
GminneWiadomości DUŻE OSIĄGNIĘCIA 
I AMBITNE PLANY 

Co tydzień, w kolejnych 
jednostkach OSP zbierają się na 
zebraniach strażacy ochotnicy, 
by podsumować ubiegłoroczne 
akcje, udzielić  absolutorium 
i zaplanować działania na 
kolejny rok.  We wszystkich tych 
spotkaniach uczestniczy wójt 
i przewodniczący Rady Gminy 
Lubin  oraz przedstawiciele PSP, 
którzy bardzo wysoko oceniają 
współpracę z naszymi strażakami.
 Str. 16-17
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Wydawnictwo sfinansowane ze środków Gminy Lubin
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OPOWIEŚĆ 
WIGILIJNA 
NAGRODZONA 
OWACJAMI!

Świetlica wiejska w Zimnej 
Wodzie nie była w stanie 
pomieścić przybyłych na 
spektakl „Opowieść wigilijna”. 
Tak ogromnego zainteresowania 
nie spodziewali się nawet 
organizatorzy.  Profesjonalnie 
zagrane przedstawienie wzbudziło 
ogromny zachwyt publiczności. 
Gromkie brawa na stojąco trwały 
przeszło pięć minut.  Str. 12

PODPISZ 
SWOJEGO PSA

Coraz częściej zdarza się, że 
służby gminne i weterynaryjne 
są angażowane do wyłapywania 
psów, które mają swoich 
właścicieli. Można byłoby 
znacznie ograniczyć koszty takich 
interwencji, gdyby właściciele 
zamocowali do smyczy psa brelok 
z kontaktowym numerem telefonu.
 Str. 9

PIERWSZE EKUMENICZNE 
SPOTKANIE W GMINIE LUBIN

ISSN 2449-786X

Przegląd najważniejszych inwestycji 2017 roku w Gminie Lubin 

Kolejny dobry rok 
Kilkadziesiąt zrealizowanych inwestycji i ponad 20 zleconych projektów – to 
inwestycyjny bilans 2017 roku, który z pewnością w historii Gminy Lubin zapisze się 
wielkimi literami. – Myślę, że nabraliśmy dobrego inwestycyjnego tempa, które 
utrzymamy, a prawdopodobnie nawet zwiększymy w roku bieżącym – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.  Str. 4-7

Protestanci, prawosławni i katolicy modlili się wspólnie podczas ekumenicznego spotkania, 
które odbyło się w rzymskokatolickim kościele w Chróstniku.

Wydarzenie miało wyjątkowy wymiar duchowy, a wolę jego kontynuacji wyrazili 
wszyscy obecni na spotkaniu kapłani. Inicjatorami spotkania byli ksiądz 
kanonik Kazimierz Rapacz, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej 
Bolesnej w Chróstniku oraz ksiądz Jerzy Gansel, proboszcz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Legnicy, a swoją obecnością wydarzenie uświetnił ksiądz protetyk 
Jerzy Malisz, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej 
Bogarodzicy w Zimnej Wodzie.  Str. 8

Nowe wielofunkcyjne boisko
w Gorzelinie. 
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Trzy  osoby zginęły w wyniku tragicznego wypadku, 
do którego doszło 29 stycznia na serwisowej drodze 
budowanej S3 w okolicach Szklar Górnych. Ofiary to 
górnicy, którzy busem jechali na trzecią zmianę do ko-
palni Rudna. W wypadku zginęło dwóch mieszkańców  
Gogołowic. Trzecia śmiertelna ofiara to mieszkaniec 
powiatu wołowskiego.

Z samochodu ciężarowe-
go, jadącego w kierunku 
Lubina odczepiła się przy-
czepa i zjeżdżając na prze-
ciwny pas ruchu uderzyła 
w prawidłowo jadącego bu-

sa. W zdarzeniu brał także 
udział citroen. Na miejscu 
zginęły dwie osoby, trzecia 
zmarła w nocy w szpitalu. 
Rannych zostało w sumie 
17 osób. Poważne obraże-
nia odnieśli także pasaże-

rowie citroena, obywatele 
Ukrainy, których służby 
medyczne także przetrans-
portowały do szpitali. Po-
zostałym poszkodowanych 
transport do placówek me-
dycznych zapewniła Gmi-
na Lubin, podstawiając 
specjalnie wynajęty auto-
bus. Były to osoby, których 
obrażenia nie zagrażały ży-
ciu.

Prezes Polskiej Miedzi, 
Radosław Domagalski-Ła-
będzki ogłosił trzydniową 
żałobę w całej grupie kapi-
tałowej.

Podczas 58. sesji Rady 
Gminy Lubin minutą ciszy 
uczczono pamięć miesz-
kańców Gogołowic, którzy 
zginęli w wyniku tego tra-
gicznego wypadku na dro-
dze Lubin-Polkowice. – 
Nic nie przywróci im życia, 
ale w ten sposób chcieliśmy 
wyrazić swoją solidarność 
z pogrążoną w bólu rodzi-

ną  i zadeklarować wszelką 
pomoc, jaką moglibyśmy 
służyć – mówi wiceprze-
wodnicząca Sylwia Pęcz-
kowicz-Kuduk.

Połączony pogrzeb 

dwóch zmarłych górników 
Jarosława Woźniaka i Ada-
ma Kwaśnego odbył się 
w Kościele p.w. św. Kata-
rzyny w Gogołowicach. 
  (MG)
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PRZYSŁOWIA 
NA MARZEC

Czasem i w marcu zetnie wodę 
w garncu.

***
Gdy w marcu mgły bywają, 
w lecie burze przeszkadzają.

***
Gust kobiety, łaska pańska 
i marcowa pogoda zawsze 
niestałe.

***
W marcu, kto siać nie zaczyna, 
biednyć to gospodarzyna.
Gdy marzec mglisty, w lecie czas 
dżdżysty.

***
Zima, gdy mrozem nie wygodzi, 
marzec z kwietniem wraz 
wychłodzi.

***
W dzień świętego Kazimierza 
(4 marca) zima do morza 
zmierza.

***
Na Kazimierza dzień się z nocą 
przymierza.

***
Gdy w marcu grzmi, w maju 
śniegiem ćmi

***
Śnieg marcowy owocom 
niezdrowy.

***
W marcu, kto siać nie zaczyna, 
swego dobra zapomina, spiesz 
więc w pole, by po trochu, rzucić 
w ziemię owsa, grochu.

***
Marca obraz wierny, to miesiąc 
październy.

***
A po marcu, co mgłą raczy, tyleż 
lato się napłacze.

***
Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle 
niepogody w lecie znaczy.

***
Gdy Franciszka (9marca) 
z wichrem po polu hasa, może 
sypnąć śniegiem powyżej pasa.

***
Gdy mróz w marcu dnia 
dziesiątego, jeszcze czterdzieści 
dni mrozu takiego.

***
Gdy się trawa zieleni w marcu, 
to jej nie ma w maju.

***
W marcu, gdy grzmot na lody 
spada, w lecie grad zapowiada.

***
Gdy marzec deszczowy, suche 
lato rodzi i zasiewom szkodzi.

***
Marzec - figlarzec, przeplata, 
trochę zimy, trochę lata.

AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy Gogołowic ofiarami tragedii

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróstnika, Krzeczyna 
Małego i Obory była jednym z tematów ostatniej sesji Rady Gminy Lubin. 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
informację o tragicznej śmierci 

mieszkańców Gogołowic

śp. Adama Kwaśnego 
oraz  śp. Jarosława Woźniaka

Łączymy się w bólu z Ich Rodzinami i Bliskimi, 
składając szczere wyrazy współczucia.

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie, bo mimo 
wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu”

Norbert Grabowski
Przewodniczący Rady Gminy Lubin

Tadeusz Kielan 
Wójt Gminy Lubin
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Gmina ma obowiązek ujaw-
nić w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego udoku-
mentowane złóża kopalin, 
a właściciele gruntów mają 
prawo prowadzenia związanej 
z ich wydobyciem działalności 
gospodarczej. Udokumento-
wane występowanie piasku na 
złożach: Krzeczyn, Krzeczyn-
-Obora, Obora I i Obora II oraz 
Chróstnik I pojawiło się w stu-
dium Gminy Lubin w 2016 ro-
ku. Nikt nie złożył wówczas 
sprzeciwu do tych zapisów, co 
pozwoliło prowadzić dalsze 
procedury związane z wpro-
wadzeniem złóż do miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia, o co wnioskowali ich właś-
ciciele.

Kolejnym etapem było 
przygotowanie i wyłożenie do 
publicznego wglądu projek-
tów nowych planów. Wów-
czas swój sprzeciw w stosun-
ku do złoża Krzeczyn i części 
złoża Krzeczyn-Obora wyra-
zili sołtys Lidia Cesarz i miesz-
kańcy Krzeczyna Małego.

Wójt Tadeusz Kielan przy-
chylił się wówczas do wyłą-

czenia z projektu miejscowe-
go planu złoża Krzeczyn, nie 
uwzględniając natomiast wy-
łączenia złoża Krzeczyn-
-Obora.

– W przypadku złoża Krze-
czyn-Obora położenie terenu 
nie koliduje z zabudową wsi, 
a przedsiębiorca górniczy, 
który chciał prowadzić tam 
wydobycie zaproponował 
bezpieczną dla mieszkańców 
trasę wywozu urobku. Nie 
mieliśmy formalnych przesła-
nek do tego, by wyłączyć to 
złoże z nowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go – tłumaczy Anna Marzec, 
kierownik Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy 
w Lubinie.

Mieszkańcy Krzeczyna 
Małego nie dali jednak za wy-
graną, wnosząc ponownie 
uwagi do planu, a  radny Jan 
Olejnik wystąpił do rady o od-
rzucenie projektu uchwały 
w tej sprawie.

Radni byli jednomyślni, 
przyjęli uwagi mieszkańców 
i uchylili projekt uchwały 
w całości.

– Bardzo nas cieszy ta de-
cyzja. Eksploatacja piasku 
w Krzeczynie Małym byłaby 
dla nas niezmiernie uciążliwa, 
pogarszając w znacznym 
stopniu stan dróg, ale także 
zmniejszając komfort życia 

mieszkańców, ponieważ 
część posesji znajduje się bez-
pośrednio przy drodze, którą 
transportowany byłby uro-
bek. Niezmiernie ważna jest 
również degradacja środowi-
ska, do której kopalnia mo-
głaby doprowadzić. Obniże-
nie wód gruntowych a także 
likwidacja siedliska żurawi, 
które mamy o siebie, to tylko 

niektóre z negatywnych skut-
ków – mówi Lidia Cesarz, soł-
tys Krzeczyna Małego.

– W takich przypadkach na 
szali stawia się wpływy z tytu-
łu podatków, które otrzymu-
jemy z prowadzonej działal-
ności a także wnioski właści-
cieli złóż, którzy chcą je eks-
ploatować i oczywiście dobro 
mieszkańców. Rzeczywiście 
potrzebujemy dodatkowych 
środków na inwestycje, ale nie 
będziemy się sprzeciwiać woli 
większości. Cieszę się z decy-
zji rady i deklaruję, że projekt 
uchwały zostanie ponownie 
dogłębnie przeanalizowany, 
tym bardziej że na sesji poja-
wili się sołtysi Obory i Chróst-
nika, których plany piaskow-
ni także niepokoją – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin.  (MG) 

NIE BĘDZIE PIASKOWNI 
W KRZECZYNIE MAŁYM 
Wprowadzenie zmian dałoby możliwość eksploatacji 
w tych miejscowościach udokumentowanych złóż piasku. 
Zdecydowanie sprzeciwili się temu mieszkańcy Krzeczyna 
Małego, którego duża reprezentacja uczestniczyła 
w posiedzeniu, a także przedstawiciele Obory i Chróstnika.

Mieszkańców Krzeczyna Małego wsparł radny 
Jan Olejnik, który zawnioskował o odrzucenie 
uchwały, zezwalającej na powstanie piaskowni.
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Gmina wsparła 
lubińską policję

Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan przekazał  lubińskim poli-
cjantom kluczyki do nowego ra-
diowozu. Gmina Lubin wsparła 
zakup jednego z aut.

W Komendzie Powiatowej Policji 
w Lubinie odbyła się odprawa z udzia-
łem insp. Andrzeja Łuczyszyna, za-
stępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu oraz zaproszo-
nych gości, na której podsumowano 
pracę jednostki w 2017 roku.

W trakcie odprawy podsumowa-
no wyniki pracy Komendy Powiato-
wej Policji w Lubinie osiągnięte 
w roku 2017 oraz określono priory-
tety na rok bieżący. Komendant Po-
wiatowy Policji w Lubinie oraz jego 
zastępcy ocenili pracę lubińskich 
policjantów oraz pracowników cy-
wilnych, czego wyrazem były po-
dziękowania oraz dowody uznania. 

Komendant bardzo wysoko ocenił 
również współpracę oraz wsparcie, 
jakiego Policji w Lubinie udzielają 
lokalne samorządy oraz Fundacja 
KGHM Polska Miedź.

Komendant Powiatowy Policji 
w Lubinie insp. Tomasz Gołaski po-
dziękował przedstawicielom samo-
rządów, Fundacji Polska Miedź za 
wsparcie, jakiego udzielają lubiń-
skiej Policji w działaniach na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa.

Miłym akcentem było przekaza-
nie nowych radiowozów, które zo-
stały zakupione przy wsparciu 
Urzędu Gminy w Lubinie oraz Fun-
dacji KGHM Polska Miedź. Uroczy-
stego wręczenia kluczyków do no-
wych samochodów dokonali zapro-
szeni goście wraz z Komendantem 
Wojewódzkim i Powiatowym.

(MG/źródło, 
zdjęcia KPP w Lubinie)

Okresowa ocena 
jakości wody

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny  w Lubinie  
przesłał  informację na temat 
ilości pobranych próbek i wyni-
ków badań z sieci wodociągo-
wych na terenie Gminy Lubin. 
Wyniki jednoznacznie potwier-
dzają, że w 2017 roku woda na 
terenie gminy była przydatna 
do spożycia przez ludzi.

Na terenie Gminy Lubin znaj-
duje się 10 wodociągów siecio-
wych zaopatrujących ludzi w wo-
dę, tj. Gola, Lisiec, Siedlce, Piesz-
ków, Niemstów, Karczowiska, 
Składowice, Obora, Energetyka 
oraz Bolanów.  

W 2017 roku w ramach moni-
toringu sanitarnego Sanepid po-
brał ogółem 40 próbek do badań 
mikrobiologicznych oraz 39 pró-
bek do badań fizykochemicznych.  
Ponadto PPIS nadzorował  we-
wnętrzne kontrole, które prze-
prowadzali zarządcy wodocią-
gów, było ich w sumie ponad 300. 
Spośród wszystkich próbek za-
kwestionowano kilka ze względu 
na pojedyncze przekroczenia pa-
rametrów bakteriologicznych 
i ponadnormatywną zawartość 
chloru oraz mętność. Wszystkie 
te przekroczenia występowały 
jednak krótkotrwale i incydental-

nie.  W każdym przypadku zarzą-
dzający wodociągami podejmo-
wali szybkie działania  napraw-
cze, które potwierdzane były 
wynikami badań. 

W informacji na ten 
temat na stronie 
www.ug.lubin.pl  
znajduje się  pe-
łen raport PPIS 
na temat okre-
sowej oceny 
jakości wo-
dy dla Gminy 
Lubin.           (SR) 

POWSTANIE 
KLUB 
DZIECIĘCY 
Klub powstanie 
w Krzeczynie 
Wielkim, będzie 
dostosowany 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
i zapewni opiekę 
dla 15 maluszków. 
Gmina otrzymała 
na ten projekt 
dofinansowanie 
w wysokości 80% 
kosztów inwestycji.

Na potrzeby klubu dziecięcego 
zaadaptowany  zostanie budynek, 
w którym mieści się dziś magazyn, 
w centrum Krzeczyna Wielkiego, 
tuż przy OSP. Jego lokalizacja jest 
bardzo dogodna, bowiem tuż obok 
jest przystanek autobusowy i moż-
na do niego łatwo dojechać z są-
siednich wiosek, czyli Chróstnika, 
Gorzycy oraz Krzeczyna Małego.

Inwestycja pochłonie ponad 215 
tysięcy złotych. Gmina Lubin otrzy-
mała na ten cel 80% dofinansowania 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach programu „Ma-
luch+”, który wspiera rozwój insty-
tucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

- Mamy już gotową koncepcję ad-
aptacji tego budynku, teraz ruszą 
prace nad przygotowaniem doku-
mentacji budowlanej i najpóźniej 

pod koniec roku, nasz Klub dziecię-
cy będzie gotowy do przyjęcia 
pierwszych dzieci – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. – Obiekt 
przyjmie 15 maluchów i będzie do-
stosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Oprócz wykonania 
gruntownego remontu, kupimy 
także nowoczesne wyposażenie, 
łącznie z monitoringiem.

Według szacunkowych danych 
w Gminie Lubin jest około 250 ma-
luchów w wieku żłobkowym. Będzie 
to pierwsze tego typu miejsce. 
Roczne koszty funkcjonowania 

Klubu dziecię-
cego dla 15 dzieci 
szacowane są na ok. 250 ty-
sięcy złotych. W zdecydowanej 
większości będą pokrywane przez 
samorząd, przewidywany miesięcz-
ny koszt opłaty dokonywanej przez 
rodziców wyniesie ok 150 zł. 

(SR)

INWESTYCJA POCHŁONIE 215 426 ZŁ. DOFINANSOWANIE W RAMACH 
RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NA DZIEĆMI W 
WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” WYNIESIE 172 340 ZŁ. WKŁAD WŁASNY 
SAMORZĄDU TO OK. 43 086 ZŁ.

Lada dzień ruszą prace nad utworzeniem Klubu dziecięcego w wieku żłobkowym dla dzieci z Gminy Lubin.  

HARMONOGRAM 
RZECZOWO-FINANSOWY 
INWESTYCJI
  Przygotowanie dokumentacji 

budowlanej  15 000 zł
  Zagospodarowanie

terenu 14 760 zł
  Roboty budowlane-adaptacja 

pomieszczeń  70 746 zł
  Instalacje  44 920 zł
  Wyposażenie  70 000 zł



⁴ INWESTYCJE

– Myślę, że nabraliśmy dobre-
go inwestycyjnego tempa, które 
utrzymamy, a prawdopodobnie 
nawet zwiększymy w roku bie-
żącym – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

W tym numerze Wiadomości 
Gminnych prezentujemy naj-
ważniejsze gminne inwestycje. 
Pokazaniu wszystkich zrealizo-
wanych zadań, musielibyśmy 
poświęcić cały numer. 

Gmina Lubin należy do naj-
większych w regionie. Tworzy ją 
31 sołectw, a każde z nich wy-
maga nakładów inwestycyjnych 
na drogi, infrastrukturę wodno-
-kanalizacyjną czy bazę sporto-
wą-rekreacyjną. 

