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KASKI DLA 
CZWARTOKLASISTÓW

Uczniowie szkół 
podstawowych w Raszówce, 
Krzeczynie Wielkim, 
Szklarach Górnych Siedlcach 
i Niemstowie odebrali od 
wójta Gminy Lubin Tadeusza 
Kielana rowerowe kaski. 
Szefa gminnego samorządu 
w propagowaniu bezpiecznej 
jazdy na jednośladzie 
wsparła senator RP Dorota 
Czudowska.  Str. 6
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Gminy Lubin

Wiadomości

ANIOŁY 
KULTURY 

Po raz trzeci przyznane 
zostały Anioły Kultury 
Gminy Lubin.  Statuetki 
i nagrody pieniężne, 
przyznawane przez 
Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin, mają za zadanie 
zmobilizować i upublicznić 
osoby, dla których szeroko 
pojęta kultura w różnych 
płaszczyznach, staje się 
nie tylko hobby ale też 
częścią, a niejednokrotnie 
sensem życia. Uroczystej 
Gali towarzyszył wyjątkowy 
koncert Katarzyny Jamróz. 
 Str 12-13 

ISSN 2449-786X

Sala gimnastyczna szkoły pękała w szwach. Placówkę odwiedzili przedstawiciele władz 
powiatu, gminy, rad sołeckich, rodzice, emerytowani i obecni nauczyciele oraz oczywiście 
uczniowie, którzy z wypiekami na twarzy, ale i z dumą brali udział w specjalnym 
przedstawieniu. Piękny spektakl w wykonaniu przedszkolaków i uczniów, wspólne 
muzykowanie ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego i festyn uświetniły obchody 
patrona Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych - Jana Brzechwy.
- Staramy się jak najlepiej kultywować tradycje i inicjować nowe przedsięwzięcia.
Nasza szkoła istnieje już od 72 lat, dwa lata temu z dumą przyjęliśmy imię Jana Brzechwy 
i otrzymaliśmy sztandar – mówiła Elżbieta Piasny, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szklarach Górnych. – Twórczość Jana Brzechwy jest nie do przecenienia 
w procesie wychowawczym. Jest pełna humoru ale jednocześnie prawd życiowych. 
Jesteśmy dumni z naszego patrona i nasi uczniowie udowadniają to swoją codzienną pracą 
i osiągnięciami.   Str. 11

II SPARTAKIADA  
DLA SENIORÓW 

Na terenach sportowo-
rekreacyjnych w Gorzycy 
zorganizowano  kolejną 
spartakiadę dla seniorów. 
Wszyscy się świetnie bawili 
przez wiele godzin, bowiem 
pracownicy referatu oświaty 
Urzędu Gminy Lubin, zadbali 
o taką organizację imprezy, 
aby każdy mógł znaleźć coś 
odpowiedniego dla siebie. 
I zadowolenie uczestników 
potwierdziło, że tak było! 
A do tego co niemiara 
śmiechu!  Str. 21

Mnóstwo dziecięcego śmiechu, radości, gier i zabaw przygotowano dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Lubin. Doskonale bawili się także ich rodzice i dziadkowie, w wielu 
sołectwach obchody Dnia Dziecka połączono bowiem z obchodami  Dnia Matki i Dnia Ojca. 
W większości z nich uczestniczył wójt Tadeusz Kielan, obdarowując dzieci słodyczami. Udało 
nam się dotrzeć z aparatem na kilka takich festynów i relacjonujemy je.  Str. 7-10 

W wielu sołectwach zorganizowano festyny i zabawy dla dzieci, towarzyszyło im wiele radości i zabawy. 

KOCHAMY 

Sala gimnastyczna szkoły pękała w szwach. Placówkę odwiedzili przedstawiciele władz 

Święto patrona szkoły w Szklarach Górnych

NASZE DZIECI 
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PRZYSŁOWIA 
NA LIPIEC

Lipcowe upały, wrzesień 
doskonały.

***
W lipcu upały, styczeń mroźny 
cały.

***
Miesiąc lipiec musi przypiec 
i ostatki mąki wypiec.

***
Gdy lipiec z deszczem, zima 
będzie z wiatrem.

***
Kiedy lipiec daje deszcze, długie 
lato będzie jeszcze.

***
Gdy się pająk w lipcu 
przechodzi, ze sobą deszcz 
przywodzi, gdy swą pajęczynę 
psuje, bliską burzę czuje.

***
Lipcowa pogoda, dla chłopów 
żniwna swoboda.

***
Czego lipiec i sierpień nie 
dowarzy, tego wrzesień nie 
usmaży.

***
Jeśli upały w sianokosy i żniwa, 
to zima ostra i dokuczliwa, 
a jeżeli słota, to w zimie dużo 
błota.

***
Kto w lipcu patrzy chłodu, 
nacierpi się w zimie głodu.

***
W lipcu się kłosek korzy, że 
niesie dar boży, a najpierwsza 
Małgorzata, sierp w zboże 
założy.

***
W lipcu pszczeli rój, nie opłaci 
trudu znój.

***
Jeżeli w żniwa mysz w polu 
gniazdo wysoko zakłada, znak 
to, że zima srogie śniegi 
zapowiada.

***
Gdy listki ziemniaków w górę 
spoglądają, to nam na pogodę 
znak pewny dają.

***
Leje od Jakuba do lgnaca 
(31.07) stracona rolnika praca.

***
Od świętej Anki zimne noce 
i poranki. 

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla właścicieli oraz personelu 
punktów sprzedaży alkoholu

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych 
w Lubinie oraz Centrum 
Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych, zor-
ganizowały nieodpłatne 
szkolenie dla przedsię-
biorców oraz pracowni-

ków sprzedających al-
kohol na terenie Gminy 
Lubin.

Szkolenie przeprowa-
dzono 20 czerwca w sie-
dzibie Urzędu Gminy 
i obejmowało ono m.in. 
przepisy regulujące 
sprzedaż alkoholu 

w Polsce, zasady odpo-
wiedzialnej sprzedaży 
alkoholu oraz konse-
kwencje sprzedaży alko-
holu nieletnim w świetle 
obowiązujących aktów 
prawnych, a także psy-
chologiczny trening 
asertywności.

Każdy uczestnik 
otrzymał zaświadczenie 
potwierdzające udział 
w szkoleniu oraz dostęp 
do elektronicznej bazy 
wiedzy. Takie szkolenie 
zorganizowano u nas, 
bowiem  przeprowadzo-
ny w dniach 11-14 maja 

br. audyt, z tak zwanym 
tajemniczym klientem, 
wykazał bardzo dużo 
uchybień w sprzedaży 
napojów alkoholowych 
nieletnim na terenie 
Gminy Lubin.

(AH) 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

prowadzi konsultacje projektu „Programu współpracy Sa-
morządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 
2019 r.”. Konsultacje trwają od 14 czerwca do 15 lipa br.

Wszystkie szczegółowe 
informacje na ten temat, 
wraz  z uchwałą i załączni-
kami w tej sprawie, są do-
stępne na stronie interne-
towej pod linkiem: http://
www.umwd.dolnyslask.pl/
spoleczenstwoobywatel-
skie/program-wspolpracy-
-z-ngo/sprawozdawczo-
sckonsultacje/single-view/
artykul/konsultacje-pro-
jektu-programu-wspolpra-
cy-samorzadu-wojewodz-

twa-dolnoslaskiego-z-or-
ganizacja-3/

Konsultacje rozpoczęły 
się 14 czerwca i potrwają 
miesiąc. Swoje opinie na 
temat projektu można 
składać osobiście w godzi-
nach 7.30 -15.30 w  Kance-
larii Ogólnej Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego we 
Wrocławiu, ul. Walońska 
3–5, na parterze, z dopi-
skiem na kopercie „Kon-

sultacje programu współ-
pracy z ngo na 2019 r.”, 
tradycyjną pocztą lub elek-
troniczną na adres ngo@
umwd.pl

Głównym celem progra-
mu współpracy samorządu 
z organizacjami pozarzą-
dowymi jest dążenie do 
harmonijnego rozwoju re-
gionu i wysokiej jakości ży-
cia dolnośląskiej społecz-
ności.

Celami szczegółowymi 
współpracy są priorytety 
(cele operacyjne) wynika-
jące bezpośrednio ze Stra-
tegii Rozwoju Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2030:
 wspieranie endogenicz-
nych potencjałów gospo-

darczych subregionów
 wzmocnienie krajowej 
i europejskiej konkuren-
cyjności regionu i jego 
marki
 wzmacnianie innowacyj-
ności regionu
 rozwój i modernizacja 
regionalnej infrastruktu-
ry publicznej z uwzględ-
nieniem potrzeb osób 
z niepełnosprawnościa-
mi i starszych
 rozwój i doskonalenie 
usług publicznych 
 kształtowanie postaw 
obywatelskich
 wzrost społecznej inte-
gracji
 doskonalenie regional-
nego i lokalnych rynków 

pracy
 poprawa efektywności 
kształcenia
 regionalna polityka 
wspierania seniorów 
oraz osób z niepełno-
sprawnościami
 kształtowanie postaw 
prozdrowotnych i pro-
sportowych
 poprawa stanu wszyst-
kich komponentów śro-
dowiska
 ochrona przed klęskami 
żywiołowymi
 ochrona obiektów i tere-
nów dziedzictwa kultu-
rowego
 wspieranie współpracy 
międzyregionalnej 
i transgranicznej

Powstanie także system infor-
macji przestrzennej, który umożli-
wi uzyskanie informacji graficz-
nych dotyczących konkretnej 
działki lub nieruchomości.

W konkursie na wdrożenie sy-
stemów e-administracji ogłoszo-
nym w 2017 roku na Dolnym Ślą-
sku złożono 84 wnioski.

- Po ocenach formalnych i mery-
torycznych do kolejnego etapu 

kwalifikacji przeszła tylko połowa 
wniosków, ale z tej grupy wybrano 
tylko 17  wniosków, które otrzyma-
ły dofinansowanie. Miło mi poin-
formować, że Gmina Lubin  osiąg-
nęła drugi wynik ex aequo z Gminą 
Bolków – mówi Anna Marzec, kie-
rownik referatu gospodarki komu-
nalnej Urzędu Gminy Lubin. 

Całkowita wartość projektu to  
943 737,22 zł,  w tym kwota pozy-
skanego właśnie dofinansowania 
wynosi  653 368,20 zł.  Za te pienią-
dze kupiona będzie odpowiednia 
infrastruktura sprzętowa,  oprogra-
mowania, licencje. Pracownicy 

Urzędu Gminy w Lubinie i jedno-
stek organizacyjnych przejdą odpo-
wiednie szkolenia, przeprowadzo-
ne będą prace wdrożeniowe oraz 
zostaną przeniesione dane z obec-
nie funkcjonujących systemów.

- Ten projekt stworzy wspólny sy-
stem dla urzędu i podległych mu 
jednostek, który usprawni wymianę 
informacji i sprawozdawczość. Zli-
kwiduje też problemy, z którymi 
obecnie borykają się mieszkańcy, 
w tym zwłaszcza osoby niepełno-
sprawne oraz przedsiębiorcy – mó-
wi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin. – Poprawi się efektywność pra-

cy urzędu, skróci się czas potrzebny 
na załatwianie urzędowych spraw 
i część z nich można będzie załatwić 
korzystając z domowego kompute-
ra i internetowego łącza. 

To kolejny projekt, w którym 
Gmina Lubin korzysta z dofinan-
sowania. Jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach RPO WD 2014-2020,  Oś 
priorytetowa 2 Technologie infor-
macyjno-komunikacyjne,  Działa-
nie 2.1 E-usługi publiczne, Pod-
działanie 2.1.1 E-usługi-horyzont.

(SR)

Gmina Lubin otrzymała ponad 650 tysięcy złotych z Unii Europejskiej na wdrożenie 
w naszym samorządzie e-administracji. 

E-ADMINISTRACJA 
W GMINIE LUBIN 
W praktyce oznacza 
to, że w przyszłym 
roku mieszkańcy 
i przedsiębiorcy 
zyskają możliwość 
w pełni 
elektronicznego 
regulowania płatności, 
składania wniosków 
oraz monitorowania 
postępu konkretnej 
sprawy. 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU TO  
943 737,22 ZŁ,  W TYM KWOTA POZY-
SKANEGO WŁAŚNIE DOFINANSOWANIA 
WYNOSI  653 368,20 ZŁ. 
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Dofinansowanie 
do fotowoltaiki
Zakończyło się przeprowadzanie oceny 
merytorycznej wniosków złożonych 
w sprawie  dofinansowania do budowy 
instalacji fotowoltaicznych. To unijny 
projekt, w którym Gmina Lubin bierze 
udział jako jeden z 14 dolnośląskich 
samorządów. Spośród wszystkich 
złożonych wniosków w naszej gminie na 
tzw. listę główną trafiło 39 wniosków, 
dwa kolejne są na liście rezerwowej.
Przypomnijmy, że nasi mieszkańcy  mogli 
skorzystać z unijnego dofinansowania na 
budowę instalacji fotowoltaicznych. 
Program pod nazwą  „Regionalny 
Program Energetyki Prosumenckiej – 
mikroinstalacje fotowoltaiczne 
w budynkach jednorodzinnych na 
terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” 
realizuje OTS „Wolna Przedsiębiorczość” 
ze  Świdnicy. 
Łącznie we wszystkich 14 gminach 
złożono 561 wniosków, teraz zakończyła 
się ich formalna ocena  i  powstały dwie 
listy grantobiorców. Lista rankingowa 
została ułożona dla każdej gminy 
osobno. Wszystkie szczegóły można 
znaleźć pod linkiem http://pv-projekt.
pl/2018/05/23/wyniki-oceny-
merytorycznej/  . 
Lista nr 1  to grantobiorcy, którym 
przyznano grant i szykowane są umowy 
o grant. Lista nr 2 rezerwowa to 
grantobiorcy, dla których nie 
wystarczyło środków na udzielenie 
grantów, a którzy zdobyli najmniej 
punktów w danej gminie. Może jednak 
się zdarzyć, że nie wszyscy podpiszą 
finalne umowy i dojdzie do przesunięć na 
liście. W Gminie Lubin na liście I znalazło 
się 39 gospodarstw domowych, na liście 
rezerwowej nr 2 są dwa gospodarstwa. 
Do każdego grantobiorcy, który został 
wpisany na Listę nr 1 wysłana została 
oficjalna informacja w tej sprawie.  
Należy przestrzegać zawartych w niej 
terminów w celu podpisania umowy.    
 (SR)

Nowe boisko piłkarskie w Kłopotowie
Zakończył się pierwszy 

etap modernizacji boiska 
sportowego w miejscowości 
Kłopotów . Inwestycja kosz-
towała 858 tysięcy złotych. 
Zawodnicy Transportowca 
Kłopotów będą mogli grać 
na bardzo nowoczesnym 
obiekcie. Będzie on służył 
wielu mieszkańcom, bo-
wiem docelowo oprócz szat-
ni kontenerowych, obok po-
wstanie boisko do siatkówki, 
wiata rekreacyjna i parking.

Od przekazania placu budo-
wy  do odbiorów technicznych 
I etapu inwestycji minęło 10 
miesięcy. W ramach tego etapu 
wykonano bardzo szeroki za-
kres prac, który obejmował:
 Budowę boiska sportowe-
go o nawierzchni trawia-
stej i wymiarach pola gry 

95x60m ze strefami bez-
pieczeństwa 5m od linii 
bramkowej i 3 m od linii 
bocznych wraz z wyposa-
żeniem;
 Dostarczenie i montaż pił-
kochwytów wysokości 8m 
zlokalizowanych za bram-

kami boiska trawiastego 
– 2 x60 mb;
 Dostarczenie i montaż
2 wiat stadionowych dla za-
wodników rezerwowych (dla 
13 osób każda) i trenerów;
 Dostarczenie i montaż try-
buny 2 rzędowej (dla 100 

widzów) o konstrukcji sta-
lowej; 
 Uzupełnienie istniejącego 
ogrodzenia terenu polega-
jące na wykonanie ogro-
dzenia 
 Utwardzenie terenu kostką 
betonową (pod kontenerem 

magazynowym, wiatami dla 
zawodników, trybuną) 
o pow. około: 333,00.m2
Obok  boiska postawiono 

także stalowy kontener maga-
zynowy. Przy boisku wybudo-
wano studnię głębinową  wraz  
ze zbiornikami retencyjnymi, 

automatyką i układem pom-
powym zasilającym system 
nawadniania. Zamontowano 
jednocześnie system automa-
tycznego nawadniania boiska 
trawiastego. Po wykonaniu 
wszystkich niezbędnych in-
stalacji  zamontowano także 
słupy oświetleniowe o wyso-
kości 5m z oprawami LED.

 (SR)

Przed końcem tego 
roku przywrócony 
zostanie ruch 
towarowy, a później 
pasażerski na 
odcinku kolejowym 
Legnica – Lubin. 
W lipcu przyszłego 
roku powinien być 
gotowy końcowy 
etap do stacji 
Rudna Gwizdanów.  
Remontowana 
linia to nie tylko 
szybki transport 
do Wrocławia, 
ale także nowe 
możliwości połączeń 
z północą Polski 
i np. Berlinem. 

