Waszą 
bibliotekę – napisała w liście skierowanym do 
bibliotek w całym kraju  Małgorzata Skowrońska, 
dyrektor wydawniczy „Agory” . 
   (oprac. GBP)  

Miłośnicy grzybów po raz 
szósty już spotkali się na do-
rocznym Grzybobraniu 
w Buczynce. Przepiękne, je-
sienne ekspozycje cieszyły 
oko i duszę, a o ucztę dla 
podniebienia – jak zwykle – 
zadbały „Buczynianki”. 

Na grzybiarzy tradycyjnie 
czekały konkursy tematycz-
ne. W rywalizacji na naj-
większego i najcięższego 

grzyba wygrali mieszkańcy 
Buczynki Tadeusz i Józefa 
Kuta. 

W konkursach na najpięk-
niejszą grzybową kompozy-
cję oraz największą ilość ze-
branych darów lasu – kolej-
ny rok z rzędu – zwyciężyli 
Ewa i Waldemar Domowicz 
z Siedlec. 

– Na sukces tej imprezy 
składają się doskonały po-

mysł, perfekcyjne przygoto-
wanie, niepowtarzalne poło-
żenie Buczynki wśród pól i la-
sów oraz oczywiście wyjątko-
wa atmosfera tego miejsca 
i osoby, które to miejsce two-
rzą. Gratuluję pomysłu i jego 
realizacji oraz oczywiście wy-
ników wszystkim uczestni-
kom konkursu – mówił pod-
czas spotkania Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin. 

Nagrody w imieniu szefa 
gminnego samorządu wrę-
czała wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Lubin Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk. 

– Życzę wszystkim przyby-
łym na święto grzyba, by ich 
marzenia spełniały się tak 
szybko, jak rosną grzyby po 
deszczu - mówiła radna. 

Po rozstrzygnięciu kon-
kursów rozpoczęto degusta-

cję dań, przygotowanych 
przez „Buczynianki”. Były 
pierogi z mięsem, ruskie 
i z kapustą, a do tego czerwo-
ny barszczyk. Komu było 
mało, mógł delektować się 
przepyszną zupą gulaszową 
na dziczyźnie, która to potra-
wa stała się specjalnością 
„Buczynianek”.

Kolejny raz grzybobranie 
mogło liczyć na wsparcie  

Koła Łowieckiego „Rolnik” 
z Wrocławia. Bardzo miłymi 
uczestnikami byli również 
wychowankowie Domu 
Dziecka w Golance Dolnej. 
O oprawę artystyczną zadbał 
zespół „Leśne Echo” a grzy-
bowa uczta zorganizowana 
została przez Sołectwo Bu-
czynka i Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin.  

 (WW, AI) 

Grzybobranie w Buczynce po raz szósty 

Pierwszy dzień to czas powitań oraz rozlo-
kowania niemieckich gości w polskich do-
mach uczniów.

We wtorkowy poranek goście uczestniczyli 
w lekcjach prowadzonych przez polskich na-
uczycieli, a następnie wraz z przewodnikiem 
zwiedzali miasto, poznając najważniejsze za-
bytki oraz najciekawsze miejsca w Lubinie. Po 
południu natomiast odbyły się zawody krę-
glarskie, które wzbudziły wśród uczestników 
wiele sympatycznych emocji związanych ze 
sportową rywalizacją. 

Kolejny dzień to  wycieczka do Walimia, 
gdzie uczestnicy zwiedzali starą sztolnię,  któ-
rą podczas wojny  tworzyli pracownicy przy-
musowi i jeńcy  wojenni. Popołudnie nato-
miast grupa spędziła w Górach  Sowich gdzie 
zdobyli najwyższy szczyt: Wielką Sowę. 

W czwartek niemieccy goście udali się do  
muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy – do ko-
lejnego miejsca związanego z przeżyciami 
Polaków w czasie II Wojny Światowej.  Zwie-
dzili także Bazylikę mniejszą oraz rynek 
w Strzegomiu, natomiast w  Jaworze wszyscy 
wysłuchali ciekawej historii, jaką ma Kościół 
Pokoju. 

Piątek to wycieczka do Wrocławia, podczas 
której goście zwiedzili m.in. Panoramę Racła-
wicką oraz starą część stolicy Dolnego Śląska. 

Kolejne spotkanie odbędzie się już w marcu 
2018 r. kiedy to młodzież z Gminnego Gimna-
zjum pojedzie z rewizytą do swoich niemie-
ckich kolegów. 

(gimnazjumgl.superszkolna.pl) 

IV MIĘDZYNARODOWA 
WYMIANA W GIMNAZJUM 
GMINNYM W LUBINIE 
Tradycyjnie, jak co roku, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, w Gminnym 
Gimnazjum odbyła się  międzynarodowa wymiana polsko-niemiecka. 
To już czwarty raz do gminnych gimnazjalistów i ich nauczycieli przybyli uczniowie 
z zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły w Geilenkirchen. 



⁹ZABYTKI

Stan techniczny dzwonni-
cy od kilku lat wskazywał pil-
ną potrzebę jej gruntownej 
przebudowy.  

–  Szanse, że przetrwałaby 
ostatnie dwie wichury, były 
niewielkie. To był ostatni 
moment na rozpoczęcie re-
montu i uratowanie dzwon-
nicy, symbolu naszej miej-
scowości – mówili mieszkań-
cy podczas oficjalnego ot-
warcia odrestaurowanego 
zabytku. 

Inicjatorem rozpoczęcia 
prac restauratorskich był 
ksiądz proboszcz Tadeusz 
Żurek. To z jego inicjatywy 
w renowację włączyli się 
mieszkańcy Czerńca, jak rów-
nież władze Gminy Lubin. 

– Bez tak wielkiej pomocy 
finansowej samorządu ura-
towanie naszej dzwonnicy 
byłoby niemożliwe – mówił 
kapłan podczas uroczystości 
poświęcenia zabytku. Wyda-
rzenie to miało wyjątkowy 
wymiar i całą pewnością na 
długo zapisze w pamięci licz-
nie zgromadzonych miesz-
kańców Czerńca i okolicz-
nych miejscowości. 

Uroczystość rozpoczęła 
Msza Św., której przewodni-
czył Dziekan Dekanatu Lu-
bin Zachód ksiądz Walde-
mar Ćwikliński, a koncele-
brował ją ksiądz proboszcz 
Tadeusz Żurek, pełniący 
funkcję Wicedziekana tegoż 
Dekanatu. 

W wygłoszonej homilii 
podkreślona została potrze-
ba dbałości o obiekty kultu 
religijnego. 

- To wyraz miłości, przy-
wiązania do Pana Boga, 
a także sposób wyrażenia 
wdzięczności za Jego opiekę 
nad nami i przyszłymi poko-
leniami podczas naszej ziem-
skiej pielgrzymki. To także 
gwarancja, że tutaj,  w tym 
konkretnym miejscu będzie-
my zawsze mogli liczyć na 
Jego pomoc i wsparcie – mó-
wił ksiądz Tadeusz Żurek. 

Kapłan złożył podziękowa-
nia wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do odrestau-
rowania przykościelnej 
dzwonnicy. Kierował je m.in. 
do Tadeusza Kielana, wójta 
Gminy Lubin, Norberta Gra-
bowskiego,  przewodniczą-
cego Rady Gminy Lubin, inż. 
Juliana Tomaszewskiego, 
który w imieniu parafii nad-
zorował prace konserwator-
skie, jak również sołtys Re-
naty Jężak, Rady Sołeckiej 
Czerńca i oczywiście miesz-
kańców tej miejscowości. 

Odrestaurowany obiekt 
poświęcił ksiądz dziekan 
Waldemar Ćwikliński, na-
wiązując do symboliki dzwo-
nu, towarzyszącego człowie-
kowi od urodzin aż do śmier-
ci i to od najdawniejszych 
czasów. 

– Dotacje na ratowanie za-
bytków to pieniądze najlepiej 
i najwłaściwiej wydane. Bar-
dzo się cieszę, że mogliśmy, 
jako samorząd, przyczynić 
się do uratowania dzwonnicy 
w Czerńcu, jak również odre-
staurowania innych zabyt-
ków naszej gminy. Dziękuję 
serdecznie księdzu probosz-
czowi, który był inicjatorem 
tego przedsięwzięcia, jak 
również mieszkańcom, któ-
rzy z dużym zaangażowa-
niem przyłączyli się do tej 

inicjatywy – mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Wszyscy, którzy przyczy-
nili się do odrestaurowania 
zabytku zostali wymienieni 
i złożyli swoje podpisy w spe-
cjalnej nocie fundacyjnej, 
która zostanie za-

chowana w górnej części 
dzwonnicy. 

Wewnątrz wieży umiesz-
czona została pamiątkowa 
tablica wykonana przez Ja-
cka Rękawicznego, artystę 
rzeźbiarza z Księginic. 

Dzwonu po 
raz pierwszy 
użyli, zachę-
ceni do tego 
przez księdza 
proboszcza, 
wójt Tadeusz 
Kielan i prze-
wodniczący 
rady Norbert Grabowski. 

Na wszystkich mieszkań-
ców czekał tort, którym czę-
stowała sołtys Renata Jężak.  

Restauracja dzwonnicy 
kosztowała 172 tys. 217 zł. 
Gminna dotacja wyniosła 
129 tys. 163 zł. przy udziale 
43 tys. 054 zł środków włas-
nych parafii.

Zakres robót obejmował 
m.in. wzmocnienie funda-
mentów i kotwienie cokołów, 
remont dolnej czterobocznej 
oraz górnej ośmiobocznej 
partii wieży, remont stolarki 
okiennej, schodów drewnia-
nych i drzwi, montaż instala-
cji odgromowej oraz  upo-
rządkowanie i utwardzenie 

terenu wokół wieży.
Drewniana dzwonnica 

znajdująca się przy Kościele 
p.w. Matki Boskiej Wspomo-
żenia Wiernych w Czerńcu 
pochodzi z czasów odbudo-
wy świątyni ok. 1791 – 1794 
roku. Drewnianą konstruk-
cję wzniesiono na ceglanej 
podmurówce o rzucie kwa-
dratu. Zwężająca się ku gó-
rze bryła dzwonnicy zwień-
czona jest ośmioboczną wie-
życzką z otworami okienny-
mi. 

Na terenie Gminy Lubin 
zabytkowe dzwonnice znaj-
dują się także w Siedlcach 
i Dąbrowie Górnej.   

 (MG)  

Zabytkowa dzwonnica w Czerńcu odrestaurowana! 

To jedna z trzech 
zabytkowych 
dzwonnic 
zachowanych do 
dziś na terenie 
Gminy Lubin 
i jedna z pięciu 
w Diecezji 
Legnickiej – 
prawdziwa perła 
architektury 
sakralnej z końca 
XVIII wieku. 
Zakończyła 
się właśnie 
gruntowna 
restauracja 
zabytku, która 
pozwoli ocalić 
go dla kolejnych 
pokoleń. 

rady Norbert Grabowski. terenu wokół wieży.

URATOWANA PERŁA 
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W roku szkolnym 
2017/2018 
w placówkach 
Gminy Lubin 
naukę rozpoczęło 
850 uczniów - 733 
osoby w szkołach 
podstawowych, 
a 117  w Gminnym 
Gimnazjum 
w Lubinie.  

To z pewnością wyjątkowy 
rok dla uczniów Gminnego 
Gimnazjum, którzy rozpoczęli 
naukę w nowej siedzibie. Bu-
dynek przy ul. Księcia Ludwi-
ka od maja br. jest własnością  
gminy. Został specjalnie zmo-
dernizowany i dostosowany 

do potrzeb gimnazja-
listów. 

Malowanie ścian, 
wymiana posa-
dzek i drzwi, uzu-
pełnienie oświet-
lenia oraz montaż 
armatury sanitar-
nej – to tylko nie-
które zadania wy-
konane w ramach 
adaptacji budynku 
przy Gminnego Gim-
nazjum. 

W przygotowaniu sal 
lekcyjnych pomagali  na-
uczyciele w czasie wakacji, 
ustawiając pomoce dydaktycz-
ne i kompletując wyposażenie 
klas. Jak sami przyznają, mają 
w tym doświadczenie. Naj-
pierw tworzyli Gminne Gim-
nazjum przy ul. Skłodow-
skiej-Curie, później przepro-
wadzali się do Gimnazjum nr 
1 przy ul. Szpakowej w Lubi-

nie, a teraz urzą-
dzają szkołę przy ul. Księcia 
Ludwika I. Tym razem siedzi-
bę ostateczną – bo właścicie-
lem budynku od maja jest 
gmina. 

Wysi-
łek się opła-

cał. Duże, jasne 
i przestronne sale po-

wodują, że uczniowie mogą 
czuć się tu komfortowo. 

Najbardziej pracochłonne 
były zadania wynikające z ko-
nieczności dostosowania kla-
tek schodowych i pomieszczeń 
gimnazjum do obowiązują-
cych przepisów przeciwpoża-
rowych.  Polegały one m.in. na 
wymianie drzwi, montażu 
ścianek aluminiowych i okien 
oddymiających oraz moderni-
zacji istniejącego systemu od-
dymiania. 

Jedynym mankamentem 
jest brak auli, ale i z tego impa-
su udało się wybrnąć, z powo-
dzeniem inaugurując rok 
szkolny na korytarzu. 

W uroczystości uczestniczył 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin, który przyjechał z ży-
czeniami pozytywnych tylko 
ocen i upominkami.   (MG) 

W SZKOLE

Dwa nowe oddziały po-
wstały w zamiejscowym, 
lubińskim oddziale Gmin-
nego Przedszkola im. Jana 
Pawła II w Raszówce. Ma-
luchy mają do dyspozycji 
nowe, przestronne, sło-
neczne i nowocześnie wy-
posażone sale. 

Na przełomie maja 
i czerwca okazało się, że nie 
dla wszystkich chętnych ma-
luchów znalazły się miejsca 
w gminnym przedszkolu 
i przedszkolach miejskich. 

–  Musieliśmy natychmiast 
rozwiązać ten problem, stąd 

dodatkowy nabór i decyzja 
i  rozbudowie przedszkola 
– tłumaczy Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

Zadanie nie było łatwe, 
ponieważ oprócz moderni-
zacji sal dydaktycznych, 
trzeba była stworzyć nowy  
węzeł sanitarny. 

– Szczerze mówiąc nie 
wierzyłem, że uda się to zro-
bić w tak krótkim czasie, bo 
była to poważna, wymagają-
ca czasu i wielu nakładów 
inwestycja, wręcz  graniczy-
ło to z cudem  – przyznaje 
Julian Tomaszewski, inspek-
tor nadzoru budowlanego.  

A jednak  w połowie sierp-
nia rozbudowa zamiejscowe-
go oddziału gminnego 
przedszkola przy ul. Orlej 32 
w Lubinie została zakończo-
na, a puste dotychczas po-

mieszczenia zamieniły się 
w bajecznie kolorowe i  pełne 
zabawek sale dydaktyczne. 

Gminne Przedszkole 
w bieżącym roku szkolnym 
dysponuje 234 miejscami, 

pięćdziesięcioma więcej niż 
w roku ubiegłym. 

Wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan, który odwiedził 
placówkę podziękował dy-
rekcji i pracownikom za za-

angażowanie i skuteczność 
w przeprowadzaniu moder-
nizacji, a maluchom wręczył 
upominki w postaci puzzli 
z ilustrowanymi zabytkami 
powiatu lubińskiego.  (MG) 

Gminne przedszkole po liftingu 

NOWOŚCI 
W BIBLIOTECE 
Wydawnicze nowości pojawiły się w gminnych 
bibliotekach. Książki zakupione zostały w ramach  
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Priorytet1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych, ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 
państwa. 

- Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 8 tys. zł, 
dzięki której księgozbiory naszych bibliotek powiększyły 
się o kolejnych 399 nowości książkowych – mówi Wioletta 
Olech, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest 
uchwalonym przez Radę Ministrów programem 
wieloletnim na lata 2016-2020. Jego operatorem jest 
Biblioteka Narodowa. Program ma na celu wzmocnienie 
aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych 
poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych 
publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek 
publicznych. 
Dotacja pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

(WO) 

Nowy rok w nowym gimnazjum 

PO PIERWSZYM 
DZWONKU 

Inauguracja roku szkolnego w nowym Gminnym Gimnazjum.

Wakacyjna 
przeprowadzka. 
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Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopni-
ckiej w Krzeczynie Wielkim 
przepięknym programem 
artystycznym podziękowali 
nauczycielom za ich trud, 
opiekę i serce, które wkłada-
ją w swoją pracę. 

Nauczycielom podziękowa-
ła także dyrektor szkoły Elżbie-
ta Młynek, życząc im dalszych 
sukcesów i wytrwałości w tej 
wymagającej dużego trudu 
i poświęcenia profesji, kierując 
słowa podziękowań do wszyst-
kich pracowników szkoły. 

W sposób wyjątkowy 
Dzień Nauczyciela uczcili 
uczniowie, prezentując się 
w fenomenalnym  muzyczno-
-tanecznym programie arty-
stycznym. 

Uroczystość zgromadziła 
wielu gości. Wzięli w niej 
udział radni Rady Gminy Lu-
bin Jan Olejnik i Janusz Za-
renkiewicz, radny miejski 
Stanisław Klimowicz, panie 
sołtys z Krzeczyna Małego 
i Chróstnika Lidia Cesarz i El-
żbieta Białosiewicz, a wójta 
Tadeusza Kielna reprezento-
wał Alfred Pilch, kierownik 

referatu oświaty Urzędu Gmi-
ny w Lubinie. Swoją obecnoś-
cią Dzień Edukacji Narodo-
wej w Krzeczynie Wielkim za-

szczycili także ksiądz pro-
boszcz Kazimierz Rapacz 
oraz reprezentacja Zespołu 
Folklorystycznego „Lubin” 

z Krzeczyna Wielkiego, która 
przyjechała z przepięknym, 
własnoręcznie robionym tor-
tem. 

Były życzenia, kwiaty i pre-
zenty, w tym m.in. tort od Ra-
dy Rodziców. 

(MG) 

Uczniowie z Krzeczyna Wielkiego podziękowali pedagogom 

- O tych nauczycielach 
z całą pewnością można po-
wiedzieć, że są w pełni 
współczesnymi edukatora-
mi, którzy „nie wtłaczają, 
a wyzwalają, nie ciągną 
a wznoszą, nie ugniatają, 
a kształtują” – mówiła Bar-
bara Tórz, kierownik Refera-
tu Oświaty, Kultury Fizycz-
nej i Zdrowia Urzędu Gminy 
w Lubinie. 

W tym roku Nagrodę Wój-
ta Gminy Lubin otrzymało 
osiem osób: Katarzyna Fo-
ryś, dyrektor Przedszkola 
im. Jana Pawła II w Raszów-
ce, Lucyna Szudrowicz, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Raszówce, Bogusława Po-
bol, nauczyciel edukacji dla 
bezpieczeństwa i pedagog 
w Gimnazjum w Lubinie, 

Violetta Stepień, nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej 
w SP w Niemstowie, Danuta 
Więczkowska, nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej 
w SP w Szklarach Górnych, 
Renata Oleszczyk, nauczy-
ciel przyrody w SP w Ra-
szówce, Anita Jakubiak, na-
uczyciel edukacji przed-
szkolnej w Przedszkolu Jana 
Pawła II w Raszówce oraz 
Kinga Asmus-Kożuszek, na-
uczyciel matematyki w SP 
w Siedlcach. 

- Miniony rok szkolny to 
niełatwy czas, to okres kiedy 
należało zmierzyć się z refor-
mą ustroju szkolnego, zorga-
nizować właściwe warunki 
nauczania w klasach siód-
mych, jak również zapewnić 
jak najlepszą kadrę pedago-

giczną. To także czas, kiedy 
w jednostkach oświatowych 
realizowanych było wiele do-
datkowych projektów edu-
kacyjnych. W szkołach pro-
wadzone były autorskie pro-
gramy i  innowacje pedago-
giczne. Dlatego też wszyst-
kim dyrektorom, osobom 
w pełni zaangażowanym 
w wykonywanie swoich obo-
wiązków przyznana została  

Nagroda Samorządu Gminy 
Lubin – uzasadniła kierow-
nik Barbara Tórz. 