- Ocena należy do mieszkań-
ców, ale ja jestem przekonany 
o tym, że rok 2017 pod wzglę-
dem inwestycyjnym był dobrze 
wykorzystany, a bieżący zyska 

jeszcze wyższą ocenę. Nad tym 
naprawdę intensywnie pracuje-
my. W planach kolejne inwesty-
cje na drogach gminnych, ale 
także partycypacja w kosztach 
modernizacji dróg powiato-
wych. Wiele prac wykonanych 
zostanie także w zakresie re-
montów infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej, ponieważ jest 
to także kwestia wysoko usytuo-
wana w hierarchii potrzeb, syg-

nalizowanych przez naszych 
mieszkańców – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Inwestycją otwarcia po zimo-
wej przerwie będzie długo ocze-
kiwana przebudowa ulicy Za-
gajnikowej i dróg do niej przyle-
głych w Osieku. Przetarg na wy-
konanie tej inwestycji ma zostać 
rozstrzygnięty w ciągu najbliż-
szych dni. 

(MG) 

Przebudowa dróg wewnętrznych 
na Osiedlu za Lasem. 

Budowa kompleksu rekreacyjnego
w Gorzycy. 

Montaż urządzeń zabawowych
w Gorzycy. 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Goli. 

Wykonanie nasadzeń drzew z gatunku lip i klonów 
przy drodze gminnej w Gorzelinie w ramach 
programu „Pomagajmy pszczołom”. 

Rozbudowa oświetlenia na drodze w Czerńcu, 
prowadzącej do Kłopotowa. 

Remont drewnianej dzwonnicy 
przy kościele w Czerńcu. 

Budowa siłowni plenerowej 
w Dąbrowie Górnej. 

Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową 
oświetlenia w Chróstniku. 

Nowe oświetlenie 
w Chróstniku. 

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową 
oświetlenia w Czerńcu. 

Przegląd najważniejszych inwestycji 2017 roku w Gminie Lubin 

Kolejny dobry rok 
Kilkadziesiąt zrealizowanych 
inwestycji i ponad 20 
zleconych projektów – to 
inwestycyjny bilans 2017 
roku, który z pewnością 
w historii Gminy Lubin 
zapisze się wielkimi literami. 



5INWESTYCJE

Wykonanie piłko-chwytów na boisku 
w Miłoradzicach. 

II etap remontu konstrukcji dachu kościoła  
w Miłoradzicach. 

Budowa ogrodzenie przy świetlicy  
w Miłosnej. 

Budowa peronu przystankowego i chodnika przy 
drodze powiatowej w Liścu. 

Budowa chodnika i peronu przystankowego 
w Gorzycy. 

Wykonanie ogrodzenie boiska  
w Miłoradzicach. 

Przebudowa przepompowni ścieków  
w Krzeczynie Wielkim. 

I etap przebudowy drogi  
w Księginicach. 

Zagospodarowanie placu zabaw  
w Liścu. 

Przebudowa przepompowni ścieków  
w Krzeczynie Małym. 

Budowa chodnika  
w Krzeczynie Wielkim. 

Budowa boiska przy szkole podstawowej  
w Krzeczynie Wielkim.

Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą  
w Raszówce

Pierwszy etap modernizacji boiska  
w Kłopotowie. 

Budowa Oświetlenia  
w Krzeczynie Małym 



6 INWESTYCJE

Renowacja drzwi i okien w kościele  
p.w. Chrystusa Króla w Osieku. 

Renowacja drzwi i okien w kościele  
w Pieszkowie. 

Budowa zatoki autobusowej i wiaty  
w Raszowej. 

Przebudowa ulicy spokojnej  
w Osieku. 

Budowa oświetlenia na ul. Polnej  
i Krótkiej w Osieku. 

Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej 
i Miedzianej w Osieku. 

I etap przebudowy drogi powiatowej  
w Niemstowie. 

Budowa ścieżki rowerowej  
Obora – Szklary Górne. 

Przebudowa ulicy Rubinowej 
w Oborze. 

Budowa podjazdu i schodów do świetlicy 
w Miroszowicach.

Budowa placu zabaw  
w Niemstowie. 

Przebudowa przepomompwni  
w Niemstowie. 

Budowa oświetlenia 
w Miłosnej. 

Zagospodarowanie trenu na cele sportowe-
rekreacyjne w Miroszowicach. 

Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem 
Miroszowice – Kłopotów. 



7INWESTYCJE

Przebudowa punktu przedszkolnego  
w Wiercieniu. 

Remont elewacji i prace restauratorskie  
kościoła w Zimnej Wodzie. 

Rozbudowa lubińskiego oddziału przedszkola  
w Raszówce. 

Przebudowa ul. Sosnowej wraz z oświetleniem 
w Szklarach Górnych. 

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej  
w Szklarach Górnych. 

Budowa wiaty rekreacyjnej  
w Ustroniu. 

Budowa wiaty rekreacyjnej w parku  
w Siedlcach. 

I etap przebudowy drogi powiatowej  
w Składowicach. 

Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-
rekreacyjne w Szklarach Górnych. 

I etap modernizacji boiska  
w Raszówce. 

Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej  
w Raszówce. 

Rozbudowa punktu lekarskiego  
w Siedlcach. 

Budowa wiaty rekreacyjnej w parku  
w Raszowej. 

Wymiana okien w kościele  
w Raszowej. 

Budowa siłowni plenerowej  
w Raszowej Małej. 



⁸ Z ŻYCIA GMINY

Przyczynków do zorgani-
zowania ekumenicznego 
spotkania było wiele. Należą 
do nich  zakończony niedaw-
no Tydzień Modlitw o Jed-
ność  Chrześcijan, ubiegło-
roczne 500 – lecie reformacji 
czy 70-lecie akcji Wisła.

Potrzeba kiełkowała od 
dawna, a jednym z jej pierw-
szych wyrazicieli 
był ksiądz Ka-
zimierz Ra-
pacz z ini-
cjatywy 
którego 
w 2012 
roku na 
ścianie 

kościoła w Chróstniku wmu-
rowana została  tablica pa-
miątkowa ku czci ks. Benja-
mina Schmolcka, kaznodziei 
i poety, który urodził się 
w Chróstniku, tam został 

ochrzczony, a w miejsco-
wej świątyni z wielkim 

sukcesem wygłaszał 
swoje pierwsze ka-

zania.
Życiu, działal-
ności ducho-

wej i twór-
czości 
poświę-
cony był 

wy-
kład, 

który wspólnie wygłosili 
księża Kazimierz Rapacz 
oraz Jerzy Gansel. Nawiązał 
do niego także ksiądz Jerzy 
Malisz, podkreślając głębie 
poezji Benjamina Schmol-
cka, który dzięki swoim teks-
tom i ich nastrojowości, nie-
zauważenie przenosi słucha-
czy o trzy stulecia wstecz.

Specjalne podziękowania 
za możliwość wspólnej mod-
litwy złożył inicjatorom spot-
kania wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan.

– Gmina Lubin, jak i całe 
Ziemie Zachodnie, to miej-
sce wyjątkowe, w którym 
przeplatają się religie i kultu-

ry. Historię tego miejsca wy-
znaczają daty 1945 roku, 
kiedy przybyli tu  Kresowia-
cy, 1946 – gdy dotarli zesłań-
cy z Sybiru i 1947 roku, gdy 
na Ziemie Zachodnie przyje-
chać musieli Ukraińcy i Łem-
kowie. Wcześniej swoje do-
my opuścili Niemcy, głównie 
wyznania protestanckiego. 
Wszystkim tym wydarze-
niom towarzyszyły ludzkie 
dramaty, rodzinne tragedie 
ale i nadzieja, że zakończenie 
wojny przeniesie oczekiwany 
spokój. Dzisiejsze  spotka-
nie, podczas którego duch 
protestantyzmu przeplata 
się z katolicyzmem i prawo-

sławiem oddajmy hołd 
wszystkim, którzy tworzyli 
historię tych ziem – mówił 
wójt Tadeusz Kielan.

Szef gminnego samorzą-
du zakończył swoje wystą-
pienie, cytując słowa pryma-
sa Polski arcybiskupa Woj-
ciecha Polaka, wypowiedzia-
ne podczas centralnych ob-
chodów jubileuszu 500-lecia 
Reformacji: „Wbrew poja-
wiającej się wciąż pokusie 
rozdrapywania ran i szuka-
nia tego, co nas dzieli, wie-
rzę, że dziś patrzymy na sie-
bie i na nasze Kościoły nie 
z perspektywy podziału, któ-
ry kiedyś się dokonał, ale 

w perspektywie dążenia do 
jedności. 500-lecie Reforma-
cji jest zachętą i sposobnoś-
cią „do szukania wspólnej 
drogi, którą – jako chrześci-
janie – powinniśmy razem 
podążać, dając przykład 
i świadectwo w coraz bar-
dziej podzielonym świecie”. 
Trzeba nam budować mosty, 
a nie wznosić mury”.

Wspólnej modlitwie po-
wszechnej przewodniczył 
ksiądz Kazimierz Rapacz, 
a uroczyste Błogosławień-
stwo udzielone zostało przez 
duchownych wszystkich 
trzech wyznań.

Spotkanie zakończyło zło-
żenie kwiatów pod tablicą 
księdza Benjamina Schmol-

cka.
W uroczystości uczestni-

czyli duchowni, władze po-
wiatu lubińskiego w oso-
bach starosty Adama Myrdy 
oraz przewodniczącej Rady 
Powiatu Lubińskiego Jadwi-
gi Musiał, przewodniczący 
Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski wraz wiceprze-
wodniczącą Sylwią Pęczko-
wicz-Kuduk oraz radnymi, 
dyrektorzy szkół i gminnych 
jednostek organizacyjnych, 
sołtysi oraz mieszkańcy.

Oprawę muzyczną wyda-
rzenia przygotował zespół 
„Rozśpiewane Pastuszki” 
z Gogołowic oraz organista 
Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Legnicy, przy 
akompaniamencie którego 
wykonywane były pieśni au-
torstwa ks. Benjamina 
Schmolcka.  (MG)

Protestanci, prawosławni i katolicy modlili się wspólnie podczas pierwszego ekumenicznego spotkania, 
które odbyło się w rzymskokatolickim kościele w Chróstniku.

PIERWSZE EKUMENICZNE 
SPOTKANIE W GMINIE LUBIN
Wydarzenie miało wyjątkowy wymiar duchowy, 
a wolę jego kontynuacji wyrazili wszyscy obecni 
na spotkaniu kapłani. Inicjatorami spotkania 
byli ksiądz kanonik Kazimierz Rapacz, proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej 
Bolesnej w Chróstniku oraz ksiądz Jerzy Gansel, 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Legnicy, a swoją obecnością wydarzenie 
uświetnił ksiądz protetyk Jerzy Malisz, 
proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia 
Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie. 

– urodził się 21 grudnia 1672 roku w Chróstniku w Księstwie Legnickim. Jego ojciec Martin Schmolck był pastorem ewangelickim 
w Chróstniku. Jako syn pastora otrzymał bardzo staranne pobożne wychowanie. Już jako dziecko przejawiał wielki talent. W wieku 9 
lat w 1681 roku rozpoczął naukę w szkole w Ścinawie. Otrzymał tu staranne przygotowanie ze starożytnych języków, co umożliwiło 
mu wstąpienie do gimnazjum w Legnicy.
Po 3 latach udał się do Wrocławia, gdzie poznał znanego Georga Wende (1635-1705). Wende po rezygnacji ze stanowiska rektora 
w Oleśnicy, przyjął takież w Lubaniu. Benjamin udał się w ślad za nim i dzięki temu otrzymał gruntowną wiedzę z literatury klasycznej.
W 1693 wstąpił na Uniwersytet w Lipsku na wydział teologii. Rozpoczynając tam studia określił się jako Polak. Na trzyletni okres 
nauki otrzymał stypendium od właściciela dóbr chróstnickich Nicolausa Heinricha von Haugwitza.
Na początku studiów uczęszczał tylko na zajęcia teologiczne o objaśnianiu pism. Miał jednak szersze zainteresowania i poświęcił się 
„ziemskim dyscyplinom”, a szczególnie naukom przyrodniczym. Chciał oddać się studiom medycznym, wybrał jednak studia 
teologiczne.
W 1697 roku po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej wsi by pomóc swojemu 70-letniemu ojcu w pracy na parafii. W 1701 roku 
został powołany na wikariusza ojca, po czym był ordynowany w Legnicy. Już 12 grudnia 1702 roku został skierowany jako diakon 
do Kościoła Pokoju w Świdnicy. W tym samym roku poślubił Anne Rosine Rehwald, córkę kupca z Lubania. Ze związku tego 
narodziło się dwóch synów i trzy córki. W 1708 roku został mianowany archidiakonem, w 1712 seniorem, a w 1714 pastorem 
prymariuszem (pierwszym pastorem) i inspektorem szkolnym.
Na rozwój jego poetyckich zdolności duży wpływ miał rektor szkoły w Lubaniu Georg Wende i konrektor Gottfried Hoffmann. Na 
studiach był bardzo poszukiwanym pisarzem okolicznościowych wierszy. Oddał swoje umiejętności zupełnie Bogu i rozwojowi 
zboru. Już w 1704 roku ukazało się jego 50 pieśni w zbiorze pt. Heilige Liederflammen der himmlischgesinnten Seele. 
W następnym wydaniu zbiór zawierał 100, a w trzecim 140 pieśni. Liczba jego pieśni zebranych w 16 zbiorach wydanych 
w latach 1707–1737 wynosi nie mniej niż 1188. Zmarł 12 lutego 1737 roku.

KSIĄDZ BENJAMIN SCHMOLCK cka.
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Budowa dwóch nowych PSZOK-ów w gminie
Gmina  Lubin podpisała umowę 
o dofinansowanie budowy 
dwóch nowych Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Powstaną one w Oborze 
i Siedlcach. Ogłoszono właśnie 
przetarg na prace budowlane, 
które powinny się zakończyć 

najpóźniej w październiku. 
Dotację na ten cel w wysokości 
1,8 mln zł samorząd  pozyskał 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. Już oficjalnie  Gmina Lubin 
podpisała umowę 

o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa dwóch Punktów 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych na 
terenie gminy Lubin”. 
Całkowita wartość projektu 
oszacowana została na 2 mln 
326 454,45 tys. zł, z czego 

kwota dofinansowania wyniesie 
1 mln 861 454,45 zł. Różnicę 
pokryje Gmina Lubin z własnych 
środków.
Inwestycje obejmują m.in. 
budowę placu manewrowego dla 
samochodów obsługujących 
PSZOK wraz z połączeniem 

z drogami dojazdowymi, budowę 
kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia, wiat na kontenery 
służące do selektywnej zbiórki 
odpadów oraz zadaszonej wiaty 
edukacyjnej wraz ze ścieżką 
edukacyjną. Za te pieniądze 
kupiony będzie także samochód 

do obsługi PSZOK-ów.
Dokumentacja projektowa 
PSZOK-ów jest już gotowa, 
uzyskano także wszystkie 
wymagane pozwolenia. 
Uruchomiono także procedurę 
przetargową na roboty 
budowlane.  (IW, SR)

TYLKO DO KOŃCA MARCA MOŻNA ZGŁASZAĆ DO KONKURSU NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA Z KONKRETNEJ WSI, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ICH WIZYTÓWKI

Wizytówka wsi 
To pierwszy tego typu kon-

kurs w Gminie Lubin, który 
ma dużą szansę na dosłowne 
wpisanie się w krajobraz na-
szej gminy.

W prawie każdej miejsco-
wości jest miejsce, przy któ-
rym miło się spaceruje, które 
pokazuje się z dumą przy-
jezdnym. Ogłoszony kon-
kurs ma je dodatkowo wy-
promować i zachęcić miesz-

kańców do kształtowania wi-
zerunku wsi. 

- Nawet jeśli nie ma w da-
nej wsi takiego miejsca, to 
warto je stworzyć – przeko-
nuje Anna Marzec, kierow-
nik referatu gospodarki ko-
munalnej i ochrony środowi-
ska Urzędu Gminy Lubin. – 
Dlatego ten konkurs ogłosi-
liśmy  już latem ubiegłego 
roku, by był czas na opraco-

wanie koncepcji, zabezpie-
czenie pieniędzy w fundu-
szach sołeckich, no i oczywi-
ście czas na stworzenie ta-
kiego miejsca lub zadbanie 
o niego.

Czasu na działania jest 
rzeczywiście jeszcze sporo, 
bowiem komisja konkurso-
wa będzie oceniać najpięk-
niejsze zakątki naszej gmi-
ny dopiero latem, ale zgod-

nie z regulaminem zgłoszeń 
należy dokonać do  końca 
marca.

- Zachęcamy sołtysów, ale 
także mieszkańców do zgła-
szania takich miejsc. Najważ-
niejsze by były one w takiej lo-
kalizacji, która umożliwia do 
nich dostęp wszystkim miesz-
kańcom i przyjezdnym. La-
tem takie miejsca dosłownie 
rozkwitają, a my będziemy 

oceniać pomysłowość, zaan-
gażowanie mieszkańców, 
a dodatkowe punkty przyzna-
my jeśli to miejsce będzie tak-
że przyjazne pszczołom. Je-
steśmy przecież gminą, która 
aktywnie promuje wszystkie 
działania związane z ochroną 
i wsparciem pszczół – mówi 
Anna Marzec.

Zgodnie z regulaminem 
ocenie konkursowej podle-

gać będzie najpiękniejsze 
miejsce na otwartej prze-
strzeni publicznej, zaaranżo-
wane, ukwiecone i utrzymy-
wane przez mieszkańców, 
stanowiące wizytówkę wsi. 
Zachęcamy do aktywnego 
udziału w konkursie i przy-
pominamy, że zgłoszenia 
przyjmowane są tylko do 31 
marca.  

 (SR) 

Podpisz 
swojego psa

Coraz częściej zdarza się, że 
służby gminne i weterynaryjne są 
angażowane do wyłapywania 
psów, które mają swoich właści-
cieli. Można byłoby znacznie 
ograniczyć koszty takich inter-
wencji, gdyby właściciele zamo-
cowali do smyczy psa brelok 
z kontaktowym numerem telefo-
nu.

Samorząd jest zobowiązany do 
wyłapywania bezpańskich psów. 
Jest to kosztowne  i angażuje 
urzędników w poszukiwanie właś-
cicieli lub osób chętnych do adop-
cji.  Jednocześnie Ustawa o ochro-
nie zwierząt zobowiązuje właści-
cieli psów do oznakowania umożli-
wiającego identyfikację  opiekuna 
i zabrania mu puszczania psów bez 
możliwości ich kontroli. Zdarza 
się jednak, że psy uciekają.  Za-
stosowanie najprostszego roz-
wiązania pomogłoby w wielu 
takich sytuacjach.

-  Apelujemy do właści-
cieli psów, by do obroży do-
czepili brelok z zapisanym 
numerem telefonu w przy-
padku zaginięcia. Takie 
przypadki ucieczek psów, 
są naprawdę bardzo częste 
i nie zawsze udaje nam się 
szybko odnaleźć właścicie-
la. Brelok z informacją bar-
dzo by pomógł – mówi Ma-
riusz Kretkowski, z referatu 
utrzymania dróg Urzędu Gminy 
Lubin

Niektóre psy mają wczepione 
czipy, jednak zwykły brelok z kon-
taktem  może się okazać skutecz-
niejszy.  