Na tej trasie od 10 lat w zasadzie 
nie jeżdżą  pociągi osobowe, bo 
w kilku miejscach musiały zwal-
niać do 20 km na godzinę, tak zły 
był stan tych linii kolejowych. 

- Remontowany odcinek ma 
prawie 40 km długości, pociągi 

osobowe będą mogły 
jeździć tędy z pręd-
kością do 120 km/h. 
Na trasie Lubin-
-Legnica utrzymane 
zostaną stacje/przy-
stanki osobowe  
w Rzeszotarach, Ra-
szówce, Gorzelinie 
i Chróstniku. Stacje te będą mia-
ły jednolite wiaty, ławki i oświetle-
nie – mówi Jan Czerniecki, kie-
rownik kontraktu PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A., który spotkał 
się ostatnio z Tadeuszem Kiela-
nem, wójtem Gminy Lubin.

- Jesteśmy bardzo zaintereso-
wani tą inwestycją, bo dzięki niej 
nasi mieszkańcy zyskają możli-
wość wygodnego podróżowania. 
Pociąg pospieszny dojedzie z Lu-
bina do Wrocławia w niecała go-
dzinę, zwykły w ok. 1 godzinę 15 
minut – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

To będzie dość 
szybka linia, 
dlatego dla 
bezpieczeń-
stwa wszyst-
kich, na całej 

trasie zlikwido-
wanych zostanie 

kilka leśnych prze-
jazdów na drogach nie-

publicznych. Ta jednotorowa li-
nia przewiduje mijanki w Ra-
szówce, Lubinie i Koźlicach. 
Przebudowa stacji w Raszówce to 
ważny element  pierwszego etapu 
prac. Po rozbiórce peronów, 
trwają roboty ziemne i budowa 
odwodnienia. Lepsze zarządza-
nie ruchem pociągów zapewnią 
nowe urządzenia sterowania.

- Między Legnicą a Lubinem 
wykonano większość prac zwią-
zanych z siecią trakcyjną. Na dłu-
gości 10 km rozebrano stary tor. 
Przebudowywane są perony na 

stacjach i przystankach. Prowa-
dzone są prace na 12 obiektach 
inżynieryjnych, w tym na moście 
nad Czarną Wodą. Zakończenie 
robót na odcinku Legnica – Lu-
bin Górniczy planowane jest w na 
koniec października. Do końca 
roku zostanie przywrócony ruch 
towarowy, później pasażerski – 
mówi Arnold Bresch członek za-
rządu PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A.

W Lubinie będą dwie stacje/
przystanki osobowe , jedna 
z dwoma peronami w okolicach 
dawnego dworca, druga przed 
stadionem piłkarskim, tuż za 
przejazdem kolejowym. Cały re-
mont linii kolejowej Legnica-
-Rudna Gwizdanów jest wart 240 
milionów złotych i jest finanso-
wany z funduszy unijnych, kon-
kretnie z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
na lat 2014 – 2020.  (SR)

Planowany II etap tej inwestycji przewiduje postawienie kontenerów szatniowych, przyłącza wody wraz ze 
zbiornikiem kanalizacyjnym, boiska do piłki siatkowej, wiaty rekreacyjnej i parkingu.

Przymierzano się do tej inwestycji od kilkunastu lat 

REMONT LINII KOLEJOWEJ LEGNICA 
–RUDNA GWIZDANÓW NA PÓŁMETKU

W Lubinie będą dwie stacje/
przystanki osobowe , jedna z dwoma 
peronami w okolicach dawnego 
dworca, druga przed stadionem 
piłkarskim, tuż za przejazdem 
kolejowym.

Zakończenie robót na odcinku Legnica 
– Lubin Górniczy planowane jest w na 
koniec października. Do końca roku 
zostanie przywrócony ruch towarowy, 
później pasażerski – mówi Arnold Bresch 
członek zarządu PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A.

- Jesteśmy bardzo zainteresowani 
tą inwestycją, bo dzięki niej nasi 
mieszkańcy zyskają możliwość wygodnego 
podróżowania. Pociąg pospieszny dojedzie 
z Lubina do Wrocławia w niecała godzinę, 
zwykły w ok. 1 godzinę 15 minut – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

Dotacje na remonty zabytków
W tym roku do Urzędu Gminy 
Lubin wpłynęło osiem wniosków 
w sprawie przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
na terenie Gminy Lubin. 
Wszystkie wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywne, w 
większości przypadków 
przyznane kwoty są niższe od 
wnioskowanych, stanowią 
jednak kontynuację prac, które 
gmina już współfinansowała. 
Gmina Lubin przekaże w roku 

2018 na remonty zabytków pół 
miliona złotych. Zaproponowany 
przez wójta Gminy Lubin podział 
tych pieniędzy został 
zaakceptowany na ostatniej sesji 
Rady Gminy. Poniżej publikujemy 
pełen wykaz przyznanych dotacji 
wraz z ich celem.
  50 000 zł dla  Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. 
Świętej Trójcy 
w Miłoradzicach na 
przebudowę dachu kościoła 
filialnego pw. św. Katarzyny 
w Gogołowicach - etap V.
  140 000 zł dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. 
Świętej Trójcy w Miłoradzicach 
na remont dachu głównego 
kościoła Świętej Trójcy 
w Miłoradzicach - etap III.
  70 000 zł dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Podwyższenia 
Krzyża św. w Brunowie na 
remont elewacji wieży 
kościoła filialnego pw. św. 
Józefa Robotnika w Gorzycy.
  65 000 zł dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Szklarach 
Górnych na prace 
konserwatorskie zabytkowego 

ołtarza w kościele pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych - etap II.
  50 000 zł dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Trójcy Świętej 
w Zimnej Wodzie na wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej, 
renowację fasad wraz 
z pracami odtworzeniowymi 
kamiennych detali 
architektonicznych, 
roboty remontowe połaci 
dachu oraz wymianę stolarki 
okiennej kościoła parafialnego 
pw. Trójcy Świętej w Zimnej 
Wodzie - etap II.

  50 000 zł dla  Parafii 
Prawosławnej pw. Zaśnięcia 
Przenajświętszej Bogarodzicy 
w Zimnej Wodzie na roboty 
remontowe pokrycia 
dachowego, remont 
i renowację fasad oraz 
renowację pomieszczeń 
wewnętrznych kościoła 
parafialnego pw. Zaśnięcia 
Przenajświętszej Bogarodzicy 
w Zimnej Wodzie.
  50 000 zł dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Niepokalanego 
Serca NMP w Raszówce na 
malowanie wnętrza wraz 

z naprawą tynków oraz 
renowacją drzwi wejściowych 
w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Raszowej.
  25 000 zł dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. św. Michała 
Archanioła w Siedlcach na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej 
dotyczącej remontu XIX 
wiecznej dzwonnicy 
zlokalizowanej na cmentarzu 
przy kościele św. Michała 
Archanioła w Siedlcach.

(SR)

DOFINANSOWANIE 
INICJATYW 
KULTURALNYCH 
W GMINIE LUBIN

Rozstrzygnięto otwarty konkurs 
ofert na wsparcie  przedsięwzięć 
publicznych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego, na terenie 
Gminy Lubin. Zdecydowano się 
wesprzeć  pięć projektów. 

Zgodnie z założeniami tegoroczne-
go programu współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi zdecydowano 
się wesprzeć realizację przedsięwzięć 
społeczno - kulturalnych podtrzymu-
jących i pielęgnujących tradycję, hi-
storię oraz upowszechnieniem czytel-
nictwa. Także te przedsięwzięcia arty-
styczne,  które promują rozwój świa-
domości narodowej i historycznej, 
propagujące muzykę, teatr lub taniec. 
Poniżej szczegółowy wykaz dofinan-
sowań.

WÓJT GMINY LUBIN 
PRZYZNAJE DOTACJE:

1.  Stowarzyszeniu „ Kwiaty Obory” 
z siedzibą w Oborze, ul. Chabro-
wa 5P w kwocie 7 000 zł na zada-
nie publiczne pt: Festiwal Rolni-
ctwa Obora 2018.

2.  Stowarzyszeniu „ Kwiaty Obory” 
z siedzibą w Oborze, ul. Chabro-
wa 5P w kwocie 5 000 zł na zada-
nie publiczne pt: Narodowe czy-
tanie Przedwiośnia Stefana Że-
romskiego.

3.  Stowarzyszeniu „ Kwiaty Obo-
ry” z siedzibą w Oborze, ul. 
Chabrowa 5P w kwocie 6 000 zł 
na zadanie publiczne pt: gmin-
ne obchody 100 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości.

4.  Zespołowi Folklorystycznemu 
„Lubin” z siedzibą w Krzeczynie 
Wielkim 18 w kwocie 10 000 zł 
na zadanie publiczne pt: III 
Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych o Puchar Wójta Gmi-
ny Lubin.

5.  Stowarzyszeniu „ Nasz Niem-
stów” z siedzibą w Niemstowie 
95a w kwocie 6 000 zł na zadanie 
publiczne pt: Koncert muzyki 
operowo – operetkowej w Nie-
mstowie.

GMINNA SPÓŁKA SZUKA PRACOWNIKÓW 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN SPÓŁKA Z O.O. W KSIĘGINICACH  POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKA: 

OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ NA WYŻEJ WYMIENIONYCH STANOWISKACH PROSZONE SĄ O KONTAKT  TELEFONICZNY POD NUMEREM  76 840 81 74 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:  STANOWISKA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ SIECI WODNO – KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

 KONSERWATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I STACJI UZDATNIANIA WODY
 KONSERWATOR SIECI  WODNO-KANALIZACYJNEJ   KIEROWCA

3. POSIADANIE  STANU ZDROWIA POZWALAJĄCEGO  NA ZATRUDNIENIE NA OKREŚLONYM STANOWISKU
4. POSIADANIE PRAWO JAZDY  (DOTYCZY STANOWISKA KIEROWCY)

1. OBYWATELSTWO POLSKIE
2. WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ZAWODOWE

Wśród inicjatorów wniosku o odwołanie 
sołtysa znalazła się Mirosława Piszel, prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej Księginic.

– Od ponad roku współpracy pomiędzy ra-
dą a sołtysem praktycznie nie ma. Konse-
kwencje tego faktu spadają na mieszkańców. 
Zbyt późno złożony przez sołtysa wniosek 
o wymianę okien w siedzibie „Iskry” Ksiegini-
ce ze środków funduszu sołeckiego spowodo-
wał, że tego zadania nie udało się zrealizować 
w ubiegłym roku, sprzęt nagłaśniający miał 
być kupiony przed dwoma laty, uchwalone 
przez zebranie wiejskie przekazanie pienię-

dzy naszej OSP – też 
się nie dokonało, po-
nieważ sołtys notorycz-
nie nie przekazuje 
sprawozdań z zebrań 
sołeckich, a to już jest ła-
manie prawa, na co nie 
możemy dać przyzwolenia – 
tłumaczy Mirosława Piszel.

Przed głosowaniem w sprawie od-
wołania, sołtys skorzystał z prawa głosu 
i przedstawił wielostronicowe sprawozdanie 
ze swojej działalności, pokazując dyplomy, 

podziękowania i medale za swój wkład na 
rzecz Księginic.

– To, że mamy nową drogę w Księginicach 
– to wyłącznie moja zasługa – wyliczał z dłu-
giej listy Krzysztof Lewicki.

Ostatecznie wniosek o odwołanie poparło 
39 mieszkańców obecnych na zebraniu, 41 
osób było przeciwko. Oznacza to, że Krzysz-
tof Lewicki nadal będzie pełnić swoją funkcję 
do końca kadencji, która upływa w styczniu 
2019 roku.

–  Mamy nadzieję, że rozłożony na pół wy-
nik głosownia skłoni sołtysa do wyciągnięcia 
wniosków i spowoduje, że będzie on prze-
strzegał prawa, realizując uchwały podjęte 

przez zebranie wiejskie, które – przypomnę 
i podkreślę – jest najwyższą władzą 

miejscowości, jedyną uprawnio-
ną do podziału funduszu sołe-

ckiego – podsumowuje Miro-
sława Piszel.

Krzysztof Lewicki został 
sołtysem Księginic w lutym 
2014 r. Wówczas z 77 osób 
obecnych zebraniu poparło 

go 41 osób, o sześć więcej 
niż jego kontrkandydata Ja-

cka Cichosza.  (MG)

Podzielone Księginice 
Dwa głosy zadecydowały o tym, że sołtys Księginic dokończy swoją kadencję. Wniosek 
o odwołanie Krzysztofa Lewickiego złożyła grupa ponad 140 osób, uzasadniając swoją 
inicjatywę  utratą zaufania do sołtysa. W zebraniu wiejskim uczestniczyły 83 osoby, 
głosy oddało 80 osób, a podzieliły się one niemal po równo.  

Wniosek o odwołanie poparło 39 mieszkańców obecnych na 
zebraniu, 41 osób było przeciwko.

– TO, ŻE MAMY NOWĄ DROGĘ W KSIĘGI-
NICACH – TO WYŁĄCZNIE MOJA ZASŁU-
GA – WYLICZAŁ Z DŁUGIEJ LISTY 
KRZYSZTOF LEWICKI. 
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Konkurs to rodzaj działa-
nia prewencyjnego prowa-
dzonego przez KRUS 
na rzecz zmniejszenia liczby 
wypadków i chorób zawodo-
wych rolników. Udział 
w konkursie mogą brać za-
równo duże, jak i małe go-
spodarstwa rolne. W piętna-
stu dotychczasowych edy-
cjach udział wzięło ponad 18 
tysięcy gospodarstw indywi-
dualnych. Laureaci otrzyma-
li atrakcyjne nagrody rzeczo-
we i finansowe – w ubiegłym 
roku zwycięzca ogólnopol-
skiego etapu został uhonoro-
wany ciągnikiem.

Laureaci etapu regional-
nego otrzymali od Kasy na-
grody rzeczowe, dodatkowe 
nagrody  ufundowały samo-
rządy.  I miejsce otrzymał 
Andrzej Rodewald z Kliszo-
wa, drugie miejsce nasza re-
prezentantka Agnieszka 
Krzysztofik z Goli, trzecie 
Antoni Gawluk z Witkówek. 

Naszej przedstawicielce, 
w imieniu wójta Gminy Lu-
bin nagrodę, którą był pro-
fesjonalny odkurzacz ogro-
dowy, wręczył Alfred Pilch 
zastępca kierownika refera-
tu oświaty i zdrowia. 

Gospodarstwa rolne 

wszystkich laureatów  były 
poddane profesjonalnemu 
audytowi bezpieczeństwa 
pracy, który przeprowadziły 
komisje konkursowe. 
Sprawdzano czy zasady 
ochrony zdrowia i życia są 
stosowane w ocenianym go-
spodarstwie, a także czy wy-
eliminowane są w nim za-
grożenia wypadkowe. 
W skład komisji konkurso-
wych wchodzili  specjaliści 

z zakresu bhp w rolnictwie, 
reprezentujący Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Państwową Inspek-
cję Pracy, Ośrodki Doradz-
twa Rolniczego, Ochotniczą 
Straż Pożarną i inne instytu-
cje działające w środowisku 
wiejskim. Zastosowanie się 
do ich rad i uwag przyczynia 
się do wyeliminowania wielu 

zagrożeń, a tym samym 
do zmniejszenia ryzyka wy-
padków i chorób zawodo-
wych rolników oraz ich ro-
dzin.

Organizatorami konkur-
su są: Ministerstwo Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Państwowa 
Inspekcja Pracy.  

(SR, KRUS)

Gospodarstwa rolne wszystkich laureatów były poddane profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy 

MIESZKANKA GOLI LAUREATKĄ KONKURSU 
NA BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
Agnieszka 
Krzysztofik z Goli 
zajęła II miejsce 
w regionalnym 
etapie 
Ogólnopolskiego 
konkursu na 
bezpieczne 
gospodarstwo rolne, 
organizowanym 
przez legnicki 
oddział Kasy 
Rolniczego 
Ubezpieczenia 
Społecznego. 
Celem konkursu 
jest promocja 
zasad ochrony 
zdrowia i życia 
w gospodarstwach 
rolnych.

Na naszym etapie regionalnym, spośród sześciu powiatów z terenu 
działania legnickiego KRUS-u , dwa pierwsze miejsca przypadły powiatowi 
lubińskiemu, a trzecie legnickiemu.

Laureatka II miejsca Agnieszka Krzysztofik z Goli.

We wszystkich szko-
łach uroczystymi akade-
miami pożegnano rok 
szkolny 2017/2018 
i przed uczniami ponad 
dwa miesiące wakacji. By-
ły gratulacje, wzruszenia, 
kwiaty i przede wszystkim 
uśmiechy, zarówno na 
twarzach uczniów, na-
uczycieli, jak i rodziców. 