Nagrody te otrzymali El-
żbieta Piasny, dyrektor SP 
im. Jana Brzechwy w Szkla-

rach Górnych, Krystyna Sza-
rowska, dyrektor SP im. 
Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach, Mirosława Ko-
rzeniowska, dyrektor SP im. 
Janusza Korczaka w Nie-
mstowie, Elżbieta Młynek, 
dyrektor SP im. Marii Ko-
nopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim oraz Mateusz Mar-
ciniak, dyrektor Gimnazjum 
w Lubinie. 

W gronie wyróżnionych za 
działalność w roku 
2016/2017 znaleźli się także 
nauczyciele z gminnych jed-
nostek oświatowych, szcze-
gólnie zaangażowani w pra-

cę z uczniem i na jego rzecz, 
osiągający wiele sukcesów 
pedagogicznych, wyróżnia-
jący się w swojej pracy edu-
kacyjno-wychowawczej, czę-
sto podejmujący się wielu 
dodatkowych przedsięwzięć 
i cieszący się dużym uzna-
niem uczniów. Nauczyciele 
ci są autorami programów 
wychowawczych, profilak-
tycznych, edukacyjnych 
i bardzo często społecznika-
mi. Są to osoby z pasją, któ-
rych efekty działań widoczne 
są bądź to w wynikach 
sprawdzianów i egzaminów 
końcowych, czy podczas 
wielu prezentacji, konkur-
sów oraz akademii, a także 
mierzone sukcesami ucz-
niów. Wyróżnienia otrzyma-
li: Marta Mazur i Agnieszka 
Czerwińska-Różałow z Gim-
nazjum w Lubinie, Dorota 

Kusio, Irena Gałach i Anna 
Skrzyńska z SP w Niemsto-
wie, Anna Warzocha, Małgo-
rzata Ryś i Irena Wituszyń-
ska z SP w Raszówce, To-
masz Haber i Adrian Dragan 
z SP w Szklarach Górnych, 
Monika Mielniczak i Małgo-
rzata Stachowska-Socha 
z Przedszkola im. Jana Pawła 
II w Raszówce, Aldona Ma-
ziarz, Marta Orligóra i Ja-
dwiga Demczuk z SP im. 
Marii Konopnickiej w Krze-
czynie Wielkim oraz Anna 
Rogalska i Beata Oczyńska-
-Stattler z SP w Siedlcach. 

Wyróżnionym pedagogom 
nagrody wręczali przewodni-
czący Rady Gminy Lubin 
Norbert Grabowski, prze-
wodnicząca komisji oświaty 
i kultury Rady Gminy Lubin 
Zofia Marcinkiewicz oraz 
skarbnik Marzena Kosydor. 

W imieniu wójta Tadeusza 
Kielana życzenia wytrwało-
ści w ciężkiej nauczycielskiej 
pracy profesji złożył  prze-
wodniczący Norbert Gra-
bowski. W spotkaniu z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, 
które odbyło się w Centrum 
Kultury „Muza” w Lubinie 
uczestniczyli także radny 
Gminy Lubin, członek komi-
sji oświaty i kultury Jan Olej-
nik oraz prezes oddziału 
ZNP w Lubinie Beata Gold-
szajdt i przewodniczący Ko-
misji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowa-
nia w Lubinie Ryszard Lis.

(MG) 

Są aktywni, ambitni i kreatywni. Wymagają od siebie, ale także od innych, w gąszczu 
codziennych obowiązków znajdują czas na realizację nowych przedsięwzięć i pomysłów 
odpowiadających oczekiwaniom uczniów i wymaganiom dzisiejszych czasów… Dzień Edukacji 
Narodowej był okazją do nagrodzenia wyróżniających się pedagogów Gminy Lubin. Życzenia 
skierowane były do wszystkich, którzy wykonują tę wymagającą powołania i serca pracę.  

W gronie wyróżnionych za Kusio, Irena Gałach i Anna 

Dzień Edukacji Narodowej 2017 

PEDAGODZY Z MISJĄ 
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35 – lecie Zbrodni 
Lubińskiej

Wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan 
uczestniczył 
w obchodach 35. 
rocznicy Zbrodni 
Lubińskiej. Okrągłą 
rocznicę tragedii z 1982 
roku uczczono w sposób wyjątkowo uroczysty. W obchodach wzięli 
udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. 
– Jest zbrodnią strzelać do bezbronnych ludzi. Zbrodnia Lubińska 
była końcem PRL. Kule nie były w stanie dać legitymacji tej władzy 
i zastraszyć lubinian – mówił przy pomniku Pamięci Ofiar Lubin 
prezydent Andrzej Duda. Podziękował także wszystkim, którzy 
walczyli w imię wolnej Polski.
W organizację obchodów 35. rocznicy Zbrodni Lubińskiej włączyła 
się Gmina Lubin.
–  Musimy pamiętać o tym, co wydarzyło się w Lubinie w sierpniu 
1982 roku, naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by pamiętały 
o tym kolejne pokolenia. Jest to, niestety okupione krwią niewinnych 
ludzi, świadectwo udziału Lubina i Lubinian w walce o wolną, 
niezależną Polskę. Jestem pełen podziwu i szacunku dla ludzi, którzy 
wówczas stanowczo pokazali swój sprzeciw wobec komunistycznego 
reżimu, który próbował stłamsić naszą wolność. To dzięki nim dziś 
żyjemy w wolnym kraju i nasza wdzięczność dla ich heroizmu będzie 
dozgonna – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
31 sierpnia 1982 r. podczas pokojowej manifestacji 
w Lubinie w rocznicę porozumień sierpniowych od kul i milicji oraz 
ZOMO zginęły trzy osoby: Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski 
i Mieczysław Poźniak. Kilkadziesiąt innych zostało rannych. Wielu 
z nich nigdy już nie wróciło do pełni zdrowia.   (MG) 

– My jako związek Sybi-
raków nie jesteśmy sami. 
Mamy pomocników, ma-
my tych, którzy nas hono-
rują, a my za to włączamy 
ich do swojego grona. Do 
grona tych, którzy pamię-
tają o tej karcie historii 
Polski – mówiła Antonina 
Buchta ze Związku Sybi-
raków w Lubinie.

Podczas spotkania, któ-
re odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Lubinie  
Honorową Odznaką Sybi-
raka Odznaczeni zostali 
prezydent Lubina, staro-
sta powiatu, dyrektor Ze-
społu Szkół Sportowych 
oraz wójt Gminy Lubin.

To właśnie z inicjatywy 
szefa gminnego samorzą-
du Tadeusza Kielana dele-
gacja Sybiraków z terenu 
Gminy Lubin uczestniczy-
ła w XVII Międzynarodo-

wym Marszu Pamięci Ze-
słańców Sybiru, który pod 
honorowym patronatem  
Szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjo-
nowanych w dniach 7-8 
września 2017 r. odbył się 
w Białymstoku. 

– Przymusowe wysiedle-
nia,  tragedie, które miały 
miejsce na Syberii i związa-
ne z tym ludzkie dramaty – 
to także część historii mojej 
rodziny. Przede wszystkim 
jednak to bardzo ważna 
karta w historii Polski, 
o której próbowano zapo-
mnieć i którą starano się 
zmarginalizować. Jej dra-
matyzm dopomina się 
o godne uszanowanie, a tak 
naprawdę Sybirakom nigdy 
we właściwy sposób nie od-
dano hołdu za cierpienia, 
które przeżyli. Dlatego na-
szym obowiązkiem jest 

o nich pamiętać i spowodo-
wać, by pamiętały o nich 
także kolejne pokolenia – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin, który osobi-
ście uczestniczył białosto-
ckich uroczystościach. 

Pierwsze zsyłki Polaków 
na Sybir rozpoczęły się 10 
lutego 1940 roku. Histo-
rycy nie są zgodni co do 
liczby osób objętych przy-
musową deportacją. Zwią-
zek Sybiraków twierdzi, że 
na Wschód wywieziono 
1,3 mln osób, a nawet 150 
tysięcy osób w wyniku re-
presji sowieckiego oku-
panta mogło stracić życie.  

Ci, którzy przeżyli woj-
nę na zesłaniu, wrócili 
z Syberii w 1945 i 1946 ro-
ku, osiedlając się m.in. na 
Dolnym Śląsku. Na tere-
nie Gminy Lubin mieszka 
18 Sybiraków.  (MG) 

HONOROWA ODZNAKA 
Światowy Dzień Sybiraka 

Światowy Dzień 
Sybiraka – jak co 
roku w Lubinie 
– był okazją 
do spotkania 
i wspomnień 
osób 
w tragicznych 
okolicznościach 
wysiedlonych 
z Polski, ale 
także do 
uhonorowania 
tych, którzy 
na rzecz 
społeczności 
Sybiraków 
działają, 
którzy z nimi 
współpracują 
i którzy pamięć 
o tej polskiej 
tragedii 
przekazują 
kolejnym 
pokoleniom. 

Nadzieja i odwaga, te dwie 
cechy Polaków pomogły 
przetrwać lata zaborów 
i wierzyć w to, że Polska bę-
dzie wolna i niepodległa. 
W 99. rocznicę odzyskania 
niepodległości modlitwą, 
kwiatami, wierszem i pieś-
nią oddawaliśmy hołd na-
szym przodkom, którzy 
w walce o wolną Polskę od-
dali to, co mieli najcenniej-
sze, czyli własne życie.

Obchody Święta Niepodle-
głości zainaugurowała o godz. 

10.00 uroczysta msza św. 
w kościele p.w. Św. Michała 
Archanioła w Siedlcach. 
Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele Urzędu Gminy z Tade-
uszem Kielanem, wójtem 
gminy na czele, przedstawi-
ciele Rady Gminy razem 
z przewodniczącym Norber-
tem Grabowskim, kierownicy 
gminnych ośrodków i instytu-
cji, szkół, przedszkoli, przed-
stawiciele sołectw oraz licznie 
zgromadzeni uczniowie 
i mieszkańcy gminy. W tak 
uroczystej chwili nie zabrakło 

oczywiście pocztów sztanda-
rowych i pięknych głosów 
członków dziecięcej scholi, 
które uświetniły uroczystą 
mszę św. w intencji Ojczyzny. 

– Dwie ważne cnoty, które 
cechowały naszych przod-
ków i decydowały o sile naro-
du polskiego, to wiara i na-
dzieja – mówił w homilii 
ksiądz proboszcz Tadeusz 
Żurek. – Ale nasza historia, 
to nie tylko zbrojna walka 
o wolność, to także niezłom-
ność w przekazywaniu trady-
cji, kultury, języka i wiary. 

Dzięki temu zaborcy i oku-
panci nie byli w stanie złamać 
naszego narodowego ducha. 
Dlatego to bardzo ważne, by 
młode pokolenie Polaków 
miało te cnoty i nie chodzi 
o to, by karmić ich męczeń-
stwem, ale by dzięki nim dba-
ły o rozwój i pomyślność na-
szej Ojczyzny.

A jak rozumieją niepodle-
głość młodzi ludzie? – To Oj-
czyzna i naród – mówi Kacper 
Maciejczak z Raszówki. – To 
wolny kraj, ustanowione gra-
nice i język – dodaje Szymon 

Czaja, także z Raszówki. 
Po mszy, przy zbiorowej 

mogile Żołnierzy Wojska Pol-
skiego, dzięki młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w Siedl-
cach, zebrani mogli usłyszeć 
specjalna prezentację patrio-
tyczną. – Musimy dbać o wol-
ność i pielęgnować ją jak skarb 
największy – recytowała mię-
dzy innymi Gabriela Dychała 
z Dąbrowy Górnej. 

Pod pomnikiem odśpiewa-
no hymn, zapalono znicz i zło-
żono wieńce.

– Na szczęście dziś nie musi-
my już oddawać życia w obro-
nie Ojczyzny. Patriotyzm, to 
w dzisiejszych czasach dbałość 
o tradycje, ich kultywowanie 
i szacunek dla pracy oraz Oj-
czyzny. To także godne obcho-
dzenie świąt narodowych – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin, dziękując jedno-
cześnie zebranym za tak liczne 
uczestnictwo w obchodach 99. 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 

Pod pomnikiem zaprezen-
tował się także zespół wokal-

ny „ Siedlecka nuta”. Nato-
miast w sali gimnastycznej 
szkoły w Siedlcach zorgani-
zowano występ dzieci 
z przedszkola w Raszówce. 
Najmłodsi pięknie ubrani 
w stroje i barwy narodowe 
tańczyli, śpiewali i deklamo-
wali przed licznie zgroma-
dzoną publicznością. Wójt 
Tadeusz Kielan nagrodził ich 
okolicznościowym dyplo-
mem i słodkościami.

Ten podniosły nastrój 
zwieńczył koncert pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu ze-
społu „Głosy z Szewskiej”. To 
grupa studentów i absolwen-
tów wrocławskiego Duszpa-
sterstwa Akademickiego „Ma-
ciejówka”. Aranżacjami za-
prezentowanych utworów zaj-
mowali się ksiądz Bartek Kot 
i Ola Kot z Zimnej Wody. Ze-
spół wykonał kilkanaście pieś-
ni, ostatnie razem z udziałem 
publiczności. Na wszystkich 
czekał później pyszna, aroma-
tyczna i gorąca grochówka.  

 (SR)

W rocznicę odzyskania niepodległości 
Czaja, także z Raszówki. 

mogile Żołnierzy Wojska Pol-
skiego, dzięki młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w Siedl-
cach, zebrani mogli usłyszeć 
specjalna prezentację patrio-
tyczną. – Musimy dbać o wol-
ność i pielęgnować ją jak skarb 
największy – recytowała mię-
dzy innymi Gabriela Dychała 
z Dąbrowy Górnej. 

no hymn, zapalono znicz i zło-
żono wieńce.
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Z legendą 
w tle 

Utwory z repertuaru Giacomo Pucciniego, Giuseppe  
Verdiego czy Georgesa Bizeta zabrzmiały w Kościele 
pod wezwaniem św. Antoniego w Niemstowie. Koncert 
operowo-operetkowo po raz drugi zorganizowało sto-
warzyszenie „Nasz Niemstów” i po raz drugi spotkał 
się on z wielkim aplauzem publiczności. 

Wyjątkowy wystrój kościoła, a także prowadzącej do 
niego alei wprowadził gości w wyjątkowy  nastrój, zanim 
jeszcze zabrzmiały pierwsze takty muzyki. 

Rozpoczęcie koncertu poprzedziło odczytanie „Legen-
dy o Białej Damie”, z którą to narracją zmierzył się radny  
Andrzej Olek. Właśnie ta niemstowska legenda stanowiła 
inspirację i wytyczyła kierunki muzycznej podróży, w któ-
rą zabrano publiczność tego wieczoru.  Była ona wyjątko-
wa nie tylko dzięki doborowi wybitnego klasycznego re-
pertuaru, ale także – a może przede wszystkim – dzięki 
wyjątkowemu wykonaniu. Przed publicznością w Nie-
mstowie zaprezentowali się wrocławski tenor Karol Lipiń-
ski oraz sopranistka Marta Brzezińska, przy akompania-
mencie Katarzyny Neugebauer. 

W arcymistrzowski sposób, pełen wdzięku i humoru 
koncert poprowadzili Beata Moroch, prezes Stowarzysze-
nia „Nasz Niemstów” oraz Mateusz Wiśniewski z wroc-
ławskiego Stowarzyszenia im. Richarda Straussa. 

Po koncercie odbył się bankiet, podczas którego pub-
liczność mogła porozmawiać z artystami. Towarzyszyła 
mu wystawa lokalnych twórców. Swoje prace prezentowa-
li rzeźbiarz Jan Bartkowicz, Klara Heller, specjalizująca 
się w malowaniu ołówkiem i akwarelami, Panie Kowalskie 
czyli mama z dwiema córkami, które całym sercem oddają 
się hafciarstwu, Weronika Szymańska, która właśnie 
w Niemstowie odkryła swoją miłość do malarstwa oraz 
Ewa Sawczenko, która łączy pasję i pracę, zajmując się re-
nowacją płócien i gobelinów, co czyniła m.in. w…  Pałacu 
Buckingham. 

Koncert zorganizowany został przez Stowarzyszenie 
„Nasz Niemstów” we współpracy ze Stowarzyszeniem im. 
Richarda Straussa, przy wsparciu finansowym Gminy Lu-
bin.   (MG) 

Nie tylko „Barka”, ale tak-
że „Abba Ojcze” i inne utwo-
ry, które już zawsze przywoły-
wać będą w naszych sercach 
Jana Pawła II zabrzmiały 
mocno, ale przy tym wyjątko-
wo wzruszająco, profesjonal-
nie, ale i swojsko, bo przecież 
wszyscy znamy je doskonale. 

Zespół Iskra dał wyraz 
swoich muzycznych umie-
jętności, ale i oddania Papie-
żowi Polakowi, bo brzmiał 

naturalnie, prawdziwie 
i autentycznie, wzruszając 
publiczność i dostarczając 
jej niezwykłych wrażeń  du-
chowych i artystycznych. 

- Wysłuchałam tego kon-
certu po raz drugi, ale z nie-
cierpliwością czekam na je-
go trzecią odsłonę. To coś 
naprawdę wyjątkowego, co 
chce się zobaczyć i czego 
chce się wysłuchać jeszcze 
raz – mówiła po koncercie 

radna Gminy Lubin Zofia 
Marcinkiewicz. 

Koncert zorganizowany 
został w Gorzycy z inicja-
tywy Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin, przy którym 
działa zespół Iskra, jak 

również księdza pro-
boszcza Krzysztofa 

Klima oraz radnego 
Gorzycy Jana Olejnika. 

Zarówno ksiądz proboszcz 
jak i gospodarz miejsco-
wości podziękowali za ten 
wyjątkowy słowno-mu-
zyczny montaż, przeplata-
ny materiałem filmowym, 
który na długo zapisze się 
w pamięci widzów… 

 (MG) 

Wyjątkowy koncert w Gorzycy i Chróstniku  

W HOŁDZIE 
OJCU ŚWIĘTEMU  
„Barka”, ukochana pieśń Papieża Polaka, była zwieńczeniem wyjątkowego 
koncertu, który  rozbrzmiewał w Kościele p.w. św. Józefa w Gorzycy oraz 
w świetlicy w Chróstniku. W tę muzyczną podróż zabrał publiczność zespół 
„Iskra” , by w ten sposób uczcić 39. rocznicę powołania Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. 
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W pełnej krasie i  jak zwy-
kle na wysokim poziomie ar-
tystycznym na jubileuszowej 
uroczystości zeprezentowały 
się członkinie zespołu „Leśne 
Echo” z Raszówki pod kie-
rownictwem Witolda Klocka. 
Program artystyczny rozpo-
częły fragmenty „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego, 
potem był polonez, do które-
go panie poprosiły panów, 
a wisienkę na torcie stanowił 
występ zespołu, który swój 
dziesięcioletni dorobek arty-
styczny zaprezentował w wy-
jątkowym kolażu muzycz-
nym. 

Życzeń tego wieczoru pły-
nęło wiele. W imieniu wójta 

Gminy Lubin list gratulacyj-
ny odczytał przewodniczący 
Rady Gminy Norbert Gra-
bowski, podkreślając w nim 
dorobek zespołu. 

- Tradycja, obyczaje i sztu-
ka – to część naszego naro-
dowego, ale także regional-
nego dziedzictwa, to boga-
ctwo naszej lokalnej społecz-
ności i powód do dumy. Od 
dziesięciu lat jesteście Pań-
stwo ambasadorami kultury 
naszego regionu, którą pie-
lęgnujecie i przekazujecie ko-
lejnym pokoleniom. Do wy-
razów uznania załączamy ży-
czenia dalszych lat owocnej 
twórczości i satysfakcji z rea-
lizacji planów artystycznych, 

prosząc także o przyjęcie ży-
czeń wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym – mówił 
przewodniczący Norbert 
Grabowski. 

Wyjątkową niespodzianką 
był udział w uroczystości re-
daktor Małgorzaty Majeran-
-Kokott, promującej folklor 
na antenie Polskiego Radia 
Wrocław. To w prowadzonej 
przez nią Liście Przebojów 
Ludowych zespół „Leśne 
Echo” zajął wysokie drugie 
miejsce. 

