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PIENIĄDZE 
NA OSIEK 

Pracownikom Urzędu Gminy 
Lubin udało się pozyskać 
prawie 232 tysiące złotych 
z unijnych pieniędzy na 
zagospodarowanie terenu 
pocmentarnego w Osieku 
w kierunku parkowym. 
Inwestycja będzie 
zrealizowana jeszcze w tym 
roku.  Str. 4
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Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą” i niewielki Lisiec 
w Gminie Lubin połączyły ze 
sobą  – chyba już „na dobre” 
– wyjątkowy klimat, miłość 
do tańca i muzyki, a także 
szacunek dla innych kultur, 
tradycji czy religii.  Str. 11
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Jest wiele inwestycji w trakcie realizacji w Gminie Lubin. W Gorzycy dobiega końca przebudowa 
dróg wewnętrznych. W Raszowej trwa odbudowa fosy, która swoim zakresem obejmuje wykonanie 
prac melioracyjnych, polegających na oczyszczeniu  zbiornika, pogłębienia go oraz umocnienie 
skarp narzutem kamiennym. Na ten cel Gmina Lubin uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Powstała także nowa pętla autobusowa 
w Szklarach Górnych. W Oborze natomiast oddano do użytku wyremontowany plac zabaw dla dzieci 
i zamontowano nowe lampy. W pięciu miejscowościach naszej gminy przy drogach powiatowych 
powstały nowe chodniki. O inwestycjach piszemy na Str. 7-8

NAJZDOLNIEJSI 
NAGRODZENI

Są ambitni, pracowici i lubią 
się uczyć. Za wysokie wyniki 
osiągnięte w I semestrze 
roku szkolnego 2017/2018 
nagrodzonych zostało 
48 uczniów i studentów 
z Gminy Lubin. 40 
stypendiów Wójta Gminy 
Lubin przyznanych zostało 
za bardzo dobre wyniki 
w nauce, sześć za szczególne 
osiągnięcia sportowe i dwa 
za szczególne osiągnięcia 
artystyczne.  Str. 15

Kwiaty, śmiech, radość, miłość, ogień i woda to symbole świętowania jednego z najstarszych 
słowiańskich świąt czyli Nocy Świętojańskiej w Gminie Lubin. Zabawie towarzyszyło wiele 
konkursów, m.in. na „pojazd byle co”, wianek i przebranie świętojańskie. Str. 12-13

Już od 10 lat w wigilię imienin Jana,  Bukowna wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin zaprasza 
mieszkańców na wspólne spędzenie wyjątkowej, świętojańskiej nocy.

W BUKOWNEJ

Jest wiele inwestycji w trakcie realizacji w Gminie Lubin. W Gorzycy dobiega końca przebudowa 
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PRZYSŁOWIA 
NA SIERPIEŃ

W pierwszym tygodniu sierpnia 
spieka, zima ciężka, śnieżna 
i długa nas czeka.

***
W pierwszym tygodniu sierpnia 
pogoda stała, będzie zima długo 
biała.

***
Gdy z początku sierpień częste 
grzmoty miewa, tedy też do 
końca takąż nutkę śpiewa.

***
Czego sierpień nie dowarzy, tego 
wrzesień nie dopatrzy.

***
Gdy w sierpniu z północy 
dmucha, następuje zwykle 
posucha.

***
Kto w lecie nie zbiera, w zimie 
głodem przymiera.

***
Gdy gęś chodzi w sierpniu po 
wodzie, to w listopadzie chodzi 
po lodzie.

***
Gdy na Wniebowzięcie Panny 
ciepło dopisuje, to ciepły 
i pogodny koniec lata obiecuje.

***
Żołędzie pełne i białe, przyszłe 
lato doskonałe.

***
Co się w lecie zarobi, tym się 
w zimie żyje.

***
Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, 
to zima w śniegi długo zasiędzie.

***
Kto w lecie nie orze, nie sieje, 
w zimie z frasunku niszczeje.

***
Sierpień pogodny jest dla 
winogron wygodny.

***
Dużo grzybów sierpniowych, 
dużo zawiei śniegowych.

***
W sierpniu mgły w górach - 
mroźne Gody, kiedy mgły 
w dolinach - to wróżba pogody.

***
Ostatni sierpnia zapowiada, 
jaka pogoda na wrzesień 
wypada.

AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci 

Pana Tadeusza Piekuta
 „Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie”
                                                                                  Michael Buchberger

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Panu Robertowi Piekutowi Radnemu 
Gminy Lubin z powodu śmierci OJCA 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lubin

Norbert Grabowski
wraz z radnymi

Wójt Gminy Lubin  
Tadeusz Kielan

wraz 
pracownikami UG

Od 1 października 
bez dowodu rejestracyjnego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazał 
informację Ministerstwa Cyfryzacji, że od 1 paź-
dziernika kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą 
dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. Kierow-
cy nie muszą wozić wspomnianych dokumentów, bo 
dane pojazdu i informacje o zawartej polisie groma-
dzone są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców).

Od 1 października 2018 
roku podróż samocho-
dem bez dowodu rejestra-
cyjnego i potwierdzenia 
posiadania polisy OC nie 
będzie karana mandatem. 

Nie będzie więc potrzeby, 
by się martwić, jeśli wyje-
dziemy z domu i nagle 
okaże się, że dokumenty 
auta zostawiliśmy w do-
mu. Kierowcy nie muszą 

wozić wspomnianych do-
kumentów, bo dane po-
jazdu i informacje o za-
wartej polisie gromadzo-
ne są w CEPiK-u (Central-
na Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców). Uprawnio-
ne służby (np. policja, 
straż miejska, czy Inspek-
cja Transportu Drogowe-
go) podczas kontroli 
sprawdzą dane w jednej 
z baz CEPiK, a dokładniej 
w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów.  (SR)

Sołtys Renta Jędrak 
Rada Sołecka 
i mieszkańcy 
Pieszkowa

Konkurs na dyrektora szkoły
Wójt Gminy Lubin 

ogłasza konkurs na  sta-
nowisko Dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Niemsto-
wie.

Oferty na konkurs nale-
ży składać za pośredni-
ctwem poczty na adres: 
Urząd Gminy Lubin  ul. 
Księcia Ludwika I 3, 59-
300 Lubin lub bezpośred-

nio w kancelarii Urzędu 
Gminy  w Lubinie – w ter-
minie do dnia 8 sierpnia 
2018 r. do godz.15.30 w 
zamkniętych kopertach. 
Na  kopercie należy podać: 

imię i nazwisko kandydata, 
numer telefonu kontakto-
wego, aktualny adres do 
korespondencji i dopisek 
„Konkurs na dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Nie-
mstowie ”  (decyduje data 
wpływu oferty do Urzędu). 
Szczegóły na stronie www.
ug.lubin.pl 

(MG) 

W Krzeczynie Wielkim do sześciu już 
istniejących ulic dołączyły Sosnowa, Ma-
kowa i Krokusowa. Uporządkują one prze-
de wszystkim tzw. osiemnastki, dla któ-
rych brakowało już liter alfabetu. W Osie-
ku drodze wewnętrznej oznaczonej nume-
rami 154/6, 154/9 i 155/7 nadano nazwę 
ulicy Miedzianej.

Pierwszą „nazwaną” ulicę będą miały 
Siedlce. W tej miejscowości drogę położo-

Twa porządkowanie 
numeracji posesji 
w Gminie Lubin. Nowe 
nazwy otrzymały trzy 
kolejne drogi

NOWE ULICE  
Kolejne nazwy ulic nadano 
w Krzeczynie Wielkim, 
jedną w Osieku, nazwano 
także pierwszą ulicę 
w Siedlcach.

ną na działkach 391/2, 73/6 i 69/2 nazwa-
no Ogrodową. Wkrótce na mapie wsi ma 
pojawić się także ulica Szczęśliwa.

We wszystkich przypadkach właściciele 
większości działek położonych w rejonie 
nowych ulic wyrazili zgodę na nadanie im 
nazw, a stosowne uchwały na wniosek 
wójta Gminy Lubin podjęła Rada Gminy.

(MG)

Działają dopiero od kilku miesięcy a już 
mają sporo zleceń i coraz lepsze opinie. Pra-
cownicy Spółdzielni Socjalnej „LUX” z suk-
cesem powrócili na rynek pracy i są chwaleni 
przez mieszkańców Gminy Lubin.

- Bardzo się starają i są rzetelni. Wykonują 
u mnie najczęściej prace ogrodowe i nawet,  kie-
dy na początku czegoś nie umieli, to szybko się 
tego uczyli. Robią porządki, koszą trawę, ple-
wią i szczerze ich chwalę szczególnie pana Ad-
riana – mówi Anna Rawska z Bukownej, znana 
jako właścicielka Ogrodu Freya.

Wspomniany Adrian Buławieniec cieszy się 
z coraz lepszych opinii na temat Spółdzielni 
LUX  i zachęca innych do skorzystania z ich 

usług: - Mamy już sporo zleceń i mamy nadzieję, 
że będzie ich coraz więcej.  Jeśli ktoś potrzebuje 
pomocy przy sprzątaniu, przeprowadzkach, pra-
cach ogrodniczych i wykończeniowych to pole-
camy nasze usługi- mówi Adrian Buławieniec.

Siedziba firmy mieści się w Księginicach, za-
trudnia pięć osób. Przypominamy jakiego ro-
dzaju usługi świadczą:
 zagospodarowanie terenów zielonych,
 przeprowadzki,
 wykonywanie wykończeniowych robót bu-
dowlanych,
 usługi opiekuńcze dla seniorów wykonywane 
w miejscu zamieszkania,
 sprzątanie zarówno mieszkań, budynków, jak 
i obiektów przemysłowych,
 odśnieżanie w okresie zimowym
Na wykonanie zlecenie można się mówić pod 

dwoma numerami telefonów: 724 562 609,               
669 544 525. 

 (SR)

Spółdzielnia LUX działa coraz lepiej
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Zmiany w budżecie: mniej na 
wynagrodzenia więcej na drogi

Lipcowa wakacyjna prze-
rwa w obradach Rady Gmi-
ny Lubin została przerwa-
na. Na wniosek wójta Tade-
usza Kielana – w trybie pil-
nym – zwołana została 
sesja, na której w bu-
dżecie zabezpieczone 
zostały środki finan-
sowe na remont 
dróg w Zimnej Wo-
dzie i Czerńcu.

– W tym przypad-
ku ważny był każdy 
dzień, ponieważ miesz-
kańcy Zimnej Wody, Liś-
ca, Wiercienia, Bukownej 
i Czerńca od wielu miesięcy 

wyjątkowo intensywnie za-
biegali o te inwestycje, prze-

konując jak wielkie mają one 
dla nich znaczenie. Ja rów-
nież zdaje sobie sprawę 
z tych potrzeb, dlatego zro-
biliśmy wszystko, by jeszcze 

w tegorocznym budżecie 
wyasygnować środki na 

ten cel. Udało się za-
bezpieczyć kwotę 1 
mln 425 tys. zł, z cze-
go 510 tys. pochodzi 
ze środków Powiatu 
Lubińskiego. Zada-
nia te wykona gmina 

w ramach bieżącego 
utrzymania dróg, na 

mocy porozumienia za-
wartego z powiatem. To 

pierwszy etap inwestycji, 

które  będziemy kontynuo-
wać w latach następnych – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

Dzień po sesji, 13 lipca 
2018 r., ogłoszony został 
przetarg na wybór wykonaw-
cy inwestycji drogowych 
w Czerńcu i Zimnej Wo-

dzie.  Remontowane 
w pierwszym etapie frag-
menty dróg wyniosą 850 me-
trów w Czerńcu i ok. kilome-
tra w Zimnej Wodzie.

Zabezpieczenie pieniędzy 
na inwestycje drogowe moż-
liwe było dzięki przesunięciu 
środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia oraz nowej, 
wyższej wycenie gminnego 
mienia przeznaczonego do 
sprzedaży.

Na ostatniej sesji radni 
uchwalili także zmniejszenie 
środków na promocję i prze-
sunięcie kwoty 30 tys. zł na 
sport.  (MG) 

DZIEŃ PO SESJI, 13 LIPCA 2018 R., OGŁOSZONY 
ZOSTAŁ PRZETARG NA WYBÓR WYKONAWCY INWESTYCJI 
DROGOWYCH W CZERŃCU I ZIMNEJ WODZIE.  
REMONTOWANE W PIERWSZYM ETAPIE FRAGMENTY 
DRÓG WYNIOSĄ 850 METRÓW W CZERŃCU
I OK. KILOMETRA W ZIMNEJ WODZIE.

Kwotą prawie 
96 mln złotych 
zamknął się 
budżet Gminy 
Lubin w 2017 r. 
Dochody 
zrealizowane 
zostały na 
poziomie 101,6 
proc., a wydatki 
w 92,4 proc. 
Radni przyjęli 
sprawozdanie 
finansowe za 
ubiegły rok 
oraz udzielili 
absolutorium 
wójtowi Gminy 
Lubin Tadeuszowi 
Kielanowi. 

Wydatki Gminy Lubin 
w 2017 roku wyniosły 95 mln 
878 tys. złotych. Najwięcej  – 
blisko 22 proc. środków – 
przeznaczono na oświatę 
i wychowanie, w dalszej ko-
lejności na utrzymanie dróg 
i zapewnienie transportu – 
17,78 proc. oraz na gospo-
darkę komunalną 16,11 
proc.

Środki skierowane do 
mieszkańców w postaci ulg 
i dopłat wyniosły w sumie ok. 
14 mln zł. Bezpłatna komu-
nikacja – to koszt Gminy Lu-
bin w skali roku na poziomie 
ponad 5 mln złotych, ulgi po-
datkowe kształtują się na po-
ziomie 4,5 mln zł, a dopłaty 
do wody i ścieków wynoszą 

około 3,4 mln złotych.
Na inwestycje drogowe 

wydano 10 mln 918 tys. zł. 
Znalazły się wśród nich 
przebudowy ulic  Spokojnej 
w Osieku, Rubinowej 
w Oborze, dróg  w Goli, 
Chróstniku, Miroszowicach, 
Czerńcu, Gorzycy, Szklarach 
Górnych, Karczowiskach 
i Krzeczynie Wielkim a także 
drogi gminnej Miroszowice 
– Kłopotów oraz ścieżki ro-
werowej relacji Obora –
Szklary Górne.

– Jestem zadowolony 
z wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu i w starej, szkol-
nej skali postawiałbym so-
bie czwórkę z plusem. 
Chciałoby się oczywiście le-
piej i więcej, ale proszę mi 
wierzyć, że w 2017 roku zro-
biliśmy maksymalnie tyle, 
ile można było zrobić. 31 

sołectw  – to 31 różnych 
sposobów postrzegania po-
trzeb, priorytetów i planów 
rozwoju naszej gminy.  Trze-
ba było znaleźć kompromis , 

którym jest zrównoważony 
rozwój i uważam, że to nam 
się udało. Ostateczna ocena 
należy do mieszkańców 
i radnych. Z pewnością na-
sza opozycja postrzega to 
inaczej, ale to przecież jej 
prawo, a dla nas sygnał, że 
może są kwestie wymagają-
ce ponownego przeanalizo-
wania – mówił Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin pod-
czas sesji absolutoryjnej.

Szef gminnego samorządu 
podkreślił także znaczący 
progres, jaki osiągnęła gmi-
na w zakresie gospodarki ko-
munalnej.

– Systematycznie wymie-
niane są wodomierze, któ-
rych ponad 90 proc. nie mia-
ło wymaganej legalizacji, 
straty wody, które wynosiły 
ponad 50 proc. udało się 
ograniczyć o połowę, dwu-
krotnie zmniejszyła się licz-
ba awarii, przebudowane zo-
stały przepompownie ście-
ków m.in. w  Krzeczynie Ma-
łym i Wielkim oraz Gorzycy 
– wylicza Tadeusz Kielan.

Prawie 10 proc. wydatków 
majątkowych ubiegłorocz-
nego budżetu poniesionych 
zostało na obiekty  sportowe 
w Gorzelinie, Krzeczynie 
Wielkim, Gorzycy, Miroszo-
wicach i Kłopotowie.

Rok 2017 zakończono de-
ficytem niższym od plano-
wanego, który szacowany 
był na 22 mln zł, a wyniósł 
niecałe 13 milionów zł.

W głosowaniu nad przyję-
ciem sprawozdania finanso-
wego Gminy Lubin za 2017 
r. wzięło udział 14 radnych, 
11 osób było „za”, jedna 
przeciw, a dwie wstrzymały 
się od głosu.

Udzielenie absolutorium 
wójtowi Gminy Lubin po-
parło dziewięciu radnych, 
jedna osoba było przeciwko, 
a pięć wstrzymało się od gło-
su.  (MG)

Głosowanie w tej sprawie poprzedziło przedstawienie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno 
z wykonania budżetu jak i wniosku o udzielnie absolutorium szefowi gminnego samorządu.

WÓJT GMINY LUBIN 
OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM

– Jestem zadowolony 
z wykonania 
ubiegłorocznego 
budżetu i w starej, 
szkolnej skali 
postawiałbym sobie 
czwórkę z plusem. 
Chciałoby się 
oczywiście lepiej 
i więcej, ale proszę mi 
wierzyć, że w 2017 
roku zrobiliśmy 
maksymalnie tyle, ile 
można było zrobić 
-  mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy 
Lubin podczas sesji 
absolutoryjnej.