W naszych pięciu  gmin-
nych szkołach podstawo-
wych i jednej filii uczyło się 
w ubiegłym roku 732 ucz-
niów, 98 z nich otrzymało 
świadectwa z czerwonym pa-
skiem, tylko jeden uczeń nie 
dostał promocji do kolejnej 
klasy. W związku z reformą 
oświaty w podstawówkach 

nie było w tym roku absol-
wentów, bowiem dziś naj-
starszy rocznik ośmioletnich 
szkół, to klasy siódme. 

Do Gminnego Gimnazjum 
chodziło 111 uczniów, czte-
rech otrzymało w tym roku 
świadectwa z czerwonym pa-
skiem, jedna osoby nie zali-

czyła roku. Gimnazjum ma 
51 absolwentów, którzy po 
wakacjach wchodzą w nowy 
etap życia. W przyszłym ro-
ku, w wygaszanym gimna-
zjum pozostanie już tylko 60 
uczniów. 

Bez względu na to, czy był 
to uczeń pierwszej klasy 
podstawówki, czy gimna-
zjum, to wszyscy cieszyli się 
z końca roku szkolnego. 
W Szkole Podstawowej 
w Siedlcach  Ola, Maja 
i Martyna z klas III i IVa mó-
wiły:

- Fajnie, że już wakacje! 
Szkołę lubimy, choć jedne 
przedmioty bardziej a inne 
mniej, ale cieszymy się, że bę-
dziemy wypoczywać, wyjeż-
dżać a rano dłużej pośpimy.

Wszyscy przy tym pamię-
tali także, by kwiatami, 
uśmiechem i dobrym słowem 
podziękować sobie nawza-
jem za miniony rok. W imie-
niu uczniów podziękowanie 
składały reprezentantki ucz-
niowskiego samorządu: Oli-
wia Kapusta i Aleksandra 
Szeliga.

- Dziękujemy wam za to, 
że dbacie o nas, troszczycie 
się, pomagacie zdobyć wie-
dzę. Dziękujemy, że tak ła-
two się nie poddajecie i wal-
czycie o nasz rozwój intelek-
tualny. Przepraszamy, że nie 
zawsze spełnialiśmy wasze 
oczekiwania. Dziękujemy 
także rodzicom i naszym ko-
legom i koleżankom. Na-
tchnieni latem wrócimy tu 
we wrześniu.

Sukcesów i osiągnięć gra-
tulowała uczniom, rodzicom 
i nauczycielom Krystyna 

Szarowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Siedlcach. - 
Był to rok bardzo pracowity, 
ale zrealizowaliśmy wiele 
projektów i osiągnęliśmy 
jeszcze więcej sukcesów, za 
które bardzo serdecznie 
dziękuję.

Kwiaty i podziękowania 
dla całej kadry składał 
w Siedlcach Norbert Gra-
bowski, przewodniczący Ra-
dy Gminy Lubin.

- Życzę wszystkim weso-
łych i pełnych wrażeń waka-
cji, ale dbajcie także o zdro-
wie, byście bezpieczni i wy-
poczęci wrócili we wrześniu 
do szkoły – mówił przewod-
niczący.

Nasza redakcja życzy 
wszystkim udanych waka-
cji!

(SR)

Uczniowie mają już wakacje!

JAK CO ROKU GMINA LUBIN NAGRODZIŁA 
UCZNIÓW Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN
  SP Siedlce Zofia Świerzowska z klasy VI,  średnia  5,73
  SP Raszówka Dorota Sobuś  z klasy VII, średnia 5,64
  SP Niemstów Agnieszka Babiarczyk z klasy IV, średnia 5,36  
  SP Krzeczyn Wielki Amelia Prętka z klasy V, średnia 5,45
  SP Szklary Górne Karolina Marcinowska z klasy VI, średnia 5,64
  Gimnazjum Gminne Dawid Herejczak z klasy II, średnia 5,20
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Na zaproszenie wójta 
Gminy Lubin i przewodni-
czącego Rady Gminy  w u-
rzędzie gościły mamy, nie-
które ze swoimi pociecha-
mi.  Czekały na nie urocze 
bukieciki kwiatów, drobne 
upominki i przede wszyst-
kim bardzo duże wyrazy u-
znania, wdzięczności oraz o-
grom życzeń. 

- Pozwólcie Szanowne Pa-
nie, że na Wasze ręce złożę ży-

czenia wszystkim Mamom,  
szczególnie ciepłe Mamom 
z naszej gminy. Bycie Mamą 
to wielki zaszczyt, ale tak-
że wyjątkowa misja. To służ-
ba, którą pełni się 24 godziny 
na dobę, siedem dni w tygo-

dniu, 365 dni w roku.  Służba, 
w której nikt nie  przewidział 
urlopów, delegacji  czy zwol-
nień lekarskich. Ona trwa 
bez przerwy. Wymaga całko-
witego oddania i podporząd-
kowania wszystkiego jednej 

sprawie, wychowaniu dzieci 
- mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.- Ale też jak 
żadna inna profesja, daje jedy-
ną w swoim rodzaju satysfak-
cję i radość , daje miłość dzie-
ci. Wiecie to drogie Panie naj-

lepiej,  że uśmiech dziecka, je-
go szczęście i radość rekom-
pensują ten trud i poświęce-
nie z nawiązką. 

- Życzymy Wam by u-
śmiech każdego dnia gościł 
na twarzach Waszych dzie-
ci, ale także na Waszych, by-
ście znajdowały czas dla sie-
bie, na rozwijanie swoich pa-
sji i talentów, by cieszył Was 
każdy kolejny dzień i rozpie-
rała duma w sukcesów wa-

szych pociech – mówił wójt 
Tadeusz Kielan i Norbert 
Grabowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy. 

Spotkaniu towarzyszył 
występ uczniów z gminnych 
szkół, który nadał mu wyjąt-
kowo wzruszającego charak-
teru. Przed mamami wystąpi-
ła Nikola Polańska ze szkoły 
w Niemstowie, Oskar Kocik 
z SP w Siedlcach oraz Dorota 
Sobuś z SP w Raszówce.  (SR) 

Często brakuje słów, gdy chcemy podziękować Matkom za bezwarunkową miłość, cierpliwość, dobroć i zrozumienie. 

DZIEŃ MATKI W GMINIE LUBIN
Kochamy je cały rok, ale  26 maja bardzo się staramy wyrazić im 
wdzięczność. W przeddzień Dnia Matki, w Urzędzie Gminy Lubin 
zorganizowano wyjątkowo miłą uroczystość, na którą zaproszono 
mamy z wielodzietnych rodzin. 

NA ZAPROSZONE MAMY CZEKAŁY UROCZE BUKIECIKI 
KWIATÓW, DROBNE UPOMINKI I PRZEDE WSZYSTKIM BAR-
DZO DUŻE WYRAZY UZNANIA, WDZIĘCZNOŚCI ORAZ 
OGROM ŻYCZEŃ. 

Uczniowie szkół podstawowych w Raszówce, Krzeczy-
nie Wielkim, Szklarach Górnych, Siedlcach i Niemstowie 
odebrali od wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana rowero-
we kaski. Szefa gminnego samorządu w propagowaniu 
bezpiecznej jazdy na jednośladzie wsparła senator RP Do-
rota Czudowska.

Wręczanie kasków czwar-
toklasistom gminnych szkół 
podstawowych to tradycja, 
zainicjowana przez wójta Ta-
deusza Kielana w 2015 roku.

– W wieku dziewięciu czy 
dziesięciu lat młodzi ludzie 
rozpoczynają swoją samo-
dzielną przygodę rowerową. 
To czas zdobywania kart ro-
werowych i pierwszych ro-
werowych wycieczek już bez 
rodziców. Zależy nam na 
propagowaniu zdrowego sty-
lu życia, w który zdecydowa-

nie wpisuje się jazda na ro-
werze, ale chcemy by odby-
wało się to z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. Stąd 
pomysł przekazywania ka-
sków, co jak pokazuje życie 
niejednokrotnie uchroniło 
rowerzystów od niebezpiecz-
nych urazów – mówi Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin.

W przekazywaniu kasków 
w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Krze-
czynie Wielkim uczestniczy-

ła senator RP Dorota Czu-
dowska.

– Wypadków niestety 
przewidzieć się nie da, dlate-
go warto jeździć w kasku 
przy każdej okazji, także 
podczas krótkich wycieczek. 
Nie zapominajcie o nich, na-
wet jeśli już pewnie poczuje-
cie na swoich jednośladach 
przekonywała senator Doro-
ta Czudowska.

W Szkole Podstawowej 
w Niemstowie w rozdaniu 
kasków szefowi gminnego 
samorządu towarzyszył 

przewodniczący Komisji 
Rozwoju Rady Gminy Lubin 
Patryk Jarkowiec, a w Szkole 
Podstawowej w Siedlcach Al-
fred Pilch, zastępca kierow-
nika Referatu Oświaty, Kul-
tury, Kultury Fizycznej 
i Zdrowia Urzędu Gminy 
w Lubinie.

Samorządowcy złożyli tak-
że uczniom  życzenia uda-
nych, pełnych przygód i bez-
piecznych wakacji. W tym 
roku przekazanych zostało 
w sumie 156 kasków rowero-
wych.  (MG)

Rowerowe kaski dla czwartoklasistów
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Tadeusz Kielan 
Wójt Gminy Lubin   

Z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Dziecka kierujemy 
do wszystkim maluchów,

 a szczególnie gorące do najmłodszych mieszkańców Gminy Lubin serdeczne życzenia 
zdrowia, realizacji planów i marzeń, wspaniałych prezentów i słońca każdego dnia.

Czerpcie z dzieciństwa ile się da, przeżywajcie je najwspanialej, jak to możliwe,
dążąc jednocześnie do realizacji 

własnych pomysłów, rozwijania pasji i zainteresowań.
Życzymy Wam tego z całego serca!

Norbert Grabowski
Przewodniczący Rady Gminy

Z wizytą u przedszkolaków  Z wizytą u przedszkolaków  
Życzenia popłynęły do wszystkich dzieci, a osobiście szef gminnego samorządu odwiedził punkty przedszkolne 

w Księginicach, Składowicach, Miłoradzicach i Wiercieniu, gdzie oprócz życzeń wręczył również prezenty. Maluchy 
podziękowały uśmiechem i krótkim programem artystycznym.

MIŁORADZICE

WIERCIEŃ

SKŁADOWICE

WIERCIEŃ

SKŁADOWICE

KSIĘGINICEKSIĘGINICE

MIŁORADZICE
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WSPÓLNE CZYTANIE 
Spotkania z policjanta-

mi i strażakami, dmucha-
ne zjeżdżalnie, pokaz pojaz-
dów jednośladowych, ma-
lowanie twarzy i liczne kon-
kursy z atrakcyjnymi nagro-
dami wypełniły program fe-
stynu w Niemstowie. Był on 
także okazją do zainauguro-
wania Ogólnopolskiego Ty-
godnia Czytania Dzieciom.

Zabawę rozpoczęto od 
wspólnego czytania „Loko-
motywy” Juliana Tuwima, 
do którego zaproszono wójta 
Gminy Lubin Tadeusza Kie-
lana, radnego Andrzeja Ol-
ka, sołtysa Józefa Kostanowi-
cza, członkinię Stowarzysze-
nia Nasz Niemstów Bożenę 
Jankowską oraz bibliotekar-
kę z Raszówki Izabelę Tyrcz.

Dzieci wspólnie z rodzica-
mi utworzyły wspaniały po-
ciąg, poruszający się w rytm 

muzyki po boisku, do które-
go dołączyli m.in. wójt Tade-
usz Kielan i radny Andrzej O-
lek.

Z rozsypanki literowej po-
wstało kolorowe hasło – „Ca-
ła Polska Czyta Dzieciom”, 
które powieszono w zakątku 
zorganizowanym przez bi-
bliotekę. Tam też dzieci mo-
gły wykazać się talentem ar-
tystycznym, malując farba-
mi na folii postacie i moty-
wy bajkowe. Mniejsze dzie-
ci mogły rysować kredkami 
kolorowankę XXL.

Licznym konkursom 
sportowym i rekreacyjnym 
nie było końca. Wszystkie 
premiowane były nagroda-
mi i słodkościami. Jedną z a-
trakcji byłą oryginalna „Fo-
tobudka”, samodzielnie 
przygotowana przez człon-
ków Stowarzyszenia „Nasz 
Niemstów”.

RODZINNY FESTYN 
„Razem zdrowo i sporto-

wo” pod takim hasłem bawi-
li się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Siedlcach, ich ro-
dzice oraz mieszkańcy Sied-
lec i okolic. Na boisku zebra-
ły się tłumy i co najważniej-
sze, każdy mógł znaleźć dla 
siebie atrakcje. 

Pokazy straży pożarnej, 
dmuchańce, tyrolka, mega 
piłkarzyki, bryczki a do tego 
dużo słodkości. Organizato-
rzy festynu, czyli miejscowa 
szkoła podstawowa i rada 
sołecka przygotowali się bar-
dzo dobrze do tegorocznego 
festynu, który był ukłonem 
dla najmłodszych z okazji 
Dnia Dziecka i tych nieco 
starszych, z okazji Dnia Mat-
ki i Dnia Ojca. Za te wszyst-
kie atrakcje dzieci pięknie się 
odwdzięczyły przygotowu-
jąc bardzo atrakcyjny i weso-

ły program artystyczny, pod-
czas którego zaprezentowa-
li się uczniowie wszystkich 
roczników, w tym najmłod-
sze przedszkolaki. Były wier-
sze, taniec, śpiew i skecze. 

- W organizacji festynu 

pomógł nam duży 
sztab ludzi. Wszyst-
kim, z wójtem Tadeuszem 
Kielanem na czele, bardzo 
serdecznie dziękujemy – mó-
wiła Krystyna Szarowska, 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Siedlcach. Wielu oso-
bom podziękowano specjal-
nymi dyplomami, w których 
znalazły się słowa: „za bez-
interesowną pomoc i życzli-
wość okazaną naszej szkole”. 

Życzenia dzieciom i ich 
rodzicom składał Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin 
i  Norbert Grabowski, prze-
wodniczący Rady Gminy 
Lubin. 

- Dziękujemy za zaprosze-
nie, bardzo lubimy tu przy-
jeżdżać, bo świetnie się 
z wami bawimy. Przygo-
towany przez was pro-
gram artystyczny był 
wspaniały i macie rów-
nie świetne stroje! Mnie 

się najbardziej spodoba-
ły białe kapelusze i czarne 
krawaty – mówił wójt Ta-
deusz Kielan. – Tak jak mó-
wiliście w wierszach i pio-
senkach, nie ma nic wspa-
nialszego niż rodzina. Życzę 

W wielu sołectwach zorganizowano festyny i zabawy dla dzieci, towarzyszyło im wiele radości i zabawy. 

KOCHAMY 
NASZE 
DZIECI  
Mnóstwo dziecięcego śmiechu, radości, 
gier i zabaw przygotowano dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Lubin. Doskonale bawili się 
także ich rodzice i dziadkowie, w wielu sołectwach 
obchody Dnia Dziecka połączono bowiem z obchodami Dnia 
Matki i Dnia Ojca. W większości z nich uczestniczył wójt Tadeusz 
Kielan, obdarowując dzieci słodyczami. Udało nam się dotrzeć z aparatem 
na kilka takich festynów i  poniżej je relacjonujemy. 

Jedną z atrakcji byłą oryginalna „Fotobudka”, 
samodzielnie przygotowana przez członków 
Stowarzyszenia „Nasz Niemstów”.

Dzieci wspólnie z dorosłymi utworzyły 
wspaniały pociąg, poruszający się w rytm muzyki 
po boisku.  

Za wszystkie atrakcje dzieci pięknie się odwdzięczyły przygotowując bardzo 
atrakcyjny i wesoły program artystyczny. 

– Tak jak mówiliście 
w wierszach 
i piosenkach, nie ma 
nic wspanialszego niż 
rodzina. Życzę wam 
i waszym rodzinom 
dużo miłości 
i szczęścia – mówił 
wójt Tadeusz Kielan.

NIEMSTÓW

NIEMSTÓW

SIEDLCE

SIEDLCE
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wam i waszym ro-

dzinom dużo mi-
łości i szczęścia.  

FESTYN Z BU-
RZĄ W TLE

Wiele a-
trakcji przy-
g o t o w a -
ło sołectwo 
Czern iec 
dla miesz-
k a ń c ó w 
wsi z oka-

zji Dnia Dzie-
cka. Niestety 

już po niecałych 
dwóch godzinach 

zabawy, przerwała 
ją gwałtowna ulewa i bu-

rza, która przeszła nad na-
szym regionem. Zaczęło się 
bardzo efektownie. Strażacy 
z OSP rozpalili dwa kop-
ce, które potem gasili praw-
dziwymi wężami z pomo-
cą oczywiście najmłodszych 
mieszkańców Czerńca. Za-
bawy było przy tym mnó-
stwo, zwłaszcza że woda 
chłodziła w wyjątkowo par-
ne sobotnie popołudnie.

-Przygotowaliśmy wiele 
atrakcji i konkursów. Dzieci 
uwielbiają malowanie twa-
rzy, zawody, konkursy, ma-
my nawet dla nich specjal-
ny, tak zwany stół szwedzki 
ze słodyczami – mówiła Re-
nata Jężak, sołtys Czerńca.