Z wyjątkowym prezentem 
pojawił się radny Marcin Ny-
klewicz, który każdej z pań, 
jak również kierownikowi 
„Leśnego Echa” wręczył pu-

dełko opatrzone specjalną 
dedykacją. Co było w środku, 
miało pozostać tajemnicą. 

Upominki, życzenia i cie-
płe słowa kierowali do człon-
ków zespołu m.in. sołtys Ra-
szówki Tadeusz Kosturek 
wraz z Radą Sołecką, sołtys 
Raszowej Małej Leszek Ko-
zacki, radny Jan Olejnik, jak 
również dyrektorzy Gminnej 
Biblioteki Publicznej Wiolet-
ta Olech i Ośrodka Kultury 

Gminy Lubin Magdalena Du-
bińska. 

Wyjątkowo wzruszającym 
momentem było odczytanie 
listu, skierowanego do kie-
rownika „Leśnego Echa” Wi-
tolda Klocka, którego autor-
ką była pani Maria Wolak. 

- Najpiękniejsze, co spot-
kało mnie w minionym dzie-
sięcioleciu, to uczestnictwo 
w Zespole pod Pana prze-
wodnictwem. Sądzę, że będę 
wyrazicielką myśli moich Ko-
leżanek, jeśli powiem, że nie 
tylko występy z różnych oka-
zji dają nam dużo emocji, sa-
tysfakcji i miłych wrażeń, ale 
każdy dzień próby, jest dla 
nas dniem świątecznym. Kła-
niamy się nisko Panu i dzię-
kujemy z serdecznością wiel-
ką za zaangażowanie w dąże-
niu do perfekcji wykonania 
utworu i za całą muzyczną 
edukację – napisała Maria 
Wolak. 

Na koniec uroczystości 
odbyło się tłuczenie szkła na 
szczęście i za dalszą pomyśl-
ność. A potem był przepięk-
ny i przepyszny tort ufundo-
wany przez mieszkańców 
Raszówki państwa Janinę 
i Mieczysława Doroszkiewi-
czów.   (MG) 

NASZE ZESPOŁY

Jubileusz zespołu „Leśne Echo” z Raszówki  

SZKŁO NA 
SZCZĘŚCIE

Kwiaty, życzenia, wspomnienia i tort, ale przede wszystkim 
bogaty przekrój twórczości zespołu od folkloru, przez pieśni 
obcojęzyczne i kresowe po poezję śpiewaną. Jubileusz 10-lecia 
obchodził zespół „Leśne Echo” z Raszówki. Były fragmenty 
„Wesela”, polonez i tłuczenie szkła, na szczęście oczywiście…  

Zespół „Leśne Echo” tworzą: Zofia Andrejszyn, Maria Wolak, Genowefa Lefek, Czesława Wrona, Cecylia Ga-
łązka, Elżbieta Kosturek, Anna Świderska, Ewa Bała, Jadwiga Sobczak, Danuta Gałajda, Teresa Rybińska, 
Maria Chorążyk. Kierownik artystycznym jest Witold Klocek. 

 ICH WIELE, ON JEDEN! 
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Ukraina, Białoruś, Francja, 
Wilno, Warszawa czy Wrocław 
– to tylko niewielki fragment 
trasy artystycznej, którą 
w czasie swojej piętnastoletniej 
karierze przemierzył Zespół 
Folklorystyczny „Zachęta” 
z Zimnej Wody. Dopełnia ją udział 
w ogólnopolskich festiwalach, 
programach telewizyjnych i III 
miejsce w radiowej liście przebojów 
Polskiego Radia Wrocław. 

Zespół Folklorystyczny 
„Zachęta” powstał 15 lat te-
mu z inicjatywy Teresy Kot 
i jej córki  Agnieszki Milcza-
rek, które stworzyły go od 
podstaw, przyciągając do 
siebie ludzi z pasją i miłoś-
cią do muzyki ludowej. 

Do dziś zespół działa pod 
bacznym okiem Teresy Kot, 
wzbogacając dziedzictwo 
kulturowe swojej miejsco-
wości, naszego regionu 
i kraju. To ona czuwa, by re-
pertuar zespołu był staran-
nie dobierany, sięgając przy 
tej okazji do przekazów lu-

dowych naszych dziadów, 
pradziadów i rodziców, do 
kultury, z której my wszyscy 
wyrastamy.

W repertuarze zespołu 
znajdują się piosenki pa-
triotyczne, folklorystyczne, 
religijne, jednak największą 
wagę Teresa Kot przywiązu-
je do piosenek naszych ro-
dziców i dziadków, którzy 
po II wojnie światowej przy-
byli na nasze tereny z Kre-
sów Wschodnich. 

– Tworzymy wielopokole-
niowy zespół. Wstąpienie 
do niego najmłodsi traktują 

jak zaszczyt, a nie obowią-
zek.  Już wiemy, że nasze 
wnuki, jeżeli nawet nie będą 
występowały w „Zachęcie” - 
to na pewno będą pokole-
niem śpiewającym piosenki 
naszych rodziców oraz 
dziadków – mówi Zuzanna 
Pęciak z zespołu „Zachęta”. 

Dzięki bogatemu reper-
tuarowi „Zachęta” rozsła-
wia Zimną Wodę w swojej 
gminie, powiecie, woje-
wództwie i kraju. Oklaski-
wana jest również poza gra-
nicami Polski. Występy we 
Francji (2013), na Litwie 

(2016), Ukrainie (2008), 
Białorusi (2010) - cieszyły 
się dużą popularnością 
wśród miejscowej Polonii.

Środowisko twórcze Zim-
nej Wody jest wielokulturo-
we, mieszkają tu katolicy 
oraz prawosławni, dlatego 
też w repertuarze „Zachęty” 
nie brakuje piosenek, kolęd 
i pastorałek łemkowskich. 
Zespół uczestniczy także 
w wydarzeniach artystycz-
nych i społecznych ważnych 
dla tej społeczności, wyko-
nując wówczas utwory w ję-
zyku łemkowskim. 

W roku 2017 Zespół „Za-
chęta” nominowany został 
przez Radę Artystyczną 
Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin w kategorii: muzyka, ta-
niec, śpiew II edycji plebis-
cytu Anioł Kultury Gminy 
Lubin. 

Uroczystość z okazji 15. 
rocznicy istnienia zespołu 
była wyjątkową artystyczną 
ucztą. Życzeniom i gratula-
cjom nie było końca. Złożył 
je m.in. wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego 
dr Tadeusz Samborski, któ-
ry z „Zachętą” związany jest 
od wielu lat. To on jest po-
mysłodawcą nazwy zespołu, 
która wielkim litrami zapi-
sała się w historii i kulturze 
naszego regionu. Wśród go-
ści znaleźli się także wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan, skarbnik Marzena Ko-
sydor i wicestarosta legnicki 
Krzysztof Sowiński. Wielką 
niespodzianką była obec-
ność wieloletniego, byłego 
już proboszcza parafii p.w. 
Świętej Trójcy w Zimnej 

Wodzie  księdza Jana Dzie-
wulskiego. Na dowód wielo-
kulturowości Zimnej Wody 
na uroczystości razem poja-
wili obecni gospodarze 
miejscowych parafii: katoli-
ckiej ksiądz Andrzej Toma-
szewski oraz prawosławnej 
ksiądz Jerzy Malisz. 

Oprócz jubilatów na sce-
nie zaprezentował się Ze-
spół Folklorystyczny „Lu-
bin” z Krzeczyna Wielkiego, 
Kabaret „Ale Baby” z Krze-
czyna Małego, trzecie poko-
lenie „Zachęty” – wnuki pa-
ni Teresy Kot – Łucja, i Be-
nedykt, a specjalnie z Londy-
nu na uroczystość przyje-
chała i zaśpiewała Magdale-
na Gajzler, córki członki ze-
społu Elżbiety Niedzielskiej. 

(MG/źródło Zespół Zachęta)  

Z pasmem sukcesów 
15 lat Zespołu „Zachęta” z Zimnej Wody 

MUZYCZNA 
PIĘTNASTKA
Zespół „Zachęta” tworzą: 
Teresa Kot, Aleksandra Kot, 
Bernadeta Kot, Joanna Rylska, 
Katarzyna Kłos, Marek Pęciak, 
Zuzanna Pęciak, Aleksandra 
Pęciak, Józefa Krop, Krystyna 
Poniatowska, Elżbieta 
Niedzielska, Elżbieta Jagiełło, 
Danuta Iwaniak, Małgorzata 
Langowska i Janina Sowizdrzał

MINISTER DOCENIŁ 
Terasa Kot w 2009 roku 
odebrała dyplom Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z okazji VIII 
Legnickich Dni Kultury 
Kresowej za upowszechnianie 
kultury oraz wspieranie 
wydarzeń związanych z kulturą 
i historią Kresów Wschodnich. 
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GRUNT 
TO RODZINA
W dzień 90. urodzin pani Olga Fecko z Chróstnika 
w doskonałej formie przyjęła życzenia, kwiaty 
i upominki od wójta Tadeusza Kielana, sołtys Elżbiety 
Białosiewicz oraz Janiny Muchy – mieszkanki Osieka 
i byłej radnej Gminy Lubin. 
Dom pani Olgi tętni życiem i na pewno nie może ona 
narzekać na nudę. Trudno się dziwić: sama miała troje 
dzieci: Anię, Jana i Marysię, a doczekała się pięciorga 
wnucząt i ośmiorga prawnucząt. Tylko jedna z córek jest 
daleko, na pozostałe dzieci może liczyć cały czas. 
W dniu urodzin na stole stanął przepiękny tort, były 
rozmaite słodkości, szampan i oczywiście wiele 
serdecznych życzeń.
Pani Olga w okolice Lubina przejechała w 1947 r. spod 
Jasła, wraz z przyszłym mężem. Najpierw mieszkała 
w Niemstowie i Gogołowicach, by ostatecznie osiedlić 
się wraz z rodzicami w Chróstniku. Właśnie tu – trzy 
lata później - powiedziała sakramentalne „tak” 
swojemu wybrankowi.  
Praca i wychowanie dzieci zdominowała życie pani Olgi. 
Najpierw pomoc rodzicom w gospodarstwie, potem 
zajmowanie się domem, bo mąż pracował zawodowo 
i dodatkowo popołudniami zajmował się rolą. Odszedł 
mając zaledwie 58 lat, a pani Olga stała się głową 
rodziny. 
– Teraz to oni muszą się mną zajmować, ale narzekać 
nie mogę, dobre mam te dzieci, szanują mnie i opiekują 
się mną – mówi seniorka. 
Z okazji urodzin prababci prawnuczki Ala i Oliwia 
przyniosły własnoręcznie wykonane laurki. 
(MG) 
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Pani Ludwika urodziła się w Ska-
łacie w województwie tarnopolskim. 
W 1946 r. została stamtąd wysiedlo-
na i trafiła do Wąsosza w powiecie 
górowskim. Przyjechała tu z tatą 
i rodzeństwem. Mamę straciła pod-
czas wojny. 

I właśnie w Wąsoszu poznała Leo-
na Czerwińskiego, za którego wyszła 
za mąż w 1948 r. Mieszkali kolejno 
w Gryżycach i Wyszęcicach. Mają 
dwóch synów, dwóch wnuków i dwie 
wnuczki oraz czterech prawnuków, 
a w drodze jest już bardzo wyczeki-
wana prawnuczka Rozalia.  

W 1999 r., już po śmierci męża, 
który odszedł osiem lat wcześniej, 
pani Ludwika zamieszkała w Oborze 
u jednego z synów. 

W rodzinie państwa Czerwiń-
skim bardzo ważna jest tra-
dycja i historia.

– Mama dwukrotnie 
odwiedziła rodzinny 
Skałat na Kresach 
Wschodnich, po raz 
pierwszy po 55 latach 
od przymusowego wy-
siedlenia. W obydwu 
przypadkach były to na-

prawdę wzruszające chwile – opo-
wiada synowa pani Ludwiki. 

Z wizyty wójta Tadeusza Kielana, 
oprócz jubilatki, bardzo zadowolony 
był ośmioletni prawnuczek Wojtek – 
zapalony szachista, który mimo bar-
dzo młodego wieku ma już czwartą 
kategorię szachową. Podczas symul-
tany na jednym z turniejów rozegrał 
z szefem gminnego samorządu poje-
dynek, który trwał aż 2,5 godziny. 

Podczas urodzinowego spotkania 
były życzenia, kwiaty, tort wykonany 
własnoręcznie przez synową 
i wnuczkę oraz rogaliki z nadzieniem 
z róży, z krzewu przywiezionego 
przez panią Rozalię z rodzinnego 
Skałatu na Kresach. 

(MG)  

Pani Stanisława Dąbrowska 
mieszka w Bukownej od 46 lat. 
Wraz mężem przyjechała na Dol-
ny Śląsk z Rzeszowszczyzny – za 
chlebem. Mąż pracował jako kie-
rowca, ona zajmowała się domem 
i wychowaniem szóstki dzieci.

7 sierpnia pani Stanisława ob-
chodziła swoje 90. urodziny. Z tej 
okazji odwiedził ją wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan, sołtys Cze-
sław Niemiec, rada sołecka Bu-
kownej, artystki z zespołu „Swoj-
ska Nuta” oraz oczywiście liczna 
rodzina.

Pasją pani Stanisławy jest 
ogród, w którym pielęgnuje kwia-
ty, uprawia warzywa, hoduje kury. 
Sama zajmuje się też domem. 
W wolnych chwilach czyta książki 
– uwielbia poezję, jej ulubionym 
autorem jest Adam Mickiewicz, 
którego działa recytuje z pamięci. 
Zaproszeni na urodzinowe spot-
kanie goście mogli więc posłuchać 
fragmentów „Pana Tadeusza”, 
„Konrada Wallenroda” oraz „Bal-
lad i romansów”. 

Słowa Adama Mickiewicza „że 
rozum z dowcipem idą w parze..” 
są życiowym mottem pani Stani-
sławy.

Na sierpniowej uroczystości nie 
zabrakło pysznego ciasta, pięk-
nych kwiatów oraz życzeń zdrowia 
i pomyślności.  (SW, AH)

Z WIZYTĄ 
U DOSTOJNEJ 
JUBILATKI 

Pani Ludwika Czerwińska 
z Obory obchodziła swoje 
90. urodziny. Życzenia 
wszelkiej pomyślności, 
miłości i wielu kolejnych lat 
w zdrowiu złożył dostojnej 
jubilatce wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan. 

Rozważna i dowcipna 
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Otoczona najbliższymi, 
w ciepłej rodzinnej atmo-
sferze, z radością i wzrusze-
niem zarazem opowiadała 
historię swojego życia. Pani 
Jadwiga miała 12 lat, kiedy 
wybuchła II wojna świato-
wa. Mieszkała wówczas 
w Łodzi, skąd wraz z rodzi-
ną przeprowadziła się do 
Szczecina, by ostatecznie 
zamieszkać w Oborze. 

– Dużo mówiło się, że tu 
będzie lepiej, że są PGR-y , 
że można mieć swoją kro-
wę, dostaje się deputat i ła-
twiej będzie wychować 
dzieci, a miałam ich czwo-
ro w wieku od 4 do 8 lat. 
Dlatego zdecydowaliśmy 
się na przeprowadzkę. Do 
Obory przyjechaliśmy 
w 1958 roku. Praca do 
najlżejszych nie należała, 
zawsze powtarzam, że by-
łam w pegeerze od czarnej 
roboty – śmieje się pani Ja-
dwiga. – Ale najważniej-
sze, że była i dało się z niej 
godnie wyżyć – dodaje.

– Choć PGR-y nie cieszy-
ły się dobrą sławą, nie mo-
gliśmy narzekać. Koledzy, 
których rodzice mieli go-

spodarstwa, musieli po 
szkole pomagać w polu, my 
spędzaliśmy czas na zaba-
wie. W mieszkaniu była bie-
żąca woda i kanalizacja i ja-
ko pierwsi na wsi  mieliśmy 
kolorowy telewizor – wspo-
mina syn Roman. 

Pani Jadwiga ma czworo 
dzieci, trzech synów i córkę, 
ośmioro wnucząt i dziewię-
cioro prawnucząt. Dziesią-
ta prawnuczka wkrótce ma 
pojawić się świecie. Gdy 
spotykają się w czasie świąt 
i jubileuszy, do stołu zasia-
da ponad 40 osób. 

Mimo licznych obowiąz-
ków pani Jadwiga oddała się 
także pracy społecznej. Przez 
dwie kadencje pełniła funk-
cję radnej Gminy Lubin.   

Do dziś tryska energią 
i humorem, choć – jak sama 
mówi – chorób ma więcej 
niż ozdób na choince. 
Uwielbia książki, filmy do-
kumentalne, namiętnie gra 
w scrabble, rozwiązuje krzy-
żówki i szydełkuje. Swoim 

pasjom oddaje w ulubionym 
fotelu w salonie, który jest  
dożywotnio zarezerwowany 
dla seniorki rodu. 

Pani Jadwiga ma swoją re-
ceptę na dobre samopoczucie 
i doskonałą kondycję. Gdy 
tylko może,  rezygnuje z diete-

tycznych dań przygotowywa-
nych przez córkę Elżbietę. Po-
trafi zbiec do piwnicy, przy-
nieść stamtąd ziemniaki i pod 
nieobecność córki usmażyć 
sobie górę placków ziemnia-
czanych, które uwielbia. Mi-
mo długiego wietrzenia 
mieszkania, grzechu najczęś-
ciej nie daje się ukryć… – 
Gdybym jadała tylko to, co 
córka, dawno bym umarła – 
żartuje pani Jadwiga. 

W 90. rocznicę urodzin 
panią Jadwigę odwiedził 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan, który dostojnej ju-
bilatce złożył życzenia dal-
szych lat w zdrowiu, wszel-
kiej pomyślności i radości 
z obecności z najbliższych.

Maja Grohman

Rozśpiewana 
jubilatka

1 sierpnia br. Pani Maria 
Frydel z Miłoradzic obchodzi-
ła swoje 90. urodziny. Z tej 
okazji jubilatkę odwiedził 
Wójt Gminy Lubin Pan Tade-
usz Kielan, radna gminy Lu-
bin Sylwia Pęczkowicz-Ku-
duk i sołtys Zdzisława Rzem-
powska. 

Ten wyjątkowy dzień był 
również okazją do spotkania 
w rodzinnym gronie. Państwo 
Frydel wychowali siedmioro 
dzieci. Pani Maria pomimo 
ciężkiej choroby jest osobą 

pogodną, bardzo lubiącą 
śpiewać. Rodzina mówi 
o niej, że to „prawdziwy 
anioł”. 

Pani Maria i jej mąż Włady-
sław zawsze mogą liczyć na 
swoje dzieci, które na co 
dzień się nimi opiekują. 

Na uroczystości nie zabra-
kło oczywiście urodzinowego 
tortu, upominków oraz ży-
czeń i  wszelkiej pomyślności, 
które na ręce szanownej jubi-
latki złożyli zaproszeni go-
ście.  (AS, AH)

Rozalia Wolniewicz ze 
Szklar Górnych nigdy nie 
paliła papierosów. Jest 
energiczna, wesoła i bezpo-
średnia. Chętnie ogląda te-
lewizję i doskonale orientu-
je się w wydarzeniach poli-
tycznych w kraju. W świet-
nej formie niedawno ob-
chodziła 95. urodziny.

Pani Rozalia urodziła się 
w 1922 r. w Murowanej Go-
ślinie, w powiecie poznań-
skim. Z rodzicami miesz-
kała tam do 1945 r. Po ślu-
bie przeprowadziła się do 
męża, do Przebędowa. 
Państwo Wolniewicz mają 
pięcioro dzieci, dwie córki 
i trzech synów. Doczekali 
się 12 wnucząt i 14 pra-
wnucząt. W drodze na 
świat jest praprawnuczka.

Jak mówi pani Rozalia, 
Szklary Górne zna jak włas-
ną kieszeń, bo od 1974 r. za-
częła tu przyjeżdżać w od-
wiedziny do jednej z córek, 
która mieszka tu wraz ze 
swoją rodziną. – W Przebę-

dowie nasz dom stał na 
uboczu. Po śmierci męża 
i na skutek różnych zdarzeń 
życiowych, w 2013 roku 
zdecydowałam się przepro-
wadzić na stałe do Szklar 
Górnych do córki i zięcia – 
mówi pani Rozalia.