(SR)

To ustawy o samorzą-
dzie gminnymi i o ochro-
nie zwierząt obligują 
wszystkie samorządy do 
opracowywania i realiza-

cji  programów opieki 
nad zwierzętami bez-

domnymi oraz za-
pobiegania bez-

domności zwie-
rząt na terenie 
gmin. Trzeba 
jednak pa-
miętać, że 
ustawa roz-
różnia zwie-
rzęta bez-
domne 
i wolno żyją-

ce.  Tym 
pierwszym 

trzeba poma-
gać, bo nie są 

przystosowane 
do życia  w wol-

nym środowisku, 
a te drugie w nim się 

wychowują i w związku 
z tym radzą sobie dość do-
brze, spełniając przy oka-
zji ważne role, np. odła-
wiając myszy.

W naszej gminie pod-
sumowano już realizację 
ubiegłorocznego progra-
mu i trwają prace nad pro-
gramem na rok 2018.  
Jednocześnie rozstrzyg-
nięto już postępowanie na  
świadczenie usług wete-
rynaryjnych oraz zapew-
nienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przy-
padku zdarzeń drogo-
wych z udziałem zwierząt 
na terenie Gminy Lubin 
w roku 2018.  Będzie się 
tym zajmował, tak jak 
w roku minionym, gabi-
net weterynaryjny „Cen-
taur” Grzegorza Nowi-
ckiego  z Osieka. Zdecy-
dowano także, że bez-
domne zwierzęta będą 
przekazywane, tak jak do 
tej pory, do schroniska 
w Świdnicy.

- W 2017 roku mieli-
śmy około 100 interwen-
cji na terenie Gminy Lu-
bin. W większości doty-
czyły bezdomnych psów – 
mówi Mariusz Kretkow-
ski, główny specjalista 

Referatu utrzymania dróg 
Urzędu Gminy Lubin. – 
W wielu przypadkach 
udało nam się znaleźć 
właścicieli. Część psów, 
konkretnie 24,  trafiło jed-
nak do schroniska, prze-
chodząc tam obligatoryj-
ną sterylizację.  Staramy 
się sterylizować lub ka-
strować  także koty wolno 
żyjące w Gminie Lubin. 
W prawie każdej wsi jest 
ich około 50.

W skali Gminy Lubin 
daje to ponad 1500 dziko 
żyjących kotów. Jeśli trze-
ba są także dokarmiane  
a w przypadku urazów 
i chorób, zaopatrywane 
weterynaryjnie. W ubie-
głym roku na opiekę nad 
zwierzętami bezdomnymi 
Gmina Lubin wydała 
103 600 zł. Najwięcej 
kosztowało schronisko 
(52 800 zł), usługi wete-
rynaryjne (32 600 zł) oraz 
odłów i transport bez-
domnych zwierząt do 
schroniska (13 200zł). 

(SR)

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI 
ZWIERZĘTAMI 
W GMINIE LUBIN
W ubiegłym roku na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobieganie bezdomności zwierząt, Gmina Lubin wydała ponad 103 tysiące złotych. To 
przede wszystkim koszty odłowów i transportu zwierząt  do schronisk oraz koszty usług 
weterynaryjnych.
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To efekt porozumienia pomiędzy Gminą 
Lubin a Powiatem Lubińskim,  zgodnie 
z którym koszty remontów powiatowych 
dróg na terenie gminy w 66% pokrywa gmi-
na, a brakujące 33% powiat. Co istotne, pie-
niądze będą przekazane po zrealizowaniu 
konkretnych inwestycji.

W Niemstowie będzie realizowany drugi 
etap remontu drogi powiatowej aż do bramy 
kościoła.  W Czerńcu natomiast pierwszy 
etap inwestycji to odcinek  780 metrów od 
drogi krajowej do wsi, prace zaplanowano 
tam na II i III kwartał tego roku. Podobnie 
jak remont ponad 700 metrowego odcinka 
drogi powiatowej w Szklarach Górnych, od 
skrzyżowania przy restauracji w kierunku 
Szklar Dolnych. Drugi etap remontu 500 
metrowego odcinka drogi także będzie reali-
zowany w tym roku.

W ramach współpracy z powiatem wyre-
montowane zostaną także odcinki dróg 
w Miłoradzicach i Raszówce, o czym pisali-
śmy na naszych łamach w grudniu. Powiat 
otrzymał na ten cel  2,85 milionów złotych 

z rządowego pro-
gramu, nasz samo-
rząd dokłada 2 mln, 
brakujące  850 tys. 
sfinansuje powiat. 
W ramach tych inwe-
stycji będzie wykonane 
odwodnienie dróg, prze-
budowa lub budowa no-
wych chodników, zjazdów 
oraz oczywiście nowe na-
wierzchnie.

Dodatkowo w ramach 
współpracy naszego samorządu 
z powiatem  i związanego 
z tym  przekazania dodatkowych 
250 tysięcy złotych wyremonto-
wane zostaną chodniki  i utwardze-
nia miejsc przy przystankach auto-
busowych. Inwestycje będą prowa-
dzone w Owczarach, Dąbrowie Gór-
nej, Liścu, Raszowej i Osieku.

(SR)

Będzie sygnalizacja 
świetlna dla pieszych 
koło Miroszowic

Do wójta Gminy Lubin, 
który wielokrotnie  inter-
weniował w sprawie mon-
tażu sygnalizacji świet-
lnej na remontowanej 
drodze krajowej nr 3 przy 
zjeździe na Miroszowice, 
dyrektor GDDKiA wysła-
ła pismo potwierdzające, 
że rozpocznie się tam 
montaż sygnalizacji 
świetlnej dla pieszych. To 
znacznie poprawi bezpie-
czeństwo mieszkańców 
Miroszowic.

Kiedy przed kilkoma 
miesiącami, na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
rozpoczął się remont skrzy-
żowania dróg krajowych nr 
3 i 36 (okolice Castoramy 
i Miroszowic), dla wielu 
było bardzo dużym zasko-
czeniem, że nie przewiduje 
on budowy sygnalizacji 
świetlnej dla pieszych. 
Przez ostatnie miesiące 
wiele osób i instytucji inter-
weniowało w tej sprawie.

 - Prowadziliśmy rozmo-
wy, wysyłaliśmy pisma. 
Wiem, że bardzo wiele 
osób zaangażowało się 
w rozwiązanie tego proble-

mu i cieszę się, że nasze ar-
gumenty uznano za słusz-
ne.   Właśnie dostałem pis-
mo w tej sprawie od Lidii 
Markowskiej, dyrektor 
wrocławskiego oddziału 
GDDKIA – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.

W piśmie czytamy, że 
w nawiązaniu do poprzed-
niej korespondencji 
„uprzejmie informuję, że 
po przeprowadzeniu anali-
zy rozwiązań technicznych 
i funkcjonalnych, w ra-
mach obecnie realizowanej 
inwestycji, zostanie wyko-
nana sygnalizacja świetlna 
na przejściu dla pieszych 
zlokalizowana na wysoko-
ści sklepu Castorama, co 
powinno wydatnie pod-
nieść poziom bezpieczeń-
stwa ruchu, w szczególno-
ści ruchu pieszego miesz-
kańców wsi Miroszowice 
przemieszczających się do 
centrum Lubina”.

GDDKiA poinformowa-
ła jednocześnie, że plano-
wane zakończenie całej in-
westycji przypada na sier-
pień tego roku. W kolej-
nych latach przebudowy-
wana będzie droga krajowa 
nr 36.  (SR) 

Spotkanie z policją 
w Raszówce

Z inicjatywy Marcina Ny-
klewicza, wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Lu-
bin , w świetlicy wiejskiej 
w Raszówce  zorganizowa-
no  spotkanie policjantów 
z Komendy Powiatowej Po-
licji w Lubinie z mieszkań-
cami Raszówki i Karczo-
wisk. Była to okazja do ot-
wartej dyskusji na temat 
poziomu bezpieczeństwa,  
oczekiwań w zakresie jego 
poprawy oraz działań pre-
wencyjnych. 

Tematów do dyskusji było 
bardzo wiele, dlatego po-
dzielono je na kilka paneli 
tematycznych. Podkomisarz  
Piotr Dwojak , naczelnik wy-
działu prewencji KPP w Lu-
binie,  przedstawił zebra-
nym Krajową Mapę Zagro-
żeń Bezpieczeństwa . Do-
kładnie wyjaśniono zasady 
działania tego innowacyjne-
go narzędzia informatyczne-
go i jednocześnie zachęcano 
mieszkańców do korzysta-
nia z możliwości zgłaszania 
policji wszelkich problemów 
za pomocą tej aplikacji. 

Od kierownika rewiru 
dzielnicowych asp. szt. Pio-

tra Smolarka oraz  dzielni-
cowego st. asp. Konrada 
Szewczyka uczestnicy do-
wiedzieli się więcej o idei re-
alizowanego w naszym po-
wiecie programu „Dzielni-
cowy bliżej nas”. Przedsta-
wiono także kolejną mobilną 
aplikację  „Moja komenda”, 
dzięki której przy użyciu 
smartfona, każda osoba mo-
że uzyskać m. in. informacje 
o danych kontaktowych do 
swojego dzielnicowego, czy 
też o adresie najbliższej jed-
nostki policji.

Korzystając z okazji bez-
pośredniego kontaktu 

z mieszkańcami, policjanci 
przestrzegali także zebra-
nych przed przestępcami 
działającymi metodą na tak 
zwanego „wnuczka”, ,,poli-
cjanta’’, czy ,,pracownika 
opieki społecznej’’.  Infor-
mowano o sposobach radze-
nia sobie z przestępcami, 
apelowano do zebranych 
o właściwe zabezpieczenie do-
kumentów oraz ostrożność 
przy udostępnianiu swoich 
danych personalnych.

Drugą część spotkania 
poświęcono ostrzeżeniom 
dotyczącym  zagrożeń w ru-
chu drogowym. Asp. szt. 

Zbigniew Szóstka z wydzia-
łu ruchu drogowego mówił o  
znowelizowanej ustawie 
Prawo o ruchu drogowym. 
Przypominano, że nakłada 
ona na wszystkie osoby, po-
ruszające się po zmroku 
w terenie niezabudowanym, 
obowiązek używania ele-
mentów odblaskowych. Na 
ostrzeżeniach jednak się nie 
skończyło, bowiem wszyscy 
uczestnicy spotkania otrzy-
mali kamizelki odblaskowe. 
Radny Marcin Nyklewicz 
częstował także pączkami 
z okazji Tłustego czwartku.

(SR)

na remonty dróg powiatowych
5 MILIONÓW
Gmina Lubin przekaże Powiatowi Lubińskiemu 5 milionów złotych na remonty powiatowych dróg na naszym terenie. 
Rada Gminy Lubin wyraziła już zgodę na wydatkowanie tych pieniędzy  oraz dodatkowych 250 tysięcy złotych 
z przeznaczeniem  na budowę  chodników, które  poprawią poziom bezpieczeństwa przy drogach powiatowych. 
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ZWROTY PODATKU 
ZA OLEJ NAPĘDOWY 
Każdy rolnik, który posiada grunty 
na terenie Gminy Lubin i chce 
odzyskać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej powinien złożyć do 
wójta Gminy Lubin odpowiedni 
wniosek. Osoby, które złożą wnioski 
w pierwszym terminie, który  upływa 
ostatniego dnia lutego,  otrzymają 
pieniądze w kwietniu.

W 2018 r. producent rolny może 
składać do wójta, burmistrza 
(prezydenta miasta) właściwego ze 
względu na miejsce położenia 
gruntów będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu tego producenta 
rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej do 
wysokości limitu zwrotu określonego 
na 2018 r., w dwóch terminach, tj.
  od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 

2018 r. producent składa wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
dokumentującymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 
31 stycznia 2018r.,
  od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 

2018 r. producent składa wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 
lipca 2018 r.

Kwota zwrotu wypłacana będzie 
gotówką w kasie urzędu gminy, albo 
przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku, także w dwóch  
terminach:
  2 - 30 kwietnia 2018 r. 

w przypadku złożenia wniosku 
w pierwszym terminie
  1 - 31 października 2018 r. 

w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie

Z dokładną procedurą i warunkami 
ubiegania się o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zużywanego do 
produkcji rolnej w 2018 r. można się 
zapoznać w Urzędzie Gminy.  Wnioski 
o zwrot akcyzy można pobierać 
w pokoju nr 8 na I piętrze w Urzędzie 
Gminy Lubin,ul. Władysława Łokietka 6, 
w poniedziałek, środę, czwartek, 
piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, 
wtorek od 8.00 do 16.00. 
Z kompletem dokumentów należy 
zgłosić się do pokoju nr 8 (I piętro) 
w Referacie podatków i opłat 
lokalnych Urzędu Gminy w Lubinie. 
Wszelkich informacji dotyczących 
zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
udziela pracownik Referatu Podatków 
i Opłat Lokalnych pod numerem
tel. (76) 840-31-43.

(SR)

Płatności bezpośrednie 
przyznawane są co roku 
tym, którzy prowadzą dzia-
łalność rolniczą co naj-
mniej na 1 ha użytków rol-
nych i utrzymują go w do-
brej kulturze rolnej. Jeśli 
nie zaistniały żadne zmia-
ny w stosunku do ubiegło-
rocznych danych, to za-
miast wniosku można zło-
żyć potwierdzające ten fakt 
oświadczenie. 

WYSTARCZY OŚWIADCZENIE
Termin złożenia takie-

go  oświadczenia ustalono 
pomiędzy 15 lutego a 14 
marca, czyli wcześniej niż 
tradycyjny termin składa-
nia wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2018. Ten 
termin jest nieprzekraczal-
ny. We wszystkich pozo-
stałych przypadkach ko-
nieczne będzie złożenie 
wniosku w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus.

Oświadczenie może zło-
żyć jedynie rolnik, który we 
wniosku o przyznanie płat-
ności na rok 2017 deklaro-
wał powierzchnię gruntów 
ornych mniejszą niż 10 ha 
i ubiegał się wyłącznie o:
  jednolitą płatność ob-

szarową, płatność za 
zazielenienie, płatność 
dodatkową, płatność 
związaną do po-
wierzchni uprawy 
chmielu, płatność do 
owiec, płatność do 
kóz, płatność niezwią-
zaną do tytoniu,

  płatności dla obsza-
rów z ograniczeniami 
naturalnymi lub inny-
mi szczególnymi ogra-
niczeniami (płatność 
ONW) (PROW 2014-
2020),  

  wypłatę pomocy na za-
lesianie (PROW 
2007-2013),  

  premię pielęgnacyjną 
i premię zalesieniową 
(PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik musi 
potwierdzić  brak zmian 
w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności zło-
żonego w 2017 roku i fakt, 
że chce ubiegać się w 2018 
roku o te same płatności co 
w roku 2017. 

WNIOSEK TYLKO ELEKTRO-
NICZNIE

Od bieżącego roku jeśli 
nie ma możliwości złożenia 
oświadczenia konieczne 
będzie wypełnienie elek-
tronicznego wniosku za 
pomocą aplikacji eWniose-
kPlus dostępnej poprzez 
stronę internetową Agencji 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa: www.
arimr.gov.pl. 

Aplikacja eWniosekPlus 
ma prowadzić rolnika 
przez cały proces składania 
wniosku. Wypełnianie 
wniosku rozpoczyna się od 
wyrysowania upraw na 
działkach referencyjnych 
(ewidencyjnych) spersona-
lizowanych na podstawie 
wniosku o przyznanie płat-
ności na rok 2017 lub na 
dodanych nowych dział-
kach referencyjnych. Po 
wyrysowaniu uprawy rol-
nik zaznacza płatność, 
o którą ubiega się do danej 
uprawy. Może dodać nie-
zbędne załączniki, a pozo-
stałe dane we wniosku wy-
pełniane są automatycznie 
przez aplikację. 

Aplikacja eWniosekPlus 
udostępni rolnikom dane 
wygenerowane na podsta-
wie danych z roku 2017. 
Personalizacji podlegają 
wnioskowania o płatności 
(poza płatnością do bydła), 
dane dotyczące: działek re-
ferencyjnych, działek rol-
nych oraz powierzchni nie-
zgłoszonych do płatności, 
zatwierdzone/wyrysowane 
w roku 2017. Na podstawie 
wyrysowanych przez rolni-
ka w kampanii 2017 geo-
metrii działek rolnych 
w eWniosekPlus zostaną 

utworzone geometrie 
upraw, które dodatkowo 
będą ograniczone automa-
tycznie do granic maksy-
malnego kwalifikowanego 
obszaru – MKO. Prezento-
wana jest także informacja, 
czy dany rolnik uczestniczy 
w systemie dla małych go-
spodarstw. 

TRYB UPROSZCZONY 
I PEŁNY

W aplikacji eWniose-
kPlus możliwe jest wypeł-
nienie wniosku w trybie 
uproszczonym oraz trybie 
pełnym.Tryb uproszczony 
umożliwia przegląd da-
nych we wniosku o przy-
znanie płatności i złożenie 
go bez konieczności edycji 
danych. Dostępny jest on 
dla:
  rolników uczestniczą-

cych w systemie dla 
małych gospodarstw,

  rolników, dla których 
powierzchnia gruntów 
ornych zgodnie z bazą 
referencyjną ARiMR 
na działkach referen-
cyjnych zadeklarowa-
nych w roku 2017 wy-
nosiła poniżej 10 ha.

Warunkiem jest, że 
wskazani powyżej rolnicy 
nie ubiegają się o płatności 
rolnośrodowiskowe, płat-
ności rolno-środowisko-
wo-klimatyczne, płatności 
ekologiczne i/lub płatności 
zalesieniowe.

Tryb pełny umożliwi peł-
ną edycję danych we Wnio-
sku o przyznanie płatności 
na rok 2018 r. W trybie tym 
dostępne są trzy zakładki 
Wniosek, Mapa i Podsu-
mowanie. Przez cały pro-
ces wypełniania wniosku 
rolnik jest prowadzony za 
pomocą kreatora. Aplika-
cja porównuje dane dekla-
rowane przez rolnika z da-
nymi referencyjnymi m.in. 
w zakresie maksymalnego 
kwalifikowanego obszaru 
(MKO), jak również prze-
prowadza kontrolę krzyżo-

wą między danymi dekla-
rowanymi przez innych 
rolników oraz inne spraw-
dzenia w zakresie komplet-
ności wniosków. Na stro-
nie internetowej www.
arimr.gov.pl  ARiMR za-
mieści instrukcje i wytycz-
ne dotyczące logowania do 
aplikacji eWniosekPlus 
oraz instrukcję wypełnia-
nia wniosków za pośredni-
ctwem aplikacji eWniose-
kPlus, a także filmy in-
struktażowe.

