
GminneWiadomości KOLEJNE 
INWESTYCJE 

W Gminie Lubin 
realizowanych jest bardzo 
wiele inwestycji, których 
nie cechuje rozmach, ale 
użyteczność i poprawienie 
jakości życia mieszkańców. 
Na osiedlach powstają 
nowe drogi, place zabaw, 
świetlicy. Piszemy 
o tym na str. 7-8
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Gminy Lubin

Wiadomości

NAJPIĘKNIEJSZY 
WIENIEC  

Sołectwo Miroszowice 
zwyciężyło w tegorocznym 
konkursie na „Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy 2018” 
organizowanym przez 
Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin. 
Rozstrzygniecie naszego 
gminnego konkursu 
odbyło się w Gorzycy, czyli 
w sołectwie które wygrało 
konkurs w ubiegłym roku . 
Tym razem dziewięć sołectw 
przygotowało piękne 
wieńce.   Str.11
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Dobiega końca budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Osieku. To inwestycja, na którą 
mieszkańcy czekają od lat. W końcu udało się ją sfinalizować. 
Problemy z ciśnieniem wody spędzają sen z oczu mieszkańcom Osieka od dawna. Są szczególnie 
dotkliwe w przypadku okresów podwyższonego poboru wody czyli latem.  Powodem takiego stanu 
rzeczy jest fakt, że przypadającemu na wcześniejsze lata intensywnemu rozwojowi zabudowy tej 
miejscowości nie towarzyszyła rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przyłączając nowych 
odbiorców, wykorzystywano istniejące rurociągi.   Str. 4-5

CZAS DO SZKOŁY 

Rozpoczęciu roku szkolnego 
2018/2019 w Krzeczynie 
Wielkim towarzyszyło 
o� cjalne otwarcie nowego 
boiska, które służyć ma 
zarówno uczniom jak 
i pozostałym mieszkańcom 
Krzeczyna Wielkiego 
i okolicznych miejscowości. 
To najnowocześniejszy 
obecnie obiekt sportowy 
w Gminie Lubin.  Str. 18

W Gminie Lubin bardzo dba się o kultywowanie tradycji, dzięki czemu dawne zwyczaje przechodzą 
z pokolenia na pokolenie, a co jeszcze ważniejsze, w ten sposób integruje się kilka pokoleń mieszkańców. 
W wielu sołectwach naszej gminy organizowane są Dożynki, które są obchodzone wyjątkowo uroczyście 
z zachowaniem tradycyjnych elementów. W tym numerze wiele relacji z takich spotkań.  Str. 11 – 15

Dożynki to  ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. 

PACHNĄCE
SŁOŃCEM I CHLEBEM

Wyprzedzić problemy 
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PRZYSŁOWIA 
NA WRZESIEŃ

Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, 
zwykle przez miesiąc pogoda 
trzyma.

***
Na święty Idzi chłop 
podwieczorku nie widzi.

****
Szron wrześniowy i pajęczyny po 
ziemi, są snadź znakiem tęgiej 
zimy.

***
Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik 
ma zawsze pełną kieszeń.

***
Gdy wrzesień bez deszczów 
będzie, w zimie wiatrów pełno 
wszędzie.

***
Jak we wrześniu krety kopią po 
nizinach, będzie wietrzno, ale 
lekka zima.

***
W dzień świętej Reginy wabią 
chłopaków dziewczyny.

***
Gdy na Siewną jest błękitnie, 
wtedy pięknie wrzos zakwitnie.

***
Jakie Najświętszej Maryi Panny 
urodziny, takie też i imieniny 
(15.09).

***
Gdy grzyby wielkie korzenie 
mają, wielką zimę zapowiadają.

***
Ze wszystkich świętych 
najlepszy Jacek, bo kto żyje 
dostał placek.

***
Jeśli na świętego Prota jest 
pogoda albo słota, to na 
świętego Hieronima (30.09) 
deszczyk jest, albo go ni ma.

***
Jeśli wrzesień będzie ciepły i 
suchy, pewno październik nie 
oszczędzi pluchy.

***
Czym dłużej jaskółki we 
wrześniu zostają, tym dłużej 
piękne i jasne dni bywają.

***
Na Podwyższenie Świętego 
Krzyża jesień się przybliża.

AKTUALNOŚCI

Trasa ta biegnie głównie 
przez tereny Gminy Lubin 
i nie tylko odciąża miasto 
od ruchu tranzytowego, ale 
także daje impuls do dal-
szego rozwoju gospodar-
czego naszego regionu. 

Kierowcy tirów, którzy 
jako pierwsi wjechali na 
nowy odcinek S3 głośnym 
trąbieniem okazywali ra-
dość, przejeżdżając obok 
miejsca gdzie zgromadzili 
się dziennikarze, przedsta-
wiciele władz, inwestora 
i wykonawcy drogi. Trudno 
im się dziwić, dzięki temu 
odcinkowi ominęli cały Lu-
bin, co dodatkowo powin-
no cieszyć także i miesz-
kańców Lubina, bowiem 
tranzyt na Zieloną Górę 
wyprowadzony został poza 
miasto. Ta  nowa infra-
struktura transportowa to 

także szansa na rozwój, bo-
wiem udało się już odrolnić 
wiele terenów wokół tej 
drogi.