PIENIĄDZE SKIEROWANE DO MIESZ-
KAŃCÓW W POSTACI ULG I DOPŁAT 
WYNIOSŁY W SUMIE OK. 14 MLN ZŁ. 
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Unijne
pieniądze na 
zagospodarowanie 
terenu w Osieku 
Pracownikom Urzędu Gminy Lubin udało się pozyskać 
prawie 232 tysiące złotych z unijnych pieniędzy na 
zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku 
w kierunku parkowym. Inwestycja będzie 
zrealizowana jeszcze w tym roku.
Gmina Lubin otrzymała dokładnie 231 650 zł na 
inwestycję, której koszty oszacowano na 364 057 zł. 
Za te pieniądze na terenie pocmentarnym w Osieku 
wykonane będą m.in.: prace rozbiórkowe, 
ekshumacyjne, porządkowe, ścinanie drzew, budowa 
alejek i placu przed lapidarium, utworzenie 
lapidarium, postawienie ławek i obsadzenie terenu 
roślinnością. Wszystkie te prace  powinny się 
zakończyć jeszcze w tym roku.
Pieniądze, które pozyskano na ten cel pochodzą z 
unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 na operacje tupu „Ochrona zabytków 
i budownictwa tradycyjnego”, w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”. Dofinansowanie otrzymało 18 projektów, 
wniosek Gminy Lubin uzyskał 7 lokatę.  (SR) 

Wakacyjny wyjazd
Jak co roku Gmina Lubin 

zorganizowała kolonię let-
nią dla dzieci z rodzin ko-
rzystających ze wsparcia 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Wzięło 
w niej udział 19 uczestni-
ków w wieku 8-15 lat. Koszt 
pobytu dzieci jest w całości 
finansowany ze środków 
Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych.

W tym roku dzieci pojecha-
ły  nad morze do miejscowo-
ści Pogorzelica w wojewódz-
twie zachodniopomorskim.  
Trzy dni później, ze względu 
na awarię wodociągu,  prze-
niesiono jednak całą kolonię 
do innego obiektu do Dziw-

nówka.  Dzieci mają dobre 
warunki,  są niedaleko mo-
rza, a ośrodek dysponuje  bar-
dzo dobrym zapleczem spor-
towo-rekreacyjnym w postaci 
boiska do koszykówki, piłki 
siatkowej, boisk do piłki pla-
żowej, miejscem na ognisko 
i salą dyskotekową.

W programie kolonii zna-
lazły się m.in. wycieczka au-
tokarowa do Kołobrzegu 
i wycieczki piesze, ale także 
zajęcia socjoterapeutyczne, 
których tematami były: zdro-
wy styl życia, uzależnienia, 
rozwój tożsamości i osobo-
wości oraz tolerancja.

Wyjazd był 25 lipca, dzieci 
spędziły nad morzem 10 dni. 
Pogoda im  dopisała.  (AH)

Tak wygląda teren, który będzie 
zagospodarowany.

Do wszystkich przedsiębiorców w Gminie Lubin trafiły specjalne ulotki wraz 
z materiałami informacyjnymi przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim.

Okres wakacji 
sprzyja zabawom 
i piknikom, nie 
zapominajmy 
jednak, że nie 
wolno sprzedawać 
alkoholu osobom 
nieletnim. Po 
pierwsze to 
przestępstwo, 
po drugie skutki 
spożycia alkoholu 
przez dzieci mogą 
mieć daleko idące 
konsekwencje. 

-Wiemy, że w codziennej 
pracy sprzedawcy spotykają 
wielu młodych ludzi, którzy 
chcą kupić w sklepie, kawiarni 
lub pubie napoje alkoholowe. 
Wiemy, że jest to dla sprze-
dawców trudna sytuacja, i że 
odmawiając sprzedaży alko-
holu osobom nieletnim sprze-
dawcy czują się trochę niepew-
nie. Dlatego zwłaszcza w okre-
sie wakacji przypominamy, że 
taka sprzedaż to przestępstwo 
i  ostrzegamy przed skutkami 
– mówi Agnieszka Hałas z Ko-

misji 
rozwiązy-
wania prob-
lemów alko-
holowych 
w Gminie Lubin.

Przygotowano spe-
cjalne kompendium wiedzy 
na temat aspektów prawnych, 
skutków spożywania alkoholu 
przez nieletnich, praktycz-
nych sposobów oceniania wie-
ku klienta oraz strategii odma-
wiania sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim. Te mate-
riały można pobrać z dysku in-
ternetowego pod adresem 
www.dropbox.com, wystarczy 
zalogować się podając mail: 

odpowiedzialny@sprzedaw-
ca.pl i hasło: poproszędowód.

Zdaniem lekarzy i psycholo-
gów nawet niewielkie ilości al-
koholu, niegroźne dla doro-
słych, mogą uszkadzać proce-
sy rozwojowe dzieci i młodzie-
ży. Dotyczy to nie tylko rozwo-
ju biologicznego, ale również 
procesów związanych z ucze-

niem 
się 

i zapa-
miętywa-

niem oraz roz-
wojem uczucio-

wym. Gdy człowiek ma 
kilkanaście lat budują się fun-
damenty jego umysłu i osobo-
wości. Oszołomienie alkoho-
lem dostarcza fałszywych in-
formacji i drogowskazów. 
Młody człowiek uczy się wią-
zać swoje przyjemne stany 
z alkoholem, a nie z konkret-
nymi wydarzeniami życiowy-
mi i w ten sposób oddala się od 
rzeczywistości.   (SR)

MÓWIMY „NIE” 
SPRZEDAŻY ALKOHOLU 
NIELETNIM
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Działają Lokalnie w Gminie Lubin
Program „Działaj Lokalnie” 
powstał w 2000 roku i jest 
przedsięwzięciem Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności (PAFW). Od 
początku realizuje 
go Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce (ARFP).
Głównym celem Programu 
jest wspieranie 
i aktywizowanie lokalnych 

społeczności na terenach 
wiejskich i w małych miastach 
poprzez projekty 
obywatelskie, które służą 
pobudzaniu aspiracji 
rozwojowych i poprawie 
jakości życia oraz przyczyniają 
się do budowy kapitału 
społecznego. W tym roku 
dotacje z programu otrzymało 
Stowarzyszenie Kwiaty Obory 

za projekt „Dla Ciebie Polsko – 
teraz my” na kwotę 3.000 zł., 
którego koordynatorkami są 
Mirosława Ratajek i Barbara 
Czekajło. Środki finansowe 
z dotacji zostaną 
przeznaczone na zajęcia 
edukacyjno – artystyczne 
organizowane dla dzieci 
w Oratorium w Szklarach 
Górnych.  (PS)

Uczniowie z klas IV a i IV b wzięli udział w EtnoWarsztatach w „Gościńcu pod gruszą” w miejscowości Sta-
ra Kraśnica koło Świerzawy. Zajęcia te miały wskazać dzieciom drogę, w celu wykorzystania surowców 
wtórnych do samodzielnej twórczej pracy- równocześnie dbając o środowisko i ochronę przyrody.
Dzięki tym warsztatom dzieci poznały historię papieru, przekonały się jak proste i ekscytujące jest tworze-
nie czerpanego papieru oraz dowiedziały się w jaki sposób można kreować niepowtarzalne rzeczy z włas-
noręcznie wykonanych, ozdobnych kartek.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY ROK REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPO WD 2014-2020, 
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA, DZIAŁANIE 10.2 ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PODSTAWOWEJ, GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ. 

Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych 
i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin

W szkołach biorących 
udział w projekcie dotych-
czas w zajęciach edukacyj-
nych uczestniczyło 272 ucz-
niów. Nauczyciele przepro-
wadzili łącznie 1 065 godzin 
zajęć rozwijających, dydak-

tyczno -wyrównawczych 
oraz dla osób ze szczególny-
mi potrzebami edukacyjny-
mi.  Uczestnicy projektu ko-
rzystają również z wybra-
nych przez siebie warsztatów 
i laboratoriów edukacyjnych 

w ośrodkach i centrach poza 
terenem Gminy Lubin. Pro-
jekt obejmuje także cykle 
szkoleniowe dla nauczycieli 
oraz doposażenie pracowni 
szkolnych w różne sprzęty 
i pomoce dydaktyczne.

Celem głównym operacji 
jest podniesienie u uczniów 
kompetencji kluczowych  
oraz właściwych postaw 
i umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy oraz rozwija-
nie indywidualnego podej-

ścia do ucznia, szczególnie 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

Całkowita wartość projek-
tu wynosi 506 835,00 zł 
z czego 95% stanowi dotację 
ze środków zewnętrznych 

(w tym 85% tj. 430 809,75 zł 
ze środków europejskich,  
10% z budżetu państwa),  
natomiast wkład własny 
Gminy Lubin stanowi 5% tj. 
wartość 25 341,75 zł.

(DP)

Uczniowie wzięli udział w warsztatach we Wroc-
ławskim  Parku Technologicznym. Warsztaty pełne 
kolorów poprowadziła  Michalina Drygasiewicz. 
Podczas zajęć  uczniowie  przeprowadzili dwa eks-
perymenty. Do pierwszego wykorzystali mleko oraz 
różnokolorowe barwniki, które wkrapiane na płyn 
tworzyły abstrakcyjne ilustracje. Rysowali wzory 
powodujące łączenie się kolorów - rozprzestrzenia-
jący  się w mleku  barwnik  tworzył fantastyczne ko-
lorowe obrazki.  Drugim   kolorowym eksperymen-

tem, było ozdabianie barwnikami gór stworzonych 
z pianki do golenia. Dzieci dowiedziały się, dlaczego 
barwniki spożywcze w kontakcie z różnymi produk-
tami zmieniają swoje właściwości. Na zakończenie 
zajęć dzieci mogły obserwować eksperyment wręcz 
hipnotyzujący. Lampa lawa nie tylko ukazała spo-
sób zachowania się cieczy łączonej  z innymi ciecza-
mi lecz również wzbudziła fale zachwytu poprzez  
spektakularny efekt - podnoszenia się i opadania 
kolorowych bąbelków różnej wielkości. 

SIEDLCE

Grupa uczniów uczestniczących 
w projekcie wzięła udział w war-
sztatach w MultiCentrum we 
Wrocławiu.  „Mozaikowe czary – 
mary” rozpoczęły się od prezenta-
cji, przedstawiającej tworzone 
z różnych materiałów mozaiki. Na-
stępnie dzieci tworzyły swoje pro-
jekty w komputerowym programie 
graficznym. Ostatnim etapem było 
wykonanie przez dzieci prac z wy-
korzystaniem klocków K’nex. 
W tych zajęciach uczestniczyli ucz-
niowie z klas I-III.
Starsi uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach „Mosty – niezwykłe 
konstrukcje”. Po obejrzeniu pre-
zentacji o największych, najpięk-
niejszych i najdziwniejszych mo-
stach świata, uczniowie rozmawiali 
o konstrukcji mostów. Po rozmo-
wach przyszedł czas na zabawę 
w konstruktorów. Z klocków K’nex 
tworzyli mosty, wykorzystując 

swoją wyobraźnię lub gotowe 
schematy. Zajęcia trwały po 90 mi-
nut, ale dzieci tak wciągnęła zaba-
wa klockami, że niechętnie opusz-
czały wrocławskie Multicentrum.
Zajęcia, w których uczestniczyli 
uczniowie, były doskonałą okazją 
do rozwijania kreatywnego myśle-
nia i wyobraźni przestrzennej. Po-

zwoliły również uczniom dostrzec 
matematykę i symetrię w codzien-
nym życiu. Na zajęciach dzieci mia-
ły możliwość wykorzystania pro-
gramów komputerowych do reali-
zacji swoich pomysłów, a dzięki 
gotowym instrukcjom dzieci uczyły 
się korzystać z gotowych pomy-
słów i wcielać je w życie.

RASZÓWKA

Uczniowie uczestniczyli w war-
sztatach edukacyjnych  w Cen-
trum Edukacyjnym WPT we Wroc-
ławiu.  Dzięki prowadzącej Micha-
linie  Drygasiewicz zostali wpro-
wadzeni w świat interesujących 
eksperymentów. Wykonywali 
i tworzyli piękne obrazy abstrak-
cyjne na mleku, wykorzystując do 

tego celu różne barwniki spożyw-
cze. Dzięki czemu poznali zasadę 
napięcia powierzchniowego.
Ciekawym doświadczeniem było 
zrobienie własnoręcznie sztucz-
nego śniegu z supersbsorbentu. 
Radość dzieci była ogromna, kiedy 
zaczęły zauważać, iż ilość zrobio-
nego przez nich śniegu zaczęła się 

powiększać poprzez wchłanianie 
tak dużej ilości wody, co zobrazo-
wało pochłanianie jednej sub-
stancji przez drugą.
Uczniowie również uczestniczyli 
w pokazie naukowym lampy lawa, 
dzięki któremu mogli bliżej zapo-
znać się z tworzeniem mieszanin 
i ich właściwości. Olej i woda nie 
mieszają się ze sobą, ponieważ 
substancje te mają inną budowę 
cząsteczkową. Ostatecznie jednak 
cząsteczki cieczy mają inną  gę-
stość. 
Zajęcia były bardzo ciekawe, za-
chęcały dzieci do samodzielnej 
pracy i poszerzyły zdobytą wiedzę 
na zajęciach z projektu w salach 
lekcyjnych. 

NIEMSTÓW I OSIEK KRZECZYN WIELKI
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie realizuje 
pilotażowy program „Aktywny Samorząd 2018”, finansowa-
ny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Jego głównym celem jest wyeliminowa-
nie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji.

W ramach programu „Aktyw-
ny Samorząd” niepełnosprawni 
mieszańcy Powiatu Lubińskiego 
mogą się ubiegać o wsparcie 
w następującym zakresie:

 pomoc w zakupie i monta-
żu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu,
 pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B,

 pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogra-
mowania,
  dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi na-
bytego w ramach pro-
gramu sprzętu elektro-
nicznego i oprogramo-
wania,
 pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwa-

lidzkiego o napędzie elek-
trycznym,
 pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zasto-
sowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, tj. 
protezy co najmniej na III 
poziomie jakości,
 pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanej protezy koń-
czyny, w której zastosowa-
no nowoczesne rozwiąza-

nia techniczne (co naj-
mniej na III poziomie jako-
ści),
 pomoc w utrzymaniu ak-
tywności zawodowej po-
przez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej,– po-
moc w uzyskaniu wykształ-
cenia na poziomie wyż-
szym

Terminy składania wnio-
sków w roku 2018:

MODUŁ I – do 30 sierpnia 
2018 r.

MODUŁ II – II półrocze – 
do 10 października 2018 r.

Druki wniosków wraz z za-
łącznikami dostępne są na 
stronie  http://pcpr.powiat-
-lubin.pl/rehabilitacja/ak-
tywny-samorzad/oraz w sie-
dzibie PCPR przy ul. Składo-
wej 3, tel. 76 847 96 86

(oprac. MG/źródło PCPR 
w Lubinie)

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Żołnierz, który odbył 
służbę przygotowawczą mo-
że ubiegać się o:
 zawarcie kontraktu na 
pełnienie służby wojsko-
wej w ramach Narodo-
wych Sił Rezerwowych,

 powołanie do zawodowej 
służby wojskowej.

Do służby przygotowaw-
czej może być powołana 
osoba:
 niekarana za przestęp-
stwa umyślne,

 posiadająca obywatelstwo 
polskie,

 posiadająca odpowiednią 
zdolność fizyczną i psy-
chiczną do pełnienia czyn-
nej służby wojskowej,

 posiadająca co najmniej 
18 lat,

 posiadająca co najmniej 
wykształcenie gimnazjal-
ne – dla kandydatów na 
szeregowych,

 posiadająca co najmniej 
wykształcenie średnie – 
dla kandydatów na pod-
oficerów.

Wniosek o powołanie do 
służby przygotowawczej 
składa się osobiście w Woj-
skowej Komendzie Uzupeł-

nień w Głogowie wraz z do-
kumentami:
 świadectwo lub dyplom 
ukończenia ostatniej szkoły,

  inne dokumenty po-
twierdzające kwalifika-
cje zawodowe, upraw-
nienia, umiejętności, 
przynależność organi-

zacyjną (np.: prawo jaz-
dy, zaświadczenia 
o ukończeniu kursów, 
legitymacje członkow-
skie, itp.)

Czas trwania służby przygo-
towawczej – do czterech miesię-
cy – dla kandydatów na szerego-
wych, do pięciu miesięcy – dla 
kandydatów na podoficerów. 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby 
przygotowawczej, której odbycie jest niezbędnym etapem  

w ewentualnej karierze żołnierza zawodowego 

NIE POZOSTAWAJ BIERNY – JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WNIOSEK  
TERMIN POWOŁANIA:  

4 i 25  września 2018 dla kandydatów na szeregowych. 

 
WOJSKOWA KOMENDA 

UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE 
ul. Wojska Polskiego 58 

67-200 Głogów 
 

 261 678 182, 261 678 173 
e-mail: wkuglogow.wr@wp.mil.pl 
www.glogow.wku.wp.mil.pl 
 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 
informuje, że  już od lipca można było składać drogą 
elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku 
rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, 

specjalnego zasiłku dla opiekuna świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz do programu Dobry 
Start (300+).
Nadal można to zrobić za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” 

(https://empatia.mrpips.gov.pl/).  Natomiast wnioski 
w formie papierowej można składać od 01.08.2018r.
Wszystkie wnioski w tutejszym Ośrodku będą 
rozpatrywane według daty wpływu. Korzystanie 
z platform elektronicznych pozwoli Państwu na 

uniknięcie kolejek związanych ze zwiększoną liczbą 
osób składających w miesiącu sierpniu 2018r. wnioski 
w formie papierowej. Natomiast pracownikom 
Ośrodka pozwoli to na sprawne rozpatrywanie 
otrzymywanych wniosków.  (oprac. GOPS)

Wnioski 500+ i Dobry Strat 

Termin powołania: 4 i 25 września 2018 dla kandydatów na szeregowych

WKU W GŁOGOWIE PROWADZI 
NABÓR DO SŁUŻBY 
PRZYGOTOWAWCZEJ 
Służba ta może 
być pełniona 
przez ochotników 
nie pełniących 
dotychczas 
żadnej z form 
służby wojskowej 
i posiadających 
uregulowany 
stosunek do służby 
wojskowej (w tym 
także osoby 
przeniesione do 
rezerwy bez odbycia 
służby wojskowej). 
Służba ta może być 
pełniona również 
przez inne osoby 
niepodlegające 
obowiązkowi 
odbycia zasadniczej 
służby wojskowej 
lub przeszkolenia 
wojskowego. 
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Nowa pętla autobusowa w Szklarach Górnych
Zakończyła się budowa pętli autobusowej w 

Szklarach Górnych na działkach nr 83/6, 
83/8. Inwestycja kosztowała 322 tys. zł.

Zakres zadania objął budowę pętli autobu-
sowej długości ok 84,50 m i szerokości jezdni 
5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz 
budowę chodnika wraz z peronem i wiatą przy-
stankową.