Pomimo swoich lat, pani 
Rozalia ma doskonałą pa-
mięć, której niejedna mło-
da osoba mogłaby poza-
zdrościć. Chętnie opowia-
da o swoim życiu. Pomimo, 
że los bardzo ją doświad-
czył, jest bardzo pogodną 

osobą, chętnie żartuje 
i śmieje się.

Z okazji pięknego jubile-
uszu sędziwą mieszkankę 
Szklar Górnych odwiedził 
wójt Tadeusz Kielan oraz 
radny Tomasz Fuczek.  

(MG) 

świeczek 
na torcie 95

Jubileuszowe spotkania niezmiennie dostarczają pięknych emocji

SEKRET DŁUGOWIECZNOŚCI 
TKWI W... PLACKACH
Trudno było 
uwierzyć, że 
energiczna kobieta, 
która otworzyła 
drzwi, jest 
obchodzącą 90. 
urodziny jubilatką. 
Doskonała forma 
i uśmiech na twarzy 
sugerowały, że to 
raczej opiekunka, 
siostra, a być 
może nawet córka 
dostojnej seniorki. 
Szybko jednak 
okazało się, że 
dziarska gospodyni 
to Jadwiga Świtała, 
która w tym dniu 
obchodziła okrągłą 
rocznicę swoich 
urodzin. 
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Po burzliwych obradach, 
funkcję prezesa objął Krzysztof 
Lewicki z Księginic, na jego za-

stępcę powołano Roberta Mał-
ka ze Szklar Górnych, sekreta-
rzem został Marek Gadacz 
z Miłoradzic, skarbnikiem – 
Małgorzata Szkolnicka z Mi-
łosnej, a członkiem zarządu – 
Zdzisława Rzempowska z Mi-
łoradzic. 

W myśl podjętej uchwały, za-
rząd liczyć może docelowo 
dziewięć osób, jeśli gminne ko-
ło będzie się powiększać. 

W zebraniu uczestni-
czył wójt Gminy Lubin 

Tadeusz Kielan. 
– Macie Pań-

stwo ogromny 
bagaż do-

świadczeń 
i wiedzy, 
z którego 
chętnie i czę-
sto korzy-

stam. To po 
pierwsze, a po 

drugie przeby-
wanie w Waszym 

towarzystwie jest 
dla mnie ogromną 

przyjemnością. Mam nadzieję, 
że kolejne spotkania odbywać 
się już będą w sali obrad nowej 
siedziby Urzędu Gminy przy ul. 
Księcia Ludwika I. Serdecznie 
tam Państwa zapraszam. Ko-
rzystając z okazji chcę zapew-
nić, że nadal będę działał na 
rzecz związku, a teraz, gdy już 
mamy gminne koło, będę to ro-
bił ze zdwojoną siłą – zapewnił 
wójt Tadeusz Kielan. 

W trakcie spotkania członko-
wie ustalili także zakres kierun-
ków działania na pierwsze pół-
rocze czyli do 31 grudnia 2018 
roku, z założeniem, że zadania 
będą systematycznie aktualizo-
wane w trakcie dalszej działal-
ności koła. 

Priorytetem koła jest aktyw-
ne pozyskiwanie nowych człon-
ków, pomoc najuboższym z te-
renu Gminy Lubin oraz nawią-
zywanie kontaktów i owocnej 
współpracy z organizacjami 
i instytucjami z terenu Gminy 
Lubin. Wśród zadań znalazło 
się także przygotowanie planu 

biesiad, zabaw, wyjazdów i wy-
cieczek dla członków związku.

– Nie jesteśmy tylko do pra-
cy, ale także do korzystania 
z różnych atrakcji, takich jak 
wczasy, wody termalne czy wy-
cieczki i imprezy, dlatego 
członkowie powinni oriento-
wać się i informować członków 
o takich wydarzeniach – mówi 
Tadeusz Madetko, przewodni-
czący PZERiI w Lubinie.

Podczas zebrania członko-
wie wybrali także troje delega-
tów na XII Rejonowy Zjazd De-
legatów Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w Lubinie. Gminne koło 
reprezentować będą: Krzysztof 
Lewicki, Robert Małek oraz 
Małgorzata Szkolnicka.

Aby dołączyć do koła, wy-
starczy być emerytem lub ren-
cistą, złożyć deklarację i opła-
cić roczną lub półroczną skład-
kę, która wynosi odpowiednio 
30 i 15 zł. Przy pierwszej wpła-
cie trzeba doliczyć koszty for-
malne w wysokości 8 zł.  (MG)

Z wizytą w urzędzie 
Czym się zajmuje samorząd?  Czy urząd gminy to 
atrakcyjny pracodawca? Takie między innymi pytania 
zadawali naszym urzędnikom uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Lubinie.  Wizytę 
zorganizowano w ramach zajęć szkolnych mających 
ukierunkować młodzież, która zastanawia się nad 
wyborem kierunków studiów i przyszłego zawodu.
O tym, czy wśród  uczniów  klasy III c Liceum im. 
Mikołaja Kopernika jest  przyszły urzędnik naszej 
gminy jeszcze nie wiemy, ale uczniowie wiedzą już na 
pewno,  że to wyższe wykształcenie otwiera w 
urzędzie szerokie możliwości i ścieżkę awansu.  
Przekonali się także,  że nasz urząd to miejsce, w 
którym tak samo ważni są urzędnicy jak i klienci.
  Mieszkańcy gminy przychodzą tu po to by  załatwić  
swoje sprawy, a  urzędnicy są po to by  były 
rozpatrzone sprawnie i kompetentnie – wyjaśniała 
Marzena Kosydor, skarbnik Gminy Lubin.
Uczniowie byli trochę zaskoczeni tym, jak szerokim 
zakresem spraw zajmuje się urząd i  specjalistów jak 
wielu różnych dziedzin zatrudnia.
– Pracujemy na podstawie Ustawy o samorządzie 
gminnym , która jest dla nas jak Konstytucja – mówiła 
Maja Grohman, rzecznik prasowy urzędu. –To 
zagadnienia  począwszy od  szeroko rozumianych spraw 
obywatelskich, podatków, gospodarki  komunalnej, 
poprzez planowanie , finanse, ochronę środowiska, 
infrastrukturę, oświatę, zdrowie, na kulturze fizycznej 
kończąc – tłumaczyła rzecznik.
– Warto do urzędu zaglądać – dodawała skarbnik 
gminy –  zajmujemy się sprawami, które dotyczą 
prędzej czy później każdego z naszych mieszkańców.  
Kształćcie się, możemy was wspierać np. 
udostępniając materiały do prac magisterskich i 
doktorskich, a potem jak najlepiej wykształceni 
wracajcie  do Gminy Lubin.  (SR)

DZIEŃ WAŻNY DLA WSZYSTKICH POLAKÓW
Mieszkańcy Gminy Lubin wzięli 
udział w uroczystościach z okazji 
święta Wojska Polskiego oraz 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny
W podziękowaniu za odzyskaną 
wolność, w intencji ludzi, którzy tę 
wolność wywalczyli, jak również 
wszystkich tych, którzy obecnie 
stoją na straży bezpieczeństwa 
i wolności naszej ojczyzny – 
w Kościele Parafialnym 
w Siedlcach odprawiona została 

uroczysta Msza Święta. 
Eucharystii oraz gminnym 
uroczystościom z okazji Święta 
Wojska Polskiego i Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
przewodniczył ksiądz proboszcz 
Tadeusz Żurek. W nabożeństwie 
uczestniczyli wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz 
przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Grabowski.
– Musimy pamiętać, jak ważną 
datą dla Polaków jest 15 sierpnia. 

Dziś świętujemy Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny, Święto 
Matki Boskiej Zielnej, Dzień Wojska 
Polskiego oraz rocznicę „Cudu nad 
Wisłą”. Nieprzypadkowo tak 
nazwano tę bitwę, gdyż nasze 
wojska teoretycznie były zbyt 
słabe, by ją wygrać, a jednak 
obroniły Warszawę. Dało nam to 
wolność, o którą musimy teraz 
dbać i wpajać młodym pokoleniom 
pamięć i szacunek do bohaterów – 
mówił wójt Tadeusz Kielan.

Tradycyjnie już gminne 
uroczystości zorganizowane 
zostały w Siedlcach, gdzie na 
przykościelnym cmentarzu 
znajduje mogiła zbiorowa 
Żołnierzy Wojska Polskiego, 
którzy walczyli w kampanii 
wrześniowej, potem trafili do 
niewoli w siedleckim folwarku i tu 
zmarli. Przed mogiłą 
przedstawiciele władz gminy oraz 
Rady Parafialnej złożyli wieńce 
i kwiaty.  (JW)

Koło PZERiI 
wybrało władze
Gminne koło 
Lubińskiego 
oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, 
Rencistów 
i Inwalidów ma 
już swój zarząd. 
Podczas spotkania 
organizacyjnego 
członkowie wybrali 
pierwsze pięć 
osób – prezesa, 
zastępcę prezesa, 
sekretarza, 
skarbnika oraz 
członka. Zgodnie 
z podjętą uchwałą, 
zarząd docelowo 
będzie liczył 
dziewięć osób.
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Parafi a Prawosławna p.w. Zaśnięciem Przenajświętszej 
Bogarodzicy w Zimnej Wodzie była drugą, którą po objęciu 
funkcji Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 
odwiedził biskup Jerzy Pańkowski, prawosławny 
ordynariusz Wojska Polskiego i biskup siemiatycki.  
Profesor nauk teologicznych, prorektor Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie zastąpił na tym 
stanowisku zmarłego 17 kwietnia abp. Jeremiasza.

28 sierpnia 2017 roku, 
w dzień Zaśnięcia Przenaj-
świętszej Bogurodzicy, para-
fia prawosławna w Zimnej 
Wodzie świętowała nie tylko 
chramowyj prazdnik czyli 
święto parafialne, ale także 
jubileusz 70-lecia. 

Hierarcha przypomniał hi-
storię święta i okoliczności 
śmierci Bogarodzicy. W od-
różnieniu od Kościoła katoli-
ckiego, który głosi Niepoka-
lane Poczęcie i Wniebowstą-
pienie Maryi Dziewicy, 
w dogmatyce Cerkwi prawo-
sławnej Bogarodzica zasnę-
ła, jak każdy śmiertelny czło-
wiek, z konsekwencjami 
grzechu pierworodnego, po 
czym została wzięta do nie-
ba, z ciałem i duszą za świę-
tość Jej życia. 

- Bardzo się cieszę, że mo-
gę brać udział w święcie pa-
rafialnym w Zimnej Wodzie. 
Rok 2017 jest bardzo ważny 
dla naszej Cerkwi i wszyst-
kich parafian z okazji 70-tej, 
tragicznej rocznicy Akcji Wi-
sła. Łemkowie i Ukraińcy zo-
stali wysiedleni z własnych 
domów przede wszystkim za 
to, że byli prawosławnymi 
i byli przywiązani do swojej 
kultury. Pamiętajcie jednak, 

że to prawosławie było głów-
nym źródłem ich nieludzkiej 
męki. Stali się oni męczenni-
kami za życia, ale i misjona-
rzami prawosławia na Zie-
miach Odzyskanych. Przy-
bywam do Was jako wasz no-
wy władyka po śmierci wła-
dyki Jeremiasza, mając na-
dzieję na dobrą współpracę. 
Dzięki prawosławnej wierze 
lepiej rozumiemy, czym jest 
wierność naszym przodkom, 
naszej kulturze i naszym du-
chowym ideałom - głosił wła-
dyka Jerzy dziękując o. Je-
rzemu Maliszowi, parafia-
nom, młodzieży i dzieciom. 

Po liturgii, podczas proce-
sji wokół cerkwi hierarcha 
poświęcił w asyście licznie 

zgromadzonego duchowień-
stwa umieszczoną na ścianie 
świątyni, z lewej strony wej-
ścia, wykonaną z czarnego 
granitu tablicę, upamiętnia-
jącą 70-lecie założenia para-
fii oraz przyniesione przez 
tłumnie przybyłych na uro-
czystości jubileuszowe para-
fii w Zimnej Wodzie wier-

nych, zio-
ła. W języku 

polskim wyjaśnił też istotę 
święta, będącego nieziem-
skim dowodem pochodzenia 
chrześcijaństwa. 

- To moje pierwsze święto 
w diecezji wrocławsko-
-szczecińskiej. Pierwsze 
w łemkowskiej parafii, kiedy 
spotykam się z wiarą, boga-
ctwem kultury i języka. Chy-
lę czoła przed tymi, którzy na 
Ziemiach Odzyskanych 
stworzyli tę diecezję, co jest 
dowodem na to, że Wola Bo-
ża jest niezrozumiałą  a jej 

skutki widzimy na samym 
końcu, a czasami widzą ją 
nasi następcy – mówił Eks-
celencja. 

Zasłużonym parafianom 
wręczył odznaczenia cer-
kiewne. Ordery III stopnia 
Św. Marii Magdaleny z oka-
zji jubileuszu parafii przy-
znano: cerkiewnikowi Ada-
mowi Cyrkotowi, najstarszej 
parafiance, urodzonej 
w 1920 roku Marii Kuziak, 
zasłużonemu staroście (dziś 
w stanie spoczynku) Wasylo-
wi Bodakowi oraz dyrygen-
towi chóru – Mirosławowi 
Dziambie.

- Nie spodziewałem się 
śpiewu na tak wysokim po-
ziomie – powiedział Włady-
ka, dziękując chórowi kiero-
wanemu przez Mirosława 
Dziambę. Podziękował rów-

nież władzom samorządo-
wym na czele z wójtem gmi-
ny Lubin Tadeuszem Kiela-
nem, duchownym bratnich 
Kościołów, ks. Andrzejowi 
Tomaszewskiemu, probosz-
czowi parafii rzymskokatoli-
ckiej w Zimnej Wodzie oraz 
delegatowi z parafii ewange-
licko-augsburskiej w Jawo-
rze, pielgrzymom oraz o. Je-
rzemu Maliszowi wraz z ro-
dziną i parafianom. Arcybi-
skupa Jerzego, jak podkre-
ślił, ujęła liturgiczna atmo-
sfera tutejszej cerkwi.

Po jubileuszowych uro-
czystościach, przed cerkwią 
na jej uczestników czekała 
świąteczna agapa, przygoto-
wana przez parafian, którzy 
również w miejscowej świet-
licy spotkali się przy wspól-
nym stole z wizytującym pa-
rafię władyką, duchowień-
stwem oraz przybyłymi na tę 
uroczystość gośćmi. Świą-
teczną i radosną atmosferę 
spotkania uświetniło wspól-
ne wykonanie kilku łemkow-
skich pieśni.

(źródło: www.cerkiew.pl,
 red. Anna Rydzanicz, MG)  

UROCZYSTOŚCI

Dzień Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy 

Szanowny Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie  W imieniu własnym, ale także radnych Gminy Lubin oraz pra-
cowników Urzędu Gminy pragnę złożyć Państwu serdeczne życze-
nia z okazji jubileuszu 70-lecia Parafii p.w. Zaśnięcia Przenaj-
świętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie Niestety radość tej rocznicy przyćmiewają historyczne okolicz-

ności, jakie towarzyszyły powstaniu Waszej Świątyni właśnie 
w tym miejscu.  

Siedemdziesiąt lat temu Was i Waszych przodków dotknęła  
prawdziwa tragedia. Musieliście opuścić swoje domy, cerkwie 
i pójść na wygnanie. W bieżącym roku swoją pamięcią wracamy do 
wydarzeń z 1947 roku, które z pewnością należy zaliczyć do naj-
ciemniejszych kart Waszej historii.  Tragiczna w skutkach akcja 
„Wisła” była wielkim doświadczeniem dla prawosławnych, kiedy 
to po raz kolejny próbowano zniszczyć Cerkiew i jej wiernych.

Istnienie Cerkwi w Zimnej Wodzie pokazuje, że mimo wielu 
przeciwności losu, wielu ludzkich dramatów trwaliście w swojej 
wierze, byliście z Chrystusem i udało Wam się odtworzyć życie reli-
gijne, a także kulturalne i oświatowe. I to osiągnięcie pielęgnujecie 
do dzisiaj.

Jesteśmy dumni z faktu , iż na terenie Gminy Lubin mamy tak 
dużą społeczność prawosławną. Być Waszymi sąsiadami, przyja-
ciółmi, coraz częściej także członkami rodzin – to  dla nas zaszczyt 
i wyróżnienie. 

Szczęść Wam Boże 

 

Tadeusz Kielan  

Biskup Jerzy w Zimnej Wodzie 

 Wójt Gminy Lubin
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Wspólne pół wieku to rezultat prawdziwej miłości, przyjaźni i zrozumienia

Złote Gody to niezwykłe 
wydarzenie i wyjątkowe świę-
to, które pary obchodzą po 50 
latach wspólnego pożycia 
małżeńskiego. Wydarzenie 
zainaugurował występ Kamila 
Lisa, instruktora z Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin, który 
specjalnie na tę okazję przy-
gotował utwory nawiązujące 
do charakteru uroczystości. 

– Z ogromnym wzrusze-
niem biorę udział w tej uroczy-
stości. 50 lat wspólnego poży-
cia to przepiękny jubileusz. To 
czas na wspomnienia, na 
przemyślenia oraz refleksję 
między innym nad zmieniają-
cym się przez lata uczuciem 
dwojga ludzi. Państwa jubile-
usz to swoisty symbol miłości 
i wierności. Doskonały przy-
kład wzajemnego zaufania, 
poszanowania, a przede 
wszystkim zrozumienia. Nie 
można powiedzieć, że te 50 lat 
minęło jak jeden dzień. Przez 

ten czas z pewnością wiele się 
wydarzyło w Państwa życiu. 
Na pewno były chwile piękne 
i radosne, zdarzyły się też za-
pewne i przykre, ale mam na-
dzieję, że tych było jak naj-
mniej. Wierzę jednak, że i te 
smutne, i radosne momenty 
jeszcze bardziej scalały Pań-
stwa związek i w rezultacie 
stanowią o słuszności decyzji, 
którą podjęliście Państwo wią-
żąc swoje losy na dobre i na 
złe. Jestem pełen podziwu 
i szacunku. Stanowicie godny 
przykład do naśladowania 
przez młodsze pokolenia. 
Składam Państwu serdeczne 
gratulacje i życzę dużo zdro-
wia, opieki bożej, spokoju 
i wszystkiego, co najlepsze – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

50. rocznicę obchodzili 
państwo Barbara i Henryk 
Biały z miejscowości Czer-
niec. Pani Barbara pochodzi 

z Kętrzyna. Z wykształcenia 
jest nauczycielem nauczania 
początkowego. Pracowała 
w szkołach podstawowych 
w Brunowie, w Raszówce 
i w Zimnej Wodzie. Z kolei 
pan Henryk urodził się 
w Niemczech w miejscowo-
ści Marktoberdorf. Jak 
mówi, całe życie był 
wolnym strzelcem, 
jego fach to instala-
cje hydrauliczne. 
Pobrali się w 1967 
roku w Lubinie.

– Mieszkamy 
na wsi w domku. 
Mamy ogródek, ka-
wałek łączki i dobrze 
nam się żyje. Myślę, że 
kluczem do szczęścia we 
dwoje jest umiejętność ustę-
powania drugiej osobie – 
twierdzi pani Barbara.

Wspólne 51 lat świętowali 
także państwo Róża i Ryszard 
Woźni ze Szklar Górnych. Pa-

ni Róża pochodzi z Murowa-
nej Gośliny w dawnym po-
znańskim. Przez kilka lat pra-
cowała w PGR. Z kolei pan 
Ryszard urodził się w Olszani-

cy w Bieszcza-
dach. Całe ży-
cie pracował 
w rolnictwie. 
Przyszłą żonę 
poznał będąc 

na praktyce 
w PGR-ze. Pań-

stwo Woźni po-
brali się w 1966 r. 

w Murowanej Gośli-
nie. Gdy na świat przyszły 

dzieci, pani Róża zajęła się do-
mem. W Szklarach Górnych 
mieszkają od 1974 r. Pocho-
dzą z wielodzietnych rodzin, 
mają czworo dzieci i osiem 
wnucząt.

–  Powiem żartobliwie, że 
receptą na zgodne i szczęśliwe 
wspólne życie jest praca, pra-
ca i jeszcze raz praca, wtedy 
o niczym innym się nie myśli 
i tak czas leci – żartuje pan Ry-
szard.