- Mam nadzieję, że będę 
wyrazicielem opinii więk-

szości mieszkańców 
Gminy Lubin,  mó-
wiąc że ten kolejny 
odcinek S3 to dla 
nas nie tylko ła-
twiejszy i szybszy 
przejazd, ale także 
kolejne ułatwienia 
w pozyskiwaniu no-
wych inwestorów i co 
jest z tym związane, to 
rozwój naszej gminy – 
mówi Tadeusz Kielan wójt 

Gminy Lubin.   
- S3 to katalizator 

zmian, dzięki któremu 
Dolny Śląsk jest najszyb-
ciej rozwijającym się regio-
nem. Od Pomorza do Lu-
bawki przy granicy z Re-
publiką Czeską ta droga 
będzie miała w sumie ok. 
520 kilometrów. Naszym 
kolejnym dużym krokiem 
w rozwój infrastruktury 
drogowej będzie remont 
autostrady A18 do Berlina 
– mówił Paweł Hreniak 
wojewoda dolnośląski. 

-Cieszę się, bo ta inwe-
stycja jest bardzo ważna 
dla mieszkańców. To od-
ciążenie Lubina od ciężkie-
go transportu i nowe moż-
liwości rozwojowe związa-
ne z rozbudową infrastruk-
tury – mówił Krzysztof Ku-
bów, poseł na Sejm RP.

Cała droga S3 ma być 
gotowa do końca 2024 ro-
ku. W naszym regionie ko-
lejne etapy przewidują 
udostępnienie kolejnego 
odcinka od węzła Lubin 
Północ do węzła Kazimie-
rzów. Lidia Markowska dy-
rektor wrocławskiego od-
działu Generalnej Dyrek-

cji Dróg Krajowych 
i Autostrad zapewnia-

ła dziś, że wykonaw-
ca tego zadania- 
konsorcjum firm 
z Salini jako lide-
rem prowadzi in-

tensywne prace bu-
dowlane, aby jak 

najszybciej udostęp-
nić ten etap kierow-

com. 
 (SR)

Dzięki dofinansowaniu 
ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Mini-
ster Sprawiedliwości, nasi 
strażacy mają kolejną,  
w pełni wyposażoną torbę 
medyczną i kolejny defi-
brylator.

Ministerstwo Sprawied-
liwości  w ramach ogólno-
polskiego Funduszu Spra-
wiedliwości, którego ce-
lem jest zwiększenie bez-
pieczeństwa Polaków, roz-
dzieliło 100 mln zł  na no-
woczesny sprzęt ratowni-
czy dla OSP w całym kra-
ju.  

Przypomnijmy, że Gmi-
na Lubin złożyła wnioski 
do Ministra Sprawiedli-
wości o pieniądze dla 
OSP:
 Krzeczyn Wielki – defi-
brylator
 Gorzyca, Niemstów, Ra-
szówka – torba medycz-
na PSP R1
 Szklary Górne (deska 
ortopedyczna pedia-
tryczna, butla tlenowa) 

W efekcie podziału pie-
niędzy otrzymaliśmy dota-
cję w wysokości 11 484,00 
zł z przeznaczeniem na za-
kup: defibrylatora dla 
OSP Krzeczyn Wielki 
i torby medycznej PSP R1 
dla Gorzycy. Zgodnie z za-
łożeniami projektu, wkład 
własny gminy wynosił 1%. 
Defibrylator kosztował 
5 135zł, torba medyczna 
PSP R1 – 4592,16 zł. 

Sprzęt przekazano na ręce 
strażaków, których repre-
zentowali:  
 Marcin Trafidło, naczel-
nik OSP Krzeczyn Wiel-
ki, Mirosław Witkow-
ski, prezes OSP Gorzy-
ca i 
 Krystian Bojko z OSP 
Gorzyca. 
 - Dzięki temu znacznie 

skrócony zostanie czas 
udzielanej pomocy po-

szkodowanym bezpośred-
nio na miejscu zdarzenia 
oraz wzrośnie skutecz-
ność prowadzonych akcji 
ratunkowych mówił Tade-
usz Kielan wójt Gminy Lu-
bin. -Nasze jednostki są 
dobrze wyposażone i wy-
szkolone, oby jednak swo-
je umiejętności doskonali-
ły częściej na ćwiczeniach 
i zawodach niż w akcjach 
ratunkowych.   (SR)

ODDANO KIEROWCOM DO UŻYTKU KOLEJNY, PRAWIE 10-KILOMETROWY ODCINEK DROGI EKSPRESOWEJ S3 OD WĘZŁA LUBIN PÓŁNOC
(OKOLICE CHRÓSTNIKA) DO WĘZŁA LUBIN POŁUDNIE (ZJAZD ZA ZG LUBIN GŁÓWNY). 

Nowy odcinek S3 na terenie 
Gminy Lubin już otwarty! 

PRZEKAZANO NOWY 
SPRZĘT DLA OSP 
- Dzięki temu 
wasze akcje będą 
skuteczniejsze 
i szybsze, choć 
tak naprawdę 
życzylibyśmy 
sobie, żeby 
ten sprzęt był 
jak najrzadziej 
używany – mówił 
Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin 
przekazując 
nowy sprzęt 
przedstawicielom 
dwóch jednostek 
Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
w Gminie Lubin.