Powstał system odwadniający, na który skła-
dają się ścieki przykrawężnikowe, wpusty, 
przykanaliki i studnie chłonne. Przy nowej pęt-
li stanęły dwa słupy oświetleniowe wraz z opra-
wami typu LED.  (RI/MG) Inwestycja w trakcie realizacji

Przebudowa 
drogi 
w Gorzycy

Trwa realizacja drugiego etapu inwestycji 
pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrz-
nych biegnących śladem działek nr 245/2, 
184/34, 184/1, 184/12, 184/26 w miejsco-
wości Gorzyca”.

W ramach zadania wykonana zostanie na-
wierzchnia z kostki betonowej o szerokości 4,5 m 
i długości około 100 m, zjazd z drogi powiatowej 
wraz z budową przepustu, zjazdy indywidualne 
i dojścia do posesji oraz miejsca odbioru odpa-
dów.

Zakres inwestycji przewiduje także budowę 
placu manewrowego dla autobusów komunikacji 
zbiorowej o powierzchni 391 m2 wraz z odwod-
nieniem placu za pomocą kanalizacji deszczowej 
podłączonej do studni chłonnej, budowę odwod-
nienia drogowego oraz utwardzenie poboczy kru-
szywem łamanym.

W I etapie wykonane oświetlenie drogi.
Wartość bieżących robót wyniesie około 534 

tys. zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowa-
no na trzecią dekadę lipca.

(RI) 

Wszystkie nie-
wybuchy w dniu 
znalezienia zo-
stały wywiezio-
ne przez pogo-
towie saperskie 
na poligon i zu-
tylizowane.

Park w Ra-
szowej, gdzie 
znajduje się fosa 
stanowi część tere-
nu wpisanego do re-
jestru zabytków, na 
którym wzniesiony był 
pod koniec XVII wieku 
barokowy pałac dla Jerzego 
von Lüttichau.

Budowla otoczona była fosą, a do 
pałacu prowadziły trzy mosty ze wschodu 
i zachodu oraz od mauzoleum rodowego.

Przebudowany na przełomie XIX i XX wie-
ku pałac, pod koniec II wojny światowej, 
w styczniu 1945, został niemal doszczętnie 
zniszczony w wyniku bombardowań. Całkowi-
temu uszkodzeniu uległo również mauzoleum 
rodowe usytuowane w południowo-wschod-
niej części parku.

Działania związane z odbudową fosy w Ra-
szowej swoim zakresem obejmują wykonie 
prac melioracyjnych, polegających na oczysz-
czeniu  zbiornika, pogłębienia go oraz umoc-

nienie skarp narzutem kamiennym.
Na ten cel Gmina Lubin uzyskała dofinanso-

wania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 
umowna zadania wynosi 776 tys. zł, z czego pra-
wie 392 tys. pochodzić będą z preferencyjnej po-
życzki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska we Wrocławiu, a 146 tys. z bezzwrotnej 
dotacji przyznanej gminie przez WFOS.

Termin zakończenia inwestycji planowany 
jest koniec września bieżącego roku.

(RR/MG)

Podczas rozpoczęcia prac restauratorskich znaleziono 30 granatów 
odłamkowych, 8 pocisków artyleryjskich kal. 80 mm, jeden pocisk artyleryjski 
kal. 75 mm i cztery  sztuki amunicji karabinowej. 

O tę inwestycję 
mieszkańcy 
Raszowej 
zabiegali od wielu 
lat. Położona 
w zabytkowym 
parku fosa, nie 
tylko straszyła 
swoim wyglądem, 
ale także stanowiła 
zagrożenie dla 
mieszkańców. Ci 
najstarsi ostrzegali, 
że w zbiorniku 
mogą znajdować 
się niewybuchy 
z okresu II wojny 
światowej i jak 
się okazało nie 
mylili się.

stanowi część tere-
nu wpisanego do re-
jestru zabytków, na 
którym wzniesiony był 
pod koniec XVII wieku 
barokowy pałac dla Jerzego 

Budowla otoczona była fosą, a do 
pałacu prowadziły trzy mosty ze wschodu 
i zachodu oraz od mauzoleum rodowego. nienie skarp narzutem kamiennym.

NIEWYBUCHY 
W ZABYTKOWEJ FOSIE 
W RASZOWEJ 



⁸ INWESTYCJE

Nowe chodniki w ramach 
umowy z powiatem

Zbudowano chodniki oraz elemen-
ty  poprawiające bezpieczeństwo ru-
chu drogowego przy drogach powia-
towych w pięciu miejscowościach na 
terenie Gminy Lubin. Umowę z wy-
konawcą podpisano w maju, in-
westycja trwała 60 dni. Koszty 
po połowie pokryła Gmina Lu-
bin i Powiat Lubiński. 

Powiat wybierał wykonawcę, 
była nim firma EKOMBUD z Pol-
kowic, umowa opiewała na prawie 
428 tysięcy złotych. Remonty chod-
ników w Dąbrowie Górnej, Ustroniu, 
Owczarach, Osieku i Liśćcu to element 
współpracy Gminy Lubin z Powiatem 
Lubińskim. Zgodnie z umową koszty 
tych remontów pokrywają oba samorzą-
dy po połowie. Inwestycję zrealizowano 
w ciągu 60 dni, gwarancja na prace wy-
nosi 60 miesięcy.

W miejscowości Lisiec zbudowany 
jest chodnik, który stanowi kontynuację 
ubiegłorocznej inwestycji polegającej na 
utwardzeniu drogi i budowy chodnika 

przy przystanku autobusowym w kie-
runku Lubina. Teraz powstało kolejnych 
150 metrów chodnika. W Ustroniu 
utwardzonych jest 15 metrów terenu 
przy przystanku autobusowym w kie-
runku Dąbrowy, podobna inwestycja 
zrealizowana została w Dąbrowie. Na 

styku Owczar i Szklar Górnych nato-
miast,  utwardzone jest  100 metrowe 
miejsce w okolicach  przystanku auto-
busowego. Najdłuższy odcinek  nowego 
chodnika powstał w Osieku,  to ok. 320 
metrów od ul. Miedzianej do ul. Spokoj-
nej.  (SR)

Jaśniej na Chabrowej 
w Oborze
Sześć nowych słupów oświetleniowych zainstalowanych zostało 
przy ulicy Chabrowej w Oborze na działce nr 495 od numerów 
11e do 13a.
Zadanie objęło kompleksowe wykonanie robót, obejmujących 
budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami 
oświetleniowymi, położenie kabla zasilającego szafę pomiarowo-
sterującą oraz montaż tej szafy z zabudowanym zegarem 
astronomicznym.
Zainstalowanych zostało sześć słupów oświetleniowych 
wyposażonych w stopę umożliwiającą montaż na fundamencie 
wraz oprawami oświetleniowymi LED.
Inwestycja kosztowała 37 tys. zł.  (RI/MG) 

Zakończyła się 
realizacja zadania 
pod nazwą 
„Przebudowa 
istniejącego 
placu zabaw 
w miejscowości 
Obora”. 
Dotychczas 
znajdujące się tam 
urządzenia zostały 
zdemontowane 
i zutylizowane. 
W ich miejsce 
pojawiło się nowe 
wyposażenie.

Drewniana piaskownica, 
huśtawka bocianie gniazdo, 
liczydło, kółko i krzyżyk, la-
birynt, linowa piramida czy 
karuzela „Młynek” – to tyl-
ko część nowych zabawek, 
z których mogą już korzy-
stać najmłodsi mieszkańcy 
Obory.

Zakres zadania obejmował 
także montaż małej architek-
tury m.in. ławek i stojaków na 
rowery, wykonanie nowej tra-
wiastej nawierzchni oraz prze-
budowę ogrodzenia.

 (EP/MG)

Inwestycja kosztowała 84 tys. 870 zł. 

NOWY PLAC ZABAW 

Nowy plac zabaw

Plac przed remontem

Inwestycja w trakcie realizacji
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W ostatnich tygodniach 16 strażaków, którzy niedaw-
no zasilili szeregi ochotników, przeszło szkolenie podsta-
wowe. Kolejnych 11 ukończyło kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika.

Szkolenia Podstawowe 
Strażaków Ratowników 
OSP organizuje Komenda 
Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie. 
W okresie od marca do 
czerwca to szkolenie pozy-
tywnie przeszło 16 członków 
OSP Gminy Lubin. 

KURS I EGZAMIN
Na wyjazdowym – 66-cio 

godzinnym kursie podnosili 
swoje kwalifikacje także inni 
strażacy, uzyskując tytuł ra-
townika. Wzięli w nim 
udział członkowie OSP 

z Krzeczyna Wielkiego, 
Księginic, Gorzycy, Szklar 
Górnych i Raszówki. Kursy 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy to 25 godzin zajęć 
teoretycznych oraz 41 go-
dzin zajęć praktycznych. 
Dzięki nim strażacy ochot-
nicy mają wiedzę uprawnia-
jącą ich do działań w zakre-
sie ratownictwa w czasie ak-
cji, potrafią współdziałać 
z systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego 
i co najważniejsze, umieją 
fachowo udzielać pierwszej 
pomocy osobom w stanie 

nagłego zagrożenia zdro-
wotnego do czasu przekaza-
nia ich personelowi zawodo-
wych służb ratowniczych.  

Tego typu kursy kończą 
się egzaminem sprawdzają-
cym wiedzę i umiejętności . 
Podczas testu praktycznego 
strażacy musieli sprawnie 
udzielić pomocy podczas 
dwóch losowo wybranych 
zdarzeń i dodatkowo prze-
prowadzić resuscytację krą-
żeniowo-oddechową na fan-
tomie z elektronicznym mo-
nitorowaniem wykonywa-
nych czynności. 

NOWY SPRZĘT MEDYCZNY
Defibrylator i zestaw ra-

townictwa medycznego uda-
ło się zakupić Gminie Lubin 

w ramach umowy z Mini-
sterstwem Sprawiedliwości, 
która sfinansowała 99% 
kosztów tego sprzętu. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości 
dokonywało podziało pie-

niędzy z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej. 
Gmina Lubin wnioskowała 
o wsparcie pięciu jednostek 
nowym sprzętem, udało się 

jednak pozyskać dofinanso-
wanie dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Krzeczynie 
Wielkim oraz OSP w Gorzy-
cy.

Pierwsza z jednostek 
otrzyma defibrylator AED 
Lifeline, druga zestaw ra-
townictwa medycznego PSP 
R-1 w torbie z deską ortope-
dyczną, kompletem szyn 
Kramera oraz opatrunkami 
Water Jet. Ten sprzęt me-
dyczny kosztował prawie 10 
tysięcy złotych. Jest już za-
kupiony i w najbliższym cza-
sie trafi do naszych jedno-
stek gdzie będzie wspierał 
naszych ochotników w rato-
waniu ludzkiego życia. 

(SR)

Dlatego przypominamy 
podstawowe zasady zacho-
wania  na terenach leśnych, 
które pozwolą uniknąć za-
grożeń, bowiem to człowiek 
odpowiada za ponad 90% 
pożarów lasów.

Aby uniknąć pożarów w la-
sach apelujemy do wszyst-
kich przebywających na tych 
terenach o przestrzegania 
podstawowych zasad.

W lasach i na terenach 
śródleśnych, na obszarze 
łąk, torfowisk i wrzosowisk, 
jak również w odległości do 
100 m od granicy lasu zabro-
nione jest: 
 rozniecanie ognia poza 
miejscami wyznaczonymi,
 wypalanie wierzchniej 
warstwy gleby i pozostało-
ści roślinnych,
 palenie tytoniu, z wyjąt-
kiem dróg utwardzonych 
i miejsc wyznaczonych do 
pobytu ludzi.
W parkach narodowych 

poruszajmy się tylko po wy-
znaczonych szlakach. 
Wcześniej jednak należy do-
wiedzieć się o stopniu zagro-

żenia pożarowego lasu, jaki 
obowiązuje w danym dniu 
i dostosować się do niego - 
być może ogłoszono zakaz 
wstępu do lasu.

Nie wchodźmy na uprawy 
leśne i do młodników o wyso-
kości do 3 m.

Poruszajmy się pojazdami 
mechanicznymi i zaprzęgo-
wymi tylko drogami oznako-
wanymi drogowskazami.

Zapamiętajmy, co określa-
ją stopnie zagrożenia poża-
rowego w lasach: 
 0 - brak zagrożenia,
 I - zagrożenie małe,
 II - zagrożenie duże; bądź 
ostrożny,
 III - zagrożenie katastro-
falne; nie wolno rozpalać 
ognisk nawet w miejscach 
wyznaczonych,
Zwróć uwagę, czy nie ma 

zakazu wstępu do lasu
Największe zagrożenie po-

żarowe na obszarach leśnych 
powodowane są przez osoby 
korzystające z letniego wy-
poczynku na tych obszarach 
oraz przez osoby zbierające 
owoce runa leśnego. Zagro-

żenie pożarowe lasów 
jest związane z nagmin-
nym naruszaniem prze-
pisów przeciwpożaro-
wych, a przede wszyst-
kim z używaniem ognia 
otwartego w lasach, to 
jest paleniem papiero-
sów, ognisk, użytkowa-
niem grilli, w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych. Po-
nadto pożary lasów powstają 
w wyniku wyrzucania niedo-
pałków papierosów z prze-
jeżdżających przez tereny 
leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar 
zależy przede wszystkim od 
warunków pogodowych. 
Wpływają one na wilgotność 
ściółki, której spadek poni-
żej 28% znacznie zwiększa 
podatność na zapalenie 
ściółki. Las jest doskonałym 
materiałem palnym. Jednak, 
aby powstał pożar potrzebne 
jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za 
ponad 90% pożarów lasów

Umyślne podpalenia, 
wczesnowiosenne wypala-
nie roślinności, nieostroż-

ność ludzi to tylko 
niektóre przyczyny poja-
wienia się ognia w lesie. 
Większość pożarów wystę-
puje przy najwyższym III 
stopniu zagrożenia pożaro-
wego lasu. Z reguły mają 
one charakter powierzch-
niowy, pali się poszycie leś-
ne, zarośla i pojedyncze 
drzewa. Utrzymujące się 
wysokie temperatury powo-
dują wysychanie ściółki i ro-
ślinności dna lasu. 

W przypadku utrzymują-
cego się katastrofalnego za-
grożenia pożarami, występu-
jącego najczęściej w okresie 
wakacyjnym, wprowadzane 
są okresowe zakazy wstępu 
do lasu. Wystąpienie 5 dnio-
wego okresu, w którym wil-
gotność ściółki mierzona 
o godz. 9.00 jest niższa od 
10% nadleśniczy, dyrektor 
parku narodowego wprowa-

dza zakaz wstępu do la-
su. Podstawą do wprowa-

dzenia zakazu są określane 
codziennie prognozy zagro-
żenia pożarowego lasu. In-
formacja o zakazach poda-
wana jest przy pomocy ogło-
szeń umieszczanych w tere-
nie zagrożonym, w lokal-
nych mediach, a także na 
stronie internetowej Dyrek-
cji Generalnej Lasów Pań-
stwowych.

(opr. SR, www.straz.gov.pl)

CZŁONKOWIE NASZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH REGULARNIE PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIKACJE.

Szkolenia i nowy sprzęt dla strażaków

Trwająca fala upałów, wraz z niefrasobliwością 
niektórych ludzi,  niestety sprzyja wybuchom pożarów, 
które w takich warunkach są bardzo gwałtowne , i które 
trudno jest stłumić. Wystarczy wspomnieć ostatnie 
tragedie, które miały miejsce w Grecji.  

OSTRZEGAMY PRZED 
POŻARAMI LASÓW 
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¹⁰ ROLNICTWO

Rada Ministrów przyjęła 
przedłożony przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi pro-
jekt uchwały w sprawie usta-
nowienia programu pomocy 
dla gospodarstw rolnych i ry-
backich, w których powstały 
szkody spowodowane wystą-
pieniem w 2018 r. suszy lub 
powodzi wraz z rozporządze-
niem zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie szczegó-
łowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Według najnowszych da-
nych Instytutu Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa su-
sza rolnicza występuje na ob-
szarze całej Polski – w 82,97 
proc. gmin kraju na po-
wierzchni 63,14 proc. grun-
tów ornych. Ponadto, na po-
łudniu Polski wystąpiła po-
wódź, która zniszczyła m.in. 
uprawy rolne.

Pomoc dla gospodarstw 
rolnych i rybackich będzie 
udzielania w 2018 r. w for-
mie:
 dotacji dla producentów 
rolnych, którzy ponieśli 
szkody w uprawach rol-
nych spowodowane wystą-
pieniem w 2018 r. suszy lub 
powodzi w rozumieniu 
przepisów o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich (dota-
cje będą przysługiwały do 
powierzchni upraw, na któ-
rych szkody spowodowane 
tegoroczną suszą lub po-
wodzią objęły co najmniej 
30 proc. danej uprawy),
 dotacji dla podatników po-
datku rolnego, którzy 
w 2018 r. prowadzili chów 
lub hodowlę ryb słodko-
wodnych w stawach ryb-
nych położonych na obsza-
rze gmin, w których wystą-
piła susza lub powódź w ro-

zumieniu przepisów 
o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospo-
darskich,
 spłaty przez Agencję Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa (ARiMR) na 
rzecz banków pełnego 
oprocentowania (przez 
okres nie dłuższy niż 2 la-
ta) w przypadku zawiesze-
nia przez nie spłaty prefe-
rencyjnych kredytów z do-
płatami do oprocentowa-
nia ze środków ARiMR 
(chodzi o producentów rol-
nych, którzy ponieśli szko-
dy w uprawach rolnych 
spowodowane wystąpie-
niem w 2018 r. suszy lub 
powodzi w rozumieniu 
przepisów o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich oraz 
producentów świń, którzy 
w związku z obowiązują-
cym zakazem utrzymywa-

nia w gospodarstwie świń 
lub ich wprowadzenia do 
gospodarstwa, wydanym 
w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru 
świń zaprzestali ich pro-
dukcji).