Najdłuższy staż mają pań-
stwo Maria i Andrzej Rąpała 
z Osieka, którzy są po ślubie 
54 lata. Pan Andrzej urodził 
się w Jurkowie w małopolskim 
i całe swoje życie zawodowe 
spędził za kółkiem. Jako kie-
rowca zawodowy sporo zwie-
dził. Któregoś razu przyjechał 
do Rudnej, wszedł do sklepu, 
w którym pracowała pani Ma-
ria i tak zaczęła się ich wspól-
na podróż przez życie. Ślub 
wzięli w 1963 roku w Rudnej. 
Mają dwoje dzieci, czworo 
wnuków i jedną prawnuczkę. 

– Sądzę, że nie ma gotowej 
recepty na szczęśliwe życie we 
dwójkę. To samo życie pisze 
nam scenariusz. Myślę, że tak 
jak w sentencji „Miłość jest 
piękna, gdy żyć się umie, gdy 
jedno serce drugie zrozu-
mie...”, to właśnie zrozumie-

nie i wspieranie się w zdrowiu, 
a także w chorobie jest klu-
czem do szczęścia – mówi pa-
ni Maria. 

Małżeństwem od 51 lat są 
również państwo Anna Szy-
bowska-Jaglarz i Marek Ja-
glarz z Gorzelina. Oboje po-
chodzą z krakowskiego, pani 
Anna urodziła się w miejsco-
wości Busko-Zdrój, a pan Ma-
rek w Krakowie. Los sprawił, 
że poznali się w Lubinie. Pani 
Anna z wykształcenia jest nor-
malizatorem, przez wiele lat 
pracowała w KGHM. Nato-
miast pan Marek z wykształ-
cenia jest mechanikiem i typo-
wą złotą rączką. Mają dwoje 
dzieci i czworo wnuków.

– Mieliśmy cudowne życie. 
Kochaliśmy się i byliśmy ko-
chani, rodziły się dzieci, awan-
sowaliśmy i to nas cieszyło. 
Ważne było, żeby nasze dzieci 
zawsze miały to, czego potrze-
bują. Z życia czerpaliśmy peł-
nymi garściami. Cudownie 
spędzaliśmy czas, zimą na 
nartach, latem były żagle, ka-
jaki i coroczne bale przebie-
rańców, które oboje z mężem 
uwielbiamy. Z czasów młodo-
ści pozostały nam cenne przy-
jaźnie. Do dziś utrzymujemy 
ze sobą kontakt. Sąsiedzi dzi-
wią się, że u nas w domu drzwi 
się nie zamykają, ciągle ktoś 
nas odwiedza – opowiada An-
na Szybowska-Jaglarz.

Po części oficjalnej przy 
słodkim poczęstunku „pięć-
dziesięcioletni nowożeńcy” 
świętowali swoje Złote Gody. 
Nie zabrakło prawdziwych 
emocji, wzruszeń i zabawnych 
anegdot. Wspomnieniom nie 
było końca...

Maja Grohman

ZŁOTE GODY 
W GMINIE LUBIN
Cztery pary małżeńskie z terenu naszej gminy obchodzą w tym roku niezwykły jubileusz,  jakim są Złote Gody. „Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pamiątkowe dyplomy wręczył 
jubilatom Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.  Uroczystość miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Kłopotowie.

w Niemczech w miejscowo-
ści Marktoberdorf. Jak 

kluczem do szczęścia we 
dwoje jest umiejętność ustę-
powania drugiej osobie – ni Róża pochodzi z Murowa-

dzieci, pani Róża zajęła się do-
mem. W Szklarach Górnych 

dzą z wielodzietnych rodzin, 
mają czworo dzieci i osiem 
wnucząt.

receptą na zgodne i szczęśliwe 
wspólne życie jest praca, pra-
ca i jeszcze raz praca, wtedy 
o niczym innym się nie myśli 

cy w Bieszcza-
dach. Całe ży-

na praktyce 
w PGR-ze. Pań-

stwo Woźni po-
brali się w 1966 r. 

w Murowanej Gośli-
nie. Gdy na świat przyszły 

Państwo Anna Szybowska-Jaglarz 
i Marek Jaglarz

Państwo Roża
i Ryszard Woźni

Państwo Maria 
i Andrzej Rąpała

Państwo Barbara 
i Henryk Biały

WYDARZENIA
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W INSCENIZACJACH 
WYSTĄPILI:
OBORA
  Wernyhora – Tadeusz Kielan
  Widmo – Roman Komarnicki 
  Rycerz Czarny – Sławomir Cierlik
  Upiór – Mirosław Rodzik 
  Stańczyk – Damian Chowański 
  Hetman – Jacek Lasota 
  Chochoł – Paweł Słota
  Ksiądz – Ks. Paweł Kajl 
  Pan Młody – Łukasz Kurowski 
  Jasiek – Marcin Bulerski
  Poeta – Krzysztof Kandut 
  Dziennikarz – Adam Marszałek 
  Marysia – Iwona Cierlik 
  Gospodarz – Grzegorz 

Hendrykowski 
  Gospodyni – Agnieszka Borys 
  Żyd – Sławomir Antkowiak 
  Radczyni – Agata Rolewicz 
  Haneczka – Małgorzata Zaorska 
  Czepiec – Piotr Zaorski 
  Dziad – Andrzej Mytkowski 
  Klimina – Marzena Mastalska-

Gaworczyk 
  Rachel – Anna Zbrzyzna 
  Maryna – Agnieszka Chowańska 

RASZÓWKA:
  Gospodarz – Tadeusz Kielan
  Gospodyni – Agata Szczytyńska
  Gospodarz – Marcin Nyklewicz 
  Dziennikarz – Andrzej Olek 
  Pan Młody, Jasiek – Jakub Skibik
  Panna Młoda – Dorotka Sobuś
  Poeta – Witold Klocek
  Czepiec – Stanisław Gałązka
  Ksiądz – Tadeusz Kosturek
  Chochoł – Maria Wolak
  Stańczyk – Tomasz Haber
  Marysia – Zofia Andrejszyn
  Maryna – Cecylia Gałązka
  Radczyni – Maria Wolak i Danuta 

Gałajda
  Zosia – Wioletta Olech

i  Ewa Bała
  Haneczka – Genowefa Lefek

i Czesława Wrona
  Isia – Jadwiga Sobczak 

Wspaniałą oprawę tegorocznego Narodowego Czytania 
zorganizowała społeczność Obory. Artystyczną 
inscenizację poprzedziła tu uroczysta Msza Święta. 
Uczestniczące w Eucharystii postaci z „Wesela” nadały jej 
wyjątkowej symboliki. 

RAZEM CZYTAMY 
„WESELE”!

Po nabożeństwie wójt Tadeusz 
Kielan poprowadził korowód wesel-
ników i mieszkańców Obory na 
skwer, gdzie odbyło się Narodowe 
Czytanie. 

Inscenizacja przygotowana zo-
stała przez Stowarzyszenie 
„Kwiaty Obory” oraz Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Raszówce – 
Filię w Oborze. Całość od począt-
ku do końca koordynowały Patry-
cja Słota i Urszula Mularz, które 
również poprowadziły przedsta-
wienie.

Szósta już edycja Narodowego 
Czytania miała miejsce również 
w świetlicy wiejskiej w Raszówce. To 
spotkanie odbyło się z inicjatywy 
wójta Gminy Lubin Tadeusza Kiela-
na, Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Raszówce oraz Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin, z udziałem zespołu 
LEŚNE ECHO. Przybyłych gości 
powitała dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej, Wioletta Olech, 
a radny Marcin Nyklewicz odczytał 
list Prezydenta Andrzeja Dudy skie-
rowany do rodaków. 

Gościom przybliżono sylwetkę 
Stanisława Wyspiańskiego oraz ge-
nezę powstania i problematykę 
„Wesela”. W atmosferę utworu 
wprowadziły publiczność odtańczo-
ny polonez i specjalnie przygotowa-
na na tę okazje scenografia. Na sto-
łach ułożono cytaty z dramatu, któ-
re stały się powszechnie używanymi 
zwrotami w języku polskim. Szcze-
gólne podziękowania należą się Ma-
rii Wolak, opiekunowi literackiemu 
i Witoldowi Klockowi, który przygo-
tował oprawę muzyczną spotkania.

Na 
zakoń-
czenie czytają-
cym narodowe dzieło 
wręczono książki z pamiątkowym 
stemplem upamiętniającym udział 
w Narodowym Czytaniu 2017. Dla 
wszystkich gości przygotowano 
słodki poczęstunek. Dodatkową 
atrakcją była wystawa okolicznoś-
ciowych pocztówek i plakatów ze 
zbiorów Biblioteki Narodowej, na-
wiązujących do „Wesela”.  (MG)

NARODOWE CZYTANIE
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Pierwszy dożynkowy korowód 
przeszedł w tym roku przez Krze-
czyn Wielki. Zanim to jednak na-
stąpiło,  ksiądz proboszcz Kazi-
mierz Rapacz odprawił uroczyste 
nabożeństwo. – Bóg dał na ziemi 
każdemu miejsce, każdemu naro-
dowi. To nie myśmy wybrali sobie 
tę ziemię jako miejsce narodu. Bóg 
nam to miejsce wyznaczył i ofiaro-
wał. Ziemia daje nam chleb, daje 
pożywienie, dlatego  mówimy, że 
ziemia jest matką żywicielką, bo 
ona karmi nas, swoje dzieci  - mó-
wił w homilii ks. Rapacz. 

Podczas Eucharystii na ręce ka-
płana starostowie dożynek Maria 
Dajnowska i Marcin Kolerski zło-
żyli dożynkowy bochen chleba, 
a za tegoroczne plony podziękowa-
li wójt Gminy Lubin Tadeusz Kie-

lan oraz sołtys Krzeczyna Wielkie-
go Jerzy Tadla. 

Mieszkańcy wsi przeszli w bar-
wnym pochodzie  na boisko, po-
dobnie jak w roku ubiegłym napo-
tykając  na swojej drodze nowo-
żeńców i gotując im prawdziwą 
przeszkodę do zaślubin. Weselna 
brama była niełatwa do pokonania 
i słono kosztowała Pana Młodego, 
który jednak ostatecznie zdołał się 
wykupić. W tej ceremonii prym jak 
zwykle wiódł Zespół Folklorystycz-
ny „Lubin” z Krzeczyna Wielkie-
go.  

Podobnie świętowali mieszkań-
cy sąsiedniego Krzeczyna Małego

Tu również nastąpiło poświęcenie 
wieńca dożynkowego podczas Eu-
charystii. Były podziękowania, dla 
rolników śpiewy, tańce i zabawa.

– Dożynki to jeden z najpiękniej-
szych dni w roku dla rolnika, to świę-
to plonów, radości i odpoczynku po 
ciężkiej pracy. To dzień, który nam 
wszystkim przypomina, że to dzięki 
ciężkiej pracy rolnika codziennie na 
nasze stoły trafia polski chleb. Życzę 
nam wszystkim, aby tego symbolu 
dożynek – chleba – nigdy nam nie 
zabrakło - tak powitała mieszkań-
ców i gości sołtys Lidia Cesarz.

Przepiękny wieniec dożynkowy wy-
konały własnoręcznie mieszkanki 
Krzeczyna Małego: Barbara Krycka, 
Gabriela Razowska, Maria Krycka 
oraz Bogusława Trojanowska. O opra-
wę muzyczną zadbały zaproszone do 
Krzeczyna „Lejdiski” ze Składowic, 
które swoim humorem porwały 
mieszkańców do wspólnego śpiewa-
nia. 

MIROSZOWICE

Bardzo hucznie miesz-
kańcy Miroszowic obcho-
dzili w tym roku Święto Plo-
nów. Połączono je z 750-le-
ciem miejscowości. 

Podczas uroczystej Mszy 
Świętej, odprawionej przy 
kapliczce, poświęcono pa-
miątkową tablicę oraz wie-
niec dożynkowy. W Eucha-
rystii uczestniczyli m.in. po-
seł Krzysztof Kubów, prze-
wodnicząca Rady Powiatu 

Lubińskiego Jadwiga Mu-
siał, wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan i przewodni-
czący Rady Gminy Norbert 
Grabowski. Bardzo licznie 
przybyli mieszkańcy i przy-
jaciele Miroszowic. 

Pierwsze wzmianki o ist-
nieniu Miroszowic pojawia-
ją się w dokumencie papieża 
Klemensa IV z Viterbo z 19 
marca 1267, potwierdzające 
prawo klasztoru trzebni-

ckiego do dziesięcin. Przez 
ponad siedem stuleci wielo-
krotnie zmieniała się nazwa 
miejscowości od średnio-
wiecznych Mirosevici do 
niemieckiego Mucknedorf, 
by ostatecznie od 1945 roku 
przyjąć nazwę Miroszowice.

– Z okazji jubileuszu 
750-lecia składam wyrazy 
głębokiego szacunku, gratu-
lacje i najlepsze życzenia ca-
łej społeczności tej wsi. Dzi-

siejsze Miroszowice są miej-
scowością systematycznie 
się rozwijającą, z prężnie 
działającą panią sołtys i Ra-
dą Sołecką oraz Stowarzy-
szeniem na Rzecz Rozwoju 
i Integracji Mieszkańców 
Wsi Miroszowice „Bocianie 
Gniazdo”. To wieś aktywna 
i kreatywna. Niezmiernie 
cieszy fakt, że społeczność 
wsi pielęgnuje piękne tra-
dycja przeszłości, czer-

piąc z nich inspirację do 
działań na rzecz swojej 
„Małej Ojczyzny” – mówił 
wójt Tadeusz Kielan.

Po oficjalnych uroczy-
stościach mieszkańcy prze-
szli w korowodzie dożynko-
wym na błonia. Po drodze 
można było zauważyć niety-
powy pomysł na zain-
teresowanie mło-
dych historią 
Miroszo-
wic. Na 

opuszczonym budynku 
znajdującym się przy dro-
dze, powstało piękne histo-
ryczne graffiti nawiązujące 
do historii miejscowości.

siejsze Miroszowice są miej-
scowością systematycznie 
się rozwijającą, z prężnie 
działającą panią sołtys i Ra-
dą Sołecką oraz Stowarzy-
szeniem na Rzecz Rozwoju 
i Integracji Mieszkańców 
Wsi Miroszowice „Bocianie 
Gniazdo”. To wieś aktywna 
i kreatywna. Niezmiernie 
cieszy fakt, że społeczność 
wsi pielęgnuje piękne tra-
dycja przeszłości, czer-

wym na błonia. Po drodze 
można było zauważyć niety-
powy pomysł na zain-
teresowanie mło-
dych historią 
Miroszo-
wic. Na 

DOŻYNKOWE RETROSPEKCJE 
Długie jesienne wieczory i plucha za 
oknem to doskonała okazja, by nadrobić 
czytelnicze zaległości. Zapraszamy 
w retrospektywną podróż, która przeniesie 
nas w upalne klimaty tegorocznych 
uroczystości dożynkowych w Gminie Lubin. 

DOŻYNKI 2017

Większość naszych sołectw 
zdecydowała się uczcić zakończe-
nie żniw i podziękować Panu Bo-
gu za tegoroczne plony, a rolnikom 
za ich ciężką pracę. Były to zarów-
no tradycyjne imprezy dożynkowe 
z uroczystymi dziękczynnymi eu-
charystiami, jak również zabawy, 
festyny i pikniki rodzinne. 

Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin, który uczestniczył w więk-
szości dożynkowych spotkań zło-
żył rolnikom specjalne życzenia. 

– Wszystkim Państwu, którzy 
zdecydowaliście się wykonywać 
ten wyjątkowy trudny zawód ży-
czę, by obok satysfakcji praca na 
roli gwarantowała Wam także go-
dziwą zapłatę, za którą będziecie 
w stanie utrzymać siebie i swoich 
najbliższych. Życzę Wam poczu-
cia sukcesu z tego co robicie, moż-
liwości realizowania swoich pla-
nów i marzeń – mówił wójt Tade-
usz Kielan. 

(MG)  

Krzeczyn wielki i Krzeczyn Mały

Święto Plonów 2017 
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Tu dożynki jak zawsze były wesołe i pełne 
humoru. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą 
w miejscowej kaplicy, której przewodniczył 
ksiądz proboszcz Andrzej Tomaszewski. Po 
Eucharystii kolorowy korowód wyruszył na 
boisko, gdzie sołtys serdecznie przywitał 
wszystkich mieszkańców i gości.
– Niewielu już rolników z prawdziwego 
zdarzenia zostało, jednak wszyscy, którzy 
mieszkamy na wsi, możemy czuć się niejako 
rolnikami, bo w naszej wiosce każdy ma ogródek 
przydomowy i każdy zbiera plon. Więc dziękuję 
wam za te plony i zapraszam do zjedzenia chleba 
dożynkowego, upieczonego z tegorocznego 
ziarna – mówił Czesław Niemiec, sołtys 
Bukownej. 
Swojska Nuta odśpiewała bukiet dożynkowych 
pieśni, a Kabaret Aktów Cztery humorystycznie 
przedstawił życie na wsi. Wesoła zabawa 
trwała do samego rana.

CZERNIEC
Przygotowania do tegorocz-

nych dożynek w Czerńcu trwały 
dłużej niż zwykle, ponieważ 
w tym roku towarzyszył im 
„Konkurs na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy Gminy Lu-
bin”. 

– Choć organizacja konkursu 
leżała po stronie Ośrodka Kultu-
ry Gminy Lubin, to jednak pod-
niosło to rangę naszej imprezy 
i musieliśmy dać z siebie wszyst-
ko – śmieje się sołtys Renata Ję-
żak. 

Tradycyjnie uroczystości do-
żynkowe rozpoczęła Msza Świę-
ta, podczas której dziękowano 
za zebrane plony i trud pracy rol-
ników. 

Jak zwykle gościnny Czerniec 
nie zawiódł nikogo. Bochen 
chleba symbolizujący udany 
zbiory podzieli starostowie do-
żynek wraz z wójtem Gminy Lu-
bin Tadeuszem Kielanem oraz 
przewodniczącym Rady Gminy 
Norbertem Grabowskim. W czę-
ści artystycznej wystąpił zespół 
„Hosadyna od Lubina”, działa-
jący przy Domu Dziennego Po-
bytu „Senior” w Lubinie. Zaba-
wa na boisku w Czerńcu, przy 
suto zastawionych stołach, trwa-
ła do białego rana. 

W organizację imprezy jak 
zwykle zaangażowała się miej-
scowa jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

SZKLARY GÓRNE 
Uroczyście za tegoroczne 

plony dziękowano na Mszy 
Świętej Dziękczynnej, od-
prawionej przez nowego 
proboszcza księdza Pawła 
Kajla. 

Podczas dożynkowej za-
bawy o radość najmłodszych 
mieszkańców zadbali o to 
profesjonalni animatorzy. 
Konkursów z nagrodami by-
ło wiele, a wśród nich ol-
brzymie pudło lodów, ufun-
dowane prze radnego Toma-
sza Fuczka. 

Frekwencja dopisała, 
urzekała przepiękna sceno-
grafia, a starostowie doży-
nek Kazimierz i Grażyna 
Żmuda zadbali, by nikomu 

niczego nie brakowało. 
Wieczór należał do doro-

słych mieszkańców, którzy 
szaleli na parkiecie do białe-
go rana. 

Impreza zorganizowana 
została przez sołtysa Ry-
szarda Bubnowskiego i Ra-
dę Sołecką. 

Występ Zespołu „Przyjaciół-
ki” z Niedźwiedzic, pokaz Krav 
Magi czyli sztuki samoobrony, 
przeprowadzony przez lubiń-
skich policjantów, przeciąganie 
liny czy kręgle z kapustą – to 
tylko niektóre atrakcje dożyn-
kowego festynu zorganizowa-
nego w Chróstniku pod hasłem 

„Chruściaki” . Impreza była 
także sprawdzianem dla nowej 
pani sołtys Elżbiety Białosie-
wicz, które tę funkcję objęła 
w styczniu bieżącego roku. Zda-
ła go celująco. 

– To, że impreza udała się tak 
dobrze, jest zasługą Rady Sołe-
ckiej i mieszkańców, na których 

mogłam liczyć, którzy bardzo 
zaangażowali się w organizację 
festynu, za co serdecznie dzię-
kuję – mówi  Elżbieta Białosie-
wicz. 