Rodzinną atmosferę za-
bawy przerwały jednak 
gwałtowne porywy wiatru 
i nadchodząca ulewa. Stra-
żacy robili co mogli by osło-

nić namioty i uczest-
ników rodzinne-
go festynu przed 
deszczem, nieste-
ty burza zmusi-
ła wszystkich do 
przerwania pik-
niku na świeżym 
powietrzu. Zaba-
wę kontynuowa-
no jednak w wiej-
skiej świetlicy. 

NA WESOŁO 
I SPORTOWO 

Dla najmłod-
szych elektryczne bu-
jaki, dla nieco starszych 
dmuchańce, przejażdż-
ki konne, a dla wszystkich 

flippery,cymbergaje, kon-
kursy plastyczne, muzycz-
ne i sportowe. Z okazji Dnia 
Dziecka dla mieszkańców O-
sieka przygotowano wiele a-
trakcji. Do tego dużo słody-
czy, ciast i napojów. Do ży-
czeń dla najmłodszych oraz 
słodkich prezentów doło-
żył się Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

-Życzę wam dużo radości 
i dobrej zabawy nie tylko z o-
kazji Dnia Dziecka, ale na co 
dzień. Także i dorosłym, by 
jak najdłużej mieli w sobie tę 
dziecięcą radość i ciekawość 
świata – mówił wójt Tadeusz 
Kielan. 

Były zawody w rzutach 
do kosza, konkurs „Mam 
talent”, rysowanie na bruku. 

- Mamy tyle nagród, że 
żadne dziecko nie wyjdzie 
od nas bez choćby drobne-

go upominku – mówił 
Ryszard Kirsz, sołtys 
Osieka.

Razem z dzieć-
mi aktywny udział 
w zabawie brali tak-
że rodzice i dziad-
kowie. Na koniec 
wszyscy biesiado-
wali przy ognisku 

i pieczonych kiełbas-
kach.

DMUCHAŃCE  
I ROZGRYWKI SPORTOWE 
Na terenach przy świet-

licy wiejskiej  w Miłosnej zor-
ganizowano  gry i zabawy dla 
najmłodszych. Dzieci mia-
ły dużo radości i frajdy z sza-

leństw na dmuchawcach i ob-
jadaniu się słodyczami. Zaba-
wę dla najmłodszych przygo-
towała rada sołecka. Na tere-
nach przy świetlicy w grach 
i zabawach wzięło udział kil-
kadziesiąt dzieci. 

-Mamy coraz więcej no-
wych, młodych mieszkań-
ców, liczymy więc na to, że 
dzieci będzie nam przyby-
wać. Dziś jest ich w wiosce o-
koło 50 – mówi sołtys Euge-
niusz Wawryk. 

W  Raszówce także zorga-
nizowano festyn rekreacyjno-
-sportowy.  Dzieci malowały 
sobie buzie, skakały na dmu-
chańcach oraz częstowały się 
słodyczami, napojami i go-
rącymi kiełbaskami. Wzię-
ły także udział w ciekawych 
konkurencjach sportowych 
zorganizowanych przez rad-
nego Marcina Nyklewicza. 
Każde dziecko otrzymało na-
grodę za uczestnictwo. 

W Gogołowicach także 
sprawiono radość dzieciom 
dzięki sołtys, radzie sołeckiej 
i radnej Sylwii Pęczkowicz-
-Kuduk. Rozegrano m.in. tur-
niej rzutów karnych, w któ-
rym piłkę ufundowaną przez 

wójta Tadeusza Kielana wy-
grał Kamil Klimaszko. Dzie-
ciom bardzo dużo frajdy spra-
wiły organizowane w parach 
pojedynki strzeleckie, ze spe-
cjalnymi pistoletami na pod-
czerwień. Maluchy mogły się 
także wyszaleć dzięki dmu-
chanym kulom, w których 
i świat wirował do góry noga-
mi , i można było bezpiecznie 
uprawiać zabawy w stylu ja-
pońskiego sumo. 

(SR , UK, MG)

wam i waszym ro-
dzinom dużo mi-

łości i szczęścia.  

FESTYN Z BU-
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ło sołectwo 
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już po niecałych 
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zabawy, przerwała 
ją gwałtowna ulewa i bu-

DZIEŃ DZIECKA

Strażacy rozpalili dwa kopce, które potem gasili 
prawdziwymi wężami z pomocą oczywiście 
najmłodszych mieszkańców Czerńca.

Dzieci bardzo były zadowolone kiedy 
malowano im buzie. 

Maluchy mogły się także wyszaleć dzięki 
dmuchanym kulom.

Najmłodszych bardzo cieszyły kolorowe 
dmuchańce i pojazdy.

Każde dziecko otrzymało nagrodę za uczestnictwo. 

CZERNIEC OSIEK

CZERNIEC

GOGOŁOWICE

RASZÓWKA

MIŁOSNA
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Kolorowo w Raszowej
Dmuchane zjeżdżalnie i basen z kulkami, 

malowanie twarzy, gry i zabawy, konkurencje 
sportowe i sprawnościowe, czy przeciąganie li-
ny – to tylko niektóre atrakcje festynu z okazji 
Dnia Dziecka, zorganizowanego przez sołtysa 
Eugeniusza Guta i Radę Sołecką wsi Raszowa.

Dzieci bawiły się doskonale, chętnie korzysta-
jąc ze wszystkich atrakcji przygotowanych przez 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Nibylandia. 
Z życzeniami, słodyczami i upominkami najmłod-
szych mieszkańców Raszowej odwiedził wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz radny Gminy 
Lubin Robert Piekut.Przepysznymi słodkimi wy-
piekami częstowały najmłodszych, ich rodziców 
i gości panie z Rady Sołeckiej Raszowej wraz 
z sołtysem. (MG)

Było to prawdziwe mo-
dowe show, przygotowywa-
ne od kilku miesięcy. Sce-
nografia naprawdę robiła 
wrażenia. Na wybiegu 
można było podziwiać Ju-
lię, Nataszę, Nadię, Ulę, 
Kubę, Alę, Klaudię i Nata-
lię.

Wspaniały pokaz tańca 
towarzyskiego zafundował 
publiczności siedmioletni 

Igor, a głosem zachwycały 
Natasza i Nadia.

Swoją literacką twór-
czością podzieliła się pani 
Emilia, która czytała wier-
sze, w tym jeden dedyko-
wany świeżo upieczonej 
sołtys Renacie Jędrak, któ-
ra przy wsparciu Rady So-
łeckiej Pieszkowa przygo-
towała tę zasługującą na 
„szóstkę” imprezę.

Były także dmuchańce, 
gry i zabawy oraz wata cu-
krowa, która jak zwykle, 
przy takich okazjach cie-
szyła się wielkim zaintere-
sowaniem. Życzenia z oka-
zji Dnia Dziecka wszyst-
kim uczestnikom złożył 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan.

(MG)

To był inny niż wszystkie i jedyny w swoim rodzaju Dzień Dziecka. Rozpoczął go Gazetowy Pokaz Mody. 

GAZETOWE SHOW W PIESZKOWIE 
Prawdziwy wybieg, 
piękne modelki 
i przystojni modele, 
niecodzienne 
kreacje, a nawet 
specjalne miejsce 
dla fotoreporterów. 
Wszystko to sprawiało, 
że Pieszków przeniósł 
publiczność na 
paryskie salony. 
Głównym materiałem 
wykorzystanym 
w pokazie była gazeta 
„Wiadomości Gminne”, 
jak zapewniali 
organizatorzy najpierw 
przeczytana „od deski 
do deski”.

 Wielką radość sprawiała 
uczestnikom festynu, i to 
nie tylko tym najmłodszym, 
co widać na fotografiach 
–fotobudka. Każdy mógł 
w niej zrobić sobie zabawne, 
pamiątkowe zdjęcie. 

Było to prawdziwe 
modowe show, 

przygotowywane 
od kilku miesięcy

Igor, a głosem zachwycały 

Swoją literacką twór-
czością podzieliła się pani 
Emilia, która czytała wier-
sze, w tym jeden dedyko-
wany świeżo upieczonej 
sołtys Renacie Jędrak, któ-
ra przy wsparciu Rady So-
łeckiej Pieszkowa przygo-
towała tę zasługującą na 
„szóstkę” imprezę.

Były także dmuchańce, 
gry i zabawy oraz wata cu-
krowa, która jak zwykle, 
przy takich okazjach cie-
szyła się wielkim zaintere-
sowaniem. Życzenia z oka-
zji Dnia Dziecka wszyst-
kim uczestnikom złożył 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan.

(MG)

GAZETOWE SHOW W PIESZKOWIE GAZETOWE SHOW W PIESZKOWIE 
 Wielką radość sprawiała 
uczestnikom festynu, i to 
nie tylko tym najmłodszym, 
co widać na fotografiach 
–fotobudka. Każdy mógł 
w niej zrobić sobie zabawne, 
pamiątkowe zdjęcie. 

Było to prawdziwe 
modowe show, 

przygotowywane 
od kilku miesięcy

Turniej rugby, tyrolka, konkursy i zabawy, 
a także dmuchane zjeżdżalnie – to tylko część 
atrakcji przygotowanych przez Sołtysa i Radę So-
łecką Krzeczyna Wielkiego z okazji Dnia Dziecka. 
Festyn – jak co roku – cieszył się dużym zaintere-
sowaniem najmłodszych mieszkańców, ale zdecy-
dowanie największe wrażenie zrobiło na publiczno-
ści płonące auto, które gasiły dwie jednostki straży po-
żarnej. 

Co roku podczas festynu z okazji 
Dnia Dziecka sołtys Krzeczyna 
Wielkiego Jerzy Tadla może liczyć 
na wsparcie miejscowej OSP. Tak 
było i tym razem. Po raz pierwszy 
jednak do współpracy zaproszono 
jeszcze dwie jednostki OSP Gminy 
Lubin, z Zimnej Wody i Księginic. 
Akcja gaszenia wraku samochodu 
przebiegła naprawdę imponująco. 

Uporanie się z ogniem zajęło stra-
żakom zaledwie kilka minut.

Na najmłodszych czekała cała 
masa innych atrakcji. Można było 
wziąć udział w zajęciach z robotyki, 
konkursach sportowych i spraw-
nościowych, wygrywając przy tym 
naprawdę atrakcyjne nagrody.

W Turnieju Rugby o Puchar 
Wójta Gminy Lubin wzięło udział 

pięć drużyn, 
które rozgry-
wały swoje 
mecze 

w dwóch kate-
goriach klas: 

czwartych i pią-
tych. W obydwu 

triumfowały drużyny 
gospodarzy, występujące 

w barwach UKS „Huragan” Krze-
czyn Wielki, a na kolejnych uplaso-
wały się reprezentacje SP 14 
i „Miedziowych” Lubin.

Rozgrywkom i zabawom przy-
glądali się m.in. wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz radny Janusz 
Zarenkiewicz, a o oprawę arty-
styczną zadbał zespół „Lubin” 
z Krzeczyna Wielkiego.  (MG)

Płonące auto na festynie
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Piękny spektakl 
w wykonaniu 
przedszkolaków 
i uczniów, 
wspólne 
muzykowanie 
ze studentami 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
i festyn 
uświetniły 
obchody 
patrona Szkoły 
Podstawowej 
w Szklarach 
Górnych - Jana 
Brzechwy.

Utwory Jana Brzechwy 
znają doskonale najmłodsi, 
ale wychowali się przecież  
na nich także ich rodzice.  
Wszystkich zachwyciły 
wspaniałe dekoracje i kolo-
rowe stroje oraz scenariusz 
spektaklu z udziałem ucz-
niów, w którym w uroczy 
sposób przypomniano te 
najbardziej znane utwory Ja-
na Brzechwy. 

- Staramy się jak najlepiej 
kultywować tradycje i inicjo-
wać nowe przedsięwzięcia. 
Nasza szkoła istnieje już od 
72 lat, dwa lata temu z dumą 

przyjęliśmy imię Jana Brze-
chwy i otrzymaliśmy sztan-
dar – mówiła Elżbieta Pias-
ny, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Szklarach Górnych. 
– Twórczość Jana Brzechwy 
jest nie do przecenienia 
w procesie wychowawczym. 
Jest pełna humoru ale jedno-
cześnie prawd życiowych. Je-
steśmy dumni z naszego pa-
trona i nasi uczniowie udo-
wadniają to swoją codzienną 
pracą i osiągnięciami.

Szkoła realizuje wiele pro-
jektów, m.in. dzięki współ-
pracy z Uniwersytetem 
Wrocławskim dzieci uczą się 
świata po angielsku, toleran-
cji i  kultury innych krajów 
a przy tym doskonalą język. 
Uczniowie angażują się tak-
że  w wolontariat i  akcje cha-
rytatywne.

- Cieszy nas, że rodzice da-
rzą nas zaufaniem, co prze-
kłada się na wzrost liczby 
uczniów naszej szkoły. Nie 

byłoby tak, gdyby nie dosko-
nała kadra, ludzie dobrej wo-
li, przyjaciele szkoły i wójt 
Tadeusz Kielan. Mamy teraz 
okazję podziękować wszyst-
kim za wszelką pomoc i życz-
liwość – mówiła dyrektor 
Elżbieta Piasny.

W imieniu wójta Gminy 
Lubin, gratulacje i życzenia 
uczniom, nauczycielom i ro-
dzicom składała Barbara 
Tórz, kierownik referatu 
oświaty Urzędu Gminy Lubin 
oraz Zofia Marcinkiewicz, 

przewodnicząca komisji 
oświaty Rady Gminy Lubin.  

- Jana Brzechwę nazwano 
poetą dziecięcej radości. Je-
go twórczość jest bliska 
dzieciom, a utwory przeno-
szą czytelników w wesoły, 
kolorowy, beztroski i pełen 
fantastycznych postaci 
świat. Niezwykle bogata 
i różnorodna twórczość jest 
skarbnicą wiedzy o życiu, 
ludziach i ich charakterach, 
źródłem wskazówek doty-
czących postępowania. Ży-
czę uczniom, aby w swoim 
życiu kierowali się zawsze 
odpowiedzialnością i szla-
chetnością, a dokonywane 
w oparciu o te wartości wy-
bory były powodem ich oso-
bistej satysfakcji oraz dumy 
całej społeczności szkolnej. 
W dniu Święta Patrona ży-
czę wszystkim, a zwłaszcza 
nauczycielom i uczniom bo-
gatej wyobraźni twórczej, 
otwartości na pomysły i in-
spiracje, a także szczęścia 
i radości –  list gratulacyjny 
o takiej treści odczytywała 
Barbara Tórz. 

Po oficjalnej części ucz-
niowie zabrali wszystkich 
w świat baśni i magii za 
sprawą świetnie przygoto-
wanego spektaklu „Urlop 

na Bergamutach” . Scena-
riusz  przygotowała Agata 
Szymańska,  dekoracje Da-
nuta Kasperska-Więczkow-
ska, a w organizację zaan-
gażowali się wszyscy wy-
chowawcy przygotowując 
dzieci do udziału w przed-
stawieniu.

Później zarówno dzieci, 
nauczyciele jak i goście zo-
stali zaproszeni do wspólne-
go muzykowania i udziału 
w międzynarodowej orkie-
strze, której przewodzili 
czterej muzycy –studenci 
z Turcji, Słowacji, Wielkiej 
Brytanii i Indii. Wszyscy byli 
zachwyceni i muzykowanie 
dało im  bardzo dużo rado-
ści, podobnie jak wspólna 
zabawa na festynie na ter-
nach wokół szkoły.     (SR)

JUBILEUSZ

Sala gimnastyczna szkoły pękała w szwach. Placówkę odwiedzili przedstawiciele władz powiatu, gminy, rad 
sołeckich, rodzice, emerytowani i obecni nauczyciele oraz oczywiście uczniowie, którzy z wypiekami na twarzy, 
ale i z dumą brali udział w specjalnym przedstawieniu. 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
W SZKLARACH GÓRNYCH 

Uczniowie zabrali wszystkich w świat baśni i magii za sprawą świetnie 
przygotowanego spektaklu „Urlop na Bergamutach” . 

- Jesteśmy dumni 
z naszego patrona 
i nasi uczniowie 
udowadniają to 
swoją codzienną 
pracą i osiągnięciami 
– mówiła Elżbieta 
Piasny, dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
w Szklarach Górnych.

W imieniu wójta 
Gminy Lubin, 
gratulacje 
i życzenia uczniom, 
nauczycielom 
i rodzicom składała 
Barbara Tórz, 
kierownik referatu 
oświaty Urzędu 
Gminy Lubin oraz 
Zofia Marcinkiewicz, 
przewodnicząca 
komisji oświaty Rady 
Gminy Lubin.   
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Są matkami i żonami, ojcami i mężami, pracują zawodowo, zajmują się domem i innymi licznymi obowiązkami, a mimo to zawsze znajdują czas na swoje pasje, którymi dzielą się z innymi, 
sprawiając że życie jest bardziej kolorowe, pełniejsze i więcej w nim uśmiechu.