Na realizację programu 
w 2018 r. rząd przeznaczy 
z budżetu państwa 799,5 mln 
zł, z tego:
 25 mln zł na dopłaty do 
oprocentowania kredytów 
na wznowienie produkcji,
 60 mln zł na dopłaty do 
oprocentowania kredytów 
należnego od kredytobior-
ców, 
 697 mln na dotacje do 1 ha 
zniszczonych w co naj-
mniej 30 proc. upraw rol-
nych, 
 17,5 mln zł na dotacje do
1 ha powierzchni stawów.

(SR źródło: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

W OKRESIE WAKACJI NOTOWANY JEST WZROST LICZBY WYPADKÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. CZĘSTO RODZICOM POMAGAJĄ DZIECI DO 14 ROKU ŻYCIA.

Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych
Z badań Instytutu Medycyny 
Wsi wynika, że podczas prac 
polowych zdarzają się 
wypadki, na skutek których 
dzieci doznają różnych 
obrażeń, a nawet tracą życie. 
Najwięcej czasu na prace 
rolne poświęcają dzieci latem 
i jesienią. Dla wielu z nich 
prace wykonywane 
w gospodarstwie są stałym 
obowiązkiem. 
Rodzice mogą angażować 
dzieci do różnych prac, w tym 
prac związanych 
z funkcjonowaniem 
gospodarstwa rolnego, ale 
pod warunkiem, że 

wykonywane czynności nie 
stwarzają zagrożeń dla ich 
zdrowia i wszechstronnego 
rozwoju. Dziecko jest wręcz 
zobowiązane do 
podejmowania różnych prac 
na rzecz rodziny. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy 
w artykule 90 § 2 mówi, że 
dziecko, które pozostaje na 
utrzymaniu rodziców 
i mieszka u nich jest 
zobowiązane pomagać im we 
wspólnym gospodarstwie”. 
Jednakże rodzice nie mogą 
angażować dzieci do prac, 
które je nadmiernie obciążają 
i stwarzają zagrożenia dla 

rozwoju, zdrowia i życia 
dziecka.
Zalecenie nr 190 
Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, dotyczące 
zakazu i natychmiastowej 
likwidacji najgorszych form 
pracy dzieci, precyzuje, 
które prace mogą zagrażać 
zdrowiu, bezpieczeństwu 
lub moralności dzieci 
(art.3d); są to :
•  prace, które narażają dzieci 

na nadużycia fizyczne, 
psychologiczne lub 
seksualne;

•  prace pod ziemią, pod wodą, 
na niebezpiecznych 

wysokościach lub 
zamkniętych przestrzeniach; 

•  prace z niebezpiecznymi 
maszynami, urządzeniami 
i narzędziami lub praca 
wiążące się z ręcznym 
przenoszeniem lub 
transportem ciężkich 
ładunków;

•  prace w niezdrowym 
środowisku, które może na 
przykład narażać dzieci na 
niebezpieczne substancje, 
czynniki lub procesy albo 
temperatury, poziomy 
hałasu lub wibracje 
szkodliwe dla ich zdrowia; 

•  prace w szczególnie 

trudnych warunkach, zbyt 
długi czas pracy lub zajęcia 
wykonywane nocą, a także 
w pomieszczeniach 
ograniczających jego 
przestrzeń

Podwórze gospodarstwa 
rolnego to nie tylko codzienne 
miejsce pracy rolnika. Tu 
koncentrują się często zabawy 
dzieci i życie rodzinne. 
W trakcie zabawy często 
dochodzi do upadków 
z drabiny, pogryzienia przez 
zwierzęta, skaleczenia, 
oparzenia, porażenia prądem, 
zatrucia środkami ochrony 

roślin. Dzieci nie powinny 
bawić się w roboczej części 
gospodarstwa, gdyż może to 
być dla nich niebezpieczne. 
Ponadto przebywanie 
w pomieszczeniach 
gospodarczych małych dzieci 
może być szkodliwe ze 
względu na: zakażenie 
drobnoustrojami 
chorobotwórczymi (choroby 
odzwierzęce), choroby układu 
pokarmowego, infekcje skóry 
i górnych dróg oddechowych, 
czy pyłopochodne choroby 
układu oddechowego.

źródło: KGP

BĘDZIE RZĄDOWA POMOC 
DLA ROLNIKÓW
W Gminie Lubin złożono 110 
wniosków  w  sprawie szacowania 
szkód w gospodarstwach 
rolnych powstałych w wyniku  
suszy. Wielkość pomocy dla 
poszkodowanych rolników będzie 
znana dopiero po zakończeniu 
prac wszystkich komisji 
w województwie. 31 lipca podczas 
posiedzenia Rady Ministrów  
zdecydowano, że do końca tego 
roku na wsparcie dla rolników rząd 
ma przeznaczyć prawie 800 mln zł, 
a najbardziej poszkodowani mają 
dostać nawet 1 tys. zł do każdego 
hektara gruntów, które ucierpiały 
w wyniku tegorocznej suszy.
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Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą” i niewielki Lisiec w Gminie Lubin połączyły ze sobą  
– chyba już „na dobre” – wyjątkowy klimat, miłość do tańca 
i muzyki, a także szacunek dla innych kultur, tradycji czy 
religii. W rytmach z najdalszych zakątków świata na lisicekiej 
polanie publiczność bawiła się doskonale, a wisienką na 
torcie był koncert łemkowskiego zespołu Nadija, który swoim 
brzemieniem i ekspresją także porywał do tańca.

To miłość z wzajemnością. 
Mieszkańcy Liśca i okolicznych 
miejscowości nie wyobrażają 
sobie początku wakacji, bez Fe-
stiwalu, ale i jego organizatorzy 
darzą to miejsce wyjątkową 
sympatią.

– Szukaliśmy w Gminie Lu-
bin miejsca na festiwalową sto-
licę, były po drodze Księginice 
i Chróstnik, ale Lisiec okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Impreza 
w tym miejscu, z roku na rok, 
ewoluuje, przyjeżdża coraz wię-
cej osób, klimat jest wyjątkowy. 
Z niecierpliwością czekam 

właśnie na tę lisiecką odsłonę 
naszego festiwalu,  bo wiem, że 
czeka nas tu ciepłe przyjęcie 
i dokonała atmosfera. Nie prze-

sadzę, jeśli powiem, że właśnie 
Lisiec staje się najważniejszym 
miejscem na naszej festiwalo-
wej trasie – mówi Jerzy Starzyń-
ski, pomysłodawca i organiza-
tor Festiwalu „Świat pod Kycze-
rą”, szef Łemkowskiego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Kyczera”.

Publiczność również bardzo 
ciepło przyjmuje tę imprezę. 
Staje się ona częścią wakacyjne-
go kalendarza Łemków, w któ-
rym najważniejszymi punktami 
są od lat Watra w Żydni, czyli 
„w górach” i „na czużyni” czyli 
na obczyźnie w pobliskim Mi-
chałowie.

– Wymarzliśmy się w Chor-
wacji, ale pojechaliśmy tak 

wcześnie, by zdążyć na Festi-
wal do Liśca – mówi jedna 

z uczestniczek, która na 
koncert przyjechała z Leg-
nicy.

Szef Festiwalu złożył 
podziękowania wójtowi 
Gminy Lubin Tadeuszo-
wi Kielanowi za współor-

ganizację imprezy i jej nie-
zwykły klimat, ale podzię-

kowania popłynęły także 
w stronę Jerzego Starzyńskie-
go.

– Dziękujemy za to, że Festi-
wal dotarł do naszego maleń-
kiego Liśca, że o nas nie zapo-
minacie,  i że Gmina Lubin za-
wsze pojawia się na mapie tej 
międzynarodowej imprezy – 

mówili prowadzący w dwóch ję-
zykach po polsku i po łemkow-
sku. 

Podziękowania zespołom 
w imieniu władz gminy złożyli 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin Norbert Grabowski oraz 
Magdalena Dubińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin, 
współorganizatora imprezy 
w Liścu.

W tym roku impreza na Po-

lanie w Liścu nie skończyła się 
wraz z wybrzmieniem festiwa-
lowych rytmów. Gościem spe-
cjalnym był zespół „Nadija” 
który porwał publiczność pre-
zentując zarówno utwory 
z najnowszej płyty, jak i te 
starsze, które nie pozwalają 
ustać w miejscu, a swoim tem-
peramentem i brzemieniem 
przenoszą nas na Łemkow-
szczyznę. Zespół ma w swoim 
artystycznym dorobku utwory 
łączące tradycje wielu kultur 
słowiańskich i mniejszości et-
nicznych, które reprezentują 
sami jego członkowie.

Zaproszenie grupy „Nadija” 
w polskim tłumaczeni „Na-
dziei” to pomysł mieszkańców 
Liśca. Dziękujemy Janowi Fe-
szowi – za podpowiedź, Andrze-
jowi Przybyło za prowadzenie 
imprezy w języku łemkowskim, 
a sołtys Marii Ożyńskiej za cie-
płe – jak zwykle – przyjęcie.

Impreza w Liścu z roku na rok 
nabiera rozmachu gromadząc 
publiczność nie tylko z okolicz-
nych miejscowości czy gminy, 
ale także spoza jej granic. Już 
dziś zapraszamy na jej kolejną 
edycję…

(MG/AI) 

W ŁEMKOWSKICH RYTMACH, CZYLI 
Z SERCEM I TEMPERAMENTEM

W tym roku impreza na polanie w Liścu nie skończyła się wraz z wybrzmieniem
festiwalowych rytmów. Gościem specjalnym był zespół „Nadija” który porwał publiczność.

Na scenie zaprezentowały się zespoły Agrupacion Folclorica Tequendama 
oraz Fundación Cultural Colombia Folklore z Kolumbii, Everest Nepal Cultural 
Group z Nepalu, Ballet Pago Montielero de Argentina z Argentyny, Rankowa 
Rosa i Drużba z  Ukrainy, Szarkaláb Hungarian Folk – Dance Group z Rumunii, 
FS Dolina z Czech oraz oczywiście gospodarze – Łemkowski Zespół Pieśni 
I Tańca “Kyczera”. Gościem specjalnym był zespół „Nadija”.

– chyba już „na dobre” – wyjątkowy klimat, miłość do tańca – chyba już „na dobre” – wyjątkowy klimat, miłość do tańca 
i muzyki, a także szacunek dla innych kultur, tradycji czy i muzyki, a także szacunek dla innych kultur, tradycji czy 

torcie był koncert łemkowskiego zespołu Nadija, który swoim torcie był koncert łemkowskiego zespołu Nadija, który swoim 

Mieszkańcy Liśca i okolicznych 
miejscowości nie wyobrażają 
sobie początku wakacji, bez Fe-
stiwalu, ale i jego organizatorzy 
darzą to miejsce wyjątkową 
sympatią.

bin miejsca na festiwalową sto-
licę, były po drodze Księginice 
i Chróstnik, ale Lisiec okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Impreza 
w tym miejscu, z roku na rok, w tym miejscu, z roku na rok, 
ewoluuje, przyjeżdża coraz wię-
cej osób, klimat jest wyjątkowy. 
Z niecierpliwością czekam 

w tym miejscu, z roku na rok, 

właśnie na tę lisiecką odsłonę 
naszego festiwalu,  bo wiem, że 
czeka nas tu ciepłe przyjęcie 
i dokonała atmosfera. Nie prze-
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Z okazji 10 jubileuszu 
dziękowano sołtysowi Cze-
sławowi Niemcowi, sołectwu 
oraz stowarzyszeniu Bukow-
na. Były listy gratulacyjne 
i ogromny, smaczny tort 
ufundowany przez Gminę 
Lubin, którym częstowali się 
wszyscy uczestnicy zabawy. 

- Cieszymy się, ze możemy 
w tak piękny sposób kulty-
wować w Bukownej nasze 
słowiańskie tradycje, szukać 
kwiatu paproci i puszczać 
wianki. Bardzo dziękuje 
wszystkim za zaangażowa-
nie i udział w naszych co-

rocznych spotkaniach – mó-
wił Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. – Wasza pasja 
i pełna pasji działalność 
przyczynia się nie tylko do 
promocji Bukownej ale i ca-
łej Gminy Lubin.     

Nagród, konkursów, pre-
zentacji było przez całe po-
południe i wieczór  co nie 
miara. Wszystko zaczęło się 
od wręczenia statuetki Anioł 
Kultury przyznanej kilka ty-
godni temu przez  kapitułę 
konkursu organizowanego 
przez OKGL Iwonie Kacper-
skiej  z Bukownej, w katego-
rii animator kultury. Laure-
atka nie mogła być na uro-
czystej gali, więc nagrodę 
odebrała na zabawie święto-
jańskiej wśród braw miesz-

kańców rodzimej Bukownej.
Do budzącego bardzo du-

że emocje konkursu na „po-
jazd byle co” zgłoszono aż 15 
pojazdów. Wszystkie budziły 
zachwyt i  uśmiech podczas 
parady, którą zorganizowa-
no od  świetlicy do terenów 
festynowych. Jury nie miało 
łatwego zadania.

- To był naprawdę bardzo 
trudny wybór i byliśmy pod 
dużym wrażeniem pomysło-
wości, zaangażowania i prze-
de wszystkim nakładu pracy 
– mówił Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gmi-

ny 

Lubin i członek jury konkur-
su. 

I nagrodę i 400 zł w kon-
kursie na pojazd zdobyła An-
dżelika Zentek i Katarzyna 
Bawolak- Kurek za pojazd 
wiankowy. Tydzień trwało 
plecenie wianka, który był 
główną częścią tego pojazdu. 
II miejsce i 350 zł zdobyła 
Iwona Kacperska i Barbara 
Kosobucka za świętojańskie-
go łabędzia, III nagroda i 300 
zł przypadły Kobitkom 
z Czerńca za romantyczną 
wannę. Wszyscy pozostali 
uczestnicy konkursu otrzy-

mali wyróżnienia i nagrody 
finansowe po 200 zł. 

Na scenie, wśród wystę-
pów artystycznych, zebrana 
publiczność miała możli-
wość obejrzenia dokonań ze-
społów działających przy 
Ośrodku Kultury Gminy Lu-
bin. Pomimo chwilowych 
opadów deszczu, w koncer-
cie nazwanym „ Swojska nu-
ta i przyjaciele”, zaprezento-

Już od 10 lat w wigilię imienin Jana,  Bukowna wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin zaprasza mieszkańców na wspólne spędzenie wyjątkowej, świętojańskiej nocy.

JUBILEUSZOWE PUSZCZANIE 
WIANKÓW W BUKOWNEJ 
Kwiaty, śmiech, radość, miłość, ogień i woda 
to symbole świętowania jednego z najstarszych 
słowiańskich świąt czyli Nocy Świętojańskiej w Gminie 
Lubin. Zabawie towarzyszyło wiele konkursów, m.in. na 
„pojazd byle co”, wianek i przebranie świętojańskie. 

Bardzo dziękuje wszystkim za zaangażowanie i udział w naszych corocznych spotkaniach – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. – Wasza pasja i pełna pasji działalność przyczynia się nie tylko 
do promocji Bukownej ale i całej Gminy Lubin.     
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WYNIKI ŚWIĘTOJAŃSKICH KONKURSÓW

PRZEJAZD NA BYLE CZYM 
I miejsce – Wiańkowóz – Andżelika Zentek i Katarzyna Bawolak-
Kurek – 400,00 zł
II miejsce – Świętojański Łabędź – Iwona Kacperska i Barbara 
Kosobucka – 350,00 zł
III miejsce – Romantyczna Wanna – Kobitki z Czerńca – 300,00 zł
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia w wysokości 200,00 zł:
Szeptuchowy Kiosk – Ewa Jaromin i Agata Niemiec
Świętojańskie Jezioro – Patrycja Kosobucka
Morska Fala – Katarzyna Kosobucka
Mimiwóz – Karolina Kosobucka
Lisiecki Turbosamolot – Kamila Pożoga i Natalia Zentek
Zamek, w którym nie straszy – Wioleta Kiliman i Brygida Lubaska

Tarocik – Sołectwo Składowice
Byle co – Klub pod Garami
Wiedźmowóz – Oktawia Gulewicz i Damian Mróz
Rudy 102 – Sebastian Stachowiak
Cygański tabor – Sergiej Sucharski
Szymkowóz – Adrian Szulda

NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK 
– zwyciężyła Liliana Buchowska

NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ ŚWIĘTOJAŃSKI 
– przyznano trzy równorzędne nagrody: Jadwidze Stopie, Patrycji 
Kosobuckiej i Wioletcie Kiliman.

Już od 10 lat w wigilię imienin Jana,  Bukowna wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin zaprasza mieszkańców na wspólne spędzenie wyjątkowej, świętojańskiej nocy.

JUBILEUSZOWE PUSZCZANIE 
WIANKÓW W BUKOWNEJ 

Bardzo dziękuje wszystkim za zaangażowanie i udział w naszych corocznych spotkaniach – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. – Wasza pasja i pełna pasji działalność przyczynia się nie tylko 
do promocji Bukownej ale i całej Gminy Lubin.     

I nagroda w konkursie za pojazd wiankowy. 
Tydzień trwało plecenie wianka, który 
był główną częścią tego pojazdu.

Do budzącego bardzo duże emocje konkursu na 
„pojazd byle co” zgłoszono aż 15 pojazdów. Wszystkie 
budziły zachwyt i  uśmiech podczas parady, którą 
zorganizowano od  świetlicy do terenów festynowych.

wały się: STOKROTKI i KO-
NICZYNKI z Miłoradzic, 
LEJDIS ze Składowic, STU-
DIO PIOSENKI ŁAŁ, SIED-
LECKA NUTA, ALEKSAN-
DRA NAGLIK z Obory w to-
warzystwie chórku, ROZ-
ŚPIEWANE PASTUSZKI 
z Gogołowic. Gospodarze za-
prezentowali się w kilku od-
słonach: jako SWOJSKA 
NUTA, TEATR AKTÓW-4, 
niespodzianką był również 
CZARNO–BIAŁY TANIEC 
i wokalne życzenia Małgo-
rzaty Stachowiak, nawiązu-
jące do przypadającego 
w tym czasie Dnia Ojca.