Imprezie towarzyszył pokaz 
motocykli zorganizowany przez 
Lubińskie Stowarzyszenie Mo-
tocrossu „Bry-Tech” z Chróstni-

ka. Swój motocykl zaprezento-
wał także Wiesław Dąbrowski, 
który jak zwykle był również do-
brym duchem imprezy. 

Odbył się także konkurs na 
najlepiej upieczony chrust, który 
wygrała Urszula Miszczyk. 

Zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych. 

DOŻYNKI 2017



²4

NIEMSTÓW 
Frekwencja na tegorocznych Dożynkach w Niemstowie 

przerosła oczekiwania organizatorów. – Bardzo się z tego 
powodu cieszę! Tak liczny udział mieszkańców w imprezach 
dodaje nam skrzydeł i sprawia, że już myślimy o organizacji 
kolejnych spotkań – mówi sołtys Józef Kostanowicz. 

Święto Plonów rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna, a 
następnie w kolorowym korowodzie  mieszkańcy przeszli na 
tereny zielone przy remizie, gdzie odbyła się dożynkowa za-
bawa, na której nie zabrakło gier i zbaw dla najmłodszych 
oraz uczy tanecznej dla nieco starszych. Przy suto zastawio-
nych stołach, dosłownie szpilki nie dało się wcisnąć. Dużym 
zainteresowaniem  najmłodszych cieszył oddany do użytku 
dzień wcześniej nowoczesny plac zabaw. 

Święto Plonów w Niemstowie zorganizowane zostało 
przez sołtysa i Radę Sołecką, a w jego organizację włączył 
się radny Andrzej Olek. O piękną scenografię dożynek za-
dbali mieszkańcy Niemstowa, a nad ich przebiegiem czuwa-
li starostowie Tadeusz Torba i Jolanta Malinowska. 

USTRONIE
Poświęcenie wieńca dożyn-

kowego przez proboszcza Je-
rzego Jastrzębskiego z Parafii 
w Mlecznie rozpoczęło uro-
czystości dożynkowe w Ustro-
niu. 

Święto Plonów zorganizo-
wane zostało przez sołtys Ju-
stynę Curyło oraz Radę Sołe-
cką, a nad jego przebiegiem 
czuwali starostwie. 

Jak zwykle w tej wsi było 
niesamowicie rodzinnie i kli-
matycznie, a od jadła i napit-
ku wszelakiego stoły się do-
słownie uginały. Na brak 
atrakcji narzekać nie mogły 
dzieci, dla których przygoto-
wano wiele atrakcji w postaci 
konkursów i zabaw.

 Gościem imprezy był ze-
spół „Zachęta” z Zimnej Wo-
dy, który wystąpił ze specjal-
nym dożynkowym repertua-
rem, nadając imprezie wyjąt-
kowego kolorytu. 

RASZÓWKA 
Uroczystą Eucharystią rozpoczęły 

się dożynkowe uroczystości w Ra-
szówce. 

Następnie sołtys Tadeusz Ko-
sturek wraz ze starostami Renatą 

Targowicz i Damianem Dobrowol-
skim serdecznie przywitali miesz-
kańców i gości. Każdy mógł spró-
bować dożynkowego chleba oraz 
wziąć udział w loterii zorganizo-

wanej przez radnego Marcina Ny-
klewicza. 

Zabawa była bardzo udana i – jak 
na dożynki w Gminie Lubin przystało 
– trwała do białego rana. 

Dożynki w Kłopotowie rów-
nież obfitowały w wiele atrakcji. 
Można było m.in. sprawdzić cel-
ność strzelając z wiatrówki, zjeść 
pyszne swojskie wędliny czy wy-
słuchać koncertu, jaki przygoto-
wał dla mieszkańców zespół Leś-
ne Echo z Raszówki.

Tradycją Kłopotowa jest już 
robienie wspólnego dożynkowe-
go zdjęcia, które radny Patryk 
Jarkowiec wręcza każdemu 
mieszkańcowi.

KŁOPOTÓW 

DOŻYNKI 2017
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OBORA
– Zgromadziliśmy się, by modlić się, dziękując Panu Bogu za 
wszystko, czym nas w tym roku obdarza. To owoc pracy i trudu, 
które trwają przez wiele miesięcy, są nierozerwalnie związane 
z zaangażowaniem, ale  i ryzykiem, jakie niesie ze sobą praca na 
łonie natury – tymi słowami Mszę Świętą Dziękczynną, 
celebrowaną w kościele p.w. Świętego Antoniego w Oborze 
rozpoczął ksiądz proboszcz Paweł Kajl. 
Modlitwą i złożeniem darów, ale także pięknie uplecionym 
wieńcem podziękowano za tegoroczne zbiory. 
Po nabożeństwie kolorowy korowód dotarł na boisko, gdzie 
odbyła się Ceremonia Chleba. Starostowie dożynkowy bochen 
chleba przekazali na ręce wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana 
i sołtysa Obory Łukasza Kurowskiego, ci zaś podzielili się nim 
z mieszkańcami i gośćmi, wśród których był poseł Krzysztof 
Kubów. 

MIŁOSNA 

Jak zwykle ciepła i rodzin-
na atmosfera panowała 
2 września na zabawie dożyn-
kowej w Miłosnej. Sołtys Eu-
geniusz Wawryk wraz z rad-
ną Sylwią Pęczkowicz-Kuduk 
serdecznie przywitali miesz-
kańców. Radna nawiązując 

do Narodowego Czytania, 
które miało miejsce w tym 
dniu, odczytała fragment 
„Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego, podkreślając 
słowa „Polska” i „patrio-
tyzm”, które nosimy w ser-
cach. 

– Dziękuję wszystkim rol-
nikom, ludziom, którzy pra-
cują, uprawiają polską ziemię 
i pilnują, aby nikomu z nas 
nie zabrakło chleba – mówiła 
radna. 

Specjalne życzenia miesz-
kańcom wsi i podziękowania 

rolnikom złożył także Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin. 

A potem jak zwykle 
w Miłosnej mieszkańcy na 
zabawie tanecznej dosko-
nale bawili się do białego 
rana. 

Tu dożynkowa zabawa 
zaczęła się od atrakcji 
dla najmłodszych. Był 
czas na animacje, gry 
i konkursy, w których 
dzieci  brały udział 
wspólnie z rodzicami. 
Konkursy dla starszych 
mieszkańców poprowa-
dził radny Marcin Ny-
klewicz z żoną.

Podczas imprezy moż-
na było również spraw-
dzić stan swojego zdro-
wia, mierząc poziom cu-
kru, ciśnienie i wydol-
ność płuc.

Oryginalnym punk-
tem programu był kon-
cert Młodych Talentów, 
zorganizowany przez 
Łukasza Podlipskiego, 
18-letniego mieszkańca 
Karczowisk. W tym roku 
w Legnicy odbyła się już 
druga edycja imprezy 
pod nazwą Creative Spa-
ce Festival, której Łu-
kasz wraz z grupą kilku 
innych młodych ludzi 
jest pomysłodawcą i rea-
lizatorem. Uczestnicy 
tego właśnie przedsię-
wzięcia zapełnili scenę 
w Karczowiskach.

Zaprezentowali się: 
Zespół The Tiles , woka-
listki Oliwia Opalska, 
Monika Hajdukiewicz 
i Julia Żądło, Konrad Li-
sowski który parodiował 
Zenka Martyniuka, Łu-
kasz Kindel, Patryk Ży-
dowicz, Bogumił Wój-
cik, Mateusz Andrzejew-
ski. Występy efektow-
nym pokazem ognia za-
kończył Bogumił Wój-
cik. 

O doskonałą atmosfe-
rę zabawy pod chmurką 
zadbał też zespół Oazis.

KARCZOWISKA

DOŻYNKI 2017
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MIŁORADZICE 
Aż trzy bochny dożynkowego chleba poświęcone zostały podczas Mszy Świętej Dziękczyn-

nej w Miłoradzicach. Sołtysi Miłoradzic, Miłosnej i Buczynki wspólnie ofiarowali tegoroczne 
plony na ręce księdza proboszcza Krzysztofa Antosika.

Zabawa dożynkowa w Miłoradzicach rozpoczęła się od Ceremonii Chleba, którego bochen 
sołtys Zdzisława Rzempowska złożyła na ręce wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana. Szef 
gminnego samorządu obiecał dzielić go sprawiedliwie, a dziękując rolnikom za tegoroczne 
plony życzył im sił do pracy, ale przede wszystkim tego, by była ona bardziej doceniana, a co 
za tym bardziej opłacalna, dając im zarówno satysfakcje jak i godziwą zapłatę. 

SIEDLCE
Po uroczystej Eu-

charystii barwny ko-
rowód z wieńcem do-
żynkowym wyruszył 
śpiewając na boisko 
w Siedlcach. Sołtys 
Stanisław Ryniec 
przekazał chleb do-
żynkowy przewodni-
czącemu Rady Gmi-
ny Norbertowi Gra-
bowskiemu z prośbą, 
by podzielił go wśród 
mieszkańców.

– Dziękuję za takie 
wyróżnienie. Dzię-
kuję za trud, jaki rol-
nicy wkładają w to, 
żeby tego chleba ni-
gdy nam nie zabrakło 
– mówił przewodni-
czący.

Podziękowania 
rolnikom złożył rów-
nież obecny na uro-
czystości przewodni-
czący Powiatowych 
Izb Rolniczych Fran-
ciszek Lesicki.

Choć pogoda nie 
rozpieszczała miesz-
kańców Siedlec, bo 
zaczął padać deszcz, 
nic nie powstrzymało 
Swojskiej Nuty od 
wspaniałego wystę-
pu. Zabawa trwała 
do białego rana.

DOŻYNKI 2017

PIESZKÓW 
Obchody Święta Plonów w Pieszkowie 

rozpoczęła 26 sierpnia Msza Święta 
podczas, której dziękowano za tegorocz-
ne plony. Tradycyjna zabawa dożynkowa 
odbyła się dwa tygodnie później w miej-

scowej świetlicy. Przepiękne dekoracje, 
doskonała muzyka, gwar wypełniony 
śmiechem dzieci, jak zwykle towarzy-
szyły dożynkowemu spotkaniu w tej 
miejscowości. 

Uroczysta Msza Święta 
przy Kapliczce w Wiercieniu 
zainaugurowała tegoroczne 
Święto Plonów.

– Dziękujmy rolnikom 
i bądźmy im wdzięczni, za 
to, że nie chodzimy głodni. 
Dziękujmy im też za to, że pa-
miętają nie tylko o sprawach 
ziemskich, ale i o tym, aby 
ta ważne święto przeżywać 
z Bogiem - mówił podczas 
Eucharystii ksiądz Andrzej 
Tomaszewski.

Po Mszy Świętej Dzięk-
czynnej sołtys Wiercienia 
Mieczysław Hubka podzie-
lił chleb dożynkowy wśród 
mieszkańców, a uroczystość 
przeniosła się świetlicy, gdzie 
odbyła się  biesiada dożynko-
wa.

WIERCIEŃ 
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Lisiec 
Festyn rodzinny to już tradycja 

w Liścu. Zawsze w połowie wrześ-
nia organizowany jest z inicjatywy 
sołtys Marii Ożyńskiej, Rady Sołe-
ckiej tej miejscowości oraz miesz-
kańców. 

Atrakcji jest wiele, zarówno dla 
najmłodszych, jak i tych nieco star-
szych. Imprezy nie jest w stanie za-
kłócić nawet kapryśna aura, która 
usiłowała to zrobić w tym roku. Je-
śli pada, zabawa przenosi się do 
świetlicy. 

Wyjątkowego charakteru impre-
zie nadaje wspólne śpiewanie, pod-
czas którego przebijają się mocne 
i piękne głosy cerkiewnego chóru… 

(AI, MG) 

Gogołowice 
Czerpanie papieru, wyrabianie 

i pieczenie podpłomyków, kręce-
nie sznurka czy strzelanie z łuku 
– to atrakcje Historycznego Fe-
stynu Rodzinnego i Sąsiedzkie-
go, który odbył się w Gogołowi-
cach w ramach tegorocznych 
uroczystości dożynkowych. Or-
ganizatorami imprezy byli Sołtys 
i Rada Sołecka oraz  Stowarzy-
szeniem na Rzecz Rozwoju Wsi 
Gogołowice. 

Na festyn zaproszono Grupę 
Artystyczną „Pokazy Historycz-
ne”, która przedstawiła bogatą 
ofertę zabaw i warsztatów histo-
rycznych. Do zabawy mieszkań-
com przygrywał Zespół Muzycz-
ny „Bawidama” z Markiem Kli-
sowskim na czele.

- Festyny rodzinne są projekta-
mi wpisanymi do programu dłu-
goterminowego Sołeckiej Strate-
gii Rozwoju Wsi Gogołowice. 
Staramy się, aby podczas festy-
nów, czy innych uroczystości, 
pojawiała się zawsze oferta edu-
kacyjna, rekreacyjna czy zdro-
wotna – tłumaczy Wanda Do-
brzyńska, prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Gogoło-
wice.

(red) 

OSIEK 

Święto Plonów w Osieku jak 
zwykle przyciągnęło tłumy miesz-
kańców i miało wymiar wyjątkowo 
uroczysty. Dożynki rozpoczęła 
Eucharystia Dziękczynna, odpra-
wiona w miejscowym Kościele 
p.w. Chrystusa Króla, której prze-

wodniczył ksiądz proboszcz Woj-
ciech Skowron. W uroczystym ko-
rowodzie uczestnicy przeszli na-
stępnie do świetlicy, gdzie odbyła 
się Ceremonia Chleba. W rolę sta-
rostów wcielili się w tym roku soł-
tys Ryszard Kirsz wraz z żoną Kry-

styną.  Gospodarzem uroczystości 
był wójt Tadeusz Kielan, który 
przyjmując chleb obiecał dzielić 
go mądrze i sprawiedliwie. 

- Wzorem naszych rodziców, 
dziadków i pradziadków zorgani-
zowaliśmy w Osieku uroczystość 

religijno-ludową czyli dożynki. 
Cieszę się, że jest u nas grupa za-
angażowanych osób, które chcą 
przekazać tę tradycję naszym 
dzieciom, wnukom i prawnukom 
– mówił starosta dożynek Ry-
szard Kirsch. 
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Raszowa
Piękny wieniec dożynkowy, chleb 

i podniosła atmosfera – tak było podczas 
uroczystości dożynkowych w Raszowej. 

Eucharystię celebrował ks. Andrzej 
Obuchowski, który przyjechał na tę uro-
czystość, aż z Syberii na zaproszenie pro-
boszcza Stanisława Buchty.

– Mówmy do siebie częściej „dzięku-
ję”, tak po prostu „dziękuję”, nie ważne 
za co. To najpiękniejsze słowo, jakie ist-
nieje - mówił kapłan w wygłoszonej ho-
milii, nawiązując do pracy rolników.

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny obchodził tego 
dnia odpust i msza została połączona 
z uroczystościami dożynkowymi.

W Eucharystii uczestniczył wójt Gmi-
ny Lubin Tadeusz Kielan, radny Robert 
Piekut oraz sołtys Eugeniusz Gut.

Ksiądz proboszcz Stanisław Buchta 
podziękował za pomoc i wsparcie finan-
sowe na wymianę wszystkich okien 
w świątyni. Kwiaty wójtowi i radnemu 
wręczyli przedstawiciele Rady Parafial-
nej z Raszowej.  (AI) 

Raszowa Mała 

Najpierw Msza Święta Dożynkowa, a tydzień później zabawa – tak mieszkańcy Zimnej Wody 
dziękowali za tegoroczne plony. Uroczystości dożynkowe zorganizowane zostały przez 

Sołtys Anetę Tutko i Radę Sołecką, a zabawa jak zwykle była doskonała. Uroczystościom 
towarzyszył przepiękny wieniec, nie zabrakło także chleba

 – symbolu pożywienia, a także dostatku i pomyślności.
 Gospodyni Zimnej Wody obiecała go dzielić mądrze i sprawiedliwe. 

Na zabawie dożynkowej bawiono się do białego rana. 

Dożynki w Składowicach
Uroczystą Mszą Świętą dożynkowo-odpu-

stową rozpoczęto świętowanie w Składowi-
cach. Eucharystię celebrował ksiądz Dariusz 
Mencel z Wrocławia zaproszony przez pro-
boszcza, ponieważ z naszego regionu się wy-
wodzi. 

Podczas Mszy Świętej poświęcono dwa 
wieńce i dwa bochny chleba dożynkowego, ze 
Składowic i Ustronia. W Eucharystii uczestni-
czył Przewodniczący Rady Gminy Norbert 
Grabowski.

Po uroczystościach kościelnych mieszkańcy 
przeszli do świetlicy, gdzie sołtys Lucyna 

Franczak podziękowała rolnikom za ich ciężką 
pracę, przekazując na ręce przewodniczącego 
Rady Gminy Lubin chleb dożynkowy. 

- Dziękuję serdecznie za takie wyróżnienie, 
obiecuję, że podzielę ten chleb sprawiedliwie, 
tak by nikomu go nie zabrakło – mówił Nor-
bert Grabowski.

Świętujących mieszkańców odwiedził wójt 
Tadeusz Kielan, który również podziękował za 
trud, jaki rolnicy wkładają w to, aby Polakom 
nie zabrakło chleba.  (AI) 

Wyjątkowo rodzinny charakter – jak 
zwykle – miały uroczystości dożynkowe 
w Raszowej Małej. Tradycyjnie już na 
stołach królowa ryba we wszystkich 
możliwych odsłonach, od zupy rybnej 
zaczynając na wędzonych smakołykach 
kończąc. Głównym sprawcą rybnego 
zamieszania był sołtys Leszek Kozacki, 

który osobiści wędzi ryby, a przy pomo-
cy pań z Rady Sołeckiej przygotował tę 
rybną ucztę. Jak podkreśla sołtys, w Ra-
szowej Małej rolników jest niewielu, ale 
znajduje się jedno z większych w regio-
nie gospodarstw rybackich, stąd taki 
właśnie wymiar dożynkowych uroczy-
stości.  

Zimna 
Woda 
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Podchody jak za dawnych lat… 

Wspólna modlitwa, śpiew, 
doskonała kuchnia, atrakcje 
dla najmłodszych, aukcja 
charytatywna i jak zwykle 
ciepła , rodzinna atmosfera – 
tak przebiegał festyn para-
fialny w Zimnej Wodzie.  

Rozpoczęła go Msza Św. , 
której przewodniczył ksiądz 
Andrzej Tomaszewski, pro-
boszcz Parafii p.w. Świętej 
Trójcy w Zimnej Wodzie. 
W Eucharystii uczestniczyła 
także matka Gabriela Kępa, 
przełożona Zgromadzenia 
Sióstr św. Marii Magdaleny 

od Pokuty. Właśnie do 
Zgromadzenia Magdalenek 
wstąpiła niedawno Marta 
Kłos z Zimnej Wody, dla 
której festyn parafialny był 
pierwszą okazją do spotka-
nia z rodziną.  Jak zwykle 
swoją obecnością zaszczycił 
ksiądz Bartłomiej Kot, dusz-
pasterz Duszpasterstwa 
Akademickiego we Wrocła-
wiu pochodzący z Zimnej 
Wody. 

Spotkanie to łączy wyjąt-
kowy duchowy wymiar z do-
skonałą zabawą, angażując 

mieszkańców i parafian 
w działania na rzecz swojej 
świątyni. 

Aukcja charytatywna, lote-
ria fantowa, występy zespo-
łów folklorystycznych kon-
kursy i pokaz strażacki – 
wszystko by gromadzić po-
trzebne środki na remont 
kościoła. 

Podczas aukcji charyta-
tywnej licytowana była m.in. 
srebrna moneta przekazana 
przez wójta Gminy Lubin, 
zdjęcie z autografem Cezare-
go Morawskiego, aktora, dy-

rektora Teatru Polskiego we 
Wrocławiu, z którym szczęś-
liwy nabywca miał okazję 
także wypić kawę przed 
spektaklem (o ten artystycz-
ny akcent zadbał sołtys Kar-
czowisk Dariusz Sędzikow-
ski) oraz wiele innych przed-
miotów, które „schodziły” 
jak świeże bułeczki. Szef 
gminnego samorządu Tade-
usz Kielan wylicytował, wiel-
kiego, rzeźbionego grzyba.  