GŁÓWNE KORZYŚCI 
Aplikacja elektroniczne 

ma być korzystna dla rolni-
ków.  ARiMR przekonuje, 
że rolnicy zyskają poprzez: 
  brak konieczności 

uzupełniania danych 
alfanumerycznych 
w zakresie płatności 
obszarowych, wszyst-
kie dane generowane 
są automatycznie na 
podstawie narysowa-
nych granic upraw 
i wybranych płatności,

  brak konieczności 
wielokrotnego ryso-
wania tych samych po-
wierzchni w ramach 
działek rolnych głów-
nych i podrzędnych, 
działki rolne genero-
wane są automatycz-
nie na podstawie nary-
sowanych granic 
upraw i wybranych 
płatności,

  dostęp do aktualnych 
danych referencyj-
nych, które prezento-
wane są w ramach 
przeglądu danych dla 
działek referencyjnych 
oraz wykorzystywane 
podczas kontroli 
wstępnych,

  możliwość złożenia 
wniosku bez koniecz-
ności modyfikowania 
danych, w przypadku, 
gdy powierzchnie de-
klarowane do płatno-
ści oraz ich położenie 
nie uległy zmianie 

w stosunku do po-
przedniego roku (do-
stępne w ramach 
uproszczonego trybu 
wypełniania wniosku),

  wyświetlane na bieżą-
co w trakcie wypełnia-
nia wniosku wskazów-
ki w zakresie uzupeł-
niania pól, dołączania 
wymaganych załączni-
ków,

  wyświetlane na bieżą-
co w trakcie wypełnia-
nia wniosku komuni-
katy o stwierdzonych 
brakach lub błędach 
we wniosku o przyzna-
nie płatności (ich po-
prawienie lub uzupeł-
nienie przed zatwier-
dzeniem i wysłaniem 
wniosku do biura po-
wiatowego ARiMR po-
zwoli na uniknięcie 
zmniejszeń kwot płat-
ności ze względu na 
stwierdzone niepra-
widłowości),  

  wyświetlany na bieżą-
co przegląd w zakresie 
danych do płatności za 
zazielenienie,

  możliwość złożenia 
wniosku oraz mobilny 
dostęp do konta przy 
użyciu tabletu lub 
smartfonu.
(SR, źródło arimr.gov.pl)

Co roku o przyznanie płatności obszarowych ubiega się w Polsce około 1,4 miliona 
rolników.  W tym roku ulegają zmianie sposoby wnioskowania o dopłaty. 

E-WNIOSEK 
LUB OŚWIADCZENIE
Od 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku 
o przyznanie płatności bezpośrednich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Tylko w tym roku, zamiast wniosku o przyznanie płatności można 
złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian  w stosunku do ubiegłego roku. 
Terminy są jednak wcześniejsze. 

Oświadczenie potwierdzające 
brak zmian w 2018 roku 
w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności 
złożonego w roku 2017 
składa się w terminie od 15 
lutego do 14 marca 2018 r. 
na formularzu 
udostępnionym na stronie 
www.arimr.gov.pl. Termin ten 
nie podlega przywróceniu, 
co oznacza, że oświadczenie 
złożone po tym terminie 
pozostawia się bez 
rozpatrzenia.
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Scenariusz według powie-
ści Karola Dickensa napisa-
ła Teresa Kot, a scenografią 
zajęła się Zuzanna Pęciak. 
Jednym z wielu atutów 
przedstawienia była muzyka 
napisana przez Aleksandrę 
Kot, która oddawała grozę 
i smutek przeżywany przez 

głównego bohatera. Wierna 
adaptacja powieści przenio-
sła widzów w mroczne myśli 
Ebenezera Scrooge’a, które-
go po mistrzowsku zagrał 
Marek Pęciak. Mieszkańcy 
Zimnej Wody i Wiercienia, 
choć są naturszczykami, za-
grali swoje role jak profesjo-

nalni aktorzy.
- Przygotowywaliśmy się 

do tego spektaklu prawie 
trzy miesiące. Praca była na-
prawdę mordercza, ale opła-
cało się, wszyscy spisali się 
na medal - mówi Teresa Kot, 
autorka scenariusza i biblio-
tekarka z Zimnej Wody. -  

Pomysł aby zagrać właśnie 
Opowieść wigilijną wziął się 
stąd, iż chciałam pokazać lu-
dziom, że jest literatura 
piękna związana ze Święta-
mi Bożego Narodzenia, któ-
ra oddaje magię i powagę 
Świąt. Chciałam ludzi zain-
teresować książkami, zapro-

„Na skrzydłach marzeń” – koncert w Niemstowie
Wspaniały koncert muzyczno-

-poetycki odbył się w świetlicy 
wiejskiej w Niemstowie. Na 
scenie wystąpili wokalista 
Mateusz Kowalczyk oraz 
akompaniujący mu Krzysz-
tof Garczarek, a swoją 
twórczość literacką zapre-
zentowała poetka Katarzy-
na Georgiou.

Koncert był wspaniałą okazją do 
spotkania mieszkańców Niemstowa 
oraz innych miejscowości gminy Lubin 
w miłej, uroczystej atmosferze, przy filiżance 
aromatycznej kawy i pysznym cieście.  Wśród 
gości byli radni gminy Lubin, księża z Niemsto-
wa, członkowie Rady Senioralnej 

i  historyk  Stanisław Tokarczuk.
Porywające  wykonanie piosenki 
Violetty Villas „Do Ciebie Mamo” 

wielu widzów wzruszyło do łez. 
Podczas występu wykonawcy 
dzielili się z widzami swoimi 
życiowymi doświadczeniami 
i mądrościami przekazując wi-

downi wiele pozytywnej energii. 
Artystów nagrodzono gromki-

mi brawami na stojąco, w zamian 
za to artyści wykonali utwory na bis. 

Wzruszający koncert zakończyło wspól-
ne śpiewanie kolęd.
Organizatorzy koncertu to: Gminna Bibliote-

ka Publiczna w Raszówce Filia w Niemstowie, 
radny, sołtys i Rada Sołecka wsi Niemstów.

(IT) 

Profesjonalnie zagrane przedstawienie wzbudziło ogromny zachwyt publiczności. Gromkie brawa 
na stojąco trwały przeszło pięć minut. 

OBSADA:
�Ebenezer Scrooge- Marek Pęciak
�Pomocnik Scrooge’a- Paweł Łukasiewicz
�Siostrzeniec  Scrooge’a- Sylwester Plichta
�Żona pomocnika- Edyta Szymańska
�Żona siostrzeńca- Joanna Rylska
�Duch Marley’a- Dezyderiusz Pomykała
�Duch I- Zuzanna Pęciak
�Duch II- Katarzyna Kłos
�Duch III Grzegorz Obara
�Chłopiec kolędnik- Paweł Plichta
�Młody Scrooge- Jaś Góra, Jakub Tutko, Grzegorz Obara�Marta- Aleksandra Pęciak
�Tim- Maciej Kot
�Syn pomocnika- Michał Kłos
�Siostra Scrooge’a- Oliwia Tutko
�Kwestorki- Anna Langowska. Janina Sowizdrzał�Narzeczona Scrooge’a- Elżbieta Niedzielska
�Kumoszki- Józefa Krop, Elżbieta Jagiełło, Krystyna Poniatowska�Lichwiarz- Jan Dobrowolski
�Posługaczka- Jadwiga Pomykała

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA 
NAGRODZONA OWACJAMI!

Świetlica wiejska w Zimnej Wodzie 
nie była w stanie pomieścić 
przybyłych na spektakl  „Opowieść 
wigilijna”. Tak ogromnego 
zainteresowania nie spodziewali się 
nawet organizatorzy.  

Pamiątkowa stylizowana 
fotografia twórców spektaklu

Publiczność była 
zachwycona spektaklem, 

sala pękała w szwach. 
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Pierwsze tygodnie 
stycznia to doskonały 
okres na poświąteczne 
spotkania, wspólne ko-
lędowanie, podsumowa-
nia i nowe plany.  Takie 
spotkania zorganizowa-
no także  w Siedlcach 
i Gorzycy, zapraszając 
na nie przedstawicieli 
Gminy Lubin. Wójt Ta-
deusz Kielan, bardzo 
chętnie przyjmuje takie 
zaproszenia, bo to świet-
na okazja do bezpośred-
nich rozmów z miesz-
kańcami.

- To przedłużenie świą-
tecznej, rodzinnej atmo-
sfery. Bardzo się cieszę, że 
mieszkańcy organizują 
wspólne kolędowania, bo 
nic tak nie jednoczy, jak 
wspólny śpiew i rozmowy 
– mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin, skła-
dając jednocześnie miesz-
kańcom Siedlec i Gorzycy 
życzenia zdrowia, miłości 
i łask Bożych.

Do życzeń dołączali się 
także goszczący w Siedl-
cach Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady 
Gminy Lubin oraz Woj-
ciech Dziwiński, radny 
powiatowy i jednocześnie 
dyrektor Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej.   
Na kolędowanie do Go-
rzycy przyjechali także 
radni Zofia Marcinkie-
wicz i  Patryk Jarkowiec, 
by wspólnie z mieszkań-
cami i zespołem „Leśne 
echo” śpiewać kolędy 
i pastorałki.

- To już nasze szóste 
wspólne kolędowanie 
i bardzo się cieszę,  że mo-
żemy śpiewać razem 
z „Leśnym Echem”z Ra-
szowki, na które zawsze 
możemy liczyć w takich 
sytuacjach – mówił  Jan 

Olejnik, sołtys Gorzycy 
i jednocześnie członek Ra-
dy Gminy Lubin. W 2016 
roku został wybrany Soł-
tysem Roku i według 
mieszkańców powinien 
taki tytuł dostawać co ro-
ku.

- To wyjątkowo dobry 
człowiek, pomaga nam 
we wszystkim – mówi Jó-
zefa Bredla, która opie-
kuje się wiejską świetli-

cą. – Nawet jak powiem, 
że trzeba coś zawiesić, to 
bierze drabinę i załatwi 
wszystko w kilka minut.  
Dzięki niemu jesteśmy 
społecznością, w której 
nie ma żadnych więk-
szych konfliktów. 

Takich dobrych słów 
o sołtysie Gorzycy słychać 
wiele, choć sam  zaintere-
sowany wydaje się zakło-
potany kiedy je słyszy. 

Z wielkim zaangażowa-
niem opowiada za to 
o działaniach i planach.

- Organizujemy wspól-
ne zabawy sylwestrowe, 
obchody Dnia Kobiet, 
Dnia Matki i wiele innych 
spotkań. Od ubiegłego ro-
ku  mamy przy świetlicy 
nowy zewnętrzny plac, 
który ułatwi nam organi-
zację niektórych imprez. 
Na przykład jako ubiegło-
roczni zdobywcy  tytułu na 
najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy w Gminie Lubin 
będziemy gospodarzem 
tegorocznego konkursu – 
mówi Jan Olejnik.

O tym, że w sołectwie 
wiele się dzieje najlepiej 
świadczą wypełnione już 
po brzegi trzy kroniki. 
Prowadzi je na co dzień 
Helena Hawrysz, trafią do 
niej na pewno zdjęcia z te-
gorocznego kolędowania.  
Zbiegło się ono w czasie 
z obchodami Dnia Babci 
i Dziadka, była więc oka-
zja do dodatkowych cie-
płych słów i życzeń, bo 
babć i dziadków było na 
sali wiele.  Na przykład 
sołtys Jan Olejnik ma 
trzech wnuków.  (SR)  

„Na skrzydłach marzeń” – koncert w Niemstowie

Wspólne kolędowanie  

sić jednocześnie do odwie-
dzania biblioteki, pokazać, że 
czytanie jest pasją i wiele mo-
że nas nauczyć. Pragnę po-
dziękować panu Tadeuszowi 
Samborskiemu, który wraz 
z panem Andrzejem Walusem 
dyrektorem Ośrodka Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu zorga-
nizowali profesjonalne na-
głośnienie, dzięki nim akto-
rzy mieli kierunkowe mikro-
fony i nawet w odległym koń-
cu sali wszyscy doskonale ich 
słyszeli-.

Organizatorzy dziękują 
także dawidowi 
Łukaszczukowi za fachowe 
oświetlenie. Profesjonalne 
aktorstwo zachwyciło pub-
liczność, w tym starostę po-
wiatu lubińskiego Adama 
Myrdę i wójta Gminy Lubin 
Tadeusza Kielana, którzy 

dziękowali za zaproszenie na 
tak ciekawy wieczór.

- Mam nadzieję, że ten 
spektakl pokażemy szerszej 
publiczności naszej gminy,  
co będę całym sercem wspie-
rał. Dziękuję,  że Wioletta 
Olech dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Raszów-
ce objęła patronatem tę bar-
dzo ciekawą inicjatywę. Ta 
życzliwość, o której była tutaj 
mowa to jest element moich 
życzeń na 2018 rok dla 
wszystkich mieszkańców 
Gminy Lubin. Życzliwości  
i zdrowia Wam serdecznie ży-
czę - mówił wójt Tadeusz Kie-
lan.

Przedstawienie będzie 
można obejrzeć w serwisie 
You Tube na kanale Jerzego 
Kulki.

  (AI)

Mam nadzieję, że ten spektakl pokażemy szerszej 
publiczności naszej gminy,  co będę całym sercem 
wspierał – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. 
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„Tradycja, obyczaje i sztu-
ka – to część naszego narodo-
wego, ale także regionalnego 
dziedzictwa, to bogactwo na-
szej lokalnej społeczności 
i powód do dumy. Od dziesię-
ciu lat  Leśne Echo jest amba-
sadorem kultury naszego re-
gionu, którą pielęgnuje 

i przekazuje kolejnym poko-
leniom”. – takimi słowami  
dziękowali w ubiegłym roku 
przedstawiciele Gminy Lubin 
członkom zespołu  Leśne 
Echo z Raszówki, za ich 
10-letnią działalność. 

W jedenasty rok zespół 
wkroczył z kolejną nagrodą, 

choć  Witold Klocek , jego 
dyrektor artystyczny podkre-
śla: - Śpiewamy nie dla na-
gród tylko dla czystej przy-
jemności. To, że od czasu do 
czasu bierzemy udział w kon-
kursach i wygrywamy, doda-
je nam tylko satysfakcji 
i odrobiny splendoru.     

Na konkursie w Gromadce 
Leśne Echo nagrodzono 
pierwszym miejscem za cieka-
wy i zróżnicowany repertuar. 
Zespół wykonał pieśni Ziemi 
Cieszyńskiej z elementami 
czardasza, poezję śpiewaną, 
czyli bardzo trudny utwór An-
ny Szałapak „Chwalmy Pana” 

oraz  piosenkę hiszpańską w ję-
zyku oryginalnym, którą dedy-
kowano wszystkim babciom 
i dziadkom z okazji ich święta. 

W Leśnym Echu śpiewa 
12 pań, zespołem kieruje 
wszechstronny muzyk Wi-
told Klocek. –  Jesteśmy bar-
dzo otwarci i mamy bardzo 

szeroki repertuar. Zachęca-
my do udziału w zespole. 
Mamy próby raz w tygodniu 
i koncertujemy kilkanaście 
razy w roku.

Zespół spotyka się we 
wtorki w świetlicy wiejskiej 
w Raszówce, chętni  mogą 
przyjść na próby.  (SR)

NASZE LEŚNE ECHO 
NAGRODZONE!

Pierwsze miejsce  zdobył zespół  Leśne Echo  reprezentując Gminę Lubin 
na V Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych w Gromadce. Nasz zespół 
został doceniony za ciekawy i  zróżnicowany repertuar. W ubiegłym roku 
Leśne Echo świętowało jubileusz 10-lecia.

Podczas koncertu noworocznego w Zimnej Wodzie, Teresa Kot kierownik zespołu Za-
chęta odebrała nagrodę za zasługi w popularyzacji i ochronie niematerialnego dziedzi-
ctwa kulturowego przyznaną przez władze województwa dolnośląskiego. 

W rodzinnej atmosferze stworzonej 
w Zimnej Wodzie, Tadeusz Samborski 
– członek zarządu Województwa Dol-
nośląskiego wręczył kierownikowi 
zespołu Zachęta Teresie Kot, na-
grodę Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, za zasługi w po-
pularyzacji i ochronie niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowe-
go. To kolejne wyróżnienie dla 
zdobywczyni dwóch statuetek 
Anioła Kultury Gminy Lubin, 
najważniejszej nagrody przyzna-
wanej w Gminie Lubin. Teresa 
Kot jest laureatką nagród w kate-
gorii Animator Kultury oraz Litera-
tura.

Podczas koncertu noworocznego 
w Zimnej Wodzie zabrzmiały najpięk-
niejsze kolędy i pastorałki. Były wyko-
nania operowe i jazzowe, a kolędę 
„Cicha Noc” usłyszeliśmy 
w języku polskim, niemieckim i ro-
syjskim, w niezwykłej interpretacji 
Eleny Gumińskiej, śpiewaczki 
z Białorusi. Wśród wykonawców 
był również Tomasz Janczak, tenor 
i dyrektor Filharmonii Dolnoślą-

skiej w Jeleniej Górze oraz Anna Majkut-Po-
lańska. To solistka śpiewająca w renomowa-
nym zespole „Spirituals Singers Band”. 
Koncert muzycznie oprawił i akompaniował 
multiinstrumentalista Andrzej Walus. Pub-
liczność w Zimnej Wodzie oprócz tradycyj-
nych kolęd miała okazje wysłuchać autor-

skich pastorałek duetu Anna Maj-
kut-Polańska – Andrzej Walus. Kon-

cert zakończyła Elżbieta Kaczmarzyk-
-Janczak solistka Opery Wrocławskiej, 

przepięknym wykonaniem kolędy „Gdy 
śliczna Panna” .

Całość wyreżyserowała i poprowadziła  ak-
torka i reżyserka Aurelia Sobczak, wprowa-
dzając niezwykły klimat i przybliżając histo-
rię powstania wykonywanych  kolęd i pasto-
rałek. 

Organizatorem koncertu był Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu, zespół Zachęta 
oraz Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Projekt 
współfinansowany był przez Województwo 
Dolnośląskie. 

 (MD) 

Nagroda dla Teresy Kot
W rodzinnej atmosferze stworzonej 

w Zimnej Wodzie, Tadeusz Samborski 
– członek zarządu Województwa Dol-
nośląskiego wręczył kierownikowi 
zespołu Zachęta Teresie Kot, na-
grodę Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, za zasługi w po-
pularyzacji i ochronie niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowe-
go. To kolejne wyróżnienie dla 
zdobywczyni dwóch statuetek 
Anioła Kultury Gminy Lubin, 
najważniejszej nagrody przyzna-
wanej w Gminie Lubin. Teresa 
Kot jest laureatką nagród w kate-
gorii Animator Kultury oraz Litera-
tura.

Podczas koncertu noworocznego 
w Zimnej Wodzie zabrzmiały najpięk-
niejsze kolędy i pastorałki. Były wyko-
nania operowe i jazzowe, a kolędę 
„Cicha Noc” usłyszeliśmy 
w języku polskim, niemieckim i ro-
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Zgodnie z regulaminem 
zgłoszenia konkursowe przyj-
mowano do 3 stycznia 2018 
roku.  Wpłynęło ich 30 z 7 
miejscowości.  Członkowie 
komisji konkursowej, którzy 
oceniali  dekoracje świetlne, 
odwiedzili  Wiercień, Lisiec, 
Osiek,  Gogołowice, Miłora-
dzice,  Miroszowice i Składo-
wice. To miejscowości, z któ-

rych napłynęły zgłoszenia 
konkursowe.