Planowany całkowity koszt projektu od węzła Kaźmierzów do 
węzła Legnica Południe o długości ok. 48 km wynosi ponad 1 
miliard 875 milionów złotych, z czego ponad 988 milionów to 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

 Od lewej Paweł Hreniak wojewoda dolnośląski,  
Lidia Markowska dyrektor wrocławskiego 
oddziału GDDKiA, Krzysztof Kubów poseł na 
Sejm RP, Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.   
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Kolejne monografie w Gminie Lubin
Ukazały się już drukiem, 
opracowane przez Henryka 
Rusewicza, dwie nowe 
monografie  miejscowości Gminy 
Lubin. Są to Zimna Woda i Osiek. 
W opracowaniu są kolejne 
dotyczące Krzeczyna Wielkiego 
i Miłoradzic. Do tej pory 
wydrukowano już osiem takich 
monografii oraz rys historyczny 
dotyczący dziejów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gminie Lubin, 
pod tytułem „Pod znakiem św. 
Floriana”.

Dotychczas wydane monografie 
i rys historyczny OSP trafiają 
w ręce mieszkańców przy okazji 
wielu różnych uroczystości. Są 
także dostępne w Gminnej 
Bibliotece Publicznej 
w Raszówce i jej oddziałach 
oraz w bibliotekach 
szkolnych. 
Wszystkie te publikacje, 
których opracowaniem 
zajmuje się historyk 
Henryk Rusewicz, mają 
na celu przybliżenie 

dzisiejszym mieszkańcom historii 
ich miejscowości.
- Są w nich opisane miejsca oraz 
ludzie, którzy  pozostawili po 
sobie wyraźne i znaczące ślady, 
a ich działalność oraz osiągnięcia 

trwale zapisały się w historii 
naszej „Małej Ojczyzny” – 
pisze we wstępie do 
monografii Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin. – Mamy 
nadzieję, ze te publikacje 
będą zachętą do dalszego 
odkrywania i zgłębiania 

dziejów konkretnych 
miejscowości, z których każda jest 
ważna dla Gminy Lubin i powiatu.
Najnowsze, tegoroczne 
publikacje to Zimna Woda 
i Osiek. W latach poprzednich 
powstały monografie Obory, 
Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, 
Szklar Górnych, Ustronia oraz 
książka „Pod znakiem św. 
Floriana”. W trakcie 
przygotowywania są monografie 
Krzeczyna Wielkiego 
i Miłoradzic.   (SR)

Kolejne monografie w Gminie Lubin
Dotychczas wydane monografie 
i rys historyczny OSP trafiają 
w ręce mieszkańców przy okazji 
wielu różnych uroczystości. Są 
także dostępne w Gminnej 

w Raszówce i jej oddziałach 

Wszystkie te publikacje, 
których opracowaniem 

Henryk Rusewicz, mają 

dzisiejszym mieszkańcom historii 
ich miejscowości.
- Są w nich opisane miejsca oraz 
ludzie, którzy  pozostawili po 
sobie wyraźne i znaczące ślady, 
a ich działalność oraz osiągnięcia 

trwale zapisały się w historii 
naszej „Małej Ojczyzny” – 
pisze we wstępie do 
monografii Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin. – Mamy 
nadzieję, ze te publikacje 
będą zachętą do dalszego 
odkrywania i zgłębiania 

Kolejne monografie w Gminie Lubin
Dotychczas wydane monografie 

w ręce mieszkańców przy okazji 
wielu różnych uroczystości. Są 

dzisiejszym mieszkańcom historii 
ich miejscowości.
- Są w nich opisane miejsca oraz 
ludzie, którzy  pozostawili po 
sobie wyraźne i znaczące ślady, 
a ich działalność oraz osiągnięcia 

trwale zapisały się w historii 

ZAWYŁY 
SYRENY 
ALARMOWE
1 sierpnia o godz. 17:00 - 
na pamiątkę godziny „W”, 
w Gminie Lubin i całym 
powiecie lubińskim 
zawyły syreny. W ten 
sposób przeprowadzono 
test sprawności syren 
alarmowych 
wykorzystywanych w 
systemie ostrzegania i 
alarmowania ludności. 
Było to jednocześnie 
upamiętnienie 74. 
rocznicy obchodów 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego.
Syreny zawyły w trybie 
treningowym i był to 3 
minutowy modulowany 
dźwięk syren „ogłoszenie 
alarmu”. Zostały one  
uruchomione w ramach 
przeprowadzenia 
wojewódzkiego treningu 
systemu wykrywania i 
alarmowania. Były 
słyszalne w całym 
powiecie, a na terenie 
Gminy Lubin syreny 
zostały włączone 
w 9 miejscowościach: 
Czerniec, Gorzyca, 
Krzeczyn Wielki, 
Księginice, Niemstów, 
Raszowa, Raszówka, 
Szklary Górne, Zimna 
Woda.   (AH)

Od 7 maja 
do 31 lipca trwał nabór 

wniosków od osób fizycz-
nych i wspólnot mieszkanio-
wych o udzielenie dotacji ce-
lowej z budżetu Gminy Lu-
bin na likwidację wysokoe-
misyjnych pieców węglo-

wych na terenie Gminy Lu-
bin. Dotacji udzielano  w ce-
lu ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń ze źródeł komu-
nalnych na terenie Gminy 
Lubin, zgodnie z zasadami 
określonymi w Uchwale Nr 
L/334/2017 Rady Gminy 
w Lubinie z dnia 26 czerwca 
2017 r. 