Zainteresowanie licytowa-
nymi przedmiotami było ol-
brzymie, a kolejki do loterii 

fantowej i po wypieki – gi-
gantyczne. Doskonałe piero-
gi i wyjątkowy ser własnej 
produkcji serwował sołtys 
Wiercienia Mieczysław Hub-
ka. 

Na scenie zaprezentowały 
się Fudzijamki z Proboszczo-
wa, Perła z Przybyłowic, Fur-
mani z Rzeszotar, Zachęta 
z Zimnej Wody, solistki ze-
społu Zachęta oraz Quortet 
bend z Bukownej oraz ksiądz 
Bartłomiej Kot. 

(MG)  

Zadania, zagadki, tajem-
nicze mapy i skarby – tak 
w dużym skrócie wyglądały 
podchody, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie 
„Nasz Wiercień” oraz Soł-
tysa Mieczysława Hubkę.  
Choć młodzi uczestnicy za-
bawy – nie do końca wie-
dzieli na czym polega, ta 
dawno zapomniana zaba-
wa – bawili się doskonale. 

– Osoby starsze pamiętają 
z czasów swojej młodości wie-
le gier i zabaw, przy których 
spędzaliśmy wiele czasu. Te-
raźniejszość dla dzieci to 
komputery i telefony. Stowa-
rzyszenie „Nasz Wiercień” 
postanowiło zorganizować 
dla dzieci z naszych okolicz-
nych miejscowości zabawę 

terenową. Chcieliśmy poka-
zać, że można inaczej się ba-
wić i inaczej spędzać czas – 
mówi Paweł Łukasiewicz ze 

Stowarzyszenia „Nasz Wier-
cień”, radny Gminy Lubin. 

Trzy grupy wypełniły posta-
wione przed nimi zadania i od-

nalazły ukryty skarb. Nagrodą 
dla dzieci był poczęstunek 
i pieczenie kiełbasek nagrody 
w postaci plecaków, które na 

pewno przydadzą się na tury-
styczne wyprawy. Mimo wysił-
ku żadne z dzieci nie było zmę-
czone a zadowolenie na ich 

twarzach świadczyło, że zaba-
wa się udała. Stowarzyszenie 
„Nasz Wiercień” zaprasza za 
rok, zapewniając, że będzie 
jeszcze więcej zagadek i jesz-
cze więcej tajemnic do rozwią-
zania. 

 (oprac. MG/ źródło: 
 Stowarzyszenie 
 „Nasz Wiercień”) 

VII Festyn Parafialny w Zimnej Wodzie 

To już nie jest 
tylko zbiórka 
pieniędzy na 
remont świątyni. 
To symbol 
i wydarzenie 
łączące ludzi 
i niczym magnes 
przyciągające tych, 
którym przyszło 
żyć gdzie indziej, 
choć w sercach 
nadal mają 
swoją rodzinną 
miejscowość. 
VII już Festyn 
Parafi alny 
w Zimnej Wodzie 
„Silni Jednością 
w Chrystusie” 
przeszedł już 
do historii, 
ale w pamięci 
pozostanie na 
długo. 

SILNI JEDNOŚCIĄ 
W CHRYSTUSIE 
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Dziewięć drużyn zgłosiło 
się do tegorocznego, drugie-
go już Gminnego Konkursu 
na Najładniejszy Stół Do-
żynkowy. Wszystkie spełniły 

najdrobniejsze nawet wymo-
gi regulaminowe i wszystkie  
swoją urodą zapierały dech 
w piersiach. Niełatwe było 
zadanie jurorów...

Konkurs zorganizowany 
został z inicjatywy Gminy 
Lubin, Sołtysa i Rady Sołe-
ckiej Wsi Obora oraz Ośrod-
ka Kultury Gminy Lubin. 

Przepięknie udekorowane 
stoły przygotowały trzy re-
prezentacje Obory: Wzoro-
we Małżeństwo, Koło Gospo-
dyń Wiejskich Raz Dwa 
i Niezastąpione  Dziewczyny, 
a także Koło Godposyń Krze-
czyn Wielki, Sołectwo Czer-
niec, Koło Gospodyń Wiej-
skich „Iskierka” z Księginic, 
Sołectwo Składowice, Sołe-
ctwo Niemstów oraz Sołtys 
i Rada Sołecka z Osieka 

Na tradycyjnych stołach 
nie zabrakło weków warzyw-
nych, swojskich wypieków 
i nalewek dożynkowych. Jury 

powołane przez Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin z wiel-
kim trudem wyłoniło zwy-
cięzcę. Brano pod uwagę nie 
tylko wrażenia estetyczne, 
ale również nawiązywanie do 
tradycji, walory smakowe 
i oryginalność prezentowa-
nych potraw. 

W skład komisji oceniają-
cej weszli: Bożena Michalik-
-Kroczek, laureatka licznych 
nagród kulinarnych organi-
zowanych przez Wrzosową 
Krainę i Urząd Marszałkow-
ski, Teresa Królikowska, kie-
rownik restauracji RAN-

CHO oraz Kamil Lis, miłoś-
nik sztuki kulinarnej. 

W rezultacie zwycięzcą zo-
stało Wzorowe Małżeństwo 
z Obory. Pozostałe grupy 
zdobyły równorzędne wyróż-
nienia. Dla wszystkich przy-
gotowano pamiątkowe dy-
plomy i nagrody pieniężne. 
Konkurs wpisał się z powo-
dzeniem do cyklu imprez na-
wiązujących do tradycji do-
żynkowych i wzbudza coraz 
większe zainteresowanie, co 
widać po rosnącej liczbie 
zgłoszeń. 

(oprac. OKGL) 

Na dożynkowym stole

Autorką zwycięskiego 
wieńca jest pani Renata Lelo 
z Gorzycy. Wyplatała go 
przez prawie miesiąc.

– Nie codziennie oczywi-
ście, z przerwami, ponieważ 
bywają dni, w czasie których 
po prostu nie da się praco-
wać. Upały powodowały, że 
zboże łamało się dosłownie 
w rękach. Trzeba było zacząć 
je zbierać już od czerwca, by 
wyprzedzić kapryśną aurę, 
towarzyszącą zwykle żniwo-
waniu. Wtedy zboża są jas-
ne, błyszczące, złociste 
i z powodzeniem można je 
wykorzystać do wieńca – 
opowiada Renata Lelo. 

Zwyciężczyni konkursu 
kwiatami i ogrodnictwem 
pasjonuje się od najmłod-
szych lat. Ukończyła techni-
kum ogrodnicze, a teraz swo-
ją pasję rozwija we własnym 
ogrodzie. 

– Pochodzę z Nowego Są-
cza i gdy dziesięć lat temu 
przyjechałam do Gorzycy, 
chcąc wkupić się w łaski 
mieszkańców zaproponowa-
łam, że pomogę w wyplata-
niu wieńca dożynkowego. 
Tegoroczny jest moim szó-
stym wieńcem wykonanym 
dla naszej miejscowości – 
dodaje pani Renata. 

Wieniec Gorzycy została 
bardzo wysoko oceniony 
w konkursie powiatowym. 

– Tylko jeden punkt zade-
cydował o tym, że na najwyż-
szym miejscu podium stanę-
ła reprezentacja Przychowej 
z Gminy Ścinawa. W przy-
padku trzeciego miejsca była 
to już różnica kilkunastu 
punktów – mówi Magdalena 
Dubińska, dyrektor Ośrodka 

Kultury Gminy Lubin, która 
była członkiem powiatowej 
komisji konkursowej. 

Konkursowe wieńce oce-
niało jury, któremu przewod-
niczyła skarbnik Gminy Lu-
bin Marzena Kosydor, 
a w skład którego weszły pla-
styczki Ewa Niżnik i Małgo-
rzata Bilska. 

– Chciałbym pogratulo-
wać wszystkim sołectwom za 

te prawdziwe arcydzieła, bo 
bez względu na to, kto wygra 
konkurs, wszystkie wieńce 
zasługują na nagrodę – mó-
wił tuż przed ogłoszeniem 
wyników konkursu Tadeusz 
Kielan, wójt gminy Lubin. – 
Podziwiam państwa za ich 
wykonanie, ponieważ wypla-
tanie wieńców wymaga cza-
su, wyjątkowej precyzji i ser-
ca, a także współpracy i za-

angażowania 
wielu osób – 
dodał szef 
gminnego sa-
morządu. 

W konkursie 
na „Najpięk-
niejszy Wieniec 
Dożynkowy Gmi-
ny Lubin” pierwsze 
miejsce i nagrodę 
w wysokości 500 zł otrzy-

mało sołectwo Gorzyca, na 
drugim miejscu uplasowały 
się ex aequo reprezentacje 
Siedlec i Miroszowic, któ-
rych nagroda wyniosła 400 
zł, a na trzecim sołectwo 
Chróstnik z nagrodą w wyso-
kości 300 zł. Wyróżnienia 
premiowane kwotą 150 zł 
przypadły sołectwom: Krze-
czyn Wielki, Czerniec, Obo-
ra, Składowice, Ustronie, 
Księginice, Kłopotów 
i Osiek. 

Konkurs zorganizowany 
został przez Ośrodek Kultu-
ry Gminy Lubin, a jego roz-
strzygnięcie odbyło się 
w Czerńcu.   (MG) 

WIENIEC Z GORZYCY NAJPIĘKNIEJSZY 
W GMINIE, DRUGI W POWIECIE 
To były prawdziwe dzieła sztuki ludowej, które zachwycały kompozycjami, barwami, sposobem ich 
wyplecenia i nawiązaniem do wielowiekowej tradycji dożynkowej. Do gminnego konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy zgłosiło się 12 sołectw. Jury  miało wyjątkowo trudne zadanie, ale ostatecznie tytuł 
najpiękniejszego otrzymał wieniec dożynkowy z Gorzycy, który podczas konkursu powiatowego zajął drugie 
miejsce, przegrywając ze zwycięzcą zaledwie o punkt. 

Przepięknie udekorowane 

Na dożynkowym stole

Przepięknie udekorowane powołane przez Ośrodek 

Dożynkowy Gmi-
ny Lubin” pierwsze 
miejsce i nagrodę 
w wysokości 500 zł otrzy-

CHO oraz Kamil Lis, miłoś-



³¹KONKURSY

Niesamowita atmosfera, 
pyszne domowe smaki i wie-
lu amatorów dobrej kuchni 
towarzyszyło IX edycji Festi-
walu Kapusty i Pieroga 
w Księginicach.  

Oprócz tradycyjnych ru-
skich i z kapustą, można by-
ło skosztować pierogów 
z białym serem, boczkiem 
w sosie z kurek, pieczonych, 
z jarmużem i soczewicą, 
z kurczakiem, kaszanką, ma-
linami,  ziemniakami i kiszo-
ną kapustą.

Równie bogaty wybór mie-
li miłośnicy dań z kapusty. 
Prym wiodła sałatka z kapu-
sty czerwonej, gołąbki 
z czerwonej kapusty z mię-
sem i grzybami, bigos, 
kwaśnica, kapusta fasze-
rowana, rolada z kapu-
sty w cieście francu-
skim, kapusta à la pie-
rożki mięsne.

Tradycją imprezy są 
warsztaty lepienia piero-
gów, które w tym roku zo-
stały przeprowadzone przez 
panie z Koła Kobiet Niezależ-
nych BABECZKI z Osieka. 
W pierwszej kolejności do le-
pienia garnęły się dzieci, do-
piero po nich odwagi do lepie-
nia pierogów na oczach pub-
liczności nabierali dorośli.

– O tym, jak ważna jest ta 
impreza dla regionu, świad-
czy nie tylko liczba jej 

uczestników, ale również 
fakt iż  została wpisana przez 
Urząd Marszałkowski 
w „Kalendarz Imprez Kuli-
narnych Dolnego Śląska” – 

mówi Magdalena Dubińska, 
dyrektor Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin. 

Najważniejszy jednak tego 
dnia był gminny konkurs ku-

linarny, do którego zgłosiło 
się siedem drużyn. Ich potra-
wy oceniało jury w składzie: 
Wiesław Lichota, Krystyna 
Kulczak i Kamil Lis. Wyrów-
nany poziom konkursu spra-
wił, że jurorzy przyznali tyl-
ko pierwsze miejsca i nagro-
dy o wartości 550 zł oraz wy-
różnienia i nagrody o warto-
ści 400 zł.

Na pysznej imprezie nie 
zabrakło też dobrej muzyki. 
Na scenie zaprezentowały 
się zespoły z naszej gminy: 
Jarzębina (Księginice), 
LEJDIS (Składowice), Ze-
spół Folklorystyczny „Lu-
bin” i Zespół Wokalno-In-
strumentalny Iskra (Krze-
czyn Wielki). Na zakończe-
nie festiwalu wystąpił zespół 
Szczypta E-mollu który za-
prezentował znane przez 
wszystkich utwory, w orygi-
nalnych aranżacjach. 

źródło: OKGL

Z Księginic głodny nie wyjechał nikt
WYNIKI 
KONKURSU:
  I miejsca KG 

z Miłosnej – za 
najlepsze ciasto 
pierogowe 
KGW Iskierka – 
za faszerowaną 
włoską kapustę 
z sosem 
pieczarkowym
Kobitki z Czerńca 
– za najbardziej 
radosny stół

  Wyróżnienia: 
Buczynianki, 
KKN BabeczkI 
z Osieka, KG 
z Krzeczyna 
Wielkiego oraz 
wokalistki 
zespołu 
Jarzębina.

  Nagroda 
specjalna 
o wartości 200 zł 
za prowadzenie 
warsztatów 
pierogowych: 
KKN Babeczki 
z Osieka.

Przegląd organizowany 
równolegle z sołeckimi dożyn-
kami rozpoczęła uroczysta 
Msza Św., po której uczestni-
cy Eucharystii przeszli w kolo-
rowym korowodzie na boisko, 
gdzie odbyła się Ceremonia 
Chleba, a zaraz po niej uroczy-
ste otwarcie przeglądu. 

– Bardzo się cieszę, że mam 
okazję uczestniczyć w drugiej 
już edycji tej wyjątkowej im-
prezy, popularyzującej prze-
piękny polski folklor. Szcze-
gólnie jednak cieszy mnie 
fakt, że przegląd jest inicjaty-
wą członków Zespołu Folklo-
rystycznego „Lubin”. W ich 
głowach zrodziła się ta piękna 
idea i oni ją samodzielnie zrea-
lizowali, przy naszej niewiel-
kiej pomocy finansowej – mó-
wił Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny Lubin. 

W przeglądzie wzięło udział 
osiem zespołów: Podolanki 
z Nowej Wsi Lubińskiej, Ma-

cierzanka z Wojciechowa, 
Lejdis ze Składowic, Leśne 
Echo z Raszówki, Niezapomi-
najki z Osłej, Fudżijamki 
z Proboszczowa, Hosadyna od 
Lubina oraz Siedlecka Nuta 
z Siedlec.

Występy uczestników oce-
niało jury w składzie: Konstan-
cja Mozelewska, Aleksandra 
Piekarek i Urszula Znamirow-
ska. 

Ostatecznie Puchar Wójta 
Gminy Lubin pojechał do Nowej 
Wsi Lubińskiej, ale każdy z ze-

społów otrzymał  piękną pamiąt-
kową statuetkę i dyplom z po-
dziękowaniem Wójta za udział. 

Upominki wręczała debiu-
tująca na scenie czteroletnia 
Tosia Sowówna z Obory, 
a miłym akcentem był występ 
pana Tadeusza Stefanowi-
cza, który akompaniując so-

bie na akordeonie wykonał 
kilka własnych utworów. 

Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Furmani z Rzeszotar. Ar-
tyści w strojach cwaniaków 
rodem z Czerniakowa zapre-
zentowali utwory w klimacie 
dawnej Warszawy.

Dopisała pogoda i publicz-

ność. Kiełbaski i inne pieczyste 
zostały zjedzone, napoje wypite, 
a deski omal nie pękły pod na-
porem tańczących par i nie tyl-
ko. Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych, a rewelacyjną 
oprawę muzyczną stworzyła 
DJ-ka, pani Magdalena Trębacz 
z domu Bączek.  (MG)              

WYŚPIEWAŁY PUCHAR 
WÓJTA GMINY LUBIN 

 „Podolanki” z Nowej Wsi Lubińskiej zwyciężyły w II Przeglądzie 
Folklorystycznym o Puchar Wójta Gminy Lubin. Tę piękną galę ludową 
zorganizował Zespół Folklorystyczny „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego. 
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II Turniej w Łucznictwie

Na boisku w Karczowiskach odbył się II Turniej o Puchar Przewodniczącego Gminy Lubin w Łucznictwie. Ubiegłoroczna 
edycja turnieju cieszyła się dużym zainteresowaniem, jednak w tym roku frekwencja zaskoczyła organizatorów. 
W zawodach uczestniczyło ponad 50 mieszkańców naszej Gminy. Niektórzy walczyli całymi rodzinami.

O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO 

– Lubimy ten sport. Trenin-
gi są męczące, ale dają efekty 
i satysfakcję, że możemy w ten 
sposób się rozwijać , daje nam 
poczucie bezpieczeństwa – 
mówiła jedna z laureatek, Ha-
nia Sieradzka z Raszówki.

 Największe reprezentacje 
wystawiły Karczowiska, Ra-
szówka i Osiek. 

– Bardzo się cieszę, że tur-
niej przyciąga coraz więcej 

uczestników. W ubiegłym roku 
było was dużo, w tym roku fre-
kwencja przerosła moje 
najśmielsze oczekiwania. 
Widząc tak duże zaintere-
sowanie, obiecuję, że ten 
turniej wpisze się na stałe 
w kalendarz imprez orga-
nizowanych przez naszą 
gminę. Jak widać, łuczni-
ctwo w naszej gminie robi 
się coraz popularniejsze i to 

cieszy – mówił podczas otwar-
cia przewodniczący Rady Gmi-
ny Norbert Grabowski, patro-
nujący zawodom.

Poziom zawodników był 
bardzo wyrównany, w niektó-

rych przypadkach 
o zwycięstwie de-

cydował na-
wet jeden 

punkt. 
Tuż po 

turnieju rozpoczął się Festyn 
Rodzinny z mnóstwem atrak-
cji dla młodszych i starszych 
mieszkańców. Można było 
również skorzystać z okazji do 
bezpłatnych badań poziomu 
cukru we krwi, zmierzenia ciś-
nienia i pojemności płuc. 

Organizatorami imprezy 
byli LZS SKS Raszówka, 
Gmina Lubin i Rada Sołecka 
Karczowisk.  (AI)  

WYNIKI TURNIEJU:
Kategoria dzieci do lat 14: 
Sieradzka Hanna – 125 pkt. 
Wójcik Małgorzata – 97 pkt. 
Góral Oliwia z – 92 pkt. 
Kuklińska Ewa – 75 pkt. 
Sieradzki Michał – 59 pkt. 
Gierulski Michał – 37 pkt. 
Sobiegraj Julian – 32 pkt. 
Wójcik Mateusz – 31 pkt. 

Kategoria kobiet: 
Ostrowska Paulina – 137 pkt. 
Sieradzka Magdalena – 130 pkt. 
Kożewnikow Iza – 128 pkt. 
Posłuszny Barbara – 125 pkt. 
Piotrowiak Anna – 118 pkt. 
Mazurek Ewelina – 112 pkt. 
Sobiegraj Ewa – 106 pkt. 
Wójcik Edyta – 98 pkt. 
  
Kategoria mężczyzn: 
Gierulski Piotr – 139 pkt. 
Sieradzki Wojciech – 136 pkt. 
Piotrowiak Karol – 135 pkt. 
Kalinowski Zbigniew – 134 pkt. 
Sędzikowski Dariusz – 134 pkt. 
Nyklewicz Marcin – 132 pkt. 
Kirsz Ryszard – 127 pkt. 
Engwer Jakub – 125 pkt.
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Uchwałę w tej sprawie rad-
ni Gminy Lubin podjęli 
w czerwcu na wniosek zarzą-
du Klubu „Iskra” Księginice 
oraz sołtysa tej miejscowo-
ści. Odczytał ją podczas uro-
czystości przewodniczący 
Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski, podkreślając, że 
przyjęta została jednogłoś-
nie. 