ANIOŁY KULTURY GMINY LUBIN ROZDANE

W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY PRZYZNANE ZO-
STAŁY TAKŻE NAGRODY ZA DŁUGOLETNIĄ, 
35-LETNIĄ PRACĘ. STATUETKAMI SUPER ANIO-
ŁÓW UHONOROWANO DWA ZESPOŁY FOLKLORY-
STYCZNE – „LUBIN” I „KONICZYNKI”. W TEN SPO-
SÓB PODKREŚLONO ICH WKŁAD W ROZWÓJ I PIE-
LĘGNACJĘ WALORÓW NASZEGO KRAJU, PRZEJA-
WIAJĄCEGO SIĘ W MUZYCE I TAŃCU. 

ANIOŁY KULTURYANIOŁY KULTURY
Po raz trzeci przyznane zostały Anioły Kultury Gminy Lubin. Uroczystej Gali 
towarzyszył wyjątkowy koncert Katarzyny Jamróz, okraszony sporą dawką 
subtelnych żartów aktora i kabareciarza Rafała Piechoty przy doskonałym 
akompaniamencie fortepianu i kontrabasu.

Statuetki i nagrody pieniężne, przy-
znawane przez Ośrodek Kultury Gmi-
ny Lubin, mają za zadanie zmobilizo-
wać i upublicznić osoby, dla których 
szeroko pojęta kultura w różnych płasz-
czyznach, staje się nie tylko hobby ale 
też częścią, a niejednokrotnie sensem 
życia. Sama nominacja do tej prestiżo-
wej nagrody jest ogromnym wyróżnie-
niem, świadczącym o wartości działań 
osób zgłoszonych do konkursu.

Powołana Rada Artystyczna w skła-
dzie: Patrycja Słota, Elżbieta Kochan, 
Joanna Ślipko i Barbara Tórz, nie mia-
ła łatwego zadania. Po długich i burzli-
wych obradach ustalono jednak osta-
teczną klasyfikację laureatów, którą 
publikujemy obok.

W tym roku po raz pierwszy przy-
znane zostały także nagrody za długo-
letnią, 35-letnią pracę. Statuetkami Su-
per Aniołów uhonorowano dwa ze-
społy folklorystyczne – „Lubin” i „Ko-
niczynki”. W ten sposób podkreślono 
ich wkład w rozwój i pielęgnację walo-
rów naszego kraju, przejawiającego się 
w muzyce i tańcu.

Nie zapomniano także o najmłod-
szych. Głównym celem Ośrodka Kul-
tury Gminy Lubin stała się dbałość 
o rozwój dziecięcych i młodzieżowych 
form aktywacji. Dlatego też, w kate-
gorii którą nazwano Młode Nadzieje, 
przyznano wyróżnienia dla grup ma-
jących ogromny wkład w rozwój za-
interesowań dzieci i młodzieży: „Sto-

krotki”, „Rozśpiewane Pastuszki”, Te-
atr Tańca i Studio Piosenki „Łał”.

Ukoronowaniem uroczystości był 
spektakl, nawiązujący do tegoroczne-
go patrona Dni Kultury Gminnej Jona-
sza Kofty.  W przedstawieniu pod tytu-
łem „Kofta, nastroje i żart”, wyreżyse-
rowanym i prowadzonym przez Rafa-
ła Piechotę, zebrani mogli oglądać ak-
torkę i piosenkarkę Katarzynę Jamróz, 
której w prezentacji towarzyszyli wspa-
niali muzycy Jacek Skowroński i Mar-
cin Chenczke. To była duchowa i ar-
tystyczna uczta, pełna emocji i wzru-
szeń, która dzięki wyjątkowemu uroko-
wi artystki oraz towarzyszących jej mu-
zykom zapisze się w pamięci publiczno-
ści na bardzo długo…  (OKGL/MG)

Nagrody wręczali wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz 
przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski.
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KATEGORIA MALARSTWO, 
RZEŹBA 
  Laureat:

- Jan Bartkowicz z Niemstowa, 
zgłoszony przez sołtysa wsi 
Niemstów, Józefa Kostanowicza
  Nominacje:

- Maria Galuba z Siedlec, zgłoszona 
przez sołtysa wsi Siedlce, Stanisława 
Ryńca

KATEGORIA RĘKODZIEŁO
  Laureat:

- Ewa Sawczenko z Niemstowa, 
zgłoszona przez sołtysa wsi 
Niemstów Józefa Kostanowicza
  Nominacje:

- Cecylia Szwedo z Osieka, zgłoszona 
przez sołtysa wsi Osiek Ryszarda Kirsza
- Paulina Myśków z Miłosnej, 
zgłoszona przez Izabelę Kostka – 
Galvin z Miłosnej 
- Halina Kowalska z Niemstowa, 
zgłoszona przez sołtysa wsi 
Niemstów Józefa Kostanowicza
- Zdzisław Wyrębski z Pieszkowa, 
zgłoszony przez sołtys wsi Pieszków 
Renatę Jędrak
- Małgorzata Ryś z Osieka, zgłoszona 
przez Iwonę Mazur z Osieka
- Urszula Kurowska z Niemstowa, 
zgłoszona przez sołtysa wsi 
Niemstów Józefa Kostanowicza

KATEGORIA LITERATURA, 
FILM, TEATR
W tej dziedzinie nie udało się wyłonić 
jednego laureata. Zbyt obszerny zakres 
skłonił kapitułę jury do przyznania 
dwóch nagród.
  Laureaci:

- Antonina  Buchta z Osieka, 
zgłoszona przez sołtysa wsi Osiek 
Ryszarda Kirsza
- Kabaret „Ale Baby” z Krzeczyna 
Małego, zgłoszony przez Kamila Lisa 
z Krzeczyna Małego
  Nominacje:

- Liliana Nowak z Księginic, 
zgłoszona przez zespół „Jarzębina” 
z Księginic

 KATEGORIA ANIMATOR 
KULTURY
  Laureat:

- Iwona Kacperska z Bukownej, 
zgłoszona przez sołtysa wsi 
Bukowna, Czesława Niemca
  Nominacje:

- Kamil Lis z Krzeczyna Małego, 
zgłoszony przez Beatę Satławę
- Barbara Czekajło ze Szklar Górnych, 
zgłoszona przez Mirosławę Ratajek 
z Obory
- „Buczynianki”, zgłoszone przez 
Sylwię Pęczkiewicz – Kuduk 
z Miłoradzic

 KATEGORIA MUZYKA, 
TANIEC, ŚPIEW
  Laureat:

- zespół wokalny „Iskra”, zgłoszony 
przez Zbigniewa Kądziołka z Lubina
  Nominacje:

- Anna Rawska z Bukownej, 
zgłoszona przez sołtysa wsi 
Bukowna Czesława Niemca
- Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
w Przedszkolu im. Jana Pawła II 
w Raszówce, zgłoszony przez sołtysa 
wsi Raszówka Tadeusza Kosturka

Są matkami i żonami, ojcami i mężami, pracują zawodowo, zajmują się domem i innymi licznymi obowiązkami, a mimo to zawsze znajdują czas na swoje pasje, którymi dzielą się z innymi, 
sprawiając że życie jest bardziej kolorowe, pełniejsze i więcej w nim uśmiechu.

ANIOŁY KULTURY GMINY LUBIN ROZDANE

W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY PRZYZNANE ZO-
STAŁY TAKŻE NAGRODY ZA DŁUGOLETNIĄ, 
35-LETNIĄ PRACĘ. STATUETKAMI SUPER ANIO-
ŁÓW UHONOROWANO DWA ZESPOŁY FOLKLORY-
STYCZNE – „LUBIN” I „KONICZYNKI”. W TEN SPO-
SÓB PODKREŚLONO ICH WKŁAD W ROZWÓJ I PIE-
LĘGNACJĘ WALORÓW NASZEGO KRAJU, PRZEJA-
WIAJĄCEGO SIĘ W MUZYCE I TAŃCU. 

Ukoronowaniem 
uroczystości był 
spektakl „Kofta, 
nastroje i żart”.
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Podziel się 
książką

Gminna Biblioteka Publiczna 
zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych do udziału w kolejnej edy-
cji ogólnopolskiej akcji 
BOOKCROSSING. Po raz XV 
miłośnicy książek mają możli-
wość wzięcia udziału w tym nieco-
dziennym wydarzeniu.

Biblioteki z terenu Gminy Lubin 
(w Raszówce, Chróstniku, Księgi-
nicach, Miłoradzicach, Niemsto-
wie i Oborze) włączyły się w obcho-
dy XV edycji Ogólnopolskiego 
Święta Wolnych Książek poprzez 
przygotowanie stolików „bookcros-
singowych”, gdzie wszyscy chętni 
mogli wymieniać się książkami: 
przynieść swoje i wybrać te, które 
ich zainteresują. Idea bookcrossin-
gu to założenie, że literaturę należy 
rozpowszechniać. Książ-
ki powinny podróżować 
od jednego czytelnika do 
drugiego, by mogły żyć 
i spełniać swoje zadanie. 
W tej podróży  ważne 
jest to, że po prostu są 
czytane. Nie stoją na 
półkach jako ozdoby, 
stają się dostępne dla 
każdego zainteresowa-
nego.

Kolejną okazja do po-

dzielenia się książka była zbiórka 
książek pod hasłem „Podaruj 
książkę choremu”. Organizatorem 
akcji jest Miedziowe Centrum 
Zdrowia. Do wspólnego zbierania 
książek włączyły się biblioteki 
w Raszówce, Księginicach i Nie-
mstowie, gdzie można było przy-
nieść książki, które zostaną przeka-
zane do Szpitala. Zbiórka darów 
książkowych dla MCZ trwała do 15 
czerwca!

Jeśli ktoś chciałby przekazać 
książki bezpośrednio do MCZ pro-
simy kontaktować się z p. Dorotą 
Bojaryn, tel. 76 84 60 206, mailto: 
dbojaryn@mcz.pl, ul. M. Skłodow-
skiej-Curie 66, 59-300 Lubin.

(IT) 

Organizatorzy zachęcają: 
„Jeżeli macie Państwo 
w domu książki, których 
przeczytanie Waszym 
zdaniem mogłyby sprawić 
przyjemność i urozmaicić 
czas pacjentom 
przebywającym w naszym 
Szpitalu, to chętnie je 
przyjmiemy. 

rozpowszechniać. Książ-

od jednego czytelnika do 

i spełniać swoje zadanie. 

Znamy Gminnego 
Mistrza Ortografii

Zofia Świerzowska 
wygrała Gminny Kon-
kurs Ortograficzny 
„Złote Pióro”, który od-
był się w Szkole Podsta-
wowej w Niemstowie. 
Uczestniczyły w nim 
czteroosobowe repre-
zentacje wszystkich 
gminnych szkół podsta-
wowych.

Konkurs składał się 
z dwóch etapów: indy-
widualnego dyktanda 
w formie testu oraz 
grupowego testu orto-
graficznego. Po dłu-
gich obradach, w cza-
sie których jurorzy 

sprawdzali prace i li-
czyli punkty ogłoszono 
zwycięzców konkursu. 
Przebiegowi konkursu 
przyglądała się Barba-
ra Tórz, kierownik Re-

feratu Oświaty, Kultu-
ry, Kultury Fizycznej 
i Zdrowia Urzędu Gmi-
ny w Lubinie.

Organizatorzy słowa 
podziękowania kierują 

do Rady Rodziców SP 
w Niemstowie, za po-
moc w przygotowaniu 
konkursu.

(MG/PW)

 PIERWSZE MIEJSCE ZDOBYŁA ZOFIA ŚWIERZOW-
SKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA 
SIENKIEWICZA W SIEDLCACH. NA DRUGIM UPLA-
SOWAŁA SIĘ ALEKSANDRA GUMBALSKA ZE SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W RA-
SZÓWCE, A NA TRZECIM WIKTORIA OGŁODZIŃSKA 
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNI-
CKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM. 

Konkursowy list miał opi-
sywać relacje z tatą, ojczy-
mem czy ojcem zastępczym 
i stanowić próbę odpowiedzi 
na pytanie: kim jest i co dla 
mnie znaczy mój tata.

Swoje prace nadesłało 3256 
uczniów z klas czwartych i pią-
tych szkół podstawowych z ca-
łego kraju. W okręgu legni-
ckim oceniała je senator Do-
rota Czudowska.

– Do naszej edycji konkur-
su wpłynęło 174 prace z 25 
szkół. Wszystkie były cieka-
we, niepowtarzalne, osobiste 
i wzruszające. Mówiły o róż-
nych sytuacjach życiowych, 
uczuciach oraz emocjach – 
tęsknocie, żalu, miłości – 
mówiła parlamentarzystka.

Wyróżnienie w konkursie 
otrzymał list Aleksandry Kraw-
czyk z klasy V, ale gratulacje po-

płynęły do wszystkich uczniów 
Szkoły Podstawowej w Krzeczy-
nie Wielkim: Katarzyny Żogal-
skiej z kl. VI, Amelii Prętkiej z kl. 
V, Konrada Wojtowicza z kl. VI, 
Julii Werbnej kl. V i Maury Wit-
kowskiej z kl. V.

W uroczystym podsumo-
waniu akcji „List do taty” 
uczestniczył wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan.

(MG/SP w Krzeczynie Wielkim)

Za udział w konkursie jego uczestnikom osobiście podziękowała Senator RP Dorota Czudowska. Jego celem było 
propagowanie idei świadomego i dojrzałego ojcostwa. 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU „LIST DO TATY” 
Siedmiu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim wzięło udział w 4. edycji konkursu „List do Ojca. List do Taty”, 
zorganizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we 
współpracy z Fundacją im. Cyryla i Metodego, pod honorowym patronatem 
Rzecznika Praw Dziecka.

Senator Dorota 
Czudowska  serdecznie 
podziękowała 
dyrektor szkoły 
Elżbiecie Młynek 
oraz polonistce,  
koordynatorowi 
konkursu Małgorzacie 
Szelidze. 
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III Gminny Rajd 
Rowerowy „Znam 
Gminę Lubin” 
za nami. Liczba 
uczestników 
zgłoszonych 
w regulaminowym 
terminie 
przekroczyła 
trzysta osób, 
a na mecie 
rajdu zjawiło 
się grubo ponad 
400 zawodników 
i gości. 

Atrakcją rowerowego pikni-
ku był konkurs na najciekaw-
szy i najbardziej egzotyczny ro-
wer oraz prezentacja replik za-
bytkowych rowerów, wykona-
nych w drewnie własnoręcznie 

przez wójta Gminy Lubin Ta-
deusza Kielana, opatrzonych 
imiona synów i wnuków szefa 
gminnego samorządu. 

Na linii startu stanęło do-
kładnie 318 mieszkańców 
Gminy Lubin, bijąc rekord 
ubiegłorocznej edycji. Miejsce 
zbiórki, godzinę startu oraz 
trasę przejazdu każde sołe-
ctwo i zgłoszone grupy ustala-
ły indywidualnie.  W czasie 
rajdu można było zdobyć od-
znaki „Znam Gminę Lubin”: 
brązową i srebrną za odwie-
dzenie odpowiednio trzech 
i czterech dowolnych miejsco-
wości na trasie przejazdu i po-
twierdzenie tego faktu na swo-
jej karcie. 

Przy zdobywaniu złotej od-
znaki należało przebyć wyty-
czony szlak pątniczy Św. Jaku-
ba lub odwiedzić pięć dowol-
nych miejscowości znajdują-
cych się w Gminie Lubin.

Pierwsi cykliści pojawili się 
na mecie przy wielofunkcyj-
nym boisku sportowym w Go-
rzelinie już około godziny 

14:30. Na linii mety członko-
wie lubińskiego oddziału 
PTTK na bieżąco weryfikowa-
li potwierdzenia uczestników 
i wręczali rowerzystom od-
znaki „Znam Gminę Lubin”.

Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan uroczyście przywitał 
wszystkich uczestników im-
prezy i zaprosił do wspaniałej 
zabawy. Podziękował za tak 
liczne przybycie i życzył uda-
nej zabawy.

Najliczniejszą grupą 
uczestników okazali się cykli-
ści z sołectw Krzeczyn Wielki, 
Gogołowice, Miłoradzice oraz 
Miłosna. 

W klimat pikniku wprowa-
dził uczestników zespół 
„SIEDLECKA NUTA” pre-
zentując specjalnie na tę oka-
zję dobrany repertuar tury-
styczny. Popołudnie wypełniły 
liczne konkursy i zabawy pro-
wadzone przez członków 
PTTK oraz animacje dla 
najmłodszych, przeplatane 
występami wokalnymi zespo-
łu z Siedlec.

III Rajd Rowerowy Gminy 
Lubin – to także święto 
najmłodszych mieszkańców. 
Z myślą o nich przygotowano 
gigantyczną dmuchaną zjeż-
dżalnię, budowle z klocków 
przestrzennych, dmuchanie 
balonów, puszczanie ogrom-
nych baniek mydlanych i wie-
le innych atrakcji. 