Nieodzownym punktem 
każdej Nocy świętojańskiej 
jest puszczanie wianków 
Czarną Wodą, poprzedzone 
oceną najpiękniejszych 
z nich. W tegorocznych zma-
ganiach zwycięzcą okazała 
się Liliana Buchowska, któ-
rej kompozycja najbardziej 
urzekła sędziów konkursu. 
Pomimo przelotnego desz-
czu, korowód prowadzony 
w rytmie poloneza zgroma-
dził większość przybyłych 

i tradycji stało 
się zadość. 
Ostatnią for-
mą rywali-
zacji był 
strój świę-
tojański, 
w którym 
jury przy-
znało 3 
równorzęd-
ne nagrody: 
Jadwidze Sto-
pie, Patrycji 
Kosobuckiej 
i Wioletcie Kili-
man. Wieczorna 
część imprezy została 
zdominowana przez występ 
zespołu LOVE MAKER. Pre-
zentując w swym koncercie 
najnowsze utwory ze świato-
wych i rodzimych list prze-
bojów, porwał publiczność 
do tańca i wspólnej zabawy. 
W przerwie występu Taniec 
Ognia przedstawił Oskar Ja-
kubowski z Krzeczyna Małe-
go, czarujący corocznie pub-
liczność nowymi efektami 
i umiejętnościami. 

 (SR, WW) 
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Troje uczniów Gminnego Gimnazjum 
powróciło z Ukrainy, gdzie wzięli 
udział w dziewiątej już edycji 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”, organizowanej 
przez Fundację Studio Wschód we 
Wrocławiu. Gimnazjaliści weszli 
w skład grupy wolontariuszy 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Skład grupy kształtował się do ostatniej chwili i ostatecznie 
14 osób w różnym wieku wspólnie odbyło długą podróż do 
Snitkowa. Byli wśród nich studenci uczelni, wolontariusze 
z Goślinowa i Chojnowa oraz nasi uczniowie z Gimnazjum 
Gminnego w Lubinie:  Patrycja Woch, Natalia Rojek i Bartło-
miej Kownacki.

Akcję po raz drugi wsparła Gmina Lubin, przekazując ukra-
ińskiej Polonii – za pośrednictwem wolontariuszy – artykuły 
szkolne i polskie gry edukacyjne, włączając się w ten sposób 
do zbiórki zorganizowanej przez PWSZ. Zgromadzone przed-
mioty trafiły do rodzin polskiego pochodzenia oraz do szkoły 
w Drohobyczu, w której dzieci uczą się języka polskiego. 
Część zebranych rzeczy została przekazana do Domu Dziecka 
w Kotużanach, który wolontariusze odwiedzili w ubiegłym ro-
ku.

Przypomnijmy, że w ramach przygotowań od akcji odbyła 
się także zbiórka pieniędzy, prowadzona w Gminnym Gimna-
zjum oraz na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin. Wspólnie 
z PWSZ uzbierano 1 516 zł., które zostaną przekazane do fun-
dacji Studio Wschód.

Obok publikujemy fragmenty wspomnień i podsumowanie 
akcji. Więcej można znaleźć na www.ug.lubin.pl

(SR)
 

Akcję po raz drugi wsparła Gmina Lubin, przekazując ukra-

do zbiórki zorganizowanej przez PWSZ. Zgromadzone przed-

z PWSZ uzbierano 1 516 zł., które zostaną przekazane do fun-

(SR)

Wyjechaliśmy z Legnicy o godz. 16.00 do Wrocławia, gdzie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem przedstawicieli 

Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego i organizatorów wyjazdu – Fundacji Studio Wschód. Z Wrocławia o godz. 

20.00 kordon pojazdów wyruszył w stronę granicy, którą przekroczyliśmy 4 lipca około godz. 6.00 rano.
Podróż była długa i męcząca. W drodze do Snitkowa pierwszym punktem naszej wyprawy stał się cmentarz Orląt 

Lwowskich i Łyczakowski we Lwowie. Z okazji 100-lecia niepodległości Polski uznaliśmy za istotne zapalenie zniczy na 

grobach żołnierzy i oddanie czci tym, którzy polegli w walkach o wolność naszego kraju. Groby m.in. Marii Konopni-

ckiej i Gabrieli Zapolskiej to kolejne nieodzowne punkty naszego pobytu na cmentarzu, po którym zwiedziliśmy lwow-

ski Rynek.
Dalsza podróż do Snitkowa przebiegała w dobrych nastrojach, które zweryfikował nieco stan bocznych dróg prowa-

dzących do celu. Na miejsce dotarliśmy o godz. 20.00. Zostaliśmy bardzo ciepło powitani przez sołtysa wsi – Wiktora 

Olszewskiego i zaprzyjaźnionych mieszkańców. Rozlokowani w dwóch punktach (mieszkaliśmy w prywatnych do-

mach) i bardzo zmęczeni, udaliśmy się na pierwszy nocleg.Poranna pobudka na wsi, to niezwykłe przeżycie – za oknem śpiew ptaków, gęgot kaczek, gdakanie kur, do tego piękna, 

słoneczna pogoda. W czwartek (5.07.), po śniadaniu, odbyliśmy krótką naradę z sołtysem i udaliśmy się na cmentarz. 

Po dotarciu na miejsce zastaliśmy porośniętą wysokimi chaszczami łąkę, z której nieśmiało wynurzały się krzyże gro-

bów naszych przodków. Cmentarz był tak zarośnięty, że aż trudno było uwierzyć, iż w ubiegłym roku wolontariusze 

równie ciężko tu pracowali i oczyścili dużą część terenu.Nie zwlekając ochoczo zabraliśmy się do pracy. Wysoka temperatura powietrza utrudniała nam wykonywanie przy-

dzielonych zadań, lecz cel naszej akcji motywował nas do zwiększonego wysiłku. W pierwszej kolejności należało wy-

rwać i wyciąć krzaki, wykosić trawę, powój i inne chwasty – niektóre z nich osiągały wysokość jednego metra lub były 

jeszcze wyższe. To zadanie należało do męskiej części naszej ekipy. W tym czasie część wolontariuszek zajmowała się 

usuwaniem na bieżąco ściętych zarośli, natomiast pozostałe zaangażowały się w przygotowywanie paczek ze słodycza-

mi i przyborami szkolnymi przywiezionymi z Polski dla najmniejszych mieszkańców Snitkowa i szkoły w Kotużanach.

Warto w tym miejscu dodać, że dary zbierano na terenie PWSZ im. Witelona w Legnicy – w zbiórkę zaangażowali 

się studenci oraz pracownicy Uczelni i Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”. Gmina Lubin również zakupiła wie-

le artykułów przekazując je dla dzieci. W ramach prowadzonej akcji Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

– Witold Idczak przekazał na ten cel 2 000 zł.Późnym popołudniem można było zobaczyć pierwsze efekty prac na cmentarzu – część odsłoniętych pomników i na-

pisów na mogiłach. Poczucie dobrze spełnionego obowiązku pozwoliło na udanie się na zasłużony odpoczynek. Jednak 

relaks po upalnym dniu i zregenerowanie sił nie było dane wszystkim. Nasza młodzież została poproszona przez go-

spodynię, u której mieli przyjemność gościć, o pomoc w sezonowych pracach. W tym celu udali się na pobliskie pole. Za-

pach siana, widoki i ostatnie promienie słońca tego wieczora stworzyły niesamowitą atmosferę. Młodzi ochotnicy mieli 

okazję przekonać się, jak bardzo ciężka jest praca na ukraińskiej wsi. Pomimo starań, nie byli w stanie dorównać umie-

jętnościom młodych rolników. Prace w polu przedłużyły się do późnych godzin nocnych, na co również nie byli przygoto-

wani. Wycieńczeni, brudni i mokrzy, wrócili na nocleg po północy i po raz kolejny zostali mile zaskoczeni – gospodyni 

przygotowała dla nich suto zastawiony stół, co stworzyło niepowtarzalną okazję, by skosztować tradycyjnych ukraiń-

skich potraw.
W piątkowy poranek (6.07.) o wysiłku z poprzedniego dnia przypominały obolałe mięśnie i siniaki oraz zadrapania. 

Pomimo tego wspaniała atmosfera między uczestnikami wyjazdu pozwoliła na szybką mobilizację do dalszej pracy. 

Przez kilka godzin, z przerwą na obiad, trwały prace porządkowe – wycinanie zarośli, grabienie, oczyszczanie pomni-

ków z mchu, którym były porośnięte. Ciężka i żmudna praca opłacała się – z zarośli wyłaniały się kolejne pomniki zwią-

zane z polską historią i rodzinami m.in. Stadnickich (Piotr Stadnicki – zm. 1852 r., Ignacego z książąt Woronieckich; 

Wincenty Stadnicki dr filozofii – zm. 1869 r.), Czuryło (Marcin Czuryło z rodu herbu Korczak był początkowo dworza-

ninem królewskim, ale poświęcił się karierze wojskowej i został znanym rycerzem – niejednokrotnie odznaczył się w bi-

twach, szczególnie pod Połockiem, za co w roku 1587 na sejmie konwokacyjnym był awansowany do stopnia rotmi-

strza), Dzieduszyckich (Tadeusz Dzieduszycki (1724 – 1777) znany działacz wojskowy i polityczny pochodził z poloni-

zowanego dawnego rodu Rusi Czerwonej herbu Sas) oraz zwykłych obywateli Snitkowa. (…)
Pomimo ciężkiej pracy mamy poczucie zadowolenia z wykonanego zadania i cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć 

w tej cennej lekcji historii. Ci, którzy byli tu pierwszy raz, mogli zobaczyć miejsca związane z historią naszego kraju 

i przekonać się o gościnności ukraińskich gospodarzy. Wszędzie gdzie byliśmy, zapalaliśmy znicze i poprzez modlitwę 

oddawaliśmy hołd tym, którzy zostali pochowani na Kresach.”

(dr Beata Skwarek – nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy)

Wyjechaliśmy z Legnicy o godz. 16.00 do Wrocławia, gdzie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem przedstawicieli 

Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego i organizatorów wyjazdu – Fundacji Studio Wschód. Z Wrocławia o godz. 

20.00 kordon pojazdów wyruszył w stronę granicy, którą przekroczyliśmy 4 lipca około godz. 6.00 rano.
Podróż była długa i męcząca. W drodze do Snitkowa pierwszym punktem naszej wyprawy stał się cmentarz Orląt 

Lwowskich i Łyczakowski we Lwowie. Z okazji 100-lecia niepodległości Polski uznaliśmy za istotne zapalenie zniczy na 

grobach żołnierzy i oddanie czci tym, którzy polegli w walkach o wolność naszego kraju. Groby m.in. Marii Konopni-

ckiej i Gabrieli Zapolskiej to kolejne nieodzowne punkty naszego pobytu na cmentarzu, po którym zwiedziliśmy lwow-

ski Rynek.
Dalsza podróż do Snitkowa przebiegała w dobrych nastrojach, które zweryfikował nieco stan bocznych dróg prowa-

dzących do celu. Na miejsce dotarliśmy o godz. 20.00. Zostaliśmy bardzo ciepło powitani przez sołtysa wsi – Wiktora 

Olszewskiego i zaprzyjaźnionych mieszkańców. Rozlokowani w dwóch punktach (mieszkaliśmy w prywatnych do-

mach) i bardzo zmęczeni, udaliśmy się na pierwszy nocleg.Poranna pobudka na wsi, to niezwykłe przeżycie – za oknem śpiew ptaków, gęgot kaczek, gdakanie kur, do tego piękna, 

słoneczna pogoda. W czwartek (5.07.), po śniadaniu, odbyliśmy krótką naradę z sołtysem i udaliśmy się na cmentarz. 

Po dotarciu na miejsce zastaliśmy porośniętą wysokimi chaszczami łąkę, z której nieśmiało wynurzały się krzyże gro-

bów naszych przodków. Cmentarz był tak zarośnięty, że aż trudno było uwierzyć, iż w ubiegłym roku wolontariusze 

równie ciężko tu pracowali i oczyścili dużą część terenu.Nie zwlekając ochoczo zabraliśmy się do pracy. Wysoka temperatura powietrza utrudniała nam wykonywanie przy-

dzielonych zadań, lecz cel naszej akcji motywował nas do zwiększonego wysiłku. W pierwszej kolejności należało wy-

rwać i wyciąć krzaki, wykosić trawę, powój i inne chwasty – niektóre z nich osiągały wysokość jednego metra lub były 

jeszcze wyższe. To zadanie należało do męskiej części naszej ekipy. W tym czasie część wolontariuszek zajmowała się 

usuwaniem na bieżąco ściętych zarośli, natomiast pozostałe zaangażowały się w przygotowywanie paczek ze słodycza-

mi i przyborami szkolnymi przywiezionymi z Polski dla najmniejszych mieszkańców Snitkowa i szkoły w Kotużanach.

Warto w tym miejscu dodać, że dary zbierano na terenie PWSZ im. Witelona w Legnicy – w zbiórkę zaangażowali 

się studenci oraz pracownicy Uczelni i Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”. Gmina Lubin również zakupiła wie-

le artykułów przekazując je dla dzieci. W ramach prowadzonej akcji Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

– Witold Idczak przekazał na ten cel 2 000 zł.Późnym popołudniem można było zobaczyć pierwsze efekty prac na cmentarzu – część odsłoniętych pomników i na-

pisów na mogiłach. Poczucie dobrze spełnionego obowiązku pozwoliło na udanie się na zasłużony odpoczynek. Jednak 

relaks po upalnym dniu i zregenerowanie sił nie było dane wszystkim. Nasza młodzież została poproszona przez go-

spodynię, u której mieli przyjemność gościć, o pomoc w sezonowych pracach. W tym celu udali się na pobliskie pole. Za-

pach siana, widoki i ostatnie promienie słońca tego wieczora stworzyły niesamowitą atmosferę. Młodzi ochotnicy mieli 

okazję przekonać się, jak bardzo ciężka jest praca na ukraińskiej wsi. Pomimo starań, nie byli w stanie dorównać umie-

jętnościom młodych rolników. Prace w polu przedłużyły się do późnych godzin nocnych, na co również nie byli przygoto-

wani. Wycieńczeni, brudni i mokrzy, wrócili na nocleg po północy i po raz kolejny zostali mile zaskoczeni – gospodyni 

przygotowała dla nich suto zastawiony stół, co stworzyło niepowtarzalną okazję, by skosztować tradycyjnych ukraiń-

skich potraw.
W piątkowy poranek (6.07.) o wysiłku z poprzedniego dnia przypominały obolałe mięśnie i siniaki oraz zadrapania. 

Pomimo tego wspaniała atmosfera między uczestnikami wyjazdu pozwoliła na szybką mobilizację do dalszej pracy. 

Przez kilka godzin, z przerwą na obiad, trwały prace porządkowe – wycinanie zarośli, grabienie, oczyszczanie pomni-

ków z mchu, którym były porośnięte. Ciężka i żmudna praca opłacała się – z zarośli wyłaniały się kolejne pomniki zwią-

zane z polską historią i rodzinami m.in. Stadnickich (Piotr Stadnicki – zm. 1852 r., Ignacego z książąt Woronieckich; 

Wincenty Stadnicki dr filozofii – zm. 1869 r.), Czuryło (Marcin Czuryło z rodu herbu Korczak był początkowo dworza-

ninem królewskim, ale poświęcił się karierze wojskowej i został znanym rycerzem – niejednokrotnie odznaczył się w bi-

twach, szczególnie pod Połockiem, za co w roku 1587 na sejmie konwokacyjnym był awansowany do stopnia rotmi-

strza), Dzieduszyckich (Tadeusz Dzieduszycki (1724 – 1777) znany działacz wojskowy i polityczny pochodził z poloni-

zowanego dawnego rodu Rusi Czerwonej herbu Sas) oraz zwykłych obywateli Snitkowa. (…)
Pomimo ciężkiej pracy mamy poczucie zadowolenia z wykonanego zadania i cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć 

w tej cennej lekcji historii. Ci, którzy byli tu pierwszy raz, mogli zobaczyć miejsca związane z historią naszego kraju 

i przekonać się o gościnności ukraińskich gospodarzy. Wszędzie gdzie byliśmy, zapalaliśmy znicze i poprzez modlitwę 

oddawaliśmy hołd tym, którzy zostali pochowani na Kresach.”

Cmentarz przed rozpoczęciem prac

Efekt końcowy

Troje uczniów Gminnego Gimnazjum 

Akcja „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” 

Gminę Lubin reprezentowali  
uczniowie z Gimnazjum Gminnego 
w Lubinie:  Patrycja Woch, Natalia 
Rojek i Bartłomiej Kownacki.

Rozdzielanie 
przywiezionych 
darów
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Stypendia wręczone zo-
stały na uroczystej Gali, 
która odbyła się w Urzędzie 
Gminy w Lubinie.

Za najwyższe wyniki 
w nauce na poziomie gim-
nazjum nagrodzone zosta-
ły Aleksandra Naglik 
z Obory i Klaudia Jędrak 
z Pieszkowa, uczennice 
klasy gimnazjalnej III Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Lubinie, które uzyskały 
średnią ocen 5,3.

Wśród uczniów szkół 
średnich najlepszym świade-
ctwem może się pochwalić 
Olga Lewandowska z Krze-
czyna Wielkiego, uczennica 
V LO w Lubinie, która uzy-
skała średnią ocen 5,7.

W gronie studentów stu-
diów I stopnia czyli licencja-
ckich najlepsze wyniki uzy-
skały Anna Marciniszyn 
z Miroszowic i Natalia Wo-
robel z Chróstnika, które 
uzyskały średnią ocen 4,9.

Na poziomie szkoły wyż-
szej II stopnia czyli studiów 
magisterskich I semestr ro-
ku akademickiego 
2017/2018 z najwyższą 
średnią 4,8 zakończyli Ka-
rolina Szarszoń z Krzeczyna 
Wielkiego i Jakub Jurenc 
z Miroszowic.

Wójt Gminy Lubin przy-
znał także stypendia sporto-
we. Otrzymali je Mateusz 
Posłuszny z Raszówki,  Ma-
teusz Musiatowicz z Osieka 

i Magdalena Sieradzka 
z Raszówki za osiągnięcia 
w łucznictwie, Martyna Ku-
charska z Osieka uprawiają-
ca jeździectwo konne, Mi-
kołaj Stasiak z Krzeczyna 
Wielkiego – karate kyokus-
hin i Kaja Ziomek z Osieka 
– łyżwiarstwo.