- Oceniamy w sumie 27 świą-
tecznych iluminacji, bowiem 
w kilku przypadkach silny wiatr 
pozrywał dekoracje, właściciele 
domów zdemontowali je już 
i wycofali z konkursu – mówi 
Anna Marzec, kierownik refe-
ratu gospodarki komunalnej, 
która jednocześnie przewodni-

czy obradom komisji konkur-
sowej. – Członkowie komisji 
też nie mieli łatwego zadania,  
ocenialiśmy domy w deszczu, 
mgle i silnym wietrze, ale pięk-
ne iluminacje rekompensowały 
te niedogodności – dodaje ze 
śmiechem. 

Każda z posesji została sfoto-
grafowana i jest oceniana we-
dług przyjętych w regulaminie 

kryteriów, czyli pomysłowości,  
dbałości  o ład przestrzenny oraz 
wkomponowanie w krajobraz 
wsi.  Za najpiękniejsze posesje 
przyznane zostaną I, II i III miej-
sca. Ich właściciele otrzymają 
także nagrody rzeczowe.

O terminie wręczenia na-
gród  wszyscy zostaną wcześ-
niej oczywiście poinformowa-
ni.  (SR)

Na zimową edycję konkursu na  „Najpiękniejszą posesję w Gminie Lubin”  
wpłynęło 30 zgłoszeń.Pod znakiem 

św. Floriana
- To fajni ludzie, nio-

sący bezinteresowną 
pomoc ale niestety ma-
ło się o nich mówi. Dla-
tego bardzo ucieszył 
mnie pomysł  Tadeu-
sza Kielana, wójta 
Gminy Lubin, by ze-
brać  wspomnienia 
i opisać historie 
OSP – mówi Henryk 
Rusewicz, autor książki „Pod znakiem św. Flo-
riana”. Książkę wydano za samorządowe pie-
niądze i opisuje ona dzieje wszystkich jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie 
Lubin. 

Ta publikacja jest podziękowaniem,  imiennym 
i bezimiennym strażakom, za bezinteresowny 
wkład w niesienie pomocy potrzebującym, a dla 
młodego pokolenia może być zachętą do zasilania 
ich szeregów.

- To pamiątka na lata, żeby nie zapomnieć o lu-
dziach, którzy tworzyli zręby tych organizacji. Pi-
sanie tej książki sprawiło mi wiele satysfakcji – 
mówi autor Henryk Rusewicz.

Żywym dowodem tej fascynacji jest to, że Hen-
ryk Rusewicz zgłosił chęć wstąpienia w szeregi 
strażaków i dołącza do OSP Niemstów, gdzie zaj-
mie się m.in. prowadzeniem  kroniki.  Będzie 
w niej co opisywać, bowiem strażacy, oprócz 
udziału w akacjach ratowniczych, czynnie włą-
czają się w działalność społeczną, kulturalną i re-
ligijną. Współpracują z władzami lokalnymi, 
szkołami, parafiami i wieloma instytucjami. Nie-
mal każdy mały chłopiec  chce zostać strażakiem. 

 Szczególne podziękowania za powstanie książ-
ki autor składa Marzenie Zimnej-Godyń, wnucz-
ce pierwszego Komendanta Powiatowego Straży 
Pożarnej w Lubinie Stanisława Zimnego, za udo-
stępnienie wielu fotografii i dokumentów. Wyra-
zy wdzięczności kieruje także do  Bogusławy  Kot-
larskiej, która jest dobrym duchem i opiekunką 
strażaków z ramienia Urzędu Gminy Lubin. Po-
dobne serdeczne podziękowania kierowane są 
w stronę nestora lubińskich ochotników, czyli 
Edwarda Okrasy, wieloletniego Komendanta 
Gminnego OSP.

Edward Okrasa jest ciągle wspominany przez 
strażaków. Na ostatnim zebraniu OSP w Nie-
mstowie Paweł Cisak z rozrzewnieniem mówił: -  
Pan Edward zarażał nas wszystkich swoim entu-
zjazmem i zaangażowaniem. Zbierał na przykład 
złom z  okolicznych wsi, żeby go sprzedać  i zain-
westować w remont stodoły, która stała się remizą 
OSP. Dziś w jej miejscu stoi nowoczesny murowa-
ny budynek.  (SR) 

pomoc ale niestety ma-

Nowa publikacja 
na temat dziejów 
OSP w Gminie 
Lubin wręczana 
jest wszystkim 
strażakom podczas 
trwających właśnie 
corocznych zebrań 
sprawozdawczych

OSP. Dziś w jej miejscu stoi nowoczesny murowa-
ny budynek.  

Nowa publikacja 
na temat dziejów 
OSP w Gminie 
Lubin wręczana 
jest wszystkim 
strażakom podczas 
trwających właśnie 
corocznych zebrań 
sprawozdawczych

OBRADUJE KOMISJA 
KONKURSOWA
Komisja konkursowa odwiedziła już wszystkie posesje  i  trwają obrady, 
które mają wyłonić laureatów. Wyniki konkursu poznamy  na początku 
marca, o czym wszyscy zainteresowani zostaną specjalnie powiadomieni. 

Tańce i zabawy 
z Ośrodkiem Kultury 

Najmłodsi z naszej gminy 
ferie przeszli w tanecznym 
nastroju. Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin zorganizował 
integracyjną  zabawę karna-
wałową w Miłoradzicach. 
Dzień  później w Raszówce 
prezentowano nową formę 
zajęć, czyli Teatr tańca. Na 
dzieci czekało wiele atrakcji. 

Na zabawę do Miłoradzic 
mali mieszkańcy naszej gmi-

ny przyjechali  w bardzo cie-
kawych przebraniach, były 
m.in. księżniczki, Pipi, Mysz-
ka Miki, wojownik Ninija, 
Spiderman, pirat, Kapitan 
America. Na wszystkich cze-
kali bohaterowie zabawy czyli 
Krecik, Lew i Klaun, którzy  
organizowali różne konkursy 
i wspólne zabawy. 

Dzień później były kolejne 
zabawy, także związane z ru-

chem, bowiem dzieci poprzez 
taniec i ruch bawiły się w te-
atr. Teatr tańca to nowa forma 
zajęć proponowana przez 
OKGL. Na spotkanie do 
świetlicy w Raszówce przybyli 
mali mieszkańcy, m.in.: Mi-
łosnej, Karczowisk, Raszo-
wej, Obory, Miłoradzic, Ra-
szówki i goście, którzy przyje-
chali na ferie do rodzin w na-
szej gminie. Karolina Kluzek-

-Tuszyńska, instruktor tańca, 
inicjowała zabawy przy muzy-
ce, próby interpretacji słucha-
nej muzyki poprzez ruch cia-
ła, tworzenie etiud przedsta-
wiających konkretną historię 
poprzez taniec. Wszystkie  
dzieci, które uczestniczyły 
w tych zajęciach, z zapałem 
zadeklarowały swój udział 
w zabawach w kolejny wtorek.

Ośrodek Kultury zorgani-
zował także wiele innych 
atrakcyjnych zajęć. Na przy-
kład w świetlicy wiejskiej 
w Miroszowicach  teatr Bla-
szany bębenek  wystawił 
spektakl „Alicja w krainie 
czarów” ,  znaną opowieść 
o dziewczynce podróżującej 
w głąb wyobraźni.

 (SR, MK) 
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Wasza pomoc przy organizacji wielu 
powiatowych uroczystości jest 
bezcenna, dlatego cieszę się, że mam 
okazję wam ofi cjalnie podziękować 
– mówił Grzegorz Obara, prezes 
powiatowych struktur OSP. 

OSP

OSP SZKLARY GÓRNE 
 „Dzięki Waszej fachowej 

pomocy moja żona dziś żyje, 
bardzo Wam dziękuje” – takie 
słowa przekazał na ręce stra-
żaków ochotników ze Szklar 
Górnych mąż kobiety, która 
w ubiegłym roku mogła zginąć 
wskutek zaczadzenia. Ochot-
nicy dotarli wówczas pierwsi 
na miejsce zdarzenia i podali 
jej tlen. Skutecznie reanimo-
wali też kierowcę wypadku, 
który nie dawał żadnych 
oznak życia, a dziś czuje się 
dobrze. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szklarach Górnych liczy 18 
członków. W ubiegłym roku 
przybyły dwie osoby, w tym 
ma dołączyć do strażaków ko-
lejnych siedem, w tym cztery 
kobiety. 

- Wyjeżdżaliśmy do 16 ak-
cji, w tym do 9 pożarów. Pozo-
stałe zdarzenia to najczęściej 
usuwanie skutków huragano-
wych wiatrów – wylicza Ro-
man Kosacz, naczelnik OSP 
w Szklarach Górnych.

Gdyby nie ochotnicy, to kie-
rowca samochodu, który uderzył 
w okolicach Szklar w drzewo, nie 
przeżyłby tego wypadku.

- Reanimowaliśmy go do 
czasu przyjazdu karetki, jego 
tętno nie było wyczuwalne. 
Cieszymy się, że żyje. Tak jak 
Pani Ewa ze Szklar Górnych, 
której odpowiednio szybko 
i fachowo podaliśmy tlen – do-
daje naczelnik Kosacz. 

Tak samo jak udział w ak-
cjach ratunkowych, nie do 

przecenienia są  wszystkie 
działania wspomagające i pre-
wencyjne wykonywane na co 
dzień przez ochotników. 

- Nasza współpraca była 
wzorowa, a wasza pomoc przy 
organizacji wielu powiato-
wych uroczystości bezcenna, 
dlatego cieszę się, że mam 
okazję wam oficjalnie podzię-
kować – mówił Grzegorz Oba-
ra, prezes powiatowych struk-
tur OSP. 

Zastępca komendanta po-
wiatowego PSP Cezary Olbryś 
także dziękował za współpra-
cę i prosił o dodatkowe zaan-
gażowanie w pogadanki i zaję-
cia z najmłodszymi – Kolejny 
już rok realizujemy ogólno-
polską akcję  prewencyjną, 
chodzimy do szkół i edukuje-
my. Liczymy na wasze zaanga-
żowanie, bo tylko w ten spo-
sób uda nam się w przyszłości 
ograniczyć liczbę zdarzeń i in-
terwencji.

Za pracę i poświecenie stra-
żaków ochotników dziękowali  
także wójt Gminy Lubin, Nor-
bert Grabowski, przewodni-
czący Rady Gminy i radny To-
masz Fuczek.

-  Cieszy mnie, że tyle no-
wych osób garnie się w szeregi 
OSP, w tym kobiety. Pracuje-
cie wzorowo i chwała wam za 
to. Życzę wam przede wszyst-
kim bezpiecznych powrotów 
z akcji, jak najmniej wyjaz-
dów, a w zamian jak  najwięcej 
ćwiczeń. Wasza historia jest 
bardzo bogata o czym bez-
sprzecznie świadczy wydana 

przez samorząd publikacja 
z dziejów ochotniczych straży 
pożarnych w Gminie Lubin. 
Co roku piszecie jej nową 
wspaniała historię- mówił 
wójt Tadeusz Kielan.

OSP CZERNIEC 
Za nimi zakupy nowych 

kompletów specjalistycznych 
ubrań, remont garażu i remizy 
a przed nimi m.in. kupno samo-
chodu gaśniczego,  uzupełnia-
nie umundurowania i dokoń-
czenie remontu remizy.  Człon-
kowie OSP z Czerńca konse-
kwentnie realizują swoje zamie-
rzenia, dzięki czemu  zostaną 
włączeni do powiatowego planu 
ratowniczego. Gmina zabezpie-
czyła już w tegorocznym budże-
cie pieniądze na zakup samo-
chodu gaśniczego, ocieplenie 
i dalszy remont remizy oraz nie-
zbędny dodatkowy sprzęt. Po-
moc deklaruje także komenda 
wojewódzka PSP.

- Rada Gminy Lubin wspie-
ra ochotnicze straże, bo za-
pewniacie bezpieczeństwo 
mieszkańców. Samochód po-
trzebny jest nie tylko jednost-
ce w Czerńcu, ale wesprze on 
także nasz  gminny system ra-
towniczy. Mam nadzieję, że 
już niedługo będziemy się 
z niego  cieszyć – mówił Nor-
bert Grabowiecki, przewodni-
czący Rady Gminy Lubin.

Marek Kamiński z-ca ko-
mendanta wojewódzkiego PSP 
we Wrocławiu dodawał: - Gwa-
rantujemy środki z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, 

które dofinansują zakup 
auta. W ciągu najbliższych ty-
godni znana będzie kwota, ale 
już dziś możecie się rozglądać 
za konkretnym samochodem.

Krzysztof Więcław z OSP 
w Czerńcu gorąco dziękował, 
za życzliwość i wsparcie: - 
Dziękujemy wójtowi i radzie 
gminy, bo bez waszego popar-
cia nie byłoby nas. Kierujemy 
także słowa uznania dla zarzą-
du gminnego, komendy po-
wiatowej i wojewódzkiej. Je-

steście wspaniali, że 
nam tak pomagacie.

- To wasz zapał i chęci moty-
wują nas do działania – mówił 
Tadeusz Kielan wójt Gminy 
Lubin.- To w tym roku czwarte 
spotkanie sprawozdawcze na-
szych OSP i bardzo się cieszę, 
że na każdym z nich mówimy 
o tylu pozytywnych działa-
niach. Gratuluje wam, doce-
niam waszą pracę i życzę speł-
nienia wszystkich planów, 
i tych zawodowych, osobi-

stych i tych rozwojowych 
związanych z OSP w Czerńcu.

- Po zakupie samochodu 
przejdziecie dodatkowe szko-
lenia i wejdziecie do powiato-
wego planu ratowniczego 
wraz z selektywnych alarmo-
waniem. Dziękuję wójtowi 
i radzie gminy za zakupy 
sprzętu i kolejne deklaracje, 
bo każda dobrze wyposażona 
jednostka to większy poziom 
bezpieczeństwa dla mieszkań-
ców naszego powiatu – mówił 
Eryk Górski, komendant PSP 
w Lubinie.

Dziś jednostka OSP 
w Czerńcu liczy 28 strażaków, 

w tym roku mają ją zasilić ko-
lejne cztery osoby , w tym dwie 
kobiety.

OSP W NIEMSTOWIE  
- Nie wyobrażam sobie 

Niemstowa bez Ochotniczej 

Trwają zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin 

DUŻE OSIĄGNIĘCIA I AMBITNE PLANY 
Co tydzień, w kolejnych jednostkach OSP zbierają się na zebraniach strażacy ochotnicy, by podsumować 
ubiegłoroczne akcje, osiągnięcia, udzielić zarządom absolutorium i zaplanować działania na kolejny rok.  
We wszystkich tych spotkaniach uczestniczy Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin, Norbert Grabowski przewodniczący 
Rady Gminy Lubin  oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, którzy bardzo wysoko oceniają współpracę 
z naszymi strażakami. Strażacy otrzymują także pamiątkowe wydawnictwo „Pod znakiem św. Floriana” i wielu ma 
okazję otrzymać autograf od jego twórcy Henryka Rusewicza. 

Wyjeżdżaliśmy do 16 akcji, w tym 
do 9 pożarów. Pozostałe zdarzenia 
to najczęściej usuwanie skutków 
huraganowych wiatrów – wylicza 
Roman Kosacz, naczelnik OSP 
w Szklarach Górnych.

OSP SZKLARY GÓRNE 

Członkowie OSP z Czerńca konsekwentnie realizują 
swoje zamierzenia, dzięki czemu  zostaną włączeni 
do powiatowego planu ratowniczego.

- Gwarantujemy środki z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, które dofi nansują 
zakup auta. W ciągu najbliższych 
tygodni znana będzie kwota, ale już dziś 
możecie się rozglądać za konkretnym 
samochodem - mówi  Marek Kamiński 
z-ca komendanta wojewódzkiego PSP we 
Wrocławiu.

OSP CZERNIEC 
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DUŻE OSIĄGNIĘCIA I AMBITNE PLANY 

Straży Pożarnej, to nasza 
wizytówka. Są zawsze gdy  
tylko potrzebna jest  ich po-
moc, dodatkowo integrują 
mieszkańców – mówi Józef 
Kostanowicz, sołtys Nie-
mstowa.  Podczas coroczne-
go  zebrania sprawozdaw-
czego OSP w Niemstowie, 
pod adresem strażaków, 
padło bardzo wiele słów 
uznania  i podziękowania za 
codzienny trud.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Niemstowie działa już po-
nad  70 lat i rzeczywiście jest 
bardzo mocno wpisana w kra-
jobraz wsi.  Pierwsze wpisy 
w kronice sięgają 1948 roku.  
Strażacy  pomagają nie tylko 
podczas pożarów, wypadków 
i innych katastrof, ale są obec-
ni podczas wszystkich waż-
nych świąt i uroczystości, 
a także uczą i najmłodszych 
w szkołach , i dorosłych  
mieszkańców jak unikać za-
grożeń.

- Dziękuje wam za tę służbę 
i za to, że dajecie mieszkań-
com tak duże poczucie bezpie-
czeństwa. Gratuluję i dziękuję 
także waszym rodzinom, bo 
wiem jakie wsparcie dają wam 
na co dzień - mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin 
i jednocześnie od roku, druh 
OSP w Niemstowie.

 Głosowania nad sprawo-
zdaniami i absolutorium po-
przedziła minuta ciszy. W ten 
sposób uroczyście wspomnia-
no druga Antoniego Maśleja, 
który w ubiegłym roku odszedł 
na wieczną służbę.

OSP w Niemstowie ma 45 
członków i już  kolejnych czte-
rech chętnych do zrzeszenia. 
W 2017 roku strażacy wyjeż-
dżali 36 razy do akcji ratowni-
czo-gaśniczych, w tym do 16 
pożarów i trzy razy poza teren 
Gminy Lubin.  W akcjach naj-
częściej brali udział druhowie: 
Mościwski Michał (25), Ma-
ślej Marek (24), Forościej Ka-
mil (22) i Bartosiak Karol 
(21).  Członkowie OSP Niem-
stów zwyciężyli także w ubie-
głorocznych Gminnych zawo-
dach sportowo-pożarniczych, 
których byli także współorga-
nizatorem. Zajęli także drugie 
miejsce w Powiatowych zawo-
dach sportowo-pożarniczych 
w Chobieni.  Te wygrane ozna-
czają dla jednostki dodatkowy 
sprzęt. W ten sposób strażacy 
wygrali prądownice wodną 
i pilarkę. W ubiegłym roku 
z budżetu gminy w ramach 
funduszu sołeckiego otrzyma-

li także fantoma.     
Podczas  zebrania dzięko-

wało im wielu gości, m.in. 
Norbert Grabowski prze-
wodniczący Rady Gminy Lu-
bin, Wojciech Dziwiński dy-
rektor Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych, oraz 
przedstawiciele PSP.

- Dziękuje za zaproszenie 
i za waszą codzienną prace 
i społeczną działalność – mó-
wił Marek Kamiński, z-ca ko-
mendanta wojewódzkiego 
PSP we Wrocławiu – Gmina 
Lubin ma bardzo dobrze wy-
posażone jednostki OSP i na-
szą współpracę można ocenić 
jako wzorową.