Z kolei wśród starszych du-
żym zainteresowaniem cie-
szyły się liczne konkursy spor-
towe, prowadzone przez 
Gminnego Instruktora Spor-
tu Jerzego Tadlę. W rywaliza-
cji „RZUT SIÓDMIAKA”, 

najlepsza okazała się Nikola 
Narbutowicz z Obory. 

W konkursie „STRZAŁ 
W POPRZECZKĘ” w katego-
rii dzieci zwyciężył Dawid 
Gratcierewicz z Kłopotowa, 

natomiast w kategorii męż-
czyzn radny Gminy Lubin Pa-
tryk Jarkowiec, który swoją 
nagrodę przekazał publiczno-
ści, rzucając ją w stronę zgro-
madzonych. 

W konkurencji „UNIHO-
KEJ” triumfował Arek Pazoła, 
drugą pozycję zajął Natan 
Jamróz, a trzecią Paweł Kocurski.

W tym roku po raz pierwszy 
w historii rajdu rowerowego 
oceniany był najciekawszy 
i najbardziej egzotyczny ro-
wer. W tym konkursie zwycię-
żyły Maja Klisowska i Marta 
Srebrniak z Gogołowic.

Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymali nagrody 
rzeczowe a wśród uczestników 
rajdu rozlosowano rowerowe 
upominki, których sponsorami 
byli Centrum Rowerowe Polo-
nia Jacek Bodyk - Sklep Rowe-
rowy w Lubinie, Firma mSport 
Józefa Macyszyna z Lubina 
oraz Gmina Lubin. 

Na wszystkich uczestników 
rajdu, czekała prawdziwa gro-
chówka oraz kiełbaski z grilla. 

Olbrzymia frekwencja pod-
czas III Gminnego Rajdu Ro-
werowego „Znam Gminę Lu-
bin” sprawiła, że już planowa-
na jest kolejna edycja. Tym ra-
zem do zdobycia będzie od-
znaka „niespodzianka”..

Organizatorem III Gmin-
nego Rajdu Rowerowego była 
Gmina Lubin, a  współorgani-
zatorem Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział „Zagłębie Miedzio-
we”.  (AS/MG) 

REKORD NA GMINNYM 
RAJDZIE ROWEROWYM 

„Znam Gminę Lubin”  

Podczas rajdu prezentowana była mini-wystawa replik zabytkowych rowerów, wykonanych przez wójta Tadeusza Kie-
lana, które trafić mają do tworzonego Muzeum Gminy Lubin. 
 - Do stworzenia kolekcji starych rowerów zainspirowały mnie m.in. wizyty w muzeach transportu, które zwiedzałem 
w zachodniej Europie. Oryginał „Wojtka” zobaczyłem przed dziesięcioma laty w Wiedniu i już wtedy postanowiłem, że 
postaram się wykonać jego wierną kopię. „Antek” - to z kolei rower, który na początku XX wieku wykonywany był 
przez polskich górali. Jego oryginał znajduje się w muzeum w Rabce. Pozostałe były powszechnie używane w drugiej 
połowie XIX wieku m.in. w Niemczech czyli także na obecnych naszych terenach. Myślę, że niejeden młody człowiek 
będzie zdumiony, że służyły one kiedyś jako środki transportu – mówi Tadeusz Kielana, wójt Gminy Lubin. 

ROWEROWA KOLEKCJA 

 NA GMINNYM  NA GMINNYM 
RAJDZIE ROWEROWYM RAJDZIE ROWEROWYM 

W konkursie na najciekawszy i najbardziej 
egzotyczny rower zwyciężył pojazd Mai Klisowskiej 
i Marty Srebrniak z Gogołowic.

Dawid Gratcierewicz  z Kłopotowa zwyciężył 
w konkursie „Strzał w poprzeczkę” ,. 

Na czele połączonej grupy z Ustronia i Goli 
jechał przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski.  
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Gmina Lubin czyta dzieciom
Przez cały tydzień, od 2 do 9 
czerwca w wielu 
miejscowościach w Gminie 
Lubin, zorganizowano wiele 
spotkań mających jedno wspólne 
przesłanie-  „Czytanie łączy”. 
Pod takim hasłem obchodzono 
XVII Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom. 
Najmłodszym czytali wójt 
Tadeusz Kielan, radni, sołtysi, 
przedstawiciele społeczności 
lokalnej oraz bibliotekarki.
Uroczysta inauguracja XVII OTCD 
miała miejsce podczas Festynu 
Rodzinnego w Niemstowie 2 

czerwca. Wszystko zaczęło się, 
jak nakazuje tradycja, od 
wspólnego czytania 
„Lokomotywy” Juliana Tuwima 

(piszemy o tym na str. 7 WG). 
Podczas całego tygodnia 
pracownicy bibliotek odwiedzali 
przedszkola. Podczas spotkań 

czytano maluchom, ale także 
zachęcano do wspólnej zabawy 
i pracy twórczej. Zajęcia odbyły 
się w Szklarach Górnych 
(Biblioteka w Oborze) oraz 
w Oddziale zamiejscowym 
w Lubinie Przedszkola 
W Raszówce (Biblioteka 
w Chróstniku). 
Przedszkolaków z Miłoradzic mile 
zaskoczyła wizyta pani bibliotekarki 
– zwykle to dzieci odwiedzają 
bibliotekę. Czytano również 
podczas Pikniku rodzinnego z okazji 
Dnia Dziecka organizowanego przez 
Oddział Przedszkolny i filię 

biblioteczną w Miłoradzicach. 
(Biblioteka w Miłoradzicach).
Bibliotekę w Raszówce 
odwiedzili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Raszówce, ale 
także bibliotekarka 
poprowadziła warsztaty w jednej 
z klas w szkole. Podczas zajęć 
czytelniczych dzieci poznały 
ciekawą literaturę, w tym bliżej 
poznały formę literacką jaką jest 
pamiętnik. Jedna z grup wcieliła 
się w role redaktorów 
„Świerszczyka”, a inni wyruszyli 
w podróż po Włoszech 
z bohaterem opowiadania 

„O psie, który jeździł koleją”. 
Zakończeniem Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom 
było spotkanie w Księginicach 
z okazji Nocy Bibliotek – 9 
czerwca. Szczegółowa relacja 
z wydarzenia opublikowana jest 
powyżej. W zajęciach 
i spotkaniach podczas XVII OTCD 
uczestniczyło blisko 300 dzieci.
Więcej szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych 
miejscowości, gdzie świętowano 
XVII OTCD na stronie Biblioteki 
w Raszówce: 
biblioteka-raszowka.pl.  (IT)

Tegoroczna edycja pod 
hasłem „Rzeczpospo-

Czyta” zainspirowała 
organizatorów do 

powiązania święta Bibliotek 
z obchodami 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz promowa-

nia polskich pisarzy 
i twórców.

W Bibliotece 
w Księginicach 

uczestnicy 
mieli okazję 
poznać pol-
skie „Le-
gendy 
z diabłem” 
podczas 
spektaklu 

w wykona-
niu Teatru 

w Drodze. Panie aktorki 
zdradziły parę sekretów pra-
cy na scenie i wyjaśniły dzie-
ciom kilka trudnych wyra-
zów używanych w teatrze, 
np. rekwizyt czy scenogra-
fia.

Okazją do wspólnej pracy 
twórczej dzieci i rodziców 
było wykonywanie kotylio-
nów oraz pomponów cheer-
leaderek– wszystko w bar-
wach biało-czerwonych. 
Dzieci deklarowały, że użyją 
pomponów do kibicowania 
reprezentacji Polski pod-
czas piłkarskich mistrzostw 
świata.

Na pamiątkę spotkania 
w bibliotece „wyrosło” 
drzewko życzeń dla Polski! 
Każdy uczestnik na jednym 
z przygotowanych papiero-
wych liści mógł napisać 
bądź narysować osobiste ży-
czenia dla swojej ojczyzny 
na stulecie odzyskania nie-
podległości. Powstały pięk-
ne, poetyckie teksty i wspa-
niałe laurki, które długo bę-
dą przypominały o Nocy Bi-
bliotek. Wszystkie zawisły 
obok liści z fragmentami 
wierszy Zbigniewa Herberta 
na specjalnie przygotowa-
nym drzewku. (27 paździer-
nika 2017 Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej ustanowił 
rok 2018 Rokiem Zbigniewa 
Herberta).

Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny Lubin wraz z Filipem 
Dworakiem i dużą grupą 

dzieci czytali oraz deklamo-
wali wiersz Władysława Beł-
zy „Katechizm polskiego 
dziecka” znany bardziej pod 
tytułem „Kto ty jesteś? Polak 
mały”. Jak na wielkich uro-
czystościach bywa, nie za-
brakło pysznego tortu przy-
gotowanego przez mamy – 
czytelniczki Biblioteki oraz 
słodyczy, które przekazał 
dzieciom wójt. Słodkości 
przywiózł również radny An-
drzej Olek, który od pierw-
szej edycji, rokroczne wraz z  
rodziną bierze udział w Nocy 
Bibliotek.

Na koniec, zajadając pysz-
ną pizzę oraz popcorn wszy-
scy uczestnicy obejrzeli film 
„Tarapaty” w reżyserii Marii 
Karwowskiej. Projekcja fil-
mu możliwa była w bibliote-
kach oficjalnie zgłoszonych 
do akcji „Noc Bibliotek 
2018”.

Wśród dzieci biorących 
udział we wspólnej zabawie 
w Księginicach rozlosowa-
no nagrody pozyskane od 
firm, instytucji oraz wy-
dawnictw i przekazane do 
bibliotek. Organizatorzy 
dziękuję firmie PHU EDEN 
Marek Baraniewski, Cafe-
-bar Pan Cogito oraz Ewie 
Cieślak sklep makarAn 
w Księginicach.

(IT)

Po raz czwarty w Gminie Lubin świętowano Noc Bibliotek. 

Noc Bibliotek 
w Księginicach

Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin wraz 
z Filipem Dworakiem 
i dużą grupą dzieci 
czytali oraz deklamowali 
wiersz Władysława 
Bełzy „Katechizm 
polskiego dziecka” 
znany bardziej pod 
tytułem „Kto ty jesteś? 
Polak mały”.

Na pamiątkę spotkania 
w bibliotece „wyrosło” 
drzewko życzeń dla Polski!

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce wspólnie z filią w Księginicach 
przygotowała dla uczestników wiele atrakcji i niespodzianek. W spotkaniu wziął 
udział wójt Tadeusz Kielan, który wraz z dziećmi pisał życzenia i czytał wiersz.
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Uczniowie klas V, VI i VII 
Szkoły Podstawowej w  Krze-
czynie Wielkim wraz z wy-
chowawcami gościli w stoli-
cy Polski. Celem wyjazdu by-
ło poznanie Warszawy, 
a szczególnie miejsc znanych 
tylko  z telewizyjnych obra-
zów. Przez cały czas wyciecz-
ki dopisywała pogoda i hu-
mory. Realizację trzydniowe-

go programu wsparli towa-
rzyszący uczniom przewod-
nicy. Dzięki nim zwiedzający 
poznali najważniejsze obiek-
ty i najpiękniejsze zabytki 
Warszawy.

Pierwszego dnia spaceru-
jąc ulicami miasta podziwia-
no zabytkowe kamienice 
i pomniki. Na trasie wędrów-
ki znalazły się Zamek Kró-

lewski, Katedra Św. Jana, 
Rynek, Barbakan, Pomnik 
Małego Powstańca, Belwe-
der, Pałac Prezydencki, po-
mniki: Jana Kilińskiego, 
Adama Mickiewicza, Miko-
łaja Kopernika. Dzieci miały 
szczęście oglądać zmianę 
warty przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza, a także zoba-
czyć z bliska pomnik Ofiar 

Tragedii Smoleńskiej. Po-
znano też najpiękniejszy 
obiekt pałacowo-parkowy 
w Europie – Łazienki Kró-
lewskie  oraz podziwiano pa-
noramę miasta z 30-tego pię-
tra Pałacu Kultury i Nauki.

Drugiego dnia zwiedza-
no  Muzeum Wojska Pol-
skiego. Uczniowie prócz 
zdobytej wiedzy, dotykali 
eksponatów na dziedzińcu 
muzeum sprawdzając ich 
działanie. Z muzeum udano 
się do Wilanowa. Tu uczest-
nicy wycieczki podzielni na 
dwie grupy, poznali historię 
Jana III Sobieskiego i jego 
żony Marysieńki. Na zakoń-
czenie z wykorzystaniem 
XVII – wiecznych strojów, 
kręcono sceny filmowe na 
podstawie usłyszanych cie-
kawostek z życia królewskiej 
pary. Z dużym zaangażowa-
niem wcielali się w role ak-
torów, garderobianych, re-

żyserów, scenarzystów i in-
nych. Inwencja twórcza do-
pisała i powstały sceny fil-
mowe niemal jak z  XVII 
-wiecznej Polski. Następnie 
udano się na Cmentarz Po-
wązkowski- największą 
i najważniejszą nekropolię 
narodową, w której udało 
się odnaleźć nagrobki zna-
nych ludzi m.in.: Violetty 
Villas, Ireny Jarockiej, Cze-
sława Niemena czy Zbignie-
wa Nienackiego.

Podczas jazdy zwiedzano 
okolicę również z okiem au-
tokaru, oglądano budynki 

ambasad, sejmu, senatu, 
mosty, stadion narodowy, 
Bibliotekę Uniwersytecką 
i inne.

Ostatni dzień pobytu 
w stolicy zakończyła wizyta 
w Centrum Nauki Kopernik. 
Tutaj uczniowie poznali pra-
wa nauki poprzez samodziel-
ne przeprowadzanie do-
świadczeń na interaktyw-
nych wystawach.

Wycieczka wzbogaciła 
uczniowską wiedzę i zacieś-
niła wzajemne relacje kole-
żeńskie.

(MSz)

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze WG, w tekście „O ruchu drogowym wiedzą 
wszystko” błędnie podaliśmy kwalifikację końcową turnieju. Na 
drugim miejsce uplasowali się bowiem uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Raszówce, którzy byli wieloletnim liderem tego konkursu i w tym 
roku zdobyli wicemistrzostwo. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. 
Redakcja

Z Krzeczyna Wielkiego do stolicy 

Nasza młodzież z  Gminnego Gimnazjum w Lubinie, 
zgodnie ze słowami Ericha Fromma, że „Nie jest 
bogaty ten co dużo ma, ale ten co dużo daje”,  prężnie 
działa charytatywnie i wolontariacko.  W ramach tych 
przedsięwzięć uczniowie realizują się w wielu obszarach. 
Jednym z nich jest współpraca z Zespołem  Szkół  
i Placówek Oświatowych w Lubinie.

Tym razem warsztaty od-
były się z okazji Dnia Dzie-
cka. Podczas  organizowa-
nych zajęć uczniowie gimna-
zjum  pod kierunkiem Marty 
Mazur wraz z młodszymi ko-
legami  układali wieże z ku-
beczków, kaczuszki z klo-
cków, lepili z plasteliny, a tak-
że bawili się na sportowo.  

Zajęcia częściowo odbyły się 
na świeżym powietrzu, gdzie 
przeprowadzono zabawy 
z klanzą, mecz piłki nożnej 
i grę w „zbijanego”.  Wspólny 
czas z małymi przyjaciółmi 
zwieńczył spacer i ochłoda 
przy osiedlowej fontannie. 

Z informacji jaką wysyłają 
wychowankowie naszego 

Gimnazjum takie zajęcia dają 
im wiele pozytywnych emo-
cji, a ponadto pozwalają na 
otwarcie się  na każdego czło-
wieka i jak mówią: „uśmiech 
na twarzach tych wspania-
łych dzieciaczków jest bez-
cenny”. 

(www.gimnazjumgl.
superszkolna.pl) 

Już po raz trzeci Gimnazjum w Lubinie przygotowało  warsztaty dla  niepełnosprawnych  dzieci 
z  Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. 

WARSZTATY DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Festyn 
z okazji 
św. Floriana

Pokazy ratownictwa medycznego, technicznego, gaszenia 
pożaru, występy orkiestry dętej, solistów i zespołów oraz wiele 
innych atrakcji dla młodszych i dużo starszych. Program 
tegorocznego, jubileuszowego festynu rodzinnego z okazji Dnia 
Strażaka, którego Gmina Lubin była sponsorem była bardzo 
bogaty i przyciągnął  całe, liczne rodziny. 
Już od pięciu lat strażacy z Państwowej Straży Pożarnej wraz 
z liczną reprezentacją druhów  z Ochotniczych Straży Pożarnych 
prezentują swój sprzęt i umiejętności na specjalnie 
organizowanych festynach. Program był bardzo atrakcyjny, 
dopisała pogoda i na lubińskich błoniach od godziny  15 do 21 
było bardzo dużo ludzi. 
- Ten majowy festyn to zabawa i integracja dla mieszkańców 
Gminy Lubin i prezentacja umiejętności naszych strażaków, 
z których jesteśmy bardzo dumni – mówił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin, który z dużym zainteresowaniem oglądał nasze 
wozy strażackie i rozmawiał z naszymi druhami.
Festyn rozpoczął się uroczystym przejazdem samochodów 
strażackich ulicami Lubina, było więc głośno i kolorowo. Z Gminy 
Lubin prezentowały się cztery jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Zimnej Wody, Księginic, Niemstowa i Szklar Górnych.
- Ludzie najczęściej pytają o nasz sprzęt i pozują do zdjęć 
w naszych hełmach– mówił ze śmiechem Tomasz Noga z OSP 
Niemstów. Co chwilę później potwierdził kilkuletni Dawid, 
któremu dużo radości sprawiło się wdrapanie za kierownicę 
ogromnego wozu i uśmiechanie się do zdjęć, w ogromnym jak na 
niego, czerwonym hełmie.
W trakcie festynu były pokazy ratownictwa wysokościowego, 
technicznego, medycznego i pokazy gaszenia pożaru. 
Przygotowano wiele zabaw dla dzieci, jak i konkursy dla 
dorosłych. Występowała orkiestra dęta, soliści oraz nasza 
Siedlecka Nuta. Festyn zakończył koncert gwiazdy wieczoru, 
którą był Dawid Kwiatkowski. Niektóre fanki czekały na jego 
występ pod sceną ponad 12 godzin.   