Już drugi rok z rzędu Gmi-
na Lubin realizuje ten pro-
jekt. W ubiegłym roku prze-
znaczono na niego 100 tysię-

cy złotych, w tym roku 80 ty-
sięcy, ale ze względu na bar-
dzo duże zainteresowanie 
kwotę dofinansowania 
zwiększono o 100 tysięcy 
i w sumie do podziału było 
180 tysięcy złotych. Złożono 
59 wniosków, były one  roz-
patrywane  według kolejno-
ści wpływu do Urzędu Gmi-
ny Lubin, aż do wyczerpania 
posiadanych na ten cel środ-
ków finansowych. W efekcie 
podpisano umowy z 36 

wnioskodawcami. Wysokość 
dotacji wynosi maksymalnie  
5 tysięcy zł.  

Zostały one udzielone na 
dofinansowanie kosztów in-
westycji realizowanych 
w granicach administracyj-
nych Gminy Lubin, obejmu-
jących trwałą zmianę syste-
mu ogrzewania polegającą 
na likwidacji tradycyjnych 
pieców węglowych stano-
wiących główne źródło 
ogrzewania na:

 ogrzewanie elektryczne, 
olejowe lub gazowe,
 ogrzewanie węglowe lub 
peletowe, (wyłącznie kotły 
z automatycznym podajni-
kiem o sprawności min. 
80%) 
 pompy ciepła.
Dotacje dotyczą wyłącznie 

budynków istniejących, 
w których na dzień złożenia 
wniosku był zainstalowany 
piec węglowy. 

(EJ, SR)

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym projektem na jego sfinansowanie 
przeznaczono dodatkowe 100 tysięcy złotych. 

ROZDZIELONO 
PIENIĄDZE NA  
LIKWIDACJĘ PIECÓW 
WĘGLOWYCH 

Podpisano już umowy z 36 mieszkańcami Gminy Lubin na dofinansowanie likwidacji 
starych pieców węglowych i zastąpienie ich bezpiecznym dla środowiska 

ogrzewaniem elektrycznym, olejowym lub gazowym. 
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Problemy z ciśnieniem wo-
dy spędzają sen z oczu 
mieszkańcom Osieka od 
dawna. Są szczególnie do-
tkliwe w przypadku okresów 

podwyższonego poboru wo-
dy czyli latem.  

Powodem takiego stanu 
rzeczy jest fakt, że przypada-
jącemu na wcześniejsze lata 
intensywnemu rozwojowi 
zabudowy tej miejscowości 
nie towarzyszyła rozbudowa 
infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej. Przyłączając no-
wych odbiorców, wykorzy-
stywano istniejące rurociągi. 

Pierwszy przetarg na bu-
dowę Stacji Podwyższania 
Ciśnienia Wody w Osieku 
ogłoszono we wrześniu 2017 r., 
jednak ze względu na brak 
chętnych, wykonawcę wyło-
niono dopiero w trakcie 
czwartego postępowania 
przetargowego. Tym samym 
prace budowlane można było 
rozpocząć dopiero w kwiet-
niu 2018r.

Równolegle do działań 

zmierzających do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania ówczesny GZU-
KiM prowadził prace związa-
ne z przebudową i rozbudo-
wą sieci w Osieku, by dosto-
sować ją potrzeb tej stale 
rozrastającej się miejscowo-
ści. 

- Do najważniejszych za-

dań inwestycyjnych zrealizo-
wanych w Osieku należą pra-
ce mające na celu połączenie 
w układ pierścieniowy sieci 
oraz wymianę poszczegól-
nych odcinków rurociągów. 
W 2015 roku rozpoczęto 
prace projektowe przebudo-
wy i rozbudowy Stacji Uzdat-

niania Wody w Pieszkowie, 
w ramach której dwukrotnie 
zwiększono zapas wody, 
umożliwiając tym samym za-
opatrywanie mieszkańców 
w wodę w okresach szczyto-
wych rozbiorów. Nadmienić 
należy, iż przed rozbudową 
obiektu w okresach zwięk-
szonych rozbiorów zgroma-

dzona rezerwa wystarczała 
na zaledwie kilkugodzinne 
zaopatrywanie mieszkańców 
w wodę, co w konsekwencji 
powodowało częste jej braki 
oraz codzienne spadki ciś-
nień – wyjaśnia Wojciech 
Dziwiński, prezes Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komu-

nalnej Gminy Lubin. 
W celu zniwelowania po-

wtarzających się w poprzed-
nich latach znacznych spad-
ków ciśnień, jak również 
przerw w dostawie wody, 
w latach 2015-2018 wybudo-
wano i przebudowano sieci 
wody i kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ulic Parkowej i Ci-

chej, Fiołkowej i Zagajniko-
wej, Słonecznej, Krótkiej, 
Tulipanowej, Św. Katarzyny, 
Śląskiej i Pieszkowskiej. 

Zaplanowane są kolejne 
inwestycje. – Intensywny 
rozwój Osieka trwa, wciąż 
przybywa mieszkańców, dla-
tego już dziś planujemy ko-

lejne inwestycje 
w zakresie infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, by 
wyprzedzić ewentualne 
problemy i nie dopuścić wię-
cej do sytuacji, w której 
mieszkańcom brakuje wody 
– dodaje prezes Wojciech 
Dziwiński. 