Radny Andrzej Olek nie 
ukrywał, że jako mieszkaniec 
Niemstowa jest bardzo dum-
ny z OSP. – Tyle dobrych słów 
i pochlebnych informacji tutaj 
padło, że pozostaje tylko ży-
czyć, by zapał ochotników ni-

gdy nie zgasł.
- Dziękuje wszystkim za tyle 

dowodów uznania – mówił  
Marek Maślej, prezes OSP 
w Niemstowie. – Przed nami 
sporo kolejnych wyzwań, li-
czymy m.in. na wsparcie fi-
nansowe z Krajowego Syste-
mu Ratownictwa i zakup  spe-
cjalistycznych przeciwche-
micznych  ubrań i aparatów 
do ochrony dróg oddecho-
wych. Zachęcamy także do 
wpłaty 1% na rzecz OSP Nie-
mstów. 

Do tego celu wystarczy wy-
brać z list organizacji pożytku 
publicznego Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
o numerze KRS 0000 116 212 
i jako cel szczegółowy wpisać 
nazwę i adres:  OSP Niem-
stów, Niemstów 81 59-323 
Miłoradzice.

OSP W KSIĘGINICACH
To jedna z naszych trzech 

jednostek wpisanych do Kra-
jowego System Ratowniczo-
-Gaśniczego. Wiąże się to nie 

tylko z częstszymi wyjazdami, 
ale także z dodatkowym dofi-
nansowaniem. W ubiegłym 
roku zrobiono za nie m.in. no-
wą posadzkę w garażu remizy. 

– Mieliśmy w ubiegłym ro-
ku zdecydowanie więcej wy-
jazdów, ale także kupiliśmy 
dodatkowy sprzęt, wyposaże-
nie no i zrobiliśmy planowany 
od dawna remont posadzki, 
mamy też nowe szafki. To był 
dobry rok i oby te kolejne mie-
siące były podobne – mówi 
Łukasz Kurek, prezes OSP 
w Księginicach. 

Strażacy z Księginic wyjeż-
dżali w ubiegłym roku na 38 
akcji, 25 z nich to były pożary. 
Jednostka liczy dziś 17 osób, 
w tym dwie kobiety, ale 
najbliższe plany mówią o dołą-
czeniu kolejnych 5 osób, 
w tym aż 4 kobiet. Do stworze-
nia dziewięcioosobowej ko-
biecej drużyny jeszcze trochę 
będzie brakować, ale patrząc 
na zaangażowanie kobiet 
w akcje, można mieć nadzieję, 

że to się szybko zmieni. 
Irena Dworak jest 

w straży już trzeci 
rok, w ubiegłym 

roku wzięła 
udział aż w 32 

akcjach.
– Każ-

da z nich jest inna i uczy mnie 
czegoś nowego. Cieszę się, że 
jestem strażakiem. Już sam 
pierwszy dwumiesięczny 
kurs dał mi bardzo wiele, ale 
jedno wiem na pewno: w każ-
dej akcji ratunkowej najważ-
niejszy jest rozsądek – mówi 
Irena Dworak.

Ewelina Kunicka, druga ko-
bieta w jednostce, trafiła do 
OSP przez swojego chłopaka 
strażaka. Teraz Marcin Poczy-
nek i Ewelina przygotowują 
się do ślubu i za zgodą prezesa 
pojadą na niego w kwietniu 
strażackim wozem.

– Gratuluje młodym i dzię-
kuję Wam wszystkim za do-
skonałą pracę w ubiegłym ro-
ku. Życzę zrealizowania 
wszystkich planów, w tym 
przede wszystkim nowych na-
borów – mówił Tadeusz Kie-
lan wójt Gminy Lubin.

– Oby każdy z Was miał tyle 
samo wyjazdów co powrotów 
– dodawał Norbert Grabowie-
cki, przewodniczący Rady 
Gminy Lubin.

Reprezentujący Komendę 
Powiatową PSP w Lubinie 
dziękował ochotnikom za do-
tychczasową współpracę: – 
Ona jest tak dobra, że lepiej 
już być nie może, dlatego 
wszystkim nam życzę byśmy 
mieli mniej wyjazdów a częś-
ciej widywali się na  ćwicze-
niach i  zawodach a nie ak-
cjach ratowniczych – mówił 
Michał Cemka.

(SR)

OSP W NIEMSTOWIE  

Głosowania nad sprawozdaniami 
i absolutorium poprzedziła minuta 
ciszy. W ten sposób uroczyście wspomniano 
druga Antoniego Maśleja, który w ubiegłym 
roku odszedł na wieczną służbę.

We wszystkich  
spotkaniach uczestniczy 
Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin, Norbert 
Grabowski przewodniczący 
Rady Gminy Lubin  
oraz przedstawiciele 
Państwowej Straży 
Pożarnej, którzy bardzo 
wysoko oceniają 
współprace z naszymi 
strażakami. 

– Każda z akcji 
jest inna i uczy 
mnie czegoś 
nowego. Cieszę 
się, że jestem 
strażakiem. Już 
sam pierwszy 
dwumiesięczny 
kurs dał mi 
bardzo wiele, ale 
jedno wiem na 
pewno: w każdej 
akcji ratunkowej 
najważniejszy 
jest rozsądek 
– mówi Irena 
Dworak.

Strażacy z Księginic wyjeżdżali w ubiegłym roku 
na 38 akcji, 25 z nich to były pożary.

– Gratuluje i dziękuję Wam wszystkim za 
doskonałą pracę w ubiegłym roku. Życzę 
zrealizowania wszystkich planów, w tym przede 
wszystkim nowych naborów – mówił Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin.

OSP W KSIĘGINICACH
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Z wizytą u dostojnej Jubilatki 
Bez udziału Pani Marii 

Pelak przed laty nie odbyło 
się żadne wesele w Niemsto-
wie. Wiele osób do dziś 
z rozrzewnieniem wspomina 
smak przygotowywanych 
przez nią potraw i doskonale 
pamięta czujne oko, które-
mu nie umknął żaden szcze-
gół na weselnym przyjęciu. 
W tym roku role się odwró-
ciły i to  Pani Marii przygo-
towywano i serwowano roz-
maite dania podczas jubile-
uszowego przyjęcia z okazji 
95. rocznicy urodzin. 

Otoczona troskliwą opieką 
synowej i wnuczek Pani Ma-
ria tryska optymizmem i ener-
gią, a doskonała fryzura, nie-
naganny strój i nieprzemijają-
ca uroda, nie dają się oprzeć 
wrażeniu, że czas chyba nieco 
w jej przypadku przyspieszył 

i co najmniej kilkanaście lat 
należałoby odjąć z metryki. 

- Babcia, to stary, dobry, 
przedwojenny materiał – 
śmieje się jedna z wnuczek. 

Seniorka rodu cieszy się 
wielkim poważaniem i sym-
patią nie tylko wśród rodzi-
ny, ale także sąsiadów, przy-
jaciół i mieszkańców Nie-
mstowa. Z okazji jubileuszu 
drzwi jej domu dosłownie 
się nie zamykały, a kwiaty 
i prezenty wypełniały każdą 
wolną przestrzeń. 

Urodziny świętowano 
w Wigilię, bo właśnie w tym 
najpiękniejszym dniu w ro-
ku Pani Maria przyszła na 
świat, ale także kilka dni 
później, bo lista gości była 
naprawdę długa. 

Znaleźli się na niej m.in. 
ksiądz proboszcz Krzysztof 

Antosik, wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, radny An-
drzej Olek oraz sołtys Nie-
mstowa Józef Kostanowicz. 

- Z okazji 95 rocznicy uro-
dzin pragnę złożyć Pani naj-
serdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, niech 

każda chwila będzie 
dla Pani źródłem 

szczęścia i niech 
upływa w spokoju 

i zdrowiu. Żywię szcze-
rą nadzieję, że ten piękny 

dzień będzie dla Pani okazją 
do spotkań pełnych radości,  
wspomnień i wzruszeń – na-
pisał w liście gratulacyjnym 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Pani Maria pochodzi 
z miejscowości Łabowa, po-
łożonej między Krynicą 
i Nowym Sączem, skąd  wy-
siedlona została w 1947 ro-
ku. Wtedy właśnie trafiła do 
Niemstowa, gdzie mieszka 
do dziś. Tu wraz z mężem 
prowadziła gospodarstwo 
i współorganizowała wesela 
w swojej miejscowości. 

- Wszystko robili sami, 

wyroby mięsne, chleb, sery, 
tak jak to kiedyś na wsi by-
wało. Może to jest recepta 
mamy na długowieczność – 
mówi synowa Pani Marii 
Weronika. 

- Magda Gessler wiele by 
się mogła nauczyć od Pani 
Pelakowej nauczyć – dodaje 
jeden z sąsiadów. 

Dziś Pani Maria mieszka 
z synową Weroniką oraz 
wnuczkami Żanetą i Anitą. 
Na pierwszy rzut oka widać, 
jak ważna jest dla nich bab-
cia i jakim szacunkiem ją da-
rzą. Trzech synów pani Ma-
rii niestety odeszło przed-
wcześnie, dwóch  którzy 
zdecydowali się wyemigro-
wać do Stanów Zjednoczo-
nych pozostawiło za ocea-
nem cztery wnuczki i troje 
prawnucząt.   (MG) 

Czy istnieje recepta na wielo-
letnie szczęście?
– Proszę zobaczyć jak żona jest 
poobijana, to chyba ta recepta – 
żartuje pan Włodzimierz, ale 
z miłością i czułością patrzy na 
żonę, a dobry humor nie odstę-
puje go ani na chwilę.

– Najważniejsza jest umiejęt-
ność ustępowania sobie wza-
jemnie, bo przecież na wspólne 
życie składają też troski i kłopo-
ty. Czasem trzeba przymknąć 
oko na niektóre sprawy, na-
uczyć się wybaczać i najpierw 
pomyśleć, a potem mówić, bo 

w złości wypowiedzieć można 
wiele przykrych słów, których 
się potem żałuje – tłumaczy pa-
ni Teresa.

– Ja też ustępowałem nie raz, 
co miałem robić – śmieje się 
pan Włodzimierz.

Pani Teresa przyznaje, że 
małżonkowie nie mieli zbyt wie-
lu okazji do małżeńskich waśni.

– Gospodarstwo i prowadze-
nie domu pochłaniało tyle czasu 
i energii, że kłócić nie było się 
kiedy. Zresztą mąż ciągle był 
w trasie, a to kombajny z Kłodz-
ka przyprowadzał, a to po wodę 

mineralną ciągnikiem z dwoma 
przyczepami do Polanicy jeź-
dził.  Ale w życiu to jest tak, jak 
w tym powiedzeniu, które czę-
sto powtarzał ojciec mojego mę-
ża „Baba trzyma trzy węgły 
w chałupie, a chłop – jeden. Jak 
ten jeden wyleci, to chałupa stoi, 
a jak wylecą trzy – to już nie”. 
Chłop pracuje i zarabia, ale jak 
nie będzie miał dobrej gospody-
ni, to niewiele z tego mu przyj-
dzie – mówi pani Teresa.

Poznali się w Niemstowie, 
gdzie pani Teresa, jako szesna-
stolatka przyjechała „za pracą” 

z Kielecczyzny. Już trzeciego 
dnia pojawił się pan Włodzi-
mierz, przyprowadzony przez 
krajana przyszłej małżonki. Po-
brali się jednak dopiero po sześ-
ciu latach. Pan Włodzimierz 
odsłużyć musiał pół roku w Po-
wszechnej Organizacji „Służba 
Polsce”, a potem dwa lata 
w wojsku, pomagał także w go-
spodarstwie rodziców.

Wspólna droga państwa Mo-
roch nie zawsze była prosta. Po-
jawiały się na niej zakręty, które 
przejść można chyba tylko ra-
zem, stanowiąc dla siebie opar-
cie i darząc się wzajemną miłoś-
cią. Należy do nich śmierć naj-
starszego syna w wieku zale-
dwie 17-stu lat, a potem ciężki 

wypadek dru-
giego syna Leszka.

–  Bardzo baliśmy się o Lesz-
ka. To on zostawał na ojcowiź-
nie. Miał pięcioro dzieci. Nie wi-
dzieliśmy czy sobie z tym 
wszystkim poradzi – wspomina 
pani Teresa.

Poradził sobie jednak dosko-
nale. Gospodarstwo prowadzi 
wzorcowo, a już przez ramię za-
gląda mu syn, który prawdopo-
dobnie pójdzie w ślady ojca.

Państwo Teresa i Włodzi-
mierz mają doskonały kontakt 
także z pozostałymi dziećmi 
Barbarą, Danutą i Andrzejem. 
O wnukach i prawnukach opo-
wiadają z miłością i dumą.

– Nasze dzieci i wnuki nigdy 

nie zapominają 
o świętach i jubileuszach, za-
wsze któreś zadzwoni czy nam 
czegoś nie potrzeba, czy mogą 
w czymś pomóc – opowiada pa-
ni Teresa.

W dniu jubileuszu małżon-
ków odwiedzili ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Antosik, prze-
wodniczący Rady Gminy Nor-
bert Grabowski, radny Andrzej 
Olek, sołtys Niemstowa Józef 
Kostanowicz oraz wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan, który 
przyjechał ze listem gratulacyj-
nym dla dostojnych jubilatów.

Potem były prezenty, kwiaty, 
życzenia, tort i zabawa do białe-
go rana.  (MG)

Pięciorga dzieci, trzynaściorga wnucząt i czternaściorga prawnuków – doczekali się państwo Moroch w ciągu 60 lat 
swojego związku. Wkrótce na świecie pojawi się piętnasta prawnuczka.

NA DOBRE 
I NA ZŁE OD 
W szczęściu i nieszczęściu, w zdrowiu i chorobie są 
ze sobą od 60 lat. O tym, że tych szczęśliwych chwil 
było zdecydowanie więcej świadczy ilość miejsc przy 
stole, przygotowanym z okazji jubileuszu pożycia 
małżeńskiego państwa Teresy i Włodzimierza Moroch 
z Niemstowa. Zasiada przy nim prawie 60 osób i jak się 
okazuje jest to wyłącznie najbliższa rodzina…

wypadek dru-wypadek dru-
giego syna Leszka.giego syna Leszka. nie zapominają 

Państwa Diamentowy Jubileusz pokazuje że praw-dziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zakręty, by po latach zy-skać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.W tak pięknym dniu składam Państwu w imieniu własnym, radnych Gminy Lubin oraz pracowników Urzędu Gminy w Lubinie z serca płynące gratulacje i życzenia. Wasz Jubileusz uświadamia nam jak cen-nym jest to, że dwoje kochających, wspierających i szanujących się ludzi, wytrwało w miłości, pielęgnu-jąc ją i troszcząc się o siebie wzajemnie. Państwa po-stawa jest godna naśladowania.Drodzy Jubilacji przyjmijcie życzenia kolejnych wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności. Niech otacza Was aura życzliwości, dobroci i miłości. Idźcie dalej przez życie trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć.
 

Tadeusz Kielan 
Wójt Gminy Lubin

Państwa Diamentowy Jubileusz pokazuje że praw-
Państwa Diamentowy Jubileusz pokazuje że praw-

60 LAT…
 Wspólna droga państwa 
Moroch nie zawsze była 
prosta.  Pojawiały się na 
niej zakręty, które przejść 
można chyba tylko 
razem, stanowiąc dla 
siebie oparcie i darząc się 
wzajemną miłością. 

– Na jubileuszu gratulacje składała 
najbliższa rodzina – ponad 60 osób.



1⁹JUBILEUSZE

60 LAT…
90 lat 
minęło…

Kto mi te lata dał? Cza-
sem się zastanawiam – mó-
wi pani Julia Marciniszyn, 
która obchodziła właśnie 
swoje 90. urodziny. Trudno 
na to pytanie odpowiedzieć, 
bo gładka cera, nieprzemi-
jająca uroda, wzrok, pamięć 
i kondycja, zdają się prze-
czyć zapisanemu w kalen-
darzu jubileuszowi. Dostoj-
ną jubilatkę odwiedzili wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan oraz radny Tomasz 
Fuczek.

Pani Julia jest bardzo mło-
dą mieszkanką Gminy Lubin. 
Osiedliła się tu dopiero przed 
trzema laty. Wcześniej miesz-
kała w Jędrzychowie w powie-
cie polkowickim. Po ostatecz-
nej likwidacji popegeerow-
skiego majątku, Agencja Re-
strukturyzacji Rolnictwa za-
proponowała mieszkańcom 
nowe lokum, wybudowane 
w Szklarach Górnych na koń-
cu Alei Kasztanowej, bezpo-
średnio sąsiadując z lasem.

Pani Juli początkowo trud-
no się było się odnaleźć w no-
wym miejscu, przede wszyst-
kim ze względu na brak ogro-
du, który miała wcześniej 
i który kochała. Szybko się 
jednak odnalazła, doceniając  
zalety nowoczesnego budow-
nictwa, jak choćby ciepłe ka-
loryfery bez obowiązku pale-
nia w piecu. A problem braku 
ogrodu udało się rozwiązać.

– Wspólnie z sąsiadką sa-
dzimy wiosną mnóstwo kwia-

tów, które kwitną całe lato , 
czasem do późnej jesieni. Jest 
naprawdę pięknie – mówi  pa-
ni Julia.

Jubilatka pochodzi z Dro-
hobycza z Kresów Wschod-
nich. Na Ziemie Zachodnie 
przyjechała w 1945 r., trafia-
jąc od razu do Nowego Dwo-
ru w Jędrzychowie, miejsca 
słynącego z doskonale pro-
sperującej gorzelni.

Nie była sama, ponieważ 
w tej miejscowości zamiesz-
kało wielu jej krajan. Ze swo-
jego pochodzenia byli dumni, 
podkreślając je podczas słow-
nych wojen z miejscowymi 
pegeerowskim „Burkami”, 
którzy odpłacali się nazywa-
jąc  ich jędrzychowskimi „Pa-
ciukami”.

Również z Kresów pocho-
dził nieżyjący już mąż Pani 
Julii, z którym „na dobre 
i złe” związała się w 1949 r.  
Małżonek z racji wykonywa-
nego zawodu nazywany był 
we wsi stelmachem, a pani 
Julia stelmaszką.

– Mało kto chyba wiedział, 
jak naprawdę się nazywamy – 
śmieje się jubilatka.

Doczekali się z mężem pię-
ciorga dzieci, dwóch córek 
i trzech synów. Na świat przy-
szło siedmioro wnuków, sied-
mioro prawnuków i jeden 
praprawnuk.

90 urodziny pani Julii były 
okazją do spotkania się całej 
rodziny, po raz pierwszy od 
20 lat w tak licznym gronie…

(MG)

Pani Julia jest bardzo młodą mieszkanką Gminy 
Lubin. Osiedliła się tu dopiero przed trzema laty.

Pamiątkowe zdjęcie z wójtem Gminy 
Lubin Tadeuszem Kielanem oraz radnym 
Tomaszem Fuczkiem.

Pan Jan urodził się w Bart-
nym w powiecie gorlickim 
na Łemkowszczyźnie. Tam 
w wieku zaledwie 13 lat za-
stała go II wojna światowa, 
która odcisnęła bolesne pięt-
no na całym jego życiu. 
Trudno uwierzyć, że ten ot-
warty i radosny człowiek 
musiał się zmierzyć z takim 
dramatem. Już w drugim ro-
ku wojny stracił ojca.