(SR) 

To podczas tegorocz-
nych zebrań sprawozdaw-
czych gminnych jednostek 
OSP, kiedy  podsumowy-
wano ubiegłoroczne osiąg-
nięcia, wójt Tadeusz Kie-
lan stwierdził, że skoro 
tych sukcesów jest tak du-
żo, to warto w sposób 
szczególny wyróżnić naj-
lepszych strażaków w po-

dziale na kategorie kobiet 
i mężczyzn. Już samo no-
minowanie do tytułu Stra-
żak Roku jest  dużym wy-
różnieniem. 

Komisji konkursowej 
w czteroosobowym składzie 
przewodniczył Eryk Górski, 
komendant powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Lubinie.

- Ten wybór był bardzo 
trudny, bo znamy się z pracy 
na akcjach ratowniczych, ale 
także współpracujemy na co 
dzień przy różnych działa-
niach profilaktycznych, 
szkoleniach i zawodach. Mo-
gę zdradzić, że dwa dni po-
dejmowaliśmy decyzję. Gra-
tuluje zarówno nominowa-
nym, jak i zwycięzcom – mó-
wi komendant Eryk Górski. 

- Jesteśmy z Was bardzo 
dumni i cieszę się, że mogę 
Wam wręczyć te statuetki, 
dyplomy i nagrody. Możecie 
być wzorem dla młodych 
mieszkańców naszej gminy 
i mam nadzieję, że będziecie 
mieli wielu naśladowców 
i coraz więcej młodych ludzi 
będzie wstępować w szeregi 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych – mówił wójt Tadeusz 
Kielan. 

Irena Dworak, to pierwsza 
kobieta w szeregach OSP 

Księginice. Była kronika-
rzem, dziś jest skarbnikiem, 
uczestniczyła w roku ubie-
głym w ponad 90% akcji ra-
towniczo-gaśniczych. 
W uzasadnieniu wniosku 
czytamy, że ”… nie boi się 
wyzwań, co udowodniła nie-
jednokrotnie w trakcie akcji 
i bardzo czynnie uczestniczy 
w życiu straży”.

Krzysztof Pokój jest wice-
prezesem OSP w Zimnej 
Wodzie, brał udział w wielu 
akcjach, w których jako or-
ganizator i dowódca wyka-
zuje się dużym zasobem wie-
dzy. W uzasadnieniu wnio-
sku czytamy, że „wielokrot-
nie wyróżnił się wzorową po-
stawą, ofiarnością i pełną 
determinacją. Nie ulega pre-
sji, potrafi zachować opano-
wanie, do tego służy radą 
i pomocą młodszym dru-
hom”.

(SR)

Irena Dworak z OSP w Ksieginicach oraz Krzysztof Pokój z OSP w Zimnej 
Wodzie zostali laureatami konkursu Strażak Roku 2017. 

PRZYZNANO TYTUŁY
STRAŻAKA 
ROKU 2017
Laureatów wybrano spośród 11 osób, nominowanych do tego tytułu przez 
zarządy jednostek OSP Gminy Lubin. To pierwsze tego typu wyróżnienia 
w naszej gminie, ale ich inicjator czyli wójt Tadeusz Kielan zapowiada, że 
będą kontynuowane w kolejnych latach.  

OSP Czerniec nominował Edwarda Szuszkiewicza, OSP Gorzyca Mirosława Witkowskiego, OSP Krzeczyn 
Wielki Marcina Trafidło, OSP Księginice Łukasza Kurka i Irenę Dworak, OSP Niemstów Michała 
Mościwskiego, OSP Raszówka Ninę Sobol oraz Damiana Dobrowolskiego, OSP Szklary Górne Romana 
Kosacza, OSP Zimna Woda Karolinę Szymańską i Krzysztofa Pokój. 
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Wyróżniających się strażaków 
nagrodzono odznaczeniami 
i awansami zawodowymi. 
Brązowym medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa” nagrodzono także 
Tadeusza Kielana wójta Gminy Lubin.  

Strażak to zawód najwięk-
szego zaufania społecznego, 
to także służba i powołanie  
związane z ratowaniem ludz-
kiego życia i dobytku. Dlate-
go kiedy świętują strażacy to 
kierowane w ich stronę ży-

czenia i wyrazy uznania, są 
wyjątkowe i  pełne dumy. 

- Strażacy nie pytają o za-
szczyty i nagrody. Bycie stra-
żakiem, to bezinteresowna 
służba innym, ciągła praca 
nad sobą i doskonalenie 

własnych umiejętności. To 
odpowiedzialność, męstwo 
i bohaterstwo na co dzień. 
Ten uroczysty dzień niech 
będzie powodem do Waszej 
dumy i satysfakcji z dobrze 
wypełnionych obowiązków 
służbowych. Niech podejmo-
wanym działaniom zawsze 
towarzyszy strażacka dewiza 
„Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek” – mówił Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin

W ubiegłym roku strażacy 
z Lubina wyjeżdżali do 954 
akcji. 51% z nich miało miej-

sce na terenie Lubina, 30% 
to wyjazdy do pożarów. Mi-
niony rok strażacy zapisują 
do udanych, zmodernizowa-
no bowiem system łączności 
radiowej, kupiono dużo no-
wego sprzętu, rozpoczyna 
się także remont siedziby 
straży. W tym roku kupione 
będą także nowe samochody, 
w tym jeden dla naszego 
OSP w Czerńcu.

- Dziękuje władzom mia-
sta, powiatu i Gminy Lubin 
za życzliwość i wsparcie fi-
nansowe. Zawsze możemy 
na was liczyć – mówił Eryk 

Górski, komendant PSP 
w Lubinie.

- Gratuluje Wam i jedno-
cześnie bardzo was proszę 
żebyście przekazali wyrazy 
uznania waszym rodzinom, 
bowiem tylko one wiedzą, 
jak wyczerpująca i pełna po-
święcenia jest wasza praca – 
mówił do strażaków Marek 
Kamiński z-ca komendanta 
wojewódzkiego  PSP we 
Wrocławiu.

Z okazji dnia strażaka, na-
grodzono wielu funkcjona-
riuszy awansami i odznacze-
niami.   (SR)

Jak co roku, gminne jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej, sta-
nęły w szranki by wygrać w kon-
kurencjach na najlepszą męską 
i kobiecą drużynę. Zawody roze-
grano w dwóch konkurencjach: 
ćwiczenie bojowe i sztafeta pożar-
nicza 7 x 50m z przeszkodami. 
Drugi rok z rzędu na podium sta-
nęła drużyna męska z Niemstowa, 
niepokonana okazała się także ko-

bieca reprezentacja z Zimnej Wo-
dy. 

Zawody rozegrano na pięknym 
nowym obiekcie sportowym 
w Szklarach Górnych. Zanim jed-
nak rozpoczęła się rywalizacja do-
konano uroczystego wręczenia zło-
tych, srebrnych i brązowych medali 
„Za zasługi dla pożarnictwa”” oraz 
odznak „Strażak wzorowy”. Obok 
wykaz nagrodzonych.

Do rywalizacji sportowej stanę-
ło 9 drużyn, w tym dwie kobiece, 
z Zimnej Wody i Raszówki. Każda 
z nich składała się z 10 osób, które 
brały udział w ćwiczeniach bojo-
wych i sztafecie pożarniczej 7 x 
50m z przeszkodami.

W kategorii kobiet w obu zada-
niach lepsza okazała się reprezenta-
cja Zimnej Wody, zdobywając pu-
char i I miejsce. W kategorii męż-

czyzn czołówka, która wygrała ćwi-
czenia bojowe to: Niemstów, Zimna 
Woda, Gorzyca. W sztafecie pierw-
sze miejsce także zajął Niemstów, 
z równą liczbą punktów na drugim 
miejscu uplasowały się Szklary Gór-
ne i Zimna Woda, na trzecim miej-
scu Gorzyca. W klasyfikacji general-
nej puchar i I miejsce wywalczył Nie-
mstów, drugą lokatę Zimna Woda, 
trzecią Gorzyca.  (SR) 

Z okazji Dnia Strażaka i przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Państwowa 
Straż Pożarna zorganizowała uroczysty apel na lubińskim rynku. 

ODZNACZENIA 
I AWANSE STRAŻAKÓW

MEDALE ZA SZCZE-
GÓLNE OSIĄGNIĘCIA 
NA RZECZ OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 
DLA STRAŻAKÓW OSP 
Z GMINY LUBIN
  Złoty medal otrzymały dwie 

osoby, w tym 
Krzysztof Pokój OSP Zimna 
Woda
  Srebrnym medalem 

nagrodzono 7 osób, w tym 
Damiana Dobrowolskiego 
z OSP w Raszówce
Pawła Cisaka z OSP 
Księginice.
  Brązowy medal 

„Za zasługi dla 
pożarnictwa”.
Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin 
Marek Kuchciak 
OSP Raszówka
Jacek Górniak 
OSP Raszówka
Paweł Doniec 
OSP Raszówka

ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA”
 Wiesław Kunecki  OSP Gorzyca
 Adam Oborski OSP Szklary Górne
SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA”
 Janusz Matkowski OSP Zimna Woda 
BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA”
 Ryszard Chudy OSP Czerniec
 Stanisław Poczynek  OSP Księginice
 Mateusz Dec  OSP Niemstów
 Radosław Serafinowicz OSP Niemstów

ODZNAKI „STRAŻAK WZOROWY”
 Piotr Sokołowski OSP Czerniec
 Szymon Jakóbczak  OSP Księginice
 Henryk Nagaj OSP Księginice
 Tomasz Pielarz OSP Księginice
 Marcin Poczynek OSP Księginice
 Mariusz Charymski  OSP Szklary Górne
 Paweł Kołkowski OSP Raszowa
 Marcin Strelecki OSP Raszowa
 Grzegorz Mularz OSP Raszowa
 Robert Piekut OSP Raszowa
 Piotr Łuczkowiec  OSP Zimna Woda

Zawody sportowo-pożarnicze 

Wójt Tadeusz Kielan wraz 
z reprezentantami dwóch 
zwycięskich drużyn.
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Bo jak się tu nie śmiać, 
kiedy męska reprezentacja 
zespołu folklorystycznego 
„Lubin” z Krzeczyna Wiel-
kiego w uroczej damskiej 
sukience i kwietnym wianku 
śpiewa damskie parte mu-
zyczne. Zresztą przez całą 
spartakiadę zespół „Lubin” 
umilał uczestnikom czas, 
przygotowano kilka  mu-
zycznych prezentacji połą-
czonych z tańcami. Śpiewa-

no także podczas wspólne-
go biesiadowania, wtedy 

znane utwory nucili 
już prawie wszyscy. 

W programie 
spartakiady, jak 
sama nazwa 
wskazuje, było 
wiele sportowych 

konkurencji i ćwi-
czeń.  Trenowano 

sylwetkę i prawidło-
wą postawę, w ćwicze-

niach podzielonych  na 
kilka osobnych bloków. 
W pierwszym wejściu in-
struktorka skupiła się na 
ćwiczeniach ogólnorozwo-
jowych, w przerwach mię-
dzy konkurencjami sporto-
wymi prowadzone były jesz-
cze zajęcia ujędrniające po-
śladki oraz rozciągające 
i rozluźniające. Nagrody dla 
uczestników tych zajęć sta-
nowiły wejściówki do lubiń-
skich siłowni. 

W ramach relaksu można 
było również skorzystać 
z warsztatów, które organi-
zowane były pod nazwą „Od 
owieczki do niteczki”. Pod-

czas tych zajęć każdy mógł 
własnoręcznie wykonać 
z wełny owczej drobne upo-
minki, takie jak laleczki, 
breloczki i inne bibeloty. 
Uczestnicy zabrali je ze so-
bą jako pamiątkę z im-
prezy. Podziwiano także 
wyroby takie jak swetry, 
czapki, szale, które wyko-
nała instruktor warsztatów 
oraz  słuchano opowieści 
o tradycjach i zwyczajach 
tkackich.

Jednakże zwyczajowo 
największe emocje 
wzbudzały konkurencje 
sportowo-zabawowe. 
Przygotowano ich pięć, 
w tym rozbijanie pira-
midy z puszek, rzut wał-
kiem i kaloszem do ce-
lu, jazdę Formułą 1, któ-
rą była taczka oraz nar-
ty zespolone, które 
wymagały wyjątko-
wej koordynacji ru-
chu członków ze-
społu. Obok prezen-
tujemy wyniki wszystkich 
konkurencji. 

Impreza przebiegała 

w przyjacielskiej atmosfe-
rze, w której liczyła  się 
przede wszystkim integra-
cja oraz wspólna zabawa 
przy muzyce biesiadnej, 

grillu oraz pysz-
nym cieście 

przygotowa-
nym przez 
panie z Go-

rzycy.  (SR)

STRONA SENIORA

I. KONKURENCJA ROZBIJANIA 
PIRAMIDY Z PUSZEK, WZIĘŁY 
W NIEJ UDZIAŁ 24 OSOBY, 
PIERWSZE TRZY MIEJSCA ZAJĘLI:

1. Mucha Janina
2. Starzyk Edward
3. Wenke Waldemar
II. KONKURENCJA „RZUT 
WAŁKIEM DO CELU”, 
WYSTARTOWAŁO  W NIEJ 13 PAŃ, 
PIERWSZE  MIEJSCA ZAJĘŁY:

1. Rogalska Inna
2. Starzyk Eugenia
3. Stec Jolanta

W tej konkurencji oprócz 
standardowych upominków 
ufundowanych przez Gminę Lubin, 
specjalną nagrodę w postaci wałka 
ufundował i wręczył dla 
zwyciężczyni sołtys Gorzycy Jan 
Olejnik. 

III. W KONKURENCJI „RZUT 
KALOSZEM DO CELU”, 
WYSTARTOWAŁO 9 PANÓW - 
PIERWSZE  MIEJSCA ZAJĘLI:

1. Starzyk Edward
2. Zabawa Józef
3. Tadla Jerzy
IV. W KONKURENCJI „FORMUŁA 
1”, CZYLI WYŚCIGU PAR NA 
TACZKACH, STARTOWAŁO 7 
ZESPOŁÓW, NA CZELE 
UPLASOWAŁY SIĘ PARY:

1.  Lenik Stanisław/
Ratajczak Antonina

2.  Olejnik Jan/
Senków Anna

3.  Jaszczyszyn Andrzej/
Gorczakowski Grzegorz 

V. W KONKURENCJI „BIEG NA 
NARTACH ZESPOLONYCH”  
PUCHAR WÓJTA GMINY LUBIN 
WYGRAŁA 
drużyna z Krzeczyna Wielkiego 
w składzie: Kumor Danuta, Lenik 
Grażyna, Berlich Maria, Nowosiadło 
Tomasz.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Jan Olejnik sołtys Gorzycy i jednocześnie radny Gminy Lubin.   

II SPARTAKIADA DLA SENIORÓW 
GMINY LUBIN
Na terenach sportowo-rekreacyjnych w Gorzycy 
zorganizowano  kolejną spartakiadę dla 
seniorów. Wszyscy się świetnie bawili przez 
wiele godzin, bowiem pracownicy referatu 
oświaty Urzędu Gminy Lubin, zadbali o taką 
organizację imprezy, aby każdy mógł znaleźć 
coś odpowiedniego dla siebie. I zadowolenie 
uczestników potwierdziło, że tak było! A do 
tego co niemiara śmiechu!

Zespół „Lubin” umilał uczestnikom czas, 
przygotowano kilka  muzycznych prezentacji 
połączonych z tańcami.

Przygotowano wiele konkurencji, które zapewniały wszystkim dobrą zabawę. 