Stypendiami artystyczny-
mi nagrodzeni zostali Miko-
łaj Stasiak i Magdalena Sie-
radzka.

Najbardziej uhonorowa-
nym stypendystą jest Miko-
łaj Stasiak, który otrzymał 
stypendia w trzech katego-
riach, za osiągnięcia nauko-
we, sportowe i artystyczne.

W imieniu wójta Gminy 
Lubin stypendia wręczali 

przewodniczący Rady Gmi-
ny Lubin Norbert Grabow-
ski, wiceprzewodniczący 
Marcin Nyklewicz, Zofia 
Marcinkiewicz przewodni-
cząca Komisji Oświaty oraz 
Jan Olejnik, członek Komi-
sji Oświaty.

Nie wszyscy stypendyści 
mogli uczestniczyć w uro-
czystej Gali, niektórych re-
prezentowali rodzice, a po-
zostali odbiorą je osobiście 
w późniejszym terminie.

Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i przypomina-
my, że wnioski o przyznanie 
stypendium za II semestr 
roku szkolnego 2017/2018 
należy złożyć w terminie do 
dnia 15 listopada br.  (MG)

WYRÓŻNIENIA

W imieniu wójta Gminy Lubin stypendia wręczali przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, wiceprzewodniczący 
Marcin Nyklewicz, Zofia Marcinkiewicz przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Jan Olejnik, członek Komisji Oświaty.

W pięciu gminnych szkołach 
podstawowych uczyło się w roku 
szkolnym 2017/2018 733 ucz-
niów. Na koniec roku świadectwa 
z czerwonym paskiem odebrało 
98 osób. W Gminnym Gimna-
zjum kształciło się 111 osób, 4 
z nich zakończyło rok z czerwo-
nym paskiem. Naszych uczniów 
uczyło w sumie 138 nauczycieli.

Najbardziej liczną podstawówką 
była w naszej gminie szkoła w Ra-
szówce, do której w ubiegłym roku 
szkolnym chodziło 182 uczniów. 
Najmniej liczna placówka to Szkla-
ry Górne ze 117 uczniami.  W pod-
stawówkach na 107,64 etatach pra-
cowało 119 nauczycieli. Nasze 
dzieci miały bardzo wiele osiąg-
nięć, wystarczy podać, że ucznio-
wie podstawówek wzięli udział w 12 
pozaszkolnych konkursach i 58 
szkolnych. Wypożyczyli w sumie 
4450 książek.

 W gimnazjum uczyło się 111 na-
stolatków i pracowało 19 nauczy-
cieli, liczba etatów to 14,21 etatu. 
Gimnazjaliści wypożyczyli  w ciągu 
roku szkolnego208 książek. 
Uczestniczyli w 10 szkolnych i 13 
pozaszkolnych konkursach. 

W każdej szkole wybrano najlep-
szego ucznia, poniżej podajemy ich 
nazwiska i osiągnięcia. 

SZKOŁA PODSTAWOWA  W SIEDL-
CACH -  ZOFIA ŚWIERZOWSKA KLASA 
VI ŚREDNIA OCEN 5,73. INNE OSIĄG-
NIĘCIA UCZNIA:

  Konkurs wojewódzki z pierwszej 
pomocy przedmedycznej w Legnicy – 
grupowo 5 miejsce.
  Powiatowy Nadodrzański Konkurs 

Matematyczny – 4 miejsce w kategorii 
klas VI.
  Gminny Konkurs Ortograficzny „Złote 

pióro” w Niemstowie – 1 miejsce.  

  Powiatowy konkurs matematyczny 
„Baw się matematyką” w SP nr 7 
w Lubinie – grupowo 6 miejsce.
  Zaangażowanie w pracę na rzecz 

Samorządu Uczniowskiego oraz 
w działania wolontariatu szkolnego, 
udział w uroczystościach i akcjach 
charytatywnych organizowanych przez 
szkołę. 

SZKOŁA PODSTAWOWA  W RASZÓW-
CE  - DOROTA SOBUŚ KLASA VII  
ŚREDNIA OCEN 5,64. INNE OSIĄGNIĘ-
CIA UCZNIA:

  Wyróżnienie w gminnym, a następnie 
powiatowym Konkursie Recytatorskim 
PEGAZIK
  V miejsce w XIV Nadodrzańskim 

Konkursie Matematycznym 
  Nagrody i wyróżnienia w wielu 

drużynowych konkursach wiedzy 
i sportowych

  Szeroka działalność charytatywna, 
samorządowa oraz reprezentowanie 
szkoły w różnych uroczystościach 
gminnych i środowiskowych

SZKOŁA PODSTAWOWA  W NIEMSTO-
WIE - AGNIESZKA BABIARCZYK KLA-
SA IV ŚREDNIA OCEN 5,36. INNE 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

  I miejsce w konkursie historycznym 
„Irena Sendlerowa…”,
  I miejsce w II etapie Nadodrzański 

Konkurs Matematyczny,
  III miejsce w Gminnym Konkursie 

Profilaktycznym

SZKOŁA PODSTAWOWA  W KRZECZY-
NIE WIELKIM - AMELIA PRĘTKA KLA-
SA V ŚREDNIA OCEN 5,45. INNE 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

  II miejsce zespołowo i III miejsce 
indywidualnie w Gminnym Konkursie 

Wokalnym Świat Piosenki
  II miejsce zespołowo w Wojewódzkim 

Finale Szkolnej Ligi Rugby Tag
  Wyróżnienie zespołowo w Regionalnym 

Konkursie Wokalnym Złoty Mikrofon

SZKOŁA PODSTAWOWA  W SZKLA-
RACH GÓRNYCH KAROLINA MARCI-
NOWSKA KLASA VI ŚREDNIA OCEN 
5,64. INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

  II miejsce zespołowo w Gminnym 
Konkursie Ekologicznym
  III miejsce w Gminnym Konkursie 

plastycznym „Kartka 
bożonarodzeniowa”

aktywna działalność w Szkolnym Kole 
Wolontariatu

GIMNAZJUM W LUBINIE - DAWID HE-
REJCZAK KLASA II  ŚREDNIA OCEN 
5,20

(opr. SR)

 STATYSTYKI I NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA  

To już 43. edycja programu stypendialnego, która ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów i studentów 
osiągających szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i w dziedzinach artystycznych. 

NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE 
I STUDENCI NAGRODZENI
Są ambitni, 
pracowici i lubią się 
uczyć. Za wysokie 
wyniki osiągnięte 
w I semestrze 
roku szkolnego 
2017/2018 
nagrodzonych 
zostało 48 uczniów 
i studentów z 
Gminy Lubin. 40 
stypendiów Wójta 
Gminy Lubin 
przyznanych zostało 
za bardzo dobre 
wyniki w nauce, 
sześć za szczególne 
osiągnięcia 
sportowe i dwa 
za szczególne 
osiągnięcia 
artystyczne. 
Najliczniejszą grupę 
stypendystów 
stanowią studenci.

NAJBARDZIEJ UHONOROWANYM STYPENDYSTĄ JEST MI-
KOŁAJ STASIAK, KTÓRY OTRZYMAŁ STYPENDIA 
W TRZECH KATEGORIACH, ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, 
SPORTOWE I ARTYSTYCZNE.



¹⁶ NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Teatralnie W Krzeczynie Małym
W świetlicy wiejskiej w Krzeczynie 
Małym odbyła się premiera 
spektaklu pt. „Burza w Teatrze” 
w wykonaniu TEATRU DLA WAS. 
Skupienie i cisza na widowni podczas 
spektaklu były najlepszą recenzją 
tego przedstawienia. Premierę 
spektaklu poprzedził widowiskowy 
występ dziecięcego Teatru Tańca.
Sztuka „Burza w teatrze”  mówi 

o trudnych sprawach w rodzinie, 
o gonitwie za sprawami dnia 
codziennego, zapominaniu 
o istotnych kwestiach miłości 
i wychowania. To fabuła ciekawa dla 
odbiorcy w każdym wieku, 
skłaniająca do głębokich przemyśleń 
nad celem w życiu.
W poniedziałek przed południem 
spektakl obejrzały dzieci i młodzież 

ze Szkoły Podstawowej w Krzeczynie 
Wielkim oraz ze Szkoły Podstawowej 
nr 14 w Lubinie. Skupienie i cisza 
widowni podczas spektaklu jest 
najlepszą recenzją tego 
przedstawienia. Popołudniowe 
granie skierowane było do 
wszystkich mieszkańców gminy 
Lubin.
„Burza w teatrze” była ostatnim 

przedstawienie z udziałem Marcina 
Czerniawskiego. Młody aktor 
pożegnał się oficjalnie z TEATREM 
DLA WAS, z którym związany był od 
początku jego istnienia , czyli od 10 
lat. 
Premierę spektaklu poprzedził 
widowiskowy występ dziecięcego 
Teatru Tańca. Młodzi tancerze 
w barwnych strojach zatańczyli 

przed zgromadzoną publicznością 
dwa tańce. Po występie odebrali 
nagrodę „Młode Nadzieje” 
przyznaną przez Radę Artystyczną 
podczas tegorocznej Gali Aniołów 
Kultury Gminy Lubin.
Zarówno TEATR DLA WAS jak i TEATR 
TAŃCA działają przy Ośrodku 
Kultury Gminy Lubin.

(MCh)

„Mleczna paczka”  
w gminnym przedszkolu 

Przedszkole im. Jana Pa-
wła w Raszówce wraz z Od-
działem Zamiejscowym 
w Lubinie od kilku lat reali-
zuje projekt edukacyjno- in-
formacyjny “Dzieciaki Mle-
czaki”. Celem jest pokaza-
nie dzieciom walorów zdro-
wotnych mleka, głównie 
przez zabawę, aktywność fi-
zyczną i intelektualną. 

Nauczyciele i dzieci 
z przedszkola bardzo aktyw-
nie włączyli się w realizację 
tego projektu. Fantastycz-
nie przeprowadzone za-
jęcia związane z mle-
kiem, innowacyjne 
pomysły, które 
zapewne staną 
się inspiracją 
dla innych 
przedszkoli 
zostały 
umieszczone 
na stronie in-
ternetowej 
“Dzieciaków- 
Mleczaków”. 

„Mleczna paczka” 
przyjechała do przed-

szkola aż z Białegostoku, aby 
nagrodzić aktywność przed-
szkola i odwiedziła dzieci 
w Raszówce. To był wspaniały 
dzień i cała masa zabaw zwią-
zanych z mlekiem, m.in. za-
gadki, malowanki i ciekawe 
opowieści. Odbył się także 
wyścig krówek oraz konkurs 
plastyczny na najpiękniejszą 
krowę. 

Koordynatorem tego pro-
jektu jest w przedszkolu Mał-
gorzata Fedorowska.

(MS)

Policjant przypomniał numery 
alarmowe i uświadomił dzieciom, 
że te numery alarmowe mogą ura-
tować życie i nie powinny służyć 
do zabawy. Mówił także dzieciom, 
że nie wolno rozmawiać z obcymi, 
ani oddalać się od rodziców z no-
wo poznaną osobą, że nie nale-
ży  przyjmować żadnego poczę-
stunku, chyba że w obecności 
opiekunów. Zobrazował również 
jak dziecko powinno się zachować 
w sytuacji porwania czy ataku 
zwierzęcia.

W trakcie spotkania ze strażakiem 
dzieci dowiedziały się w jakich oko-
licznościach należy wezwać Straż Po-
żarną. Przedszkolaki usłyszały, że 

strażacy nie tylko gaszą pożary, ale 
również są wzywani do wypadków sa-
mochodowych, pomagają przy usu-
waniu skutków burzy, powodzi, a na-
wet ratują zwierzęta.

Leśniczy opowiedział o swojej 
pracy , lesie i mieszkających  w nich 
zwierzętach . Podkreślił , że czło-
wiek jest gościem  w lesie i musi 

szanować  zwyczaje gospodarzy, 
czyli zwierząt w nim mieszkających. 
Opowiedział jak należy dbać o las, 
że zwierzęta nie lubią hałasu oraz 
śmieci leżących na  leśnych ścież-
kach. Przypomniał również, że pod 
żadnym pozorem nie wolno zbliżać 
się do zwierząt, a także chodzić do 
lasu bez opiekuna.

Nauczyciele z przedszkola mają 
nadzieję, że zajęcia przeprowadzone 
przez gości przedszkola utkwiły w pa-
mięci naszych przedszkolaków. 

(MS, SR)

Lato to okres,  w którym tryb życia przedszkolaków zostaje wywrócony 
do góry nogami i niestety jest on pełen zagrożeń.

EDUKACJA 
PRZEDSZKOLAKÓW
W Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce zorganizowano cykl 
spotkań z pracownikami różnych instytucji  tj.  Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Raszówki, Nadleśnictwa z Legnicy oraz Policji z Lubina, 
podczas których nasze przedszkolaki przypomniały sobie  podstawowe 

zasady bezpieczeństwa.



¹⁷WAKACJE W GMINIE LUBIN

Nie brakowało 
atrakcji, 
niespodzianek, 
wyjazdów oraz 
zabawy, która 
wielokrotnie 
także uczyła.  
Na początku 
zorganizowano 
wizytę w Parku 
Dinozaurów, 
w którym dzieci 
wcieliły się 
w archeologów.

 Dwuosobowe zespoły  za-
kopywały wymyślone przez 
siebie „pradawne ekspona-
ty” i losowo je poszukiwały. 
Szybko okazało się ,że do  
pracy archeologów potrzeb-
na jest nie tylko cierpliwość 
ale koncentracja i współpra-
ca. To niezwykle trudne 
i żmudne zadanie młodzi ar-
cheolodzy zaliczyli na medal. 
Na koniec przygody w Parku 
rozegrano emocjonujący tur-
niej szachowy.

BYŁ I CYRK
Chyba nie ma nikogo, kto 

nie lubi cyrku. Uczestnicy 
„Wakacji z „OK-iem” ocza-
rowani zostali popisami 
w Młodzieżowym Teatrze 
Cyrkowym „Cyrklandia” ko-
ło Karpacza. Mogli sami 
spróbować spaceru po linie, 
wziąć udział w warsztatach 
cyrkowych oraz obejrzeć cu-
downy spektakl akrobatycz-
nych popisów pod kopułą 
cyrkową – wszystko z udzia-
łem i pod okiem doświadczo-
nych instruktorów i akroba-

tów. Były również tańce, lody 
a nawet pizza z okazji inau-
guracji sezonu cyrkowego. 
Pierwszy tydzień wakacyj-
nych przygód zakończył 
wspólny rajd na spektakl 
„Czym jest teatr” Teatru 
w Drodze, który wystąpił 
w świetlicy w Raszówce.  

ZMAGANIA NA KRĘGIELNI 
Na kręgielni RCS w Lubi-

nie rozegrano turniej. Mło-
dzi zawodnicy niezwykle po-
ważnie podeszli do rywaliza-
cji i zdrowe emocje były tak 
wielkie, że udzieliły się także 
opiekunowi torów, który wi-
dząc zaangażowanie i wyso-
kie wyniki „ podkręcał ” 
stopnie trudności.  Z kręgiel-
ni cała zdyscyplinowana 
i zintegrowana grupa udała 
się do kina Helios na seans 
filmowy p.t. „Uprowadzona 
księżniczka”.

WŚRÓD KRYSZTAŁÓW
W Hucie Kryształów „Ju-

lia” w Piechowicach uczest-
nicy oczarowani zostali nie 
tylko gotowymi wyrobami. 
Poznali całą technologię po-

wstawania kryształów, nie-
zwykle precyzyjną i trudną 
pracę wszystkich pracowni-
ków huty, a na koniec włas-
noręcznie zdobili swoje 
kryształy malując specjalny-
mi farbami.

Drugi tydzień zakończył 
rajd pieszym w trzech gru-
pach do Czerńca. Tym razem 
teatr  „W drodze”  przedsta-
wił wszystkim rajdowiczom 
spektakl na podstawie baśni 
H.Ch. Andersena „Słowik”. 
Po przedstawieniu aktorzy 
zdradzili parę sekretów 
o scenografii i teatralnych 
lalkach.

LASERY I KRASNALE
17 lipca zaproponowano 

dzieciom aktywne spędzenie 

dnia, na ponad 300- metro-
wej arenie labiryntów w „ 
Mrowisku‘’  z laserami. Za-
wodnicy podzieleni na grupy 
zdani byli na swoją orienta-
cję w terenie, refleks, przewi-
dywanie co zrobi przeciwnik, 
celność i spryt. Do tego 
„egipskie ciemności”, 
sztuczny dym ograniczający 
widoczność, laserowe świa-
tełka i migające światła – ła-
two nie było!

Do Wrocławia udano się 
na poszukiwanie Krasnali 
w środę 18 lipca. Pogoda by-
ła troszkę nie taka, jaką pla-
nowano, ale mimo to zabawa 
była wyśmienita. Wszyscy 
mieli za zadanie odnaleźć 
poszczególne krasnale i od-
gadnąć ich imiona, uważnie 
słuchając wskazówek opie-
kunów i mając do dyspozycji 
zaszyfrowane karty.  Poszu-
kiwania były bardzo ekscytu-
jące i pełne humoru, 
a uczestnicy wspaniale ze so-
bą współpracowali. Dopiero 
duża ulewa zmusiła uczest-
ników do przerwania dal-
szych poszukiwań i udali się 
na „małe co nieco”, jak ma-

wiał Miś Puchatek.
Później skierowano się do 

Loopys World – krainy zaba-
wy, gdzie czekało wiele 
atrakcji, każdy mógł wybrać 
coś dla siebie i przyjemnie 
spędzić wolny czas. 

PIESZA WYCIECZKA
Piesza wycieczka ze Skła-

dowic miała swoją metę na 
terenach zielonych w Ustro-
niu. Po zabawach i pasjonu-

jącym meczu  w bulle, wszy-
scy uczestnicy otrzymali na-
poje i posilili się pieczonymi 
przy ognisku kiełbaskami, 
które zapewnił OKGL. Po ta-
kiej dawce energii można by-
ło wykonać powrotny rajd 
pieszy do Składowic.