– To była wyjątkowa cięż-
ka zima. Trumnę z ciałem ta-
ty musieliśmy znosić z 18 
zrobionych ze śniegu scho-
dów, a potem pięć kilome-
trów nieść ją na cmentarz. 
O samochodzie nikt wtedy 
nie marzył, a konie nie dawa-
ły rady w tym śniegu – wspo-
mina pan Jan.

Na 12 hektarowym go-
spodarstwie, ze stajnią pełną 
bydła pozostał z mamą, bab-
cią i bratem.

–  Jako 14-latek nie mia-
łem praktycznie żadnego 
doświadczenia, ale robili-
śmy co w naszej mocy, by 
przetrwać. I udało się prze-
żyć wojnę. Nie spodziewa-
liśmy się, że wkrótce do-
tknie nas kolejna tragedia 
– dodaje.

Jak większość Łemków 
mieszkających w Beski-
dzie Niskim rodzina 
pana Jana usłyszała 
rozkaz „wyjeż-
dżać”. Musieli 
zostawić doby-
tek swojego ży-
cia, rodzinne 
domy i wspo-
mnienia, które 
w sercu noszą do 
dziś.

W ramach akcji 
„Wisła” trafiają na 
Ziemie Zachodnie – do 
Liśca, gdzie zapuszczają ko-
rzenie. Wkrótce trzecie po-
kolenie zamieszka tu w no-
wo budowanym domu.

Ale początki nie były ła-
twe.

– Pierwsze miejsce, w któ-
rym zamieszkaliśmy, to była 
buda, bardziej przypomina-
jąca stajnię niż dom – wspo-
mina pan Jan.

Ale to nie mury stanowią 
o tym, czy uda się stworzyć 
dom, stanowią o tym ludzie. 
Taki prawdziwy „z duszą”, 
pachnący ciastem i wypeł-
niony miłością stworzyli pa-
ni Anna i Jan Błaszczak.

– Tu nie można było 

wpaść na chwilę, bez herba-
ty i pączka nikogo z domu 
państwa Błaszczak nie wy-
puszczono, a pączki pani 
Ani słynne były w całej wsi – 
wspomina Maria Ożyńska, 
sołtys Liśca.

Święta, jubileusze, ważne 
rocznice – to oczywiście czas 
rodzinnych spotkań. Do do-
mu dziadków przyjeżdżają 
wszyscy, a że grono najbliż-

szych z roku na rok staje się 
liczniejsze, stoły ustawiane 

są już w dwóch sąsiadują-
cych ze sobą pokojach. 

Ale w tym domu – to 
nie problem, tu miej-
sce przy stole, bez 
względu na porę, 
znajdzie się dla każ-
dego…

Dostojnego jubi-
lata w dniu urodzin 

odwiedzili wójt Gmi-
ny Lubin Tadeusz Kie-

lan, w towarzystwie sołtys 
Liśca Marii Ożyńskiej. Były 
kwiaty, życzenia i oczywiście 
wspomnienia, które przy-
wołuje każdy jubileusz. 
A w przypadku pana Jana 
tych wspomnień jest wiele. 
Tę postać znają wszyscy 
mieszkańcy. – To taka nie-
pokorna dusza. Jeśli chodzi-
ło o sprawy społeczne czy 
cerkiewne, pan Jan pukał do 
wszystkich drzwi, nie  pomi-
jając wójta, prezydenta czy 
wojewody – wspomina Ma-
ria Ożyńska.

Pan Jan, w doskonałej for-
mie i zdrowiu, już dziś z wy-
jątkową otwartością zapra-
sza gości na kolejny jubile-
usz urodzin za rok…  (MG)

Mimo, że to styczeń jest w samym swetrze, jakby zupełnie nie czuł 
chłodu. Gorące jest nie tylko powitanie, ale przede wszystkim klimat 
tego miejsca i wyjątkowość ludzi, którzy go tworzą. 

Z WIZYTĄ 
U DOSTOJNEGO 
JUBILATA W LIŚCU
Wielopokoleniowy dom w Liścu żyje życiem, którego chce się zaczerpnąć 
i choć przez chwilę poczuć tę ciepłą i rodzinną atmosferę.

Pani Anna i Pan Jan doczekali się dwóch córek Gieni i Marysi, sześciorga wnucząt i jedenaściorga 
prawnucząt, a dwunaste wkrótce przyjdzie na świat.

 Obchodzący 
właśnie 90. urodziny 
Jan Błaszczak 
wita gości już na 
podwórzu. 
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Często pożary sadzy to 
efekt zaniedbań. Podstawo-
wym i najważniejszym błędem 
jest zbyt rzadkie czyszczenie 
przewodów dymowych. Jed-
nak to nie wszystko. Palenie 
w piecu śmieciami, mokrym 
drewnem również prowadzi do 
osadzania się cząsteczek sadzy. 

Sadza powstaje w wyniku nie-
pełnego spalania stałego mate-
riału palnego.

Przed sezonem grzewczym 
jak również w trakcie niego na-
leży rzetelnie przeprowadzać 
kontrolę stanu technicznego 
przewodu kominowego. 
Sprawdzamy wtedy drożność 

oraz szczelność komina. Gdy 
nagromadzona jest sadza, na-
leży ją niezwłocznie usunąć, 
a jeżeli napotkamy na pęknię-
cia przewodu należy go napra-
wić lub zgłosić to kominiarzo-
wi, który sprawdzi stan komi-
na.

- Komin należy czyścić kilka 
razy w roku, w zależności od 
rodzaju paliwa i od tego jak 
często palimy – mówi Marek 

Maślej, Komendant Gminny 
Związku Ochotniczych  Straży 
Pożarnych RP. -  Jeśli ogrzewa-
my dom paliwem stałym jak 
węgiel, koks, drewno, powinni-
śmy zaprosić kominiarza raz 
na kwartał, w przypadku gazu 
i oleju raz na pół roku. Przypo-
minamy o tym naszym miesz-
kańcom przy wielu okazjach.

Zapaleniu się sadzy w ko-
minie towarzyszy bardzo 

głośny szum. Paląca się 
w wysokich temperaturach 
sadza może spowodować 
pęknięcia i nieszczelności 
w przewodzie kominowym 
oraz prowadzić do pożaru 
materiałów otaczających 
przewód kominowy. Przez 
pęknięcia do pomieszczeń 
mieszkalnych może dostać 
się również dym oraz dwutle-
nek węgla.

Gdy już dojdzie do zapalenia 
się sadzy w przewodzie komi-
nowym w pierwszej kolejności 
musimy zaalarmować o tym 
zdarzeniu straż pożarną oraz 
wygasić palenisko. Pamiętaj-
my o zamknięciu dopływu po-
wietrza do pieca zarówno od 
dołu jak i od góry. Dozorujmy 
na całej długości przewód ko-
minowy czy nie występują pęk-
nięcia. Ważne żeby do palące-
go komina nie wlewać wody. 
Z jednego litra H2O powstaje 
aż 1700 litrów pary co niestety 
może doprowadzić do popęka-
nia przewodu, a nawet jego ro-
zerwania. Po pożarze sadzy 
w kominie należy wezwać ko-
miniarza, aby dokonał wy-
czyszczenia przewodów i zwró-
cił uwagę na ich stan technicz-
ny. Należy pamiętać iż przez 
nieszczelne przewody wędrują 
palące się cząstki materiału 
palnego lub bardzo gorące ga-
zy spalinowe, w tym groźny, 
niewyczuwalny tlenek węgla 
(czad).  (SR, źródło: strażacki.pl)Wyborco - sprawdź, czy jesteś 

w rejestrze wyborców!
Wyborco przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? 
Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? 
Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? 
Państwowa Komisja Wyborcza  apeluje by mieszkańcy  
upewniali się czy są wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie 
teraz mieszkają. Jeśli konkretnego nazwiska nie ma w rejestrze 
wyborców, to nie będzie można głosować w nadchodzących 
wyborach samorządowych. Dlatego warto o to zadbać 
wcześniej.
Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że wyborcy stale 
zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt 
stały w tej gminie oraz osoby nigdzie niezamieszkałe 
przebywające stale na obszarze gminy zostaną wpisani do 
rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek 
w tej sprawie w urzędzie gminy. Także obywatele Unii 
Europejskiej niebędący obywatelami polskimi w celu wpisania 
do rejestru wyborców muszą złożyć wniosek w tej sprawie, 
nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały na terenie Polski.
Także osoby, które wymeldowały się z miejsca pobytu stałego 
lub też zgłosiły, że na stałe wyjeżdżają poza granice Polski 
zostały skreślone z rejestru wyborców i nie będą z urzędu ujęte 
w spisach w wyborach i referendach, nawet jeżeli będą 
zameldowani na pobyt czasowy.
Dlatego trzeba sprawdzić czy jest się ujętym w stałym rejestrze 
wyborców. Jest on do wglądu w urzędzie gminy. Urzędników 
można także zapytać o szczegóły dotyczące złożenia wniosku 
o wpisanie do rejestru. W Urzędzie Gminy Lubin można to zrobić 
osobiście przy ul. Wł. Łokietka 6, pokój nr 4 lub telefonicznie pod 
numerami 76 84 03 103, 104, 144.   (SR, źródło: pkw.gov.pl)

Zachęcamy mieszkań-
ców  Gminy Lubin do prze-
kazywania 1% swojego po-
datku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego, któ-
re przyczyniają się do po-
prawy jakości życia w na-
szym regionie lub też ratu-
ją życie innych. Wykaz 
wszystkich organizacji po-
żytku publicznego upraw-
nionych do otrzymania 1% 
podatku dochodowego od 
osób fizycznych za rok 
2017 znajduje się na stro-
nie internetowej  Kancela-
rii Prezesa Rady Mini-
strów. 

 
Przekazując 1% podatku 

dochodowego nic nie traci-
my, a możemy bezpośrednio 
wpłynąć na to, do kogo tra-
fią pieniądze z naszych po-
datków.  Wykaz organizacji 
pożytku publicznego upraw-
nionych do otrzymania 1% 
podatku można znaleźć pod 
tym linkiem na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej  
Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów: https://bip.kprm.
gov.pl/kpr/wykaz-organiza-
cji-pozyt/4504,wykaz.html 

W wykazie tym, poprzez 
pole wyszukiwania na górze 
dokumentu, można znaleźć 
wszystkie organizacje z da-
nego województwa  lub też z 
konkretnego miasta. Także 

na stronie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego znajduje się 
baner  dotyczący akcji „1% 
dla Dolnego Śląska”. Link 
przekierowuje do zakładki 
Wydziału współpracy z or-
ganizacjami pozarządowy-
mi http://www.umwd.dol-
nyslask.pl/organizacje-po-
zarzadowe/jedenprocent/ .

Od kilku już lat mamy 
możliwość przekazywania 
1% podatku na konkretny 
cel, warto jednak przypo-
mnieć jak się to robi. Roczna 
deklaracja podatkowa za-
wiera dwa pola, które są nie-
zbędne by przekazać 1% 
rocznego podatku. W pola 
te wpisać należy: numer 
KRS organizacji oraz prze-
kazywaną kwotę, która nie 
może przekroczyć 1%. W 
deklaracji możemy wskazać 
również konkretny szczegó-
łowy cel, na który przekazu-
jemy 1% podatku. 

Podatnik, za którego de-
klarację wypełnia i składa 
pracodawca lub organ ren-
towy, nie rozliczy 1% podat-
ku. Ma on taką możliwość, 
jeśli przesłaną mu przez pra-
codawcę deklarację potrak-
tuje wyłącznie jako informa-
cję o zaliczkach za dany rok i 
sam złoży zeznanie podatko-
we jeszcze raz we wskaza-
nym terminie. 

W dekla-
racji rocz-
nej może-
my również zaznaczyć, że 
chcemy przekazać dane o 
sobie  obdarowanej organi-
zacji. Wówczas zaznaczamy 
pole, poprzez które upoważ-
niamy skarbówkę  do prze-
kazania naszego imienia, 

nazwiska,  
adresu oraz wysokości prze-
kazanej kwoty. Są to dane, 
które mogą posłużyć organi-
zacji  do podziękowania nam 
za przekazane pieniądze. 

(SR) 

Warto przekazać

UWAGA NA POŻARY SADZY  
W PRZEWODZIE KOMINOWYM!
Sezon grzewczy w pełni i niestety 
jak co roku strażacy mają wiele 
zgłoszeń do zdarzeń związanych 
z pożarami sadzy w przewodach 
kominowych. Często przez 
niesprawny przewód kominowy 
dochodzi do pożarów budynków  
oraz podtrucia tlenkiem węgla.  
Jak zapobiegać i postępować 
z pożarem sadzy? 

1% podatku
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Nie daj się nabrać!  
Oszustwa „na wnuczka” i „na policjanta”

Przestępcy działający 
metodą „na wnuczka” czy 
„na policjanta” wciąż 
oszukują, głównie starsze 
osoby. Wyłudzają pieniądze, 
które często stanowią 
wszystkie oszczędności 
seniorów. Nie bądźmy 
obojętni i ostrzeżmy 
naszych krewnych, że mogą 
do nich telefonować osoby 
podszywające się pod 
członków rodziny lub 
policjantów.
Pamiętajmy, że zasada 

„ograniczonego zaufania” 
do nieznajomych 
obowiązuje nie tylko dzieci. 
Dorośli często o niej 
zapominają, stając się 
ofiarami własnej 
łatwowierności i braku 
rozwagi. Niespodziewane 
telefony osób podających 
się za policjantów, od dawno 
niewidzianych wnuków, 
siostrzenic czy kuzynów nie 
muszą zakończyć się naszą 
finansową porażką, jeżeli 
będziemy przestrzegać 

dwóch podstawowych 
zasad:
 Policjant nigdy nie 
zadzwoni z informacją 
o prowadzonej akcji.
 Policja nigdy nie poprosi 
Cię o przekazanie komuś 
pieniędzy, przelanie ich na 
konto lub pozostawienie 
w jakimś miejscu!
Nie dajmy się oszukać! 
Omawiajmy nietypowe 
sytuacje, które nas 
spotykają z innymi 
członkami rodziny, 

a wszelkie podejrzane 
prośby o pożyczenie 
pieniędzy zgłaszajmy na 
Policję.
Komenda Powiatowa Policji 
w Lubinie  kolportuje ulotkę, 
która opisuje sposób 
działania sprawców. 
Zapoznanie się z nią jest 
bardzo ważne, bowiem 
może udaremnić próby 
wyłudzenia oszczędności 
życia osób starszych.

(SR, źródło policja.pl)

Warto przekazać

W kościele Jana Bosko 
w Lubinie odprawiono 
uroczystą msze świętą 
w intencji tych, którzy wró-
cili bezpiecznie z zesłania, 

ale także tych, którzy zo-
stali na zawsze na  Syberii.

- Wierzymy, że z Bożą 
mocą, ta ofiara  którą zło-
żyliśmy na syberyjskiej 
ziemi przyniesie owoce 
w postaci miłości do Oj-
czyzny  i wiary, że w ser-
cach kolejnych młodych 
pokoleń ta miłość i patrio-
tyzm będzie na zawsze. To 
bardzo ważne zwłaszcza 

w roku, w którym świętu-
jemy 100-lecie odzyska-
nia niepodległości – mó-
wił w czasie kazania ks. 
Stanisław Buchta.

W spotkaniu opłatko-
wym uczestniczyło wielu 
zaproszonych gości ze 
starostą Adamem Myrdą 

i wójtem Gminy Lubin Ta-
deuszem Kielanem na 
czele. Antonia Buchta, 
prezes lubińskiego koła 
Związku Sybiraków, nie 
kryła łez dziękując wszyst-
kim za przybycie i czytając 
fragmenty wiersza Ze-
słańca i autora książki 
„Syberiadełka, czyli pa-
stelowe barwy zła”.

- Miałem 5 lat, kiedy ra-

zem z mamą i czwórką ro-
dzeństwa, wsadzono nas 
do pociągu na Syberię. 
Już pociągu mama się do-
wiedziała, że mojego ojca 
zastrzelono w Miednoje. 
Ajaguz, do którego trafili-
śmy był małą wioską, dziś 
to duże miasto. Napisa-

łem wspomnienia, żeby 
ich pamięć nie zatarła. 
Musimy  pamiętać – mó-
wi Ryszard Słomiński, au-
tor książki. 

- Życzę Wam bardzo 
dużo zdrowia i wielu życz-
liwych ludzi wokół, bo 
bardzo zasługujecie na 
spokój i pomoc. Oby życie 
było lżejsze i bardziej ra-
dosne – mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lu-
bin. Wójt przyniósł na 
spotkanie pamiątkowe 
wydawnictwo przygoto-
wane przez Urząd Gminy, 
relacjonujące ubiegło-
roczny Międzynarodowy 
Marsz Zesłańców Sybiru, 
w którym brali udział 
mieszkańcy Gminy Lubin 
oraz Tadeusz Kielan. 

Od proboszcza parafii 
Jana Bosko Sybiracy 
otrzymali specjalną publi-
kację przygotowaną w in-
tencji  Ojczyzny i jedności 
w Narodzie Polskim o ty-
tule” Wszystko co Polskę 
stanowi”.  (SR) 

Spotkanie opłatkowe 
Sybiraków
- Coraz mniej wśród nas tych, którzy przeżyli gehennę wygnania, dlatego 
cieszy nas każde spotkanie. Uczestniczy w nim coraz więcej członków rodzin 
Sybiraków i jest to  bardzo pokrzepiające, bo daje nadzieję, że pamięć o nich 
nigdy nie zgaśnie – mówili podczas noworoczno-świątecznego spotkania 
członkowie lubińskiego koła Związku Sybiraków.   
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To było święto sportowców 
i wszystkich osób zaangażowa-
nych w działalność sportową 
w naszym regionie. Uroczysta 
gala była okazją do podzięko-
wań za setki chwil wzruszeń, 
uniesień a przede wszystkim za 
codzienne zaangażowanie, tre-
ningi i wyniki. W Gminie Lubin 
postanowiono docenić w ten 
sposób drużynę piłkarską 
i członka kadry narodowej 
w warcabach stupolowych 
osób niepełnosprawnych. 

Tytuły Sportowca Roku 2017 
Gminy Lubin  wręczali  Norbert 

Grabowski, przewodniczący 
Rady Gminy Lubin oraz Janusz 
Zarenkiewicz,  nasz olimpij-
czyk  i radny Gminy Lubin.

W imieniu drużyny  Trans-
portowiec  Kłopotów-Osiek 
statuetki odebrali: Patryk Jar-
kowiec, prezes klubu , zawod-
nik i jednocześnie radny Gminy 
Lubin oraz  Przemysław Kot-
larz, trener drużyny. Drużynę 
uznano za „największą rewela-
cję w rozgrywkach klasy „B” 
w sezonie 2017/2018”. 

Nasz drugi finalista z tytu-
łem Sportowiec Roku 2017 

Gminy Lubin to Edward Twar-
dy. Jest  warcabistą, człon-
kiem  kadry narodowej 
w warcabach stupolo-
wych osób niepełno-
sprawnych. Mieszka 
w Księginicach i z powo-
dzeniem startuje w roz-
grywkach oraz otwartych 
mistrzostwach różnych 
szczebli. 