(PGK GL/MG) 

W OSTATNICH TRZECH LATACH NA MODERNIZACJĘ I ROZ-
BUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W OSIEKU 
WYDANO OK. 2 MLN ZŁ. 

Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Osieku na ostatniej prostej  

WYPRZEDZIĆ PROBLEMY  

Dobiega końca 
budowa Stacji 
Podnoszenia 
Ciśnienia Wody 
w Osieku. To 
inwestycja, na 
którą mieszkańcy 
czekają od 
lat. W końcu 
udało się ją 
sfinalizować. 

Przestarzałe i mocno skorodowane urządzenia systematycznie zastępowane są nowymi, przystosowanymi do potrzeb wciąż rosnącej społeczności Osieka. 

Stacja podnoszenia ciśnienia w Osieku 
zacznie pracować w ciągu najbliższych dni. 
Na razie trwa rozruch technologiczny - 
mówi Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL. 



⁵INWESTYCJE

 Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Parkowej i Cichej (dz. nr 106/1, 114, 115/20, 
112/17, 112/20) o łącznej wartości ok. 117 000 tys. 
zł netto. – dwa zadania inwestycyjne realizowane 
w 2015r. mające na celu uzbrojenie działek budowla-
nych oraz pierwszy etap pierścieniowego zasilania 
w wodę części terenów na tzw. górce w Osieku.
 Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Fiołkowej i Zagajnikowej (dz. nr 23, 36/1, 36/8) 
o wartości ok. 42 000 tys. zł netto. – zadanie realizo-
wane w 2015r. mające na celu uzbrojenie działek bu-
dowlanych oraz połączenie w układ pierścieniowego 
zasilania w wodę części miejscowości.
 Budowa sieci wody w rejonie dz. nr 105/1 o wartości 
ok. 87 000 tys. zł netto. – zadanie realizowane 
w 2016r. mające na celu połączenie ul. Św. Katarzy-
ny oraz Parkowej w układ pierścieniowy.
 Budowa sieci wody na ul Miedzianej (dz. nr 150) 
o wartości ok. 105 000 tys. zł netto. – zadanie reali-
zowane w 2016r. mające na celu połączenie ul. Mie-
dzianej w układ pierścieniowy.
 Budowa sieci wody na ul. Słonecznej( dz. nr 43) 
o wartości ok. 61 000 tys. zł netto. – zadanie realizo-
wane w 2016r. polegające na przebudowie i rozbudo-
wie sieci wody mające na celu połączenie ul. Sło-
necznej w układ pierścieniowy oraz zwiększenie 
przekroju rurociągów.
 Budowa sieci wody w rejonie ul. Krótkiej (dz. nr 
177/79) o wartości ok. 24 000 tys. zł netto. - zadanie 
realizowane w 2016r. polegające na rozbudowie sieci 
wody mające na celu połączenie ul. Krótkiej i Polnej  
w układ pierścieniowy.
 Budowa sieci wody w rejonie ul Tulipanowej i Zagaj-
nikowej (dz. nr 41/10, 23) o wartości ok. 26 000 tys. 
zł netto – zadanie realizowane w 2016r. polegające 
na rozbudowie sieci wody mające na celu połączenie 
ul. Tulipanowej i Zagajnikowej w układ pierścienio-
wy.
 Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Św. Katarzyny i Śląskiej (dz. nr 65/2, 64/56) 
o wartości ok. 71 000 tys. zł netto. zadanie realizo-
wane w 2017r. mające na celu uzbrojenie działek bu-
dowlanych
 Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul. Pieszkowskiej, Św. Katarzyny, Parkowej  (dz. nr 
131, 124) o wartości ok. 344 000 tys. zł. netto – za-
dania realizowane w 2017r. polegające na rozbudo-
wie sieci wody i kanalizacji sanitarnej mające na celu 
uzbrojenie działek budowlanych oraz połączenie ul. 
Parkowej w układ pierścieniowy oraz wprowadzają-
cej dodatkowe zasilania: do tzw. górki oraz do ul. 
Słonecznej z głównego rurociągu.
 Przebudowa sieci wody w rejonie ul. Zagajnikowej 
i Saturna w ramach budowy drogi w ul. Zagajniko-
wej – zadanie realizowane w 2018r. przez Gminę Lu-
bin polegające na rozbudowie i przebudowie sieci 
wody i kanalizacji sanitarnej mające na celu uzbroje-
nie działek budowlanych oraz wymianę awaryjnego 
rurociągu – inwestycja w trakcie realizacji. 
 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Pieszkowie o wartości 375000 zł netto - zadanie 
realizowane w 2017r. polegające na budowie dodat-
kowego zbiornika zapasu wody o poj. 200m3, moder-
nizacji układu pompowego na urządzenia o większej 
wydajności, układu sterowania oraz przebudowa in-
frastruktury zewnętrznej.
 Budowa Stacji Podwyższania Ciśnienia Wody 
w ul. Parkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz  rozbudową sieci wody o wartości około 
650 000 zł netto. 
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej dla w/w zadań 80 000 zł netto.
Łączna wartość inwestycji w ostatnich trzech latach 

mających na celu modernizację i rozbudowę infra-
struktury wodociągowej w Osieku wraz inwestycjami 
towarzyszącymi  wyniosła ok. 2 mln zł. netto.