Seniorów odwiedził 
wójt Tadeusz Kielan 
i Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady 
Gminy Lubin. 
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ty zespolone, które 
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3.  Jaszczyszyn Andrzej/
Gorczakowski Grzegorz 

V. W KONKURENCJI „BIEG NA 
NARTACH ZESPOLONYCH”  
V. W KONKURENCJI „BIEG NA 
NARTACH ZESPOLONYCH”  
V. W KONKURENCJI „BIEG NA 

PUCHAR WÓJTA GMINY LUBIN 
NARTACH ZESPOLONYCH”  
PUCHAR WÓJTA GMINY LUBIN 
NARTACH ZESPOLONYCH”  

WYGRAŁA 
drużyna z Krzeczyna Wielkiego 
w składzie: Kumor Danuta, Lenik 
Grażyna, Berlich Maria, Nowosiadło 
Tomasz.
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SZACHOWE SYMULTANY
Z WÓJTEM 

Tradycyjnie już symultany kończą roczny cykl programu „Szach-Mat”, realizowanego w szkołach Gminy Lubin.

Symultana – to mecz szachowy, w którym 
jeden szachista gra jednocześnie z wieloma 

przeciwnikami. To już tradycja,
że na zakończenie roku szkolnego wójt Gminy 

Lubin Tadeusz Kielan, posiadający 
II kategorię szachową, mierzy się z uczniami, 

uczestniczącymi w programie, 
ale także z tymi, którzy grę w szachy traktują 

jako hobby. 

– Już podczas ubiegłorocz-
nych rozgrywek uczniowie 
zadziwili mnie poziomem 
swoich umiejętności. W tym 
roku jest on jeszcze wyższy. 
Gratuluję wyników i życzę 
dalszych sukcesów, przypo-
minając i podkreślając, że gra 
w szachy naprawdę przydaje 
się w życiu, ponieważ kształci 
pamięć, umiejętność abstrak-
cyjnego i logicznego myśle-
nia, rozwija wyobraźnię prze-
strzenną, co wpływa na roz-
wój intelektu, zwiększa ak-
tywność umysłową i rozbudza 
twórcze zdolności – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy Lu-
bin.

Szef gminnego samorządu 
zapowiedział kontynuację 
programu „Szach-Mat” w no-
wym roku szkolnym, a także 
możliwość podnoszenia sza-
chowych umiejętności po-
przez stworzenie kół zaintere-
sowań w gminnych szkołach.

– W programie „Szach-
-Mat” uczestniczą uczniowie 
klas I-III. Dotychczas nie miał 
on swojej kontynuacji, ale do-

cierają do nas sygnały, że ci 
którzy „połknęli szachowego 
bakcyla”, chcieliby kontynuo-
wać naukę i szlifować zdobyte 
umiejętności. Stąd pomysł 
założenia kół szachowych, w 
szkołach, w których ta dyscy-
plina znajdzie swoich amato-
rów – zapowiada wójt Tade-
usz Kielan.

A pierwsi chętni są już 
m.in. w Krzeczynie Wielkim.

– Mamy uczniów, którzy 
nie pojawiają w szkole bez 
szachów i grają w każdej wol-
nej chwili, wykorzystując do 
tego także przerwy – mówi 
nauczyciel Jarosław Turyk.

Program „Edukacja przez 
szachy w szkole Szach-Mat” 
realizowany jest w Gminie 
Lubin od trzech lat. W ra-
mach projektu odbyło się 
szkolenie dla nauczycieli, któ-
re ukończyło 25 pedagogów. 
Nauka gry w szachy odbywa 
się raz w tygodniu, jako obo-
wiązkowy przedmiot rozsze-
rzający podstawę programo-
wą.

(MG)

Bardzo wysoki poziom miały również szachowe potyczki z 
Niemstowie. Symultana odbyła się podczas obywającego się 
w tym dniu Festynu Rodzinnego. Do szachownic zasiedli Piotr 
Zborowski, Wojciech Olek, Milena Ławnik, Grzegorz Sysak, 
Tomasz Górniak, Michał Rudź, Piotr Noga, Kamil Klimaszka i 
opiekun Monika Siedziukiewicz. To były zacięte pojedynki, ale 
najlepszy, bo wygrany stoczył najmłodszy uczestnik symultany 
Tomasz Górniak z klasy II. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach 
Górnych do szachowego pojedynku przystąpili Julia 
Gawłowicz, Beata Zieleniec, Kacper Fuczyło, Oskar Kłos, 
Marcel Zieliński, Mateusz Zbylski, Bartosz Błauciak i 
Hubert Kałuża oraz nauczyciel matematyki Tomasz Haber. 
Wszystkie pojedynki zakończyły się arcymistrzowskimi 
remisami, ale najdłużej przy szachownicach pozostali 
Tomasz Haber oraz Beata Zieleniec i Julia Gawłowicz. 
Wykonana własnoręcznie przez wójta Tadeusza Kielana 
figura skoczka trafiła do Beaty i do Julii.
– W tym przypadku obydwie dziewczynki zasłużyły na tę 
nagrodę, bo prezentują podobny bardzo wysoki poziom 
szachowych umiejętności – wyjaśnia Tadeusz Kielan.

W Osieku symultanę z wójtem wygrała Lena Kot.  Bardzo 
dobrze spisali się także pozostali uczestnicy:  Marcin 
Chmurzyński, Kuba Kozłowski, Oskar Oleszczuk, Dagmara 
Strama, Gracjan Urbanik, Marlena Wójtowicz i Mateusz Trela. 
Te pojedynki, podobnie jak mecz z opiekunem Dorotą Kusio 
zakończyły się arcymistrzowskim remisami.

Równie zacięta walka toczyła się w Krzeczynie Wielkim. 
Przystąpili do niej Patryk Tabin, Paweł Koziura i Adrian 
Madej z klasy VII, Piotr Kownacki, Maura Witkowska i 
Kacper Wójcik z klasy V, Jagoda Szczepańska z klasy III, 
Mikołaj Kucharewicz z klasy II i Piotr Stefanowicz z klasy 
I. To właśnie poziom umiejętności Piotra, najmłodszego 
zawodnika symultany szczególnie doceniony  został przez 
wójta Tadeusza Kielana i nagrodzony własnoręcznie 
wykonaną statuetką skoczka. Ostatni od szachownicy – po 
wyczerpującym pojedynku – odszedł opiekun szachistów z 
Krzeczyna Wielkiego Jarosław Turyk. Ten pojedynek także 
zakończony został arcymistrzowskim remisem.

W Szkole Podstawowej w Siedlcach w szachowej symultanie 
uczestniczyli Jakub Szczęsny, Weronika Myrchel, Robert 
Salamon, Igor Ćwiertniewicz, Kamil Moliński, Rafał Skura, 
Krystian Kocaj i Korneliusz Smolarek oraz tato jednego 
z szachistów Korneliusz Smolarek.
Najdłuższe meczy rozegrali Robert Salomon i Rafał Skura. Do 
Roberta trafiła pamiątkowa figura skoczka.

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce do 
szachownic zasiadło ośmiu uczniów: Krzysztof Pasternak 
z klasy VII, Bartosz Terefelko z klasy VI, Krzysztof Zyga i 
Maciej Słomiński z klasy IV, Bartosz Piotrowski i Antonii 
Wieruszewski z klasy III, Szymon Isztwan i Amelia 
Gretkierewicz z klasy I oraz nauczyciel Marcin Nyklewicz.
Poziom  rozgrywek stał na naprawdę wysokim 
poziomie, a najlepszy okazał się Bartosz Terefelko, 
który zwyciężył szachową potyczkę z szefem gminnego 
samorządu. Otrzymał za to dodatkową nagrodę w postaci 
własnoręcznie wyrzeźbionej przez wójta Tadeusza 
Kielana figury szachowej. Pozostałe mecze zakończyły 
się arcymistrzowskim remisami – czyli remisami 
uzgodnionymi przez obydwu graczy.

W TYM ROKU NAJLEPSI ZAWOD-
NICY NAGRADZANI SĄ STATUET-
KĄ SKOCZKA, WYKONANĄ 
WŁASNORĘCZNIE PRZEZ WÓJTA 
TADEUSZA KIELANA.

RASZÓWKA

KRZECZYN WIELKI

SZKLARY GÓRNE

NIEMSTÓW

OSIEK

SIEDLCE
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Awans Transportowca 
Kłopotów-Osiek nie był 
przesądzony do ostatnich se-
kund meczu, kończącego se-

zon 2017/2018, który roz-
grywany był w Studzion-
kach. Przegrana z miejsco-
wym „Błyskiem”, a nawet re-

mis przy jednoczesnym zwy-
cięstwie „Platana” Siedlce 
z Victorią „Niemstów” prze-
kreślały marzenia o awansie. 
Wówczas awansowałby 
„Platan” a nie „Transporto-
wiec”. Siedlce zrobiły swoje 
pokonując „Victorię” 9:0, ale 
i Transportowiec nie odpuś-
cił pokonując „Błysk” 2:0. 

- To był nasz cel i nasze 
marzenie. Musiało się 
udać, choć droga do tego 
awansu nie było prosta. Je-
sień była dla nas najlepsza, 
wygraliśmy prawie wszyst-
kie mecze. Wyjątkami były 
przegrana z „Platanem” 
i remis ze „Błyskiem” Stu-

dzionki, któ-
remu dziś 
udowodnili-
śmy, że jeste-
śmy lepsi. Ma-
my ambitne pla-
ny, chcemy nie tyl-
ko utrzymać się w A-
-Klasie, ale zagościć 
w czołówce tabeli. Nowe 
boisko, nowy zarząd i nowa 
drużyna, bo ze starego 
składu zostało kilku zawod-
ników – stanowią poten-
cjał, którego nie chcemy 
zaprzepaścić – mówi Pa-
tryk Jarkowiec, grający pre-
zes Transportowca Kłopo-
tów-Osiek. 

Do zwycięstwa w II legni-
ckiej grupie B-Klasy popro-
wadził drużynę trener Prze-
mysław Kotlarz. 

- Przed nami pracowity 
okres. Po miesiącu wakacyj-
nej przerwy wznowimy tre-
ningi, mamy zamiar spotykać 
się dwa, może trzy razy w ty-
godniu. Grać będziemy ligę 
wyżej, więc na pewno będzie 
trudniej. Musimy zadbać 
o obecną kadrę, ale też doko-
nać wzmocnień. To co do-
tychczas udało nam się osiąg-
nąć – to wielki sukces. Je-
stem bardzo dumny z chło-
paków, bo cała runda była 

jakby przeciwko nam. Pod-
czas gdy jesień była niezwy-
kle udana, wiosną prawie 
wszystko sprzysięgło się 
przeciwko nam, a jednak 
wywalczyliśmy awans, z któ-
rego bardzo się cieszę – mó-
wi Przemysław Kotlarz, pre-

zes „Transportowca” Kłopo-
tów-Osiek. 

Władze klubu, choć nie-
pewne w stu procentach 
awansu do A-Klasy, dosko-
nale przygotowały się do 
świętowania sukcesu. Były 
dyplomy, medale, zimne og-
nie i race.  Z gratulacjami 

pojawili się wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan,  

przewodniczący Rady 
Gminy Norbert Gra-

bowski, radni Zofia 
Marcinkiewicz i Ja-
nusz Zarenkiewicz, 
sołtys Osieka Ry-
szard Kirsz oraz 
wierny kibic i dzia-

łacz klubu Transpor-
towiec Kłopotów-

-Osiek Franciszek Deli-
mata. Impreza, w której 

uczestniczyły całe rodziny 
zawodników i działaczy klu-
bu trwała do późnych godzin 
wieczornych. 

Po raz ostatni „Transpor-
towiec”  awansował do A-
-Klasy w 1994 r. Utrzymał 
się w niej przez trzy lata. 

(MG)  

Historyczny awans Transportowca Kłopotów-Osiek  

DOBRY SEZON
- Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było! Radość i satysfakcja 
są ogromne – mówił tuż po wywalczeniu awansu do wyższej ligi Janusz 
Chmielewski, założyciel „Transportowca”,  jego były zawodnik, trener 
i prezes. Radości nie kryli także obecni członkowie zarządu klubu 
z prezesem Patrykiem Jarkowcem na czele, jak również trener 
Przemysław Kotlarz i zawodnicy. Hucznie świętowano awans, 
o którym ostatecznie zadecydował dopiero ostatni mecz sezonu…  

A-KLASA 
I OKRĘGÓWKA 
Pewnie utrzymały się w swoich 
ligach grająca w Klasie 
Okręgowej „Iskra” Księginice 
oraz nasze drużyny z Klasy 
A „Unia” Miłoradzice 
i „Fortuna” Obora. „Iskra” 
zakończyła sezon na 11 
pozycji, a podopieczni 
Remigiusza Postrożnego 
wielokrotnie udowadniali, że 
prezentują wysoki poziom 
i potrafią zaskakiwać. Juniorzy 
trenujący pod okiem prezesa 
klubu Karola Grolewskiego 
pozwalają spokojnie patrzeć 
w przyszłość drużyny 
z Księginic. 
Nasze zespoły z A-Klasy „Unia” 
Miłoradzice i „Fortuna” Obora 
zajęły odpowiednio dziesiąte 
i jedenaste miejsce. 

Sezon 2017/2018 do udanych zaliczy większość zespołów Gminy Lubin grających w B-Kla-
sie. Z czuba tabeli tylko trzecia lokata powędrowała poza naszą gminę. Doskonale - po dwu-
letniej przerwie- w B-Klasie odnalazł się „Platan” Siedlce, który miał olbrzymie szanse na 
awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Ostatecznie awansował „Transportowiec”, ale za-
wodnicy „Platana” pokazali naprawdę dobrą piłkę nożną, zaciętość i potencjał, który z pew-
nością wykorzystają w nowym sezonie. Olbrzymi progres ma na koncie także „Huzar” Ra-

szówka, które poprzedni sezon kończył na przedostatnim miejscu w tabeli, a w obecnym 
wiódł w niej prym do końca rozgrywek, ostatecznie kończąc z czwartą lokatą. Piąte miejsce 
w II legnickiej grupie B-Klasie wywalczyła Unia Szklary Górne. Zespół rozgrywał mecze na 
obcych murawach, ale nowy sezon rozpocznie u siebie – na nowoczesnym obiekcie sporto-
wym, który ma zostać otwarty pod koniec wakacji. Jedenaste miejsce zajęła Victoria Niem-
stów. 

FENOMEN B-KLASY 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  5/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „ 
PRZEKAZYWANIE WŁADZY ODBYWA SIĘ BEZ REMANENTU”. Nagrodę otrzymuje  Robert Gierula 
z Raszowej Małej. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, 
pokój nr 3 (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. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na 
odpowiedzi czekamy do 13 lipca 2018 r. Spośród osób, które odgadną hasło krzyżówki 
rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Dwaj policjanci zastanawiają 
się, co kupić komendantowi na 
urodziny. 
- Może książkę? - mówi jeden. 
- Eee... coś ty, książkę to on już 
ma.

***
Poniedziałek, siódma rano. 
W tramwaju ścisk. Nagle 
wśród stłoczonych ludzi ktoś 
woła: 
- Czy jest tu lekarz?! 
- Jestem! - krzyczy pasażer 
z daleka i przyciska się przez 
tłum. Gdy lekarz dochodzi do 

wołającego, ten pyta: 
- Choroba gardła na 
6 liter?

***
Przychodzi dwóch facetów 
obok Sejmu i słyszą jak wrzyscy 
drą się: „Sto lat! Sto lat!” 
Jeden do drugiego: 
- Ktoś tam chyba ma urodziny. 
- Nie. Wiek emerytalny 
ustalają.

***
Okulista do pacjenta:
- Mam dla pana dwie nowiny, 
dobrą i złą.

- Niech pan zacznie od dobrej, 
doktorze.
- Niedługo będzie mógł pan 
czytać bez okularów.
- To wspaniale, panie 
doktorze, cudownie! A zła?
- Ucz się pan Braillea.

***
Ojciec obserwuje córkę, która 
wraca z randki. 
- Masz oczko na prawej 
pończoszce. 
- Wiem. 
- Gdy wychodziłaś miałaś na 
lewej.

***
U dentysty:
- Ile kosztuje wyrwanie zęba?
- 100 złotych.
- 100 złotych za kilka minut 
pracy?!
- Jeśli pan chce - mogę wyrywać 
powoli.

***
Niedziela, po kościele dwóch 
rolników siedzi w miejscowej 
knajpie i jeden opowiada:
- Alem się urobił, żeby dostać 
te francowate dopłaty, 
musiałem wpisać cały żywy 

inwentarz do ewidencji. 
Każdemu zwierzakowi kolczyk 
w lewe ucho...
- Mogę sobie wyobrazić, 
wszystkie krowy, wszystkie 
owce, świnie...
- Z tym to pestka, ale ja mam 
pszczoły...

***
Proszę kupić żonie ten piękny 
bukiet, kwiaty powiedzą za 
pana wszystko.
- O nie, takim gadułą to ja nie 
jestem, wystarczy jeden 
goździk.

***
- Co skłoniło oskarżonego do 
obrabowania banku?
- Oni pierwsi zaczęli!

***
- Halo, policja? Chciałem 
zgłosić włamanie. Wynieśli mi 
z domu dosłownie wszystko. 
Tylko telewizor i jeden fotel 
został.
- Jakim cudem?
- Oglądałem mecz Polska - 
Niemcy...

ROZRYWKA