Oprócz Kingi Grzyb, która 
została Najlepszym Zawodni-
kiem Roku 2017 przyznano 
także wiele innych tytułów. 
Najlepszym trenerem zo-
stała Bożena Karkut, tak-
że z Metraco Zagłębie 
Lubin. Sportowym Dzia-
łaczem Roku uznano Wi-
tolda Kuleszę. Owacjami 
na stojąco dziękowano 
także laureatowi tytułu 
Ambasador Sportu Zagłębia 
Miedziowego. Został nim Jerzy 
Górski, bohater najnowszego 
filmu Łukasza Palkowskiego 
„Najlepszy” który w ubiegłym 
roku gościł na ekranach kino-
wych. Opowiada jego trudną 
historię i to jak sport, pozwolił 

mu się wyzwolić ze szponów 
nałogów i zostać mistrzem 
świata w podwójnym triatlonie. 
Dziś jest aktywnym działaczem 
sportowym. 

- Jeśli dzięki nam choć kilka 
osób zmieni swoje życie, to 
warto się angażować. Sport to 
jedna z najlepszych rzeczy, któ-
ra przydarzyła mi się w życiu – 
mówił nasz ambasador sportu. 

Organizatorzy docenili także 
samorządowych przyjaciół 
sportu Zagłębia Miedziowego. 
Taki tytuł i specjalną koszulkę 
przyznano Tadeuszowi Kielano-
wi, wójtowi Gminy Lubin.  (SR) 

Puchar 
dla Siedlec

Wielkie sportowe emocje towarzyszyły za-
wodnikom  podczas rozegranego Turnieju  
Halowej Piłki Nożnej o Puchar  Przewodni-
czącego Rady Gminy. Na hali Regionalnego 
Centrum Sportowego w Lubnie w zawodach 
wzięło udział osiem drużyn z Gminy Lubin.  

Drużyny były podzielone na dwie grupy, me-
cze były bardzo zacięte. Zwycięska drużyna  
Platana Siedlce otrzymała z rąk Norberta Gra-
bowskiego przewodniczącego Rady Gminy pa-
miątkowy puchar. Wybrano również najlepsze-
go bramkarza turnieju, którym okazał się Mar-
cin Rzeczkowski (Iskra Księginice). Królem 
strzelców został zdobywca  siedmiu bramek 
Oskar Ondycz( Fortuna Obora). Najlepszym 
piłkarzem w opinii sędziów, trenerów i działa-
czy został Michał Matkowski ( Platan Siedlce). 
Półfinaliści turnieju otrzymali sprzęt sportowy 
w postaci piłek.

Sędziami zawodów był Piotr Fronczyk i Ja-
kub Dziaszyk. Sędzią głównym zawodów był  
Jerzy Tadla. 

GRUPA A 
Iskra Księginice - Victoria Niemstów   3-0
Transportowiec Kłopotów – Huzar Raszówka  2-2
Transportowiec Kłopotów – Victoria Niemstów  3-0
Iskra Księginice – Huzar Raszówka  3-0
Iskra Księginice – Transportowiec Kłopotów   2-0
Huzar Raszówka  -  Victoria Niemstów   5-0
  
TABELA  
1)Iskra  3-9  8-0
2)Huzar  3-4   7-5
3)Transportowiec 3-4   5-4
4)Victoria  3-0   0-11

GRUPA B  
Fortuna Obora – Platan Siedlce   6-1
Unia  Miłoradzice – Unia Szklary Górne  0-2
Fortuna Obora – Unia Szklary Górne  3-1
Unia Miłoradzice – Platan Siedlce  0-4
Fortuna Obora – Unia Miłoradzice  8-1
Unia Szklary Górne – Platan Siedlce   1-2

TABELA 
1)Fortuna   3-9   17-3
2)Platan  3-6   7-7
3) Unia Szklary Górne   3-3   4-5
Unia Miłoradzice   3-0   1-14

PÓŁFINAŁY 
Iskra -Platan    1-2 
Fortuna -Huzar  3-0

MECZ O 3 MIEJSCE  
Iskra Księginice -Huzar Raszówka  2-2  karne2-1

MECZ O 1 MIEJSCE 
Platan Siedlce  -Fortuna  Obora 1-0

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ROZGRYWEK 

Gmina Lubin była po raz kolejny  uczestnikiem corocznego plebiscytu na 
najlepszych i najpopularniejszych sportowców i trenerów Zagłębia Miedziowego. 

BAL MISTRZÓW SPORTU 
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

W konkursie głosowało kilkadziesiąt 
tysięcy osób. Tytuł najlepszego 
zawodnika roku 2017 przyznano  Kindze 
Grzyb, piłkarce  ręcznej z Metraco 
Zagłębie Lubin. Wśród laureatów 
konkursu znaleźli się także reprezentanci 
Gminy Lubin: Edward Twardy, warcabista  
i drużyna piłkarska Transportowiec 
Kłopotów-Osiek.   

Pamiątkowe zdjęcie tegorocznych laureatów i przedstawicieli Gminy Lubin na Balu Sportu
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Drużyna piłkarska Trans-
portowiec Kłopotów-Osiek 
to największa rewelacja 
w rozgrywkach klasy „B” 
w sezonie 2017/2018. Dru-
żyna w poprzednim sezonie 
zajmowała miejsce w środku 
tabeli (7 lokata), a dziś jest 
liderem rozgrywek    w 2 gru-
pie legnickiej kl. „B”. To 
efekt ciężkiej pracy zawod-
ników,  dobrej atmosfery 
w klubie i  dużego zaangażo-
wania zarządu klubu na 
czele z prezesem Patrykiem 
Jarkowowcem oraz trenera 
Przemysława Kotlarza. Tre-
ner był wcześniej zawodni-
kiem klubów 3 i 4 ligowych 
oraz w latach 2014-15 re-
prezentantem  Polski w pił-
ce nożnej 6-cio osobowej.

Transportowiec będzie 
w tym roku świętować jubile-
usz 45—lecia. O tym ile wy-
trwałości, zaangażowania 
i pracy wymaga założenie, 
prowadzenie i granie w druży-
nie wie najlepiej Jan Chmie-
lewski. Od 3 lat nie gra już 
w zespole, ale jest z nim cały 
czas związany jako wicepre-
zes. Jego obowiązki z sukce-
sem przejął Patryk Jarkowiec.

- Początki były dla mnie 
trudne, bo bardzo ambitnie 
podszedłem do obowiązków 
prezesa drużyny i jak można 
się domyślać, działo się to 
kosztem rodziny -mówi Pa-

tryk Jarkowiec.- 
Dziś nadal po-
święcam bardzo 
wiele czasu druży-
nie, ale to już trochę 
łatwiejsze. Bardzo do-
brze pracuje nam się z tre-
nerem Przemysławem Kotla-
rzem, większość spraw już 
poukładaliśmy, dobrze się ro-
zumiemy, intensywnie trenu-
jemy, wzmacniamy drużynę 
i widać dobre efekty tej 
współpracy.

Trener Przemysław Kotlarz 
pracuje z drużyną od roku. 
Pierwszy ważny cel, którym 
była silna obrona już zreali-
zowali. Podział punktów to 
jednak dla nich za mało, dla-
tego pracują nad wzmocnie-
niem ataku, czyli szukają 
„swojego Lewandowskiego”, 
który będzie strzelał dużo 
bramek. 

- Walczymy o awans. Ma-
my takie marzenie, by pierw-
szy mecz rudny jesiennej za-
grać już w klasie „A” na na-
szym nowym boisku w Kłopo-
towie – mówi prezes Patryk 
Jarkowiec. – Doskonale wie-
my, że to będzie wymagało od 
nas jeszcze większego wysił-
ku, czasu i zobowiąże nas do   
założenia szkółki dla junio-
rów, ale warto. Robimy to 
kosztem czasu dla własnych 
rodzin, ale mimo to pokazuje-
my młodzieży bardzo dobrą 
alternatywę dla siedzenia 

w domu i gra-
nia na kom-
puterze lub 
patrzenia w te-

lewizor. Liczy-
my, że nasze no-

we boisko będzie tak-
że dodatkową zachętą do 
przyjścia na mecz i kibicowa-
niu drużynie.

Transportowiec to dziś 28 
aktywnych zawodników 
w wieku od 17 do 39 lat. Na 
co dzień pracują zawodowo 
i mieszkają w Osieku, Kłopo-
towie, Pieszkowie, Niemsto-
wie ale także w Lubinie. Tre-
nują dwa razy w tygodniu, 
w soboty grają sparingi, 
a w czasie rozgrywek mecze 
najczęściej w niedzielę. Pod-
kreślają jednak, że daje im to 
dużą satysfakcję, adrenalinę 
i co najważniejsze żyją zgod-
nie z duchem sportu. 

- Cieszymy się z tytułu Spor-
towca Roku 2017 Gminy Lu-
bin, bo to pokazuję, że inni do-
ceniają naszą pracę i widzą co 
robimy dla mieszkańców, 
przede wszystkim dla mło-
dzieży. W imieniu drużyny – 
bardzo dziękuję za to wyróż-
nienie – mówi Patryk Jarko-
wiec.

Życzymy wielu obronio-
nych i jeszcze większej liczby 
strzelonych bramek oraz ko-
lejnych powodów do gratula-
cji i świętowania, czyli uprag-
nionego awansu.    (SR)

Edward Twardy jest 
warcabistą i od czterech 
lat członkiem kadry naro-
dowej w warcabach stupo-
lowych osób niepełno-
sprawnych. Z powodze-
niem startuje w rozgryw-
kach warcabowych orga-
nizowanych dla niewido-
mych i słabowidzących 
oraz otwartych mistrzo-
stwach różnych szczebli. 
Do jego największych 
osiągnięć w minionym ro-
ku należy zaliczyć:

�II miejsce w Półfinałach 
Mistrzostw Polski Niewi-
domych i Słabowidzą-
cych w Krynicy- Zdrój – 
26.03.2017r
�II miejsce  w Finale Dol-
nośląskim Warcabów 
100-polowych  LZS 
w kat. senior w Żarowie – 
5.11.2017r
�III miejsce w XXI Mi-
strzostwach Polski Sto-
warzyszenia CROSS 
w Suwałkach 12-21. 
05.2017r
�IV miejsce w drużynie 
i VIII indywidualne w  2 
nd World Draughts  100 
Disabilities Champion-
ship  - Kranevo- Bułgaria 
24.08 – 01.09.2017r. (za-
wody dla niepełnospraw-
nych).

Jego przygo-
da z warca-
bami zaczę-
ła się gdy 
podupad-
ło zdro-
wie, naj-
bardziej 
uciążliwa 
z chorób to ja-
skra, która znacznie 
zawęża pole widzenia. 

- Ale nie ma tego złego co 
by na dobre nie wyszło. Je-
stem członkiem Związku 
Niewidomych, który w ra-
mach pierwszych zajęć re-
habilitacyjnych, wysłał 
mnie na dwutygodniowy 
kurs szachowy a później na 
turniej warcabowy. Warca-
by tak mi się spodobały, że 
pozostałem im wierny.  
Dziś dzięki turniejom po-
znaję mnóstwo ludzi, jeż-
dżę po całej Polsce, byłem 
także  w Niemczech, Cze-
chach i Bułgarii – mówi 
Edward Twardy

Zwykłe warcaby to 64 po-
la i 12 pionków dla jednego  
gracza, Edward Twardy gra 
w warcaby 100-polowe z 20 
pionkami.  Gra  od 10 lat i  
należy do klubu Sudety.  Od 
czterech lat jest członkiem 
6 -osobowej kadry Polski. 
W marcu jedzie na półfina-
ły Mistrzostw Polski do 

Gniezna. Podkreśla, 
że chce być dobry 

w tym co robi, 
więc musi dużo 
trenować  
i przykładać się 
do rozgrywek.

- Ci co mogą 
to biegają i ćwi-

czą, mnie zdrowie 
na to nie pozwala, ale tak-

że mam swój przysłowiowy 
pot i łzy na treningach.  Za-
miast ręcznika mam pod 
ręką krople do oczu i okula-
ry oraz regularne wizyty 
u okulisty.  Czytam dużo 
książek na temat  warca-
bów, uczę się, zapamiętuję,  
opracowuję strategie. Czę-
sto wstaję o 5 rano, kiedy 
żona jeszcze śpi,  wyciągam 
warcaby i siedzę nad nimi 
kilka godzin – opowiada 
Edward Twardy 

Ma 53 lata i mieszka w  
Księginicach. Bardzo cie-
szy się z nagrody Sportow-
ca roku 2017 Gminy Lubin, 
bo to oznacza,  ktoś go do-
strzega, a to daje dużo za-
dowolenia. Podkreśla, że 
kiedy zbliżają się zawody to 
adrenalina rośne, bo  musi 
dobrze grać, żeby utrzymać 
swoje miejsce w kadrze na-
rodowej.  Życzymy więc jak 
najwięcej sukcesów!

(SR)

NASI MISTRZOWIE 

WALCZĄ O AWANS Warcaby to przygoda życia 

Gminne zmagania sportowe 
  Grupa B1 ( 2010 i młodsi)
chłopcy 
1.  Stefanowicz Piotr  

- Krzeczyn Wielki
2.  Markowski Jakub  

- Lubin
3.  Szczęsny Jakub  

- Siedlce
dziewczęta 
1.  Wójtowicz Marlena  

- Osiek

   Grupa B2 ( 2007- 2009)
chłopcy
1.  Staniów Daniel  

- Lubin
2.  Krząstek Adrian  

- Lubin
3.  Sokołowski Wiktor  

- Lubin
dziewczęta
1.  Szczepańska Jagoda  

- Krzeczyn Wielki
2.  Zieleniec Beata  

- Obora
3.  Moroch Karina  

- Czerniec

  Grupa B3 ( 2004-2006)
chłopcy
1.  Wojtanowski Michał  

- Lubin
2.  Halusiak Filip - 

 Osiek
3.  Paluszek Grzegorz  

- Chocianów
dziewczęta
1.  Szczęsny Kornelia  

- Siedlce

TURNIEJ SZACHOWY 
W świetlicy wiejskiej w Osieku rozegrano 

Powiatowo- Gminny Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Lubin. W turnieju 
wzięło udział 40 osób. Podczas zawodów wy-
łoniono najlepszych zawodników w trzech 
kategoriach młodzieżowych oraz w turnieju 
OPEN (seniorki, seniorzy). Turniej rozgry-
wano systemem szwajcarskim, co w prakty-
ce oznacza  7 rund. Najlepsi zawodnicy w po-
szczególnych kategoriach otrzymali pamiąt-
kowe statuetki, a wszystkim dzieciom wrę-
czono słodycze. Sędzią głównym zawodów 
był Józef Bałdyga. Nagrody w imieniu wójta 
Gminy Lubin wręczała Zofia Marcinkiewicz, 
radna Gminy Lubin.

LIGA SIATKÓWKI 
18 lutego zorganizowa-

no turniej finałowy Gmin-
nej Ligi Piłki Siatkowej. 
W zawodach wzięło 
udział 5 drużyn. Rywali-
zacja sportowa była bar-
dzo zacięta, oprócz  zwy-
cięstwa ważna była także 
satysfakcja z dobrej gry 
oraz możliwość dobrej 
zabawy.  
Wyniki meczu o 3 miejsce to:
  Lisiec II – Szklary Górne 2:1 

( 15:13) (12:15) ( 11:8), 

Finał przedstawiał się 
następująco:  
  Lisiec I – Osiek I 2:0  

(25:16) (25:19). 

Końcowa  
kolejność to: 
1. Lisiec I
2. Osiek I
3.Lisiec II
4. Szklary Górne
5. Osiek II
6. Raszówka 

  Seniorzy 
1.  Kanclerz Bartłomiej  

- Lubin
2.  Róg Bartłomiej  

- Chocianów
3.  Zieleniec Paweł  

- Obora

  Seniorki
1.  Wójtowicz Anna  

- Osiek
2.  Surma Agnieszka  

- Lubin
3.  Smolarek Kinga  

– Składowice 



2⁴
Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  1/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „Z PUSTEGO 
I SALOMON NIE NALEJE”. Nagrodę otrzymuje  Tomasz Kwaśnicki z Goli.  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 9 marca 2018 r. Spośród osób, które odgadną hasło 
krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Dziadek parkuje starego 
rzęchowatego maluszka pod 
sejmem.
Wyskakuje ochroniarz: 
- Panie, zjeżdżaj pan stąd! To 
jest sejm, tu się kręcą posłowie 
i senatorowie! 
Dziadek na to: - Ja się nie boję, 
mam alarm.

***
Kowalska chwali się sąsiadce: 
- Doprowadziłam do tego, że 
mój stary pali tylko po dobrym 
obiedzie.

- To wspaniale. Jeden papieros 
na rok jeszcze nikomu nie 
zaszkodził...

***
- Ach ta pogoda daje się we 
znaki. Ciągle pada i błota 
pełno - rozmawiają
 sąsiadki. 
- O tak! Jak chciałam zabrać 
Jaśka z podwórka, to umyłam 
trójkę dzieciaków i dopiero 
w ostatnim rozpoznałam 
mojego synka.

***
Pracownik często spóźniał się 
do pracy, bo zasypiał. 
Kierownik zagrozili chłopu 
zwolnieniem i biedak kupił 
sobie kilka budzików. Któregoś 
dnia budzi się rano 8:15 (do 
pracy na 8). Budziki nawet nie 
gdaknęły. 
Przerażony leci do sąsiada - 
dentysty i mówi:
- Rwij pan 4 zęby z przodu 
i pomaż pan mi twarz krwią, 
powiem, że miałem wypadek.

Po zabiegu, pyta dentysty ile 
się należy, ten mówi 400zł. 
Gość zdziwiony mówi, że 
normalnie jest 40zł od sztuki, 
dentysta na to:
- Tak, ale dzisiaj jest 
niedziela...

***
Rozmawia dwóch pijaczków:
- Ciekawe dlaczego dali mi 
ksywkę Dżin? Pewnie dlatego, 
że wszystko mogę?
- Nie, stary, po prostu gdy tylko 
ktoś odkręca butelkę, 

Ty od razu się pojawiasz
***

Rozmawiają dwaj koledzy 
z pracy:
- Franek, dlaczego szef jest na 
ciebie zły od tygodnia?
- Tydzień temu była impreza 
zakładowa i szef wzniósł toast 
„Niech żyją pracownicy”. A ja 
zapytałem:
- Tak? A z czego?

***
- Od dnia ślubu ogromnie się 
zmieniłeś! - mówi żona. 

- Na czym to polega? 
- Kiedyś brałeś mniejszy 
kawałek mięsa zostawiając 
większą porcje, a dziś 
postępujesz przeciwnie!
- Traktuj to jako komplement, 
gdyż stanowi świadectwo, że 
podciągnęłaś się w gotowaniu.

***
Córeczka budzi się o trzeciej 
w nocy i mówi:
- Mamo, opowiedz mi bajkę.
- Zaraz wróci tatuś i opowie 
nam obu... 

ROZRYWKA