ZESTAWIENIE ZADAŃ NA SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ 
WYKONANYCH W  OSIEKU W LATACH 
2015-2018

Tadeusz Kielan 
Wójt Gminy Lubin 
Rozwiązanie problemu niskiego ciśnienia wody w Osieku było jednym 
z naszych priorytetów. Niestety budowa stacji podnoszenia ciśnienia 
wymagała zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który nie przewidywał jej budowy w Osieku. Procedury 
w zakresie zmiany planu trwają około dwóch lat i nie można ich 
przyśpieszyć, dlatego też budowa stacji możliwa była dopiero w tym 
roku. Nie oznacza to jednak, że przez trzy ostatnie lata nic się w Osieku 
nie działo. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych 
na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej w tej 
miejscowości wraz inwestycjami towarzyszącymi wyniosła 2 mln zł.  

WYPRZEDZIĆ PROBLEMY  
W związku z koniecznością zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
budowa stacji mogła rozpocząć się dopiero w tym roku. 

 Do najważniejszych 
zadań inwestycyjnych 

zrealizowanych w Osieku 
należą prace mające na celu 

połączenie w układ pierścieniowy 
sieci oraz wymianę poszczególnych 

odcinków rurociągów.



⁶ RADA GMINY

„Upadek to nie przypadek” konkurs wiedzy dla rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polko-

wicach corocznie odnotowuje ok. 70 wypadków w gospo-
darstwach, w tym ponad połowa  z nich dotyczy wypadków 
związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową In-
spekcją Pracy prowadzonych jest wiele działań profilak-
tycznych, które mają zmniejszyć ilość wypadków. Tym ra-
zem ogłoszono konkurs wiedzy.

Zachęcamy rolników do 
wzięcia udziału w konkursie 
dotyczącym  zasad BHP pod-
czas wykonywania codzien-
nych pracy związanych 

z przemieszczaniem się po 
traktach komunikacyjnych, 
chodzeniem po drabinach 
i schodach, pracy z maszyna-
mi rolniczymi .

KRUS prosi o  odpowiedzi 
na poniższe pytania w for-
mule „TAK lub NIE”  i prze-
słanie ich wraz z danymi oso-
bowymi na adres polkowi-
ce@krus.gov.pl lub  KRUS 
PT , ul. Kilińskiego 1, 59-
100  Polkowice  w terminie 
do 17 września 2018r.

Trzy  wylosowane  oso-
by,  które nadeślą poprawne 
odpowiedzi na pytania otrzy-
mają nagrody  ufundowane 

przez KRUS OR we Wrocła-
wiu oraz PIP w Legni-
cy.  W konkursie mogą brać 
udział rolnicy i członkowie ich 
rodzin  ubezpieczeni w KRUS. 
Regulamin konkursu dostęp-
ny jest w siedzibie Placówki 
Terenowej w Polkowicach.

PYTANIA KONKURSOWE 
BRZMIĄ NASTĘPUJĄCO :
 Czy dozwolone jest scho-
dzenie z przyczepy rolni-

czej po zaczepie?
 Czy schody posiadające 3 
stopnie powinny mieć za-
montowaną poręcz?
 Czy drabina rozstawna po-
winna posiadać haki za-
czepowe?
 Czy dozwolona jest jazda 
w skrzyni rozrzutnika na-
wozów podczas jego pra-
cy?
Szczegółowych informacji 

w sprawie konkursu  udzie-

la  Alicja Fic –inspektor 
KRUS PT Polkowice tel. 
768401410.

(SR, PT KRUS Polkowice)

NORBERT GRABOWSKI 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LUBIN 

Funkcję przewodniczącego Rady Gminy Lubin objąłem w 
sierpniu 2015 r. Pełniłem ją przez ponad trzy lata, po tym jak 
z opozycyjnego, większościowego wówczas klubu odeszli nie-
którzy radni. Wójt Tadeusz Kielan zyskał wówczas poparcie 
większości Rady Gminy i to w znacznym stopniu poprawiło 
funkcjonowanie naszego samorządu. Praca na forum Rady 
Gminy stała się zdecydowanie bardziej konstruktywna. My-
ślę, że właśnie dzięki temu, tak wiele udało się w ciągu ostat-
nich lat zrobić w naszej gminie, dla naszych mieszkańców. 
Postawiłem sobie wówczas za cel doprowadzenie do szerokie-
go porozumienia w radzie, by zakończyć polityczne kłótnie i 
niepotrzebne konflikty, których wówczas w tym gremium nie 
brakowało. Starałem się szukać tego, co nas łączy, a nie dzie-
li. W dużej mierze się to udało i daje mi to ogromną satysfak-
cję. Myślę, że były to bardzo pracowite cztery lata, w czasie 
których udało się uchwalić wiele istotnych aktów prawa miej-
scowego. Bez wątpienia należą do nich zmiany w planach 
przestrzennego zagospodarowania, które od kilkunastu nie 
były zmieniane, a na które od bardzo czekali mieszkańcy. 

SYLWIA PĘCZKOWICZ-KUDUK 
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY LUBIN 

W mojej opinii współpraca Rady Gminy z wójtem przebie-
gała konstruktywnie, z poszanowaniem odrębności zdań 
i wierzę, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. 