Wydarzenie to zgromadzi-
ło na boisku w Księginicach 
działaczy sportu z całego re-
gionu, ponieważ działalność 

Mieczysława Lodzińskiego 
znacznie wykraczała poza 
granice gminy i powiatu. 

– Wielu z nas, dziś tu zgro-
madzonych, tę wyjątkową 
postać znało doskonale. 
Trudno słowami opisać jego 
zaangażowanie, poświęcenie 
i serce, które wkładał w pracę 
i realizowane projekty. On 
sam mówił mało, ale za to 
wiele robił. Drzwi budynku, 
zaplecza sportowego, który 
znajduje się tuż obok, były 
zawsze szeroko otwarte, bez 
względu na to, jaka impreza 
odbywała się na boisku. Był 
gospodarzem obiektu w peł-
nym tego słowa znaczeniu, 
ale był także dobrym duchem 
tego miejsca. I tym dobrym 
duchem pozostanie na za-

wsze – dzięki nadaniu imie-
nia  Mieczysława Lodzińskie-
go obiektowi rekreacyjno-
-sportowemu w Księgini-
cach. 

W uroczystości wzięła 
udział także rodzina Mieczy-
sława Lodzińskiego, w tym 
najbliżsi żona, córka i syn. 

– To dla nas zaszczyt i wy-
różnienie. Bardzo dziękuje-
my za to, że docenialiście 
Państwo wieloletnią pracę 
taty. To boisko było jego dru-
gim domem, tu realizował 
swoją pasję, swoje marzenia, 
bo sport kochał całym ser-
cem. Myślę, że jest zadowo-
lony, patrząc dziś na nas 
z góry, ponieważ to z pew-
nością ukoronowanie jego 
wieloletniej pracy i działal-

ności sportowej. Dziękuję 
państwu za to, że tato pozo-
staje w Państwa sercach, 
a dzięki nadaniu jego imie-
nia boisku w Księginicach 
zapisze się na kartach histo-
rii naszego regionalnego 
sportu – powiedziała córka 
patrona, Kamila Przewoź-
nik. 

Podczas uroczystości od-
słonięta została tablica pamię-
ci Mieczysława Lodzińskiego, 

czego symbolicznie dokonali 
żona Danuta Lodzińska oraz 
wójt Tadeusz Kielan. Tablicę 
poświęcił ksiądz proboszcz 
Tadeusz Żurek. 

– Z wdzięcznością wspo-
minamy przed Bogiem 
wszelkie dobre dzieła, które 
realizował śp. Mieczysław 
Lodziński. Jako tutejsza spo-
łeczność jesteśmy dłużnika-
mi jego zaangażowania i po-
święcenia dla propagowania 

sportu wśród młodego poko-
lenia. Polećmy więc Jego du-
szę Bożemu miłosierdziu – 
mówił ks. Tadeusz Żurek. 

Uroczystości nadania 
imienia towarzyszyły impre-
zy sportowe. I Memoriał 
w Piłce Nożnej im. M. Lo-
dzińskiego wygrała repre-
zentacja Huzara Raszówka. 

W turnieju łuczniczym 
triumfowali w kategorii męż-
czyzn Henryk Nagaj, wśród 
kobiet Klaudia Sokal, 
a w grupie dzieci najlepszy 
był Krzysztof Pazoła. 

Zwycięzcami turnieju 
strzeleckiego zostali Zdzi-
sław Słonecki w kategorii 
mężczyzn, Kamila Przewoź-
nik w kategorii kobiecej, 
a wśród dzieci najcelniej 
strzelał Tomasz Kręgulecki.

Na boisku w Księginicach 
odbywał się również festyn 
z okazji Dni Księginic.   (MG) 

Legendarny działacz na zawsze pozostanie dobrym duchem sportowców

MIECZYSŁAW LODZIŃSKI OFICJALNYM 
PATRONEM BOISKA W KSIĘGINICACH 
– Dzisiejszy dzień 
i ta uroczystość 
z pewnością 
zapiszą się 
wielkim literami 
na kartach historii 
naszej gminy. 
To pierwszy 
sportowy obiekt, 
który będzie 
miał swojego 
patrona. To ukłon 
i nasze wielkie 
podziękowanie 
za wkład, 
jaki w rozwój 
sportu wniósł 
Mieczysław 
Lodziński – 
powiedział 
wójt Gminy 
Lubin Tadeusz 
Kielan podczas 
uroczystości 
nadania imienia 
obiektowi 
sportowo-
rekreacyjnemu 
w Księginicach. 
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KLASA OKRĘGOWA 2016/2017, OKRĘG LEGNICA
Miejsce Nazwa M W R P Pkt. B

1. Prochowiczanka Prochowice 15 43 14 1 0 56:11
2. Odra Chobienia 14 32 10 2 2 32:11
3. Konfeks Legnica 13 30 9 3 1 36:7
4. Sparta Rudna 14 30 9 3 2 41:15 
5. Kuźnia Jawor 15 28 9 1 5 41:25 
6. GKS Męcinka 15 25 8 1 6 27:21
7. Huta Przemków 15 24 8 0 7 35:36
8. Iskra Księginice 15 22 6 4 5 29:31
9. Płomień Radwanice 15 19 5 4 6 32:29 

10. Iskra Kochlice 15 19 5 4 6 29:36 
11. KS Legnickie Pole 15 19 6 1 8 31:26 
12. Zamet Przemków 15 18 6 0 9 30:36 
13. Kaczawa Bieniowice 15 12 3 3 9 30:41 
14. Czarni Rokitki 15 9 3 0 12 15:52 
15. Dąb Stowarzyszenie Siedliska 15 6 2 0 13 27:61
16. Grom Gromadzyń Wielowieś 15 4 1 1 13 13:66

KLASA „A” 2017/2018, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa M W R P Pkt. B

1. Zryw Kłębanowice 14 36 12 0 2 58:15
2. Rodło Granowice 14 33 11 0 3 47:15 
3. Czarni Dziewień 14 32 10 2 2 41:15 
4. Mewa Kunice 14 31 10 1 3 50:15
5. Sparta Parszowice 14 30 9 3 2 36:20
6. Górnik Lubin 14 25 8 1 5 56:28 
7. Albatros Jaśkowice 14 23 7 2 5 30:25
8. Orzeł Mikołajowice 14 23 7 2 5 31:24
9. Wilki Różana 14 21 7 0 7 59:44

10. Kolejarz Miłkowice 14 13 4 1 9 23:63
11. Park Targoszyn 14 10 3 1 10 19:56
12. Krokus Kwiatkowice 14 10 3 1 10 22:52
13. Fortuna Obora 14 8 2 2 10 25:66
14. Unia Miłoradzice 14 6 1 3 10 22:44
15. Zjednoczeni Snowidza 14 4 1 1 12 12:49

KLASA „B” 2017/2018, OKRĘG LEGNICA, GRUPA II
Miejsce Nazwa M W R P Pkt. B

1. Transportowiec Kłopotów 11 28 9 1 1 35:16 
2. Huzar Raszówka 11 24 7 3 1 37:16 
3. Sokół Niechlów 11 22 7 1 3 28:19 
4. Skarpa Orsk 11 19 6 1 4 35:24
5. Unia Szklary Górne 11 19 6 1 4 36:22
6. Platan Siedlce 11 19 6 1 4 41-30
7. Błyskawica Luboszyce 10 17 5 2 3 25:19 
8. Błysk Studzionki 11 16 5 1 5 19:27
9. Victoria Tymowa 11 10 3 1 7 26:33

10. Wiewierzanka Wiewierz 11 6 2 0 9 19:35 
11. Victoria Niemstów 11 6 2 0 9 13:34
12. LZS Żelazny Most 10 3 1 0 9 15:54

To było jak przebudzenie 
z długiego snu. Obydwa ze-
społy pokazały, że drzemią 
w nich głębokie pokłady 

energii i potrafią grać dosko-
nałą piłkę nożną, a poprzed-
ni sezon, który Transporto-
wiec zakończył na siódmym 

miejscu a Huzar na trzyna-
stym był jedynie wypadkiem 
przy pracy. 

Transportowiec Kłopotów 
w rundzie jesiennej wygry-
wał prawie wszystko, poza 
jedynym remisem w ostatniej 
kolejce z Błyskiem Studzion-
ki i przegraną z naszym be-
niaminkiem Platanem Siedl-
ce na początku rozgrywek. 

Potem dosłownie szedł jak 
burza. 

- Na nasze dobre wyniki 
złożyło się wiele czynników, 
ale nie należy do nich perso-
nalne wzmocnienie drużyny, 
bo doszło do nas zaledwie 
trzech zawodników. Poza 
tym drużyna grała w dotych-
czasowym składzie – tłuma-

czy Patryk Jarkowiec, prezes 
i zawodnik Transportowca 
Kłopotów, a także radny 
Gminy Lubin. 

- Na pewno mamy dosko-
nałego szkoleniowca. Prze-
mysław Kotlarz zrobił z nas 
prawdziwą drużynę i pokazał 
jak grać, żeby wygrywać. 
Treningi dwa razy w tygo-
dniu zrobiły swoje – wylicza 
Patryk Jarkowiec. 

Prezes Transportowca 
podkreśla, że wielkie znacze-
nie w osiąganiu sukcesów 
ma atmosfera w klubie. – 
A ta naprawdę jest u nas 
obecnie doskonała, co mnie 
bardzo cieszy, bo to motywu-
je drużynę i dodaje jej skrzy-
deł . Nie bez znaczenia pozo-

staje fakt, że obecnie może-
my liczyć na wsparcie władz 
Gminy Lubin. Dopiero od 
momentu, kiedy wójtem zo-
stał Tadeusz Kielan otrzymu-
jemy finansowe wsparcie, na 

które do 2014 roku liczyć nie 
mogliśmy, choć inne druży-
ny je otrzymywały. Jesteśmy 
za to bardzo wdzięczni  – do-
daje Jarkowiec. 

Przyznaje, że drużyna li-
czy po cichu na awans do 
A-Klasy, choć nie jest to jej 
główny cel.  Gdyby jednak się 
udało Transportowiec Kło-
potów rozpocząłby nowy se-
zon w wyższej klasie i na no-
wym boisku, którego prze-
budowa właśnie się rozpo-
częła. Całą swoją ostatnią 
zwycięską rundę rozgrywał 
bowiem na wyjeździe, korzy-
stając z murawy przy RCS, 
w Niemstowie, Księginicach 
i Oborze. 

Do udanych minioną run-

dę z pewnością zaliczy także 
Huzar Raszówka, który se-
zon 2016/2017 kończył na 
przedostatnim miejscu. 
Obecnie także jest na drugim 
miejscu, ale licząc od szczytu 

tabeli. Progres w stosunku 
do rundy wiosennej jest niesa-
mowity. Bywały spotkania, 
podczas których drużyna 
z Raszówki przegrywała na-
wet z dwucyfrowym wyni-
kiem, dziś to ona wiedzie 
prym na boisku i rozdaje karty. 

Podsumowując rundę war-
to wspomnieć o naszym be-
niaminku. Szóste miejsce 
Platana Siedlce, to także do-
skonały rezultat i dobry pro-
gnostyk na przyszłość. Po-
ziom zawodników, ich deter-
minacja i zaangażowanie, 
doskonały trener, a także ol-
brzymie wsparcie kibiców 
mogą sprawić, że ta drużyna 
pokaże jeszcze na co ją stać. 

Rundę jesienną sezonu 
2017/2018 w B – Klasie na 
piątym miejscu zakończyła 
Unia Szklary Górne, a na 11 
Victoria Niemstów. 

Niezbyt szczęśliwy finał 
miały rozgrywki naszych 
drużyn w A-Klasie. Fortuna 
Obora zakończyła rozgrywki 
na  13. miejscu, a Unia Miło-
radzice na 14.

Grająca w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej Iskra Księ-
ginice na pewno nie zaliczy 
tej rundy do nieudanych. 
Wiele ze spotkań wygrywała 
i to naprawdę w doskonałym 
stylu. Jednak ósme miejsce 
tego zespołu  to za mało, bo 
stać go na dużo więcej. Li-
czymy na to po zimowej 
przerwie i mocno trzymamy 
kciuki. Piłkarze ponownie 
wybiegną na boisku w marcu 
przyszłego roku. 

(MG) 

Po rundzie 
jesiennej 

Transportowiec Kłopotów i Huzar Raszówka na czele tabeli  

Jesienna runda rozgrywek sezonu 
2017/2018 z pewnością zapisze się 
wielkim literami w historii dwóch 
klubów Gminy Lubin. Po słabym 
poprzednim sezonie Transportowiec 
Kłopotów i Huzar Raszówka 
zaprezentowały się na murawie 
w nowej odsłonie i prowadzą w tabeli 
legnickiej grupy B-Klasy.  

Huzar Raszówka z przedostatniego miejsca w ubiegłym sezonie awansował 
na wicelidera tabeli. 

Transportowiec Kłopotów wygrał 9 z 11 spotkań 
rozegranych w tej rundzie. 

- Nasz sukces w dużej mierze zawdzięczamy 
trenerowi, który pokazał nam jak grać, żeby 
wygrywać  - mówi Patryk Jarkowiec. 
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KLASYWFIKACJA 
GENARLNA MĘŻCZYZN: 
  I miejsce OSP Zimna Woda 

(95,7 pkt/sek.) 
  II miejsce OSP Niemstów 

(98,1 pkt/sek.) 
  III miejsce OSP Księginice 

(117,7 pkt/sek.)
  IV miejsce OSP Górzyn 

(118,1 pkt/sek.) 
  V miejsce OSP Tymowa 

(118,5 pkt/sek) 
  VI miejsce OSP Zaborów 

(123,8 pkt/sek)
  VII miejsce OSP Czerniec 

(133,6 pkt/sek) 
  VIII miejsce OSP Raszówka 

(139,4 pkt/sek) 
  IX miejsce OSP Chobienia 

(150,8 pkt/sek) 
  X miejsce OSP Ścinawa 

(232,1 pkt/sek) 

KLASYFIKACJA 
GENARLNA KOBIET 
  I miejsce OSP Zimna Woda 

(123 pkt/sek) 
  II miejsce OSP Raszówka 

(137,9 pkt/sek) 

W klasyfikacji generalnej zawodów, obej-
mującej wyniki sztafety pożarniczej oraz 
ćwiczenia bojowego, w kategorii mężczyzn 
pierwsze miejsce zajęła reprezentacja OSP 
Zimna Woda, na drugim miejscu uplasowa-
ła się ekipa OSP Niemstów, a na trzecim 
OSP Księginice. 

W kategorii kobiecej do konkursowych 
zmagań przystąpiły dwie drużyny Gminy 
Lubin. Triumfowała  OSP Zimna Woda, 
a drugie miejsce zajęła kobieca reprezenta-
cja OSP Raszówka.

– Jechaliśmy do Chobieni po zwycięstwo 
i plan został zrealizowany w stu procentach. 
Nawet przez chwilę nie pomyślałem, że mo-
że być inaczej. Serdecznie gratuluję naszym 
strażakom, którzy po raz kolejny potwier-
dzili doskonały poziom wyszkolenia 
i sprawności fizycznej. To powód do dumy 
i gwarancja bezpieczeństwa dla naszych 
mieszkańców. Z całego serca za to dziękuje-
my – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin. 

W męskiej sztafecie pożarniczej najlep-
szy wynik uzyskała OSP Zimna Woda z wy-
nikiem 58,3 sekundy, na drugim miejscu 
uplasowała się OSP Niemstów z czasem 
60,2 sekundy. Zimna Woda triumfowała 
także w ćwiczeniu bojowym, ale w tym przy-
padku różnica czasu w stosunku do Nie-
mstowa była minimalna i wyniosła zaledwie 
4 setne sekundy. Puchar Prezesa „Strefy 

998” przeznaczony dla zwycięzcy ćwiczenia 
bojowego stanie więc na półce w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wo-
dzie. 

W X Powiatowych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych wystartowały także drużyny 
młodzieżowe. Wśród chłopców najlepsza 
była ekipa z OSP Ścinawa, drugie miejsce 
zajęła reprezentacja Tymowej, która wywal-
czyła także pierwsze miejsce w kategorii 
dziewcząt. 

Zwycięskie drużyny reprezentować będą 
powiat lubiński w zawodach wojewódz-
kich, organizowanych w cyklu cztero-
letnim, które odbędą się we wrześniu 
przyszłego roku. 

Tegoroczny sukces jednostek 
OSP Gminy Lubin w zawodach 
powiatowych nie jest odosobnio-
ny. Także przed dwoma laty nasze 
reprezentacje stanęły na podium, 
na najwyższym OSP Niemstów, 
na miejscu drugim OSP Czerniec, 
a na trzecim Zimna Woda. Klasyfika-
cja kobiet w stosunku do roku 2015 nie 
zmieniła się. 

Powiatowe zawody była także okazją na-
grodzenia wyróżniający się druhów. Brązo-
wy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa ode-
brała Edyta Szymańska z OSP Zimna Wo-
da, a odznakę „Strażak Wzorowy” Dawid 
Gumienny z OSP Ścinawa.  (MG) 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

GMINA LUBIN 
WZIĘŁA WSZYSTKO! 
Trzy pierwsze 
miejsca 
w kategorii 
mężczyzn 
i dwa pierwsze 
w kategorii 
kobiet. 
Ochotnicze 
Straże Pożarne 
Gminy Lubin 
podczas X 
Powiatowych 
Zawodów 
Sportowo-
Pożarniczych, 
które odbyły 
się w Chobieni 
okazały się nie 
do pokonania. 

NASI STRAŻACY
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru 3/2017 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „PRZEZNACZENIE 
ZNAJDZIE SOBIE DROGĘ”. Nagrodę otrzymuje pan Henryk Bielak z Gogołowic. Po jej odbiór 
zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Łokietka 6, pokój nr 5 (biuro podawcze). Serdecznie 
gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.
pl lub tradycyjną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59 – 300 Lubin. Na 
odpowiedzi czekamy do 12 grudnia 2017 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Rosyjski oligarcha zwiedza Luwr. 
Przewodnik:
- No i jak Panu podoba?
- Ładnie. Skromnie, ale ładnie.

***
- Czemu rozstałeś się z Leną?

- A bo mi ciągle gadała „Ty mnie już nie ko-
chasz!”.
- No i?
- Przekonała mnie.

***
Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera. 

- Dziś muszę pokazać klasę... Na trybunie sie-
dzi moja teściowa. 
Trener na to: 
- Nie ma szans, nie dorzucisz...

***
Pewien facet poszedł do psychiatry, ponie-

waż twierdził, że jest myszą. 
Po kilku miesiącach przyszedł zadowolony do 
lekarza z butelką koniaku. 
- Panie doktorze, jestem w 100% zdrowy, 
dziękuję panu! 
- Nie ma za co, przecież to moja praca. 
Pewnego dnia ten sam facet przyszedł na wi-
zytę kontrolną. Z przerażeniem w głosie mówi 
do lekarza: 
- Panie doktorze, widziałem kota! 
- No tak, ale to przecież nic takiego. W końcu 
wie pan już, że nie jest pan myszą. 
- Dobrze, ale czy kot wie?

*** 
Córka do matki: 

- Mamo, całe lata z uprzejmości udawałam, 
że znaleźliście mnie w kapuście. Teraz wasza 
kolej wierzyć, że nocuję u koleżanki.

***
Syn pyta ojca:

- Czy to prawda, że w niektórych krajach Afry-
ki mężczyzna nie zna swojej żony do momen-
tu, aż się z nią ożeni?
- To się dzieje w każdym kraju, synu - odpo-
wiada ojciec.

***
Blondynka stoi przy kiju wbitym do ziemi 

i z trudem próbuje go zmierzyć. 

Po pewnym czasie podchodzi do niej facet, 
wyrywa kij, kładzie go na ziemi i pomaga jej 
go zmierzyć.
Blondynka na to:
- Ale proszę pana, chciałabym sprawdzić jaki 
ten kij jest wysoki, a nie jaki jest długi...

***
Na komisariat przyprowadzono dwóch 

włóczęgów.
- Gdzie mieszkasz? - policjant pyta jednego 
z nich.
- Nie mam domu.
- A ty? - pyta drugiego.
- Ja mieszkam naprzeciwko kolegi.

ROZRYWKA