W wakacyjną środę 26 lip-
ca, w Oratorium w Szklarach 
Górnych spotkały się miesz-
kanki tej miejscowości na 
warsztatach wakacyjnych. 
Dzieci mogły zapoznać się 
z budową i funkcjami keybo-
ardu, poznawały podstawo-
we elementy muzyki (melo-
dia i rytm), bawiły się ryt-
mem, a także poprzez zaba-
wy sprawnościowe, utrwaliły 

podstawowe wartości nut 
i pauz. Niespodzianką stała 
się wizyta przedstawiciel-
ki  Sanepidu, która w bajko-
wy sposób przedstawiła ze-
branym wartości i znaczenie 
witamin w naszym organi-
zmie. Zwrócono także uwa-
gę na odpowiednią dietę 
i znaczenie warzyw dla na-
szego organizmu.

(OKGL)

Wiele dzieci skorzystało z bogatej wakacyjnej oferty Ośrodka Kultury Gminy Lubin pod hasłem: „Wakacje z teatrem, 
zabawą i wędrówką w poszukiwaniu przygód.” 

Wakacje w wielu 
odsłonach



¹⁸ Z ŻYCIA GMINY

Gminna 
Biblioteka 
w Raszówce 
wraz z filiami 
została 
zakwalifikowana 
do pilotażowego, 
ogólnopolskiego 
projektu „Mała 
książka – Wielki Człowiek”, 
organizowanego przez Instytut Książki.

Wszystkich zalet projektu nie sposób wyliczyć. Przede wszystkim, 
mając na względzie dobro i rozwój dzieci, ma zachęcić rodziców i ich 
pociechy do regularnego odwiedzania bibliotek. W efekcie ma się 
również umocnić wizerunek instytucji, jako miejsca przyjaznego, 
w którym najmłodsi czują się swobodnie i bezpiecznie. Udział 
w projekcie jest bezpłatny dla wszystkich, do których jest skierowany.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Po wakacjach we wszystkich bibliotekach w Gminie Lubin każdy 
trzylatek (dzieci urodzone w 2015 roku), który odwiedzi bibliotekę 
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę 
„Pierwsze wiersze dla…”, a także Kartę Małego Czytelnika do 
zbierania bibliotecznych naklejek oraz broszurę informacyjną dla 
rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”. Za 
każdym razem, kiedy dziecko odwiedzi bibliotekę i wypożyczy co 
najmniej jedną książkę, otrzyma naklejkę do swojej Karty Małego 
Czytelnika, a po uzbieraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Żadnych obowiązków, sama przyjemność, prezenty, 
radość i satysfakcja dla dzieci i rodziców. Start projektu zaplanowano 
na wrzesień. Po otrzymaniu materiałów rozpoczniemy przekazywanie 
ich trzylatkom i rodzicom.

NA STRONIE PROJEKTU CZYTAMY:
„Badania wykazują, że dzieci, które są wychowywane w środowisku, 
gdzie książka jest naturalnym elementem jego otoczenia, są bardziej 
pewne siebie, mają większy niż ich rówieśnicy zasób słownictwa, 
dobrze rozwiniętą wyobraźnię, a w przyszłości osiągają sukcesy 
i zarabiają więcej.
Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym 
jest obecność rodzica / opiekuna, który nie tylko udziela głosu 
postaciom, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie 
przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które 
z całą pewnością zaowocują w przyszłości.”

(IT)

CZYTELNICZA WYPRAWKA 
DLA TRZYLATKA

Wspólnie bawili się wszyscy 
mieszkańcy Miłoradzic od 
najmłodszych po najstarszych,  na 
czele z kibicami miejscowej „Unii”.

Wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan wraz z radną Syl-
wią Pęczkowicz-Kuduk zło-
żyli serdeczne życzenia dzie-
ciom, mamom i tatusiom.
– Życzę wszystkim z całego 
serca samych dobrych chwil, 

to bardzo dobry pomysł po-
łączyć te trzy święta, bo ro-
dzina jest najważniejsza. 
Piłkarzom zaś życzę aby 
w następnym sezonie weszli 
do Klasy Okręgowej, z takim 
boiskiem i taką kadrą to na 
pewno się uda – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

Impreza rozpoczęła się wy-
stępem zespołu „Stokrotki”, 
a nowe boisko ochrzczono 
grając mecz- kawalerowie 
kontra żonaci zawodnicy 
Unii Miłoradzice.
Z ust radnej Sylwi Pęczko-
wicz-Kuduk padły ciepłe sło-
wa w kierunku byłego oraz 

obecne-
go preze-
sa Unii Miłora-
dzice. Panowie Józef Kozie-
wicz i Kazimierz Jaszowski 
otrzymali upominki i podzię-
kowania za trud włożony 
w budowanie zespołu. Nie 
zapomniano również o trene-
rze drużyny Józefie Ligusie, 
który trenuje nie tylko Unię 
Miłoradzice, ale również Or-
liki – to one w przyszłości za-
silą ten zespół. 

Modernizację 
boiska sfinansowa-

ła Gmina Lubin. Do remon-
tu dołożyło się również sołe-
ctwo zakupując 40 krzesełek 
dla kibiców. 

Niespodziewanie imprezę 
odwiedził Krecik Zagłębia 
Lubin, który przyniósł ze so-
bą piłkę ufundowaną przez 
Gminę Lubin, a podpisaną 
przez wszystkich zawodni-
ków zespołu Zagłębia Lu-
bin. Można było ją wygrać 
w wieloetapowej sprawnoś-
ciowej konkurencji, a naj-
lepszy w niej okazał się Rafał 
Bąk. Krecik sprawił wielką 
frajdę nie tylko dzieciom. 
Radość była ogromna, a pa-
miątkowe zdjęcie z nim, 
chciał mieć każdy uczestnik 
wydarzenia.
Podczas festynu dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Ra-
szówce wręczyła również 
podziękowania najwierniej-
szym czytelnikom miłora-
dzickiego oddziału, czyli  
Marii Pęczkowicz  oraz Ma-
teuszowi Marczakowi.
Impreza trwała do późnego 
wieczora.

(AI)

Połączenie otwarcia boiska, Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca było 
doskonałym pomysłem. 

OTWARCIE BOISKA 
W MIŁORADZICACH
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dobrze rozwiniętą wyobraźnię, a w przyszłości osiągają sukcesy 
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Piłkarzom zaś życzę aby 
w następnym sezonie weszli 
do Klasy Okręgowej, z takim 
boiskiem i taką kadrą to na 
pewno się uda – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

obecne-
go preze-
sa Unii Miłora-
dzice. Panowie Józef Kozie-
wicz i Kazimierz Jaszowski 

Modernizację 
boiska sfinansowa-

ła Gmina Lubin. Do remon-
tu dołożyło się również sołe-
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Festyn w Chróstniku

Bieg w różowych okularach, taniec zwierząt, 
bitwa na kulki czy „trzepaczkowe” bańki to tylko 
niektóre z atrakcji jakie przygotowała dzieciom  
sołtys Elżbieta Białasiewicz wraz z Radą 
Sołecką Chróstnika.
Jak co roku w Chróstniku odbył się festyn dla 
dzieci. Atrakcjom nie było końca. Wspaniale 
poprowadzone zabawy sprawiły, że  
w konkursowe szranki stawali nawet rodzice. 
Szczególnie emocjonująca była bitwa na kulki 
z papieru, gdzie do zabawy włączyli się wszyscy 
obecni na świetlicy. Niemniej zabawny był bieg 
z piłką w „różowych okularach”, które 

rozmywały obraz uczestników.
Sporo śmiechu było również przy konkurencji 
wyścig słoni czy jazda na sankach w lecie, przy 
których za kijki służyły gumowe przepychaczki 
do toalet. Zabawa zakończyła się przed 
świetlicą robieniem „trzepaczkowych” baniek 
mydlanych. Tak naprawdę bańki robiono 
trzepaczkami do dywanów.
Świetna atmosfera, słodycze, wata cukrowa, 
oraz automat do robienia zdjęć spowodowały, 
że dzieci mówiły, że jest to jedna z najlepszych 
imprez w której uczestniczyły.

(AI)

Festyn, który rozpoczął się 
po uroczystej Eucharystii, 
był pierwszym, ale jak pod-
kreślają parafianie, na pew-
no nie ostatnim, takim wy-
darzeniem.

– W ten sposób możemy 
podziękować kapłanom za 
pełnioną posługę, ale i zło-
żyć życzenia, z okazji imie-
nin, które ksiądz proboszcz 
i wikary obchodzą w tym sa-
mym dniu, co patronujący 
naszemu kościołowi para-
fialnemu apostołowie – mó-
wił Tomasz Fuczek, radny 
Gminy Lubin, mieszkaniec 
Szklar Górnych.

Licznie przybyli miesz-
kańcy złożyli życzenia zdro-
wia i pomyślności swoim 
duszpasterzom. Nie zabra-
kło dobrego jedzenia i roz-
rywki. Scenka z popularnego 

serialu Ranczo pt. „Ła-
weczka” rozbawiła do łez  
zebranych parafian i dostoj-
nych solenizantów.

Był tort, życzenia i pre-
zenty, ale także masa atrak-
cji dla dzieci, które mogły 
między innymi pojeździć 
konno czy poznać zasady 
pierwszej pomocy.

Proboszcz wraz z wikarym 
nie ukrywali wzruszenia, ale 
i radości z niespodzianki 
przygotowanej przez wier-
nych w dniu dorocznego od-
pustu.

– Jestem do głębi ujęty za-
angażowaniem organizato-
rów parafialnego festynu 
odpustowego i serdecznoś-
cią, z jaką mieszkańcy wsi 
traktują nas księży, Pawła 
i Piotra, od początku naszej 
obecności w tej wspólnocie. 

Dla mnie osobi-
ście, to kolejna odsłona ich 
wielkiego serca i kreatywno-
ści, troski o dobro wspólne 
i hojnej wyobraźni, z jaką 
udzielają się dla innych. Ta-
kie wydarzenia niosą z sobą 
genialną okazję do integra-
cji lokalnej społeczności, 
budowania środowiska 
sprzyjającego wypoczynko-

wi i zabawie 
w międzypokoleniowym wy-
daniu i przełamywaniu ste-
reotypów, które dzielą nas, 
jedynie wtedy, gdy się nie 
znamy. Im bliżej siebie jeste-
śmy, tym więcej możemy 
uczynić, i dla siebie nawza-
jem, i dla innych – mówił 
ksiądz proboszcz Paweł 
Kajl.

Do parafii p.w. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła oprócz 
kościoła parafialnego należą 
kościoły filialne w Oborze, 
Trzmielowie oraz kaplica 
mszalna w Szklarach Dol-
nych. Ksiądz Paweł Kajl zo-
stał jej proboszczem w 2017 
roku. Wcześniej związany 
był z Salezjańskim Duszpa-
sterstwem Akademickim 
Most we Wrocławiu, był tak-
że nauczycielem katechetą 
w Zespole Szkół Salezjań-
skich Don Bosco we Wrocła-
wiu. (AI/MG)

TPD W KRZECZYNIE WIELKIM 
NAJAKTYWNIEJSZE 
W POWIECIE

Rozstrzygnięty został konkurs na najaktywniejsze 
Koło Przyjaciół Dzieci  w roku szkolnym 2017/2018.

W imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Leg-
nicy zostało przyznane wyróżnienie dla najaktywniejsze-
go Koła Przyjaciół Dzieci w powiecie lubińskim działają-

cego przy Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. 
Szkoła otrzymała również Puchar Starosty Lubińskiego 

Adama Myrdy. Szczególne gratulacje i podziękowania 
kierowane były 

do przewod-
niczącej koła 

Jadwigi  
Demczuk.

(oprac. SP 
w Krzeczynie 

Wielkim)

POTRÓJNE 
IMIENINY 
W SZKLARACH 
GÓRNYCH
Wierni wraz 
z sołectwami 
Szklary Górne, 
Obora i Szklary 
Dolne uczcili 
w ten sposób 
nie tylko 
imieniny parafii, 
ale również 
proboszcza ks. 
Pawła Kajla 
oraz wikarego 
ks. Piotra 
Drapiewskiego.

Był tort, życzenia 
i prezenty, ale 

także masa atrakcji 
dla dzieci, które 

mogły między 
innymi pojeździć 

konno czy 
poznać zasady 

pierwszej 
pomocy.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów kościoła 
w Szklarach Górnych była okazją do zorganizowania odpustowego festynu parafialnego. 
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Z wizytą w Osieku
Annopol, Hrubieszów, 

Nowogród Bobrzański , Tu-
roszów, by w końcu dotrzeć 
do Lubna i Osieka – tak 
wiodła życiowa ścieżka Pio-
tra Skorupy, który obcho-
dził niedawno swoje 90-le-
cie.  Dostojnego Jubilata 
w dniu urodzin odwiedził 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan.

Pan Piotr tryska energią, 
na zdrowie nie narzeka, a wi-
dać że i szczęścia mu nie bra-
kuje. Wraz z żoną Janiną 
mieszka w Osieku, w domu 
otoczonym przepięknym 
ogrodem, w którym uprawia 
m.in. róże. Choć to kwiaty 
wyjątkowo kapryśne  – tu 
kwitną tak, że pozazdrościć 

ich może niejeden zawodowy 
ogrodnik.

– Nie lubię bezczynności. 
Cały czas muszę coś robić, 
a wstaję o godz. 4.00 czy 5.00 
rano. Wolę nawet coś popsuć 
niż siedzieć bezczynnie – 
przyznaje dostojny Jubilat 
i dodaje, że siedzi w zasadzie 
tylko wtedy, gdy je lub oglą-
da telewizor.

I chyba to jest recepta Pa-
na Piotra na długowiecz-
ność.

Dostojny jubilat zawsze 
trwa w złożonych sobie po-
stanowieniach. Tak było 
z rzuceniem palenia. Z niko-
tynowym nałogiem zerwał 
przed czterdziestoma laty.

– Ostatniego papierosa 
zapaliłem o północy, wyrzu-
cając  niedopałek powiedzia-

łem sobie „dość” . Przez pół-
tora roku wspomagałem się 
zapałkami, trzymając paty-
czek w ustach. Pomogło. 
Mocne postanowienie to 
podstawa – mówi pan Piotr.

Jubilat doczekał się czwor-
ga dzieci, z których jeden syn 
mieszka w Australii, pięcior-
ga wnucząt i sześciorga pra-
wnucząt.

Z kwiatami i upominkami 

dostojnego Jubilata odwie-
dził wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan, życząc panu Pio-
trowi dalszych lat w zdrowiu 
i wszelkiej pomyślności.

(MG) 

– Nie lubię bezczynności. 
Cały czas muszę coś 
robić, a wstaję o godz. 
4.00 czy 5.00 rano. 
Wolę nawet coś popsuć 
niż siedzieć bezczynnie 
– przyznaje dostojny 
Jubilat.

JUBILACI

– Nie lubię bezczynności. 
Cały czas muszę coś 

Dziewięćdziesiąte urodzi-
ny seniorki rodu zgromadzi-
ły całą liczną rodzinę. Przyje-
chała wnuczka z Gorlic, 
wnuk z Wrocławia, w kom-
plecie pojawili się oczywiście 

najbliżsi, mieszkający w Liś-
cu i okolicach.

Pani Luba nie potrafiła 
ukryć wzruszenia, choć pró-
bowała, bo przecież kobiety 
„z gór” – jak mówią Łemko-

wie o swojej ojczyźnie – są 
twarde.

A jednak cztery pokolenia na 
jednej uroczyści to powód do 
dumy, ale także chwila, kiedy 
łzy same cisną się na policzki.

Luba Ożyńska do Liśca 
przyjechała w 1947 roku 
z Bartnego w powiecie gorli-
ckim, podobnie jak mąż An-
drzej, którego poznała jesz-
cze  „w górach”, ale węzłem 

małżeńskim związali się już 
tu, w Liścu w 1948 roku.

Jak większość przymuso-
wo przesiedlonych, sądzili, 
że to przeprowadzka „na 
chwilę”, że wkrótce wrócą 
w swoje rodzinne strony. 
A jednak los pisał dla nich in-
ny scenariusz…

Zostali w Liścu, tworząc tu 
wielopokoleniowy dom, 
z dużą kochającą się rodziną. 
Doczekali się szóstki dzieci, 
trzech synów i trzech córek, 
siedmiorga wnuków i dzie-
sięciorga prawnuków. Całe 
życie zajmowali się rolą i go-

spodarstwem.
Pielęgnują tradycje i kul-

turę swoich przodków, dlate-
go też „Sto lat” z okazji jubi-
leuszu pani Luby odśpiewa-
ne było po łemkowsku i po 
polsku.

Dostojną jubilatkę odwie-
dzili wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan oraz przewodni-
czący Rady Gminy Norbert 
Grabowski. Były kwiaty, ży-
czenia, tort i przyjęcie wyda-
ne przez najbliższych z oka-
zji 90. rocznicy urodzin pani 
Luby Ożyńskiej.

(MG)

Przywiał ich tu wiatr powojennej historii  Europy, 
trudnej, bolesnej, okrutnej i bardzo często tragicznej. 
Choć zamienić musieli Beskid Niski na polskie ziemie 
odzyskane, rodzinie  dostojnej Jubilatki  Luby Ożyńskiej 
udało się do dolnośląskiego Liśca przenieść kawałek 
Łemkowszczyzny.

DOSTOJNA 
JUBILATKA 
W LIŚCU

Cztery pokolenia na jednej uroczyści to powód do dumy, ale także chwila, 
kiedy łzy same cisną się na policzki.

Dostojną jubilatkę odwiedzili wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Grabowski.
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Spotkanie rozpoczęło się 
spacerem po pięknym ogro-
dzie Anny Rawskiej, założo-
nym  w 2002 roku. Obecnie 
znajduje się tam staw, plac 
zabaw, miejsce na ognisko, 
fontanny i liczne pergole, 
a przede wszystkim ogród 
pełen jest niezliczonej ilości 

kwiatów, ziół, krzewów 
i drzew. Panie wzięły 
udział w warsztatach zielar-
sko – kosmetycznych, każda 
z nich przygotowała dla sie-
bie olejek z kwiatów dziu-
rawca.