Staraliśmy się tak wykonywać swoją pracę zarówno na fo-
rum Rady Gminy, jak i poza nią, by satysfakcjonowała ona 
mieszkańców. Myślę, że rozwój Gminy Lubin na bardzo wielu 
płaszczyznach jest widoczny gołym okiem. Nastąpiło pewne-
go rodzaju przebudzenie w zakresie inwestycji infrastruktu-
ralnych, z których my radni jesteśmy tym bardziej dumni, że 
mogliśmy w nich uczestniczyć podejmując stosowne uchwa-
ły. To daje satysfakcję. Od początku kadencji priorytetem rad-
nych z naszego Klubu „Moja Gmina” był bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami. Staraliśmy się słuchać i reagować - 
w miarę możliwości - na ich problemy i oczekiwania. Jako wi-
ceprzewodnicząca rady zobowiązana jestem do reprezento-
wania wszystkich mieszkańców, mam nadzieję, że wywiąza-
łam się z tego zadania, bo angażowałam się osobiście w wiele 
indywidualnych spraw mieszkańców naszej gminy, którzy 
zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc. 

TOMASZ FUCZEK 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZDROWIA 
I SPORTU RADY GMINY LUBIN 

Jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy 
Lubin jestem bardzo zadowolony ze współpracy z wójtem Ta-
deuszem Kielanem. Przy wielu inwestycjach drogowych szef 
gminnego samorządu nie zapomina o inwestowaniu w sport. 
Udało się zwiększyć  dotacje na kluby gminne aż o 100 proc., 
zwiększono środki na bieżące utrzymanie i remonty obiektów 
sportowych. Gruntownie zmodernizowano boisko w Kłopoto-
wie, wybudowano nowe boisko z pawilonem socjalnym w miej-
scowości Szklary Górne, powstało sześć boisk wielofunkcyj-
nych w Chróstniku, Zimnej Wodzie, Gorzelinie, Miroszowi-
cach, Krzeczynie Wielkim i Wiercieniu, a do końca roku plano-
wane jest rozpoczęcie budowy kolejnych trzech  obiektów.  
Gmina nie zapomina również o nakładach na zdrowie miesz-
kańców. W 2018 roku otwarto zmodernizowaną przychodnię 
w Siedlcach wraz z wyposażeniem, w tym w gabinet denty-
styczny. Głęboko wierzę, że nakłady poniesione w mijającej ka-
dencji na sport i zdrowie zaprocentują w niedalekiej przyszło-
ści, a już dziś widać, że były to inwestycje, których oczekiwali 
nasi mieszkańcy, a to daje satysfakcję. 

Podsumowanie prac Rady Gminy Lubin w latach 2014 – 2018 

KADENCJA NA FINISZU
Dobiega końca kadencja Rady Gminy Lubin 2014 – 2018. Za półtora miesiąca 21 października 2018 wybierzemy 

nowe rady gmin. Czy będą to ci sami radni, których znamy i z którymi współpracowaliśmy przez ostatnie cztery lata, 
czy też postawimy na nowe osoby – to już indywidualna decyzja wyborców. Koniec kadencji to czas podsumowań 
i wyciągania wniosków. Co udało się zrobić w ciągu ostatnich czterech lat, jak przebiegała współpraca radnych 

z wójtem, a jak z mieszkańcami – pytamy o to członków prezydium Rady Gminy Lubin oraz szefów komisji 
merytorycznych rady. W tym numerze rozpoczynamy cykl, który kontynuować będziemy w kolejnych wydaniach 

Wiadomości Gminnych. 



⁷INWESTYCJE

Kolejny nowy 
plac zabaw

W niewielkiej Buczynce powstał kolejny, nowy plac 
zabaw w Gminie Lubin. Tuż przy dotychczasowej 
wiacie, gdzie integruje się życie mieszkańców wsi, 
najmłodsi mieszkańcy mają okazję wyszaleć się. 
Obok placu zabaw powstanie także świetlica 
kontenerowa.
Zanim rozpocznie się budowa świetlicy mieszkańcy 
zdecydowali, że potrzeba im kontenera 
magazynowego i właśnie stanął w Buczynce taki 
kontener sfinansowany z funduszu sołeckiego. 
Kolejna inwestycja to plac zabaw, który powstał na 

bazie 
opracowanego 
projektu 
budowlanego z 2017 
roku. Zamontowano 
tam siedem urządzeń 
zabawowych wraz  oraz tzw. 
małą architekturę, czyli ławki 
i kosze. Najmłodsi mieszkańcy Buczynki mogą teraz 
do woli korzystać z nowych urządzeń zabawowych, 
to: karuzela młynek, piaskownica, zestaw 

zabawowy, na który 
składają się wieże, 

zjeżdżalnia, wejście 
wspinaczkowe, rura 

strażacka, kółko i krzyżyk, 
balkonik, drabinka łukowo-

stalowa, sklepik, bariera i schody, 
przejście tunelowe,  huśtawki, bujak  oraz 

mini koszykówka. Plac zabaw kosztował ponad 40 
tysięcy złotych, sfinansowano go z budżetu Gminy 
Lubin.  (SR)

zabawowych wraz  oraz tzw. 
małą architekturę, czyli ławki 

zabawowy, na który 
składają się wieże, 

zjeżdżalnia, wejście 
wspinaczkowe, rura 

strażacka, kółko i krzyżyk, 
balkonik, drabinka łukowo-

stalowa, sklepik, bariera i schody, 
przejście tunelowe,  huśtawki, bujak  oraz 

Przypomnijmy, że doku-
mentację projektową na tę 
inwestycję opracowano 
w 2016 roku i jeszcze tego 
samego roku udało się uzy-
skać pozwolenie na budowę. 
Niestety, przeprowadzane 
od 2017 roku trzy przetargi 
w tej sprawie  nie przyniosły 
żadnego rozstrzygnięcia 
i wykonawcę udało się wyło-
nić dopiero teraz, w czwartym 
postępowaniu. Konieczne by-