Prowadząca warsztaty bar-
dzo ciekawie opowiadała 

o swojej zielarskiej pasji 
i o produkcji kosmetyków na-
turalnych, przybliżając tajni-

ki ich tworzenia oraz 
podpowiadając, jak  wy-

korzystywać do tego produk-
ty, które mamy w swoich do-
mach i ogrodach. Warsztaty 
zakończyły się późnym wie-
czorem wspólnym piecze-
niem kiełbasek przy ognisku.

(MP)

Spotkanie z policją
Osoby starsze, które 

są często samotne, 
schorowane i ufne, 
w większym stopniu na-
rażone są na przestęp-
cze działania. Padają 
ofiarami oszustów, na-
ciągaczy i złodziei. 
W celu ograniczenia te-
go typu zdarzeń lubiń-
scy policjanci w ramach 
akcji ,,Wzorowy se-
nior’’  edukują  i ostrze-
gają osoby starsze.  Ta-
kie spotkanie seniorów 
z policjantami zorgani-
zowano ostatnio 
w Urzędzie Gminy Lu-
bin.

Policjantki z Zespołu 
Profilaktyki Społecznej 
Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie,  na za-
proszenie Urzędu Gmi-
ny Lubin, wzięły udział 
w spotkaniu, które zor-
ganizowano 26 lipca 
w siedzibie urzędu. Dys-
kutowano o zagroże-
niach na  jakie mogą być 
narażeni starsi ludzie, 
czyli między innymi 
o oszustwach metodą 
,,na wnuczka”, kradzie-
żach ze strony przestęp-
ców szukających łatwe-
go i  szybkiego zarobku. 
Policjantki przestrzegały 

również przed zaufa-
niem, jakim starsi ludzie 
obdarzają dzwoniących 

lub pukających do drzwi 
nieznajomych. Szcze-
gólną uwagę słuchaczy 

zwrócono na koniecz-
ność sprawdzenia wiary-
godności takich osób, 

a także kwestię właści-
wego zabezpieczenia 
mienia.

Policjantki rozdawały 
ulotki profilaktyczne, 
odpowiadały na pytania 
i wyjaśniały problemy 
nurtujące ludzi star-
szych, które  mają bez-
pośredni wpływ na ich 
bezpieczeństwo. Na za-
kończenie, wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że 
takie spotkania uświada-
miające różne zagroże-
nia, pozwolą im w przy-
szłości uniknąć przy-
krych sytuacji. 

(Anna Szajbler, KPP w Lubinie) 

Jak zrobić olejek 
z dziurawca, do 
czego można 
wykorzystać zioła 
z przydomowego 
zielnika, a jaki 
kosmetyk powstanie 
z kwiatów, 
uprawianych 
w naszym ogródku 
– tego wszystkiego 
dowiedziały się 
uczestniczki 
warsztatów 
zielarsko-
kosmetycznych, 
zorganizowanych 
w „Ogrodzie Freya” 
w Bukownej.

KOSMETYKI 
Z WŁASNEGO 
OGRODU

W spotkaniu wzięło ponad 20 mieszkanek Gminy Lubin,  do udziału w nich zaprosili wójt 
Gminy Lubin oraz Rada Seniorów Gminy Lubin.
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PREZENTUJEMY PLANOWANE TERMINY  DOŻYNEK 2018 
LUB FESTYNÓW KOŃCZĄCYCH LATO W GMINIE LUBIN. ORGANIZATORZY 
ZASTRZEGAJĄ, ŻE W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH DOKŁADNE TERMINY BĘDĄ 
JESZCZE DOPRECYZOWANE, W INNYCH MOGĄ ONE JESZCZE ULEC ZMIANIE.

Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin 
ogłosił konkurs 
skierowany 
do wszystkich 
sołectw na 
„Najpiękniejszy 
wieniec 
dożynkowy 
2018”. Nasz 
najpiękniejszy 
wieniec będzie 
reprezentował 
Gminę Lubin 
na konkursie 
powiatowym, 
który odbędzie 
się dzień później 
w Ścinawie. 

Rozstrzygniecie nasze-
go gminnego konkursu nie 
bez powodu odbędzie się 
w Gorzycy. Zgodnie z zało-
żeniami konkursowymi 
gospodarzem zabawy jest 
bowiem ubiegłoroczny fi-
nalista.  Ta prezentacja 
najpiękniejszych wieńców 

dożynkowych to bardzo 
ważny element upo-
wszechniania i kultywo-
wania tradycji związanych 
z dożynkami.

W konkursie mogą 
wziąć udział wszystkie so-
łectwa z tym, ze każde 
z nich może zgłosić tylko 
jeden wieniec.  Termin 
zgłoszeń, których trzeba 
dokonać  na karcie dostęp-
nej na stronie www.ug.lu-
bin.pl i stronie www.
okgminalubin.pl ,  upływa 
20 sierpnia o godzinie 15. 
Konkursowe wieńce mu-
szą formą i użytymi mate-
riałami nawiązywać do 
polskich tradycji. Ich wy-
sokość nie powinna prze-

kraczać 180 cm, szerokość 
u podstawy i maksymalna 
średnica to 150 cm. Nie 
mogą także zawierać ele-
mentów plastiku, styro-
pianu, czy też tworzywa 
sztucznego, jak np. figur-
ki, sztuczne kwiaty, owo-
ce. Ich konstrukcja musi 
umożliwiać niesienie 
wieńców w korowodzie 
dożynkowym. Dodatkowo 
wieniec powinien nawią-
zywać tematyką do obcho-
dzonego w tym roku 
100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści.  

Komisja konkursowa 
powołana przez wójta 
Gminy Lubin oceniając 

wieńce będzie brała pod 
uwagę zgodność z trady-
cją, bogactwo i różnorod-
ność użytych materiałów, 
walory estetyczne oraz 
ogólny wyraz artystyczny. 

Wieniec, który zdobę-
dzie I miejsce będzie re-
prezentował Gminę Lubin 
w powiatowych uroczy-
stościach dożynkowych 
w Ścinawie, a jeśli wygra 
etap powiatowy  to będzie 
prezentowany na Dożyn-
kach Dolnego Śląska 
2 września 2018. 

Zachęcamy do udziału 
w konkursie a mieszkań-
ców zapraszamy do podzi-
wiania wieńców  w Gorzy-
cy już 25 sierpnia.   (SR)

MIEJSCOWOŚĆ TERMIN DOŻYNEK
Raszowa Mała  8 września 2018r.
Ustronie 11 sierpnia 2018r.
Karczowiska 1 września 2018r. (Festyn Rodzinny)
Gorzyca 25 sierpnia 2018r. (konkurs wieńców)
Niemstów 1 września 2018r.
Raszówka 18 sierpnia 2018r.
Miroszowice 8 września 2018r.
Osiek 26 sierpnia 2018r.
Krzeczyn Wielki 25 sierpnia 2018r.
Bukowna 18 sierpnia 2018
Krzeczyn Mały 25 sierpnia 2018r.
Miłosna 1 września 2018r.
Dąbrowa Górna II połowa września (Witaj Jesień)
Raszowa 15 września 2018r.
Pieszków 08 września 2018r.
Wiercień 8 września 2018r.
Siedlce 25 sierpnia 2018r.
Miłoradzice 2 września 2018r.
Gogołowice 8 września 2018r.
Czerniec 18 sierpnia 2018r.
Chróstnik 1 września 2018r.
Buczynka 25 sierpnia 2018r.
Gola 1 września 2018r. (Pożegnanie Lata)
Kłopotów 1 września 2018r.
Składowice 15 września 2018 (Pożegnanie lata)
Lisiec 1 września 2018r. (Festyn Rodzinny)
Szklary Górne 25 sierpnia 2018r. 
Obora 15 września 2018r.

III Zlot Bliźniaków 
Gminy Lubin

Zapraszamy na trzecie 
spotkanie bliźniaków 
mieszkających na terenie 
Gminy Lubin, które odbę-
dzie się 8 września 2018 r. 
podczas imprezy plenero-
wej X FESTIWAL KAPU-
STY I PIEROGA w Księgini-
cach.

Taki zlot to przede wszyst-
kim okazja do świetnej zaba-
wy, poznania innych bliźniąt 
i być może zawarcia lub za-
cieśnienia znajomości wśród 
braci bliźniaczej.

Podczas spotkania spró-
bujemy ukazać i odgadnąć 
fenomen bliźniaków m.in. 
przeprowadzając wywiady 
o ulubionych potrawach, 
zajęciach, zainteresowa-
niach. Podjęte zostaną pró-
by ustalenia w toku prze-
prowadzonych konkursów, 
czy bliźniacy to identyczne 
osoby, czy też zupełnie róż-
ne.

Z chęcią 
poznamy cie-
kawe historie 
z życia par bliźnia-
czych, jak np. siostra za sio-
strę zdawała egzamin, sytua-
cje kiedy nawet mamie nie 
udało się rozpoznać, które 
z dzieci było sprawcą  jakie-
goś wybryku oraz inne wyda-
rzenia w szkole, na podwór-
ku, w kontaktach koleżeń-
skich i rodzinnych.

Na pamiątkę wydarzenia – 
każdy bliźniak otrzyma  ory-
ginalną koszulkę ze Zlotu 
Bliźniaków w Gminie Lubin. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
do 24 sierpnia 2018 r. na 
adres:  sekretariat@okgmi-
nalubin.pl lub osobiście: 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin, ul. Księcia Ludwika I 3 
w Lubinie, bądź telefonicznie 
pod nr: 76 844 82 33, 76 845 
59 86.

Zachęcamy do udziału 
w zabawie!  (OKGL) 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC 
DOŻYNKOWY 2018

Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce będzie można zobaczyć na boisku w Gorzycy w sobotę 25 sierpnia.  

Ubiegłoroczni finaliści konkursu na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

poznamy cie-
kawe historie 
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GRUPA A
Iskra Księginice I - Transportowiec Kłopotów 1: 5
Huzar Raszówka – Platan Siedlce 3:2
Iskra Księginice I – Huzar Raszówka 4:1
Transportowiec Kłopotów – Platan Siedlce 2: 0
Iskra Księginice – Platan Siedlce 6:1
Transportowiec Kłopotów – Huzar Raszówka 1: 0

KOŃCOWA TABELA GRUPY A
Transportowiec Kłopotów 3 – 9 8:1 
Iskra Księginice I 3 – 6 11:7
Huzar Raszówka 3 - 3 4:7
Platan Siedlce 3 -0 3:11

GRUPA B
Iskra Księginice II - Unia Szklary Górne 0:3
Unia Szklary Górne – Unia Miłoradzice 2:1
Iskra Księginice II - Unia Miłoradzice 2:6

KOŃCOWA TABELA GRUPY B
Unia Szklary Górne 2 – 6 5:1
Unia Miłoradzice 2 – 3 7:4
Iskra Księginice II 2 – 0 2:9

MECZE PÓŁFINAŁOWE
Unia Szklary Górne – Iskra Księginice I 1:0
Unia Miłoradzice – Transportowiec Kłopotów 1:7

MECZ O TRZECIE MIEJSCE
Unia Miłoradzice – Iskra Księginice I 5:3

FINAŁ
Unia Szklary Górne – Transportowiec Kłopotów 6:1 

Na kortach w Karczowiskach rozegrano Gminny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Marcina Nyklewicza,  V-ce 
Przewodniczącego Rady Gminy Lubin. Z uwagi na upał, część zawodników wycofała się z rozgrywek. Pozostali 
zmierzyli się w grach podwójnych i singlowych, bez podziału na kategorie.  Zawody rozgrywane były w grupach, 
z których zwycięzcy grali o miejsce pierwsze, a drugie miejsca w grupach rywalizowały o miejsca trzecie.

Kolejność w grach singlowych 
przedstawiała się następująco:
  1. miejsce zajął - Alfred Pilch, 

który pokonał Tomasza 
Targowicza 6;3, 6;2

  3. miejsce zajął - Niko Lazaridis, 
który pokonał Radka Targowicza 
6;4, 6;4

Kolejność w grach deblowych 
przedstawiała się następująco:
  1. miejsce zdobyli – Alfred Pilch/ 

Radek Targowicz, którzy 
pokonali 6;4, 6;4 parę Targowicz 
Tomasz/ Lazaridis Niko

  3. miejsce zdobyli -Marcin 
Nyklewicz/ Joanna Nyklewicz, 
którzy pokonali parę Jerzy Tadla/ 
Marzena Bobińska, która ze 
względu na warunki pogodowe 
nie przystąpiła do gry. 

Rozgrywki przebiegały w miłej 
i sportowej atmosferze. Po 
zakończonym turnieju nagrody 
zwycięzcom wręczył V-ce 
Przewodniczący Rady Gminy Lubin 
Marcin Nyklewicz. Najważniejszą 
nagrodę, w postaci Pucharu V-ce 
Przewodniczącego, otrzymała para 
deblowa Radek Targowicz i Alfred 
Pilch.
 (JT)

Gminny Turniej Tenisowy o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubin

ZŁOTE MEDALE 
MISTRZOSTW POLSKI 
W ŁUCZNICTWIE 
PAULINY 
OSTROWSKIEJ

W dniach 27-29 lipca odbyły się  w Kielcach 
67 Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Łucznictwie. W mistrzostwach tych 
startowała zawodniczka LZS SKS 
Raszówka  Paulina Ostrowska. Nasza 
aktualnie najlepsza łuczniczka ( mieszkanka 
Karczowisk) nie zawiodła i obroniła tytuł 
Mistrzyni Polski w łukach bloczkowych.
Do tego dołożyła również złoty medal 
w konkurencji 2x50 metrów.  W finale 
wygrała z zawodniczką Strzelca Legnica 
Klaudią Korzeniowską. Był to szósty i siódmy 
medal Mistrzostw Polski zdobyty w tym roku 
przez łuczników Gminy Lubin trenujących 
w LZS SKS Raszówka.  (JD) 

- Przed nami nie tylko zawody i dobra zaba-
wa, ale ten turniej to przede wszystkim odda-
nie wyrazów uznania naszemu koledze i przy-
jacielowi, który całe swoje życie poświęcił na 
propagowanie sportu w Księginicach – mówił 
wójt Tadeusz Kielan, wręczając kwiaty i upo-
minki członkom najbliższej rodziny Mieczy-
sława Lodzińskiego. 

Na otwarciu turnieju obecny był także 
Norbert Grabowski, przewodniczący Rady 

Na obiekcie sportowym Iskry Księginice zorganizowano 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubin, który 
był jednocześnie Memoriałem poświęconym pamięci Mieczysława 
Lodzińskiego. Turniej otworzył wójt Tadeusz Kielan, składając wyrazy szacunku 
i podziękowania najbliższym członkom rodziny Mieczysława Lodzińskiego. 

Gminy Lubin oraz 
Wojciech Dziwiński, 
prezes Przedsiębior-
stwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy 
Lubin i jednocześ-
nie radny Powiatu 
Lubińskiego.

W zawodach wzię-
ło udział 7 drużyn, 
które zostały po-
dzielone na dwie 
grupy. Puchar za 
zwycięstwo w II Me-
moriale Mieczysła-
wa Lodzińskiego 
zdobyła drużyna 
Unia Szklary Gór-
ne, wszystkie ekipy 
otrzymały nagrody 
w postaci sprzętu 
sportowego. Nagrody i wyróżnienia wrę-
czała Danuta Lodzińska. 

Podczas turnieju dokonano wyboru naj-
lepszego bramkarza, którym został Piotr 
Waszkiewicz ( Szklary Górne),tytuł króla 

strzelców zdobył strzelec 9 goli Łukasz Lo-
renc ( Unia Miłoradzice), a najlepszym za-
wodnikiem Dawid Nowak (Transportowiec 
Kłopotów). 

 (SR, JT)

Na uroczystym otwarciu obecna była żona, córka, wnuki i siostra 
Mieczysława Lodzińskiego. 

W dniach 27-29 lipca odbyły się  w Kielcach 

II Memoriał Mieczysława 
Lodzińskiego 
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Hasło krzyżówki z numeru  6/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „ZWYKLE TYLKO 
LENIWYCH POŚPIECH DZIWI”. Nagrodę otrzymuje Justyna Tarnowska 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 20 sierpnia. Spośród osób, które odgadną hasło krzyżówki 
rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 

Wbiega mąż do domu i krzyczy: 
- Mam informację! W tym roku będziemy płacili 
mniejsze podatki... 
- To świetnie! 
-...niż w roku przyszłym.

***
- Kupiłem sobie wczoraj antyradar.
- I jak?
- Zorientowałem się, że ma homologację drogówki...
- Jak to?!
- ...gdy trzysta metrów przed ich zasadzką zaczął 
gadać: Szykuj pieniądze! Szykuj pieniądze!

***
- Z jakiego zwierzaka jest twoje futro?
- Z małpy!

- Wspaniałe! Wyglądasz, jakbyś się w nim 
urodziła!

***
Sąsiadki rozmawiają na temat Zenka:
- To bardzo pobożny człowiek...
- Skąd to pani wie?
- Nigdy nie przeklina i nie bije żony w niedzielę i 
święta.

***
Włamywacz skarży się koledze:
- Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do 
domu prawnika, a on mnie nakrył. Powiedział, 
żebym zmykał i więcej się nie pokazywał.
- No to jednak miałeś szczęście!
- Szczęście? Policzył sobie 300zł za poradę!

***
Grupa turystów zwiedza ruiny 
średniowiecznego zamku. Mały chłopiec 
przygląda się tym resztkom muru i pyta: 
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć 
naszym samochodem?

***
Pacjent u stomatologa:
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi 
wstawił!
Na to lekarz:
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?!

***
Śpiewa juhas na hali. Baca nie może wytrzymać 
i woła:

- Czego się drzes?!!
- Dyć to nie dżez, to folklor!

***
Wpada facet do sklepu:
-Dzień dobry! Jest cukier w kostkach?
-Niestety nie ma.
-A jakaś inna skromna bombonierka dla 
teściowej?

***
Doświadczony mąż doradza młodemu 
żonkosiowi:
- Wierz zawsze swojej żonie, ale jej nigdy nie 
kontroluj.
- Dlaczego mam jej nie kontrolować?
- Żebyś mógł dalej wierzyć.

ROZRYWKA