ło jednak niewielkie zwiększe-
nie budżetu na ten cel.

- Wiemy jak ważna to in-
westycja dla mieszkańców 
Krzeczyna Wielkiego i miej-
scowej jednostki OSP. Dlate-
go zdecydowaliśmy o zwięk-
szeniu budżetu na ten cel. 
Podpiszemy umowę z wyko-
nawcą o wartości prawie 
258,5 tysiąca złotych, żeby 
jak najszybciej rozpocząć 
budowę – mówi Tadeusz Kie-

lan, wójt Gminy Lubin- Bę-
dzie to miejsce służące inte-
gracji mieszkańców, które 
jednocześnie  diametralnie 
poprawi warunki pracy stra-
żaków.

Świetlica wiejska będzie 
zlokalizowana za ulicą 
Grottgera i zostanie  prze-
znaczona do użytku pub-
licznego mieszkańców,  na 
różne spotkania integracyj-
ne i imprezy okolicznościo-

we. Do dyspozycji będzie 
także zaplecze kuchenne 
z możliwością przygotowa-
nia posiłków dla około 90 
osób. W południowej części 
budynku usytuowana zo-
stanie remiza OSP. Dziś 19 
strażaków ochotników ma 
do dyspozycji nieogrzewa-
ne pomieszczenia w starym 
gminnym budynku bez do-
stępu do bieżącej wody.  
W nowym budynku będą 

mieli strażnicę z własnym 
węzłem sanitarnym, po-
mieszczeniami socjalnymi 
oraz garażem na dwa wozy 
strażackie. W tej części bu-
dynku znajdzie się także 
kotłownia na paliwo gazo-
we dla całego budynku, któ-
ra zapewni ogrzewanie 
i ciepłą wodę. Łącznie 
świetlica i pomieszczenia 
OSP będą miały ok 562 m2 

powierzchni użytkowej 

I etap inwestycji rozpo-
cznie się w sierpniu i zgod-
nie z umową potrwa 90 
dni. W jego zakres wejdzie: 
wykonanie robót ziem-
nych- wykopów pod posa-
dowienie obiektów, ław 
i ścian fundamentowych, 
budowa przyłączy wodno-
-kanalizacyjnych oraz 
ogrodzenie placu budowy.

(SR) 

Dobiegają końca odbiory tech-
niczne nowych dróg w Gorzycy. Ich 
budowa trwała 3 miesiące. Powsta-
ły nowe jezdnie, zjazdy do prywat-
nych posesji, odwodnienie i nowy 
plac manewrowy do autobusów. 

Pierwsza z inwestycja w Gorzycy  
kosztowała ponad 523 tysiące złotych. 
Nowe drogi wewnętrzne biegną śla-

dem działek nr 245/2, 184/34, 184/1, 
184/12,184/26 w miejscowości Gorzy-
ca. Inwestor odebrał plac budowy pod 
koniec kwietnia, teraz trwają wszystkie 
czynności związane z odbiorem tech-
nicznym inwestycji. Jej zakres rzeczo-
wy obejmował wykonanie: 
  jezdni o nawierzchni z kostki be-
tonowej długości ok. 201 m i sze-

rokości 4,50 m,
 zjazdów indywidualnych, dojść 
do posesji i miejsc odbioru odpa-
dów z kostki betonowej,
 odwodnienia drogowego, obej-
mującego m.in. wykonanie dre-
nażu francuskiego,
 zjazdu z drogi powiatowej wraz 
z budową przepustu φ600 ze 

ściankami czołowymi,
 placu manewrowego dla autobu-
sów komunikacji zbiorowej o po-
wierzchni ok 391 m2 wraz z od-
wodnieniem placu za pomocą ka-
nalizacji deszczowej podłączonej 
do studni chłonnej, 
 utwardzenia poboczy kruszywem 
łamanym,

Na działce 228/2  natomiast doko-
nano przebudowy drogi wewnętrz-
nej.  To niewielki odcinek, bo ok. 27 
mb, ale bardzo istotny dla mieszkań-
ców. Droga ma nawierzchnię  z kost-
ki betonowej, przebudowano także 
zjazd. Dokonano  także  zarurowania 
rowu przydrożnego i zrobiono pobo-
cza. Wartość robót 96.700zł.   (SR) 

Po kilku nieudanych  przetargach udało się w końcu wyłonić wykonawcę I etapu budowy świetlicy wiejskiej wraz 
z pomieszczeniami Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim. Budowa już się rozpoczęła.

Kolejne, nowe drogi wewnętrzne w Gorzycy

NOWA ŚWIETLICA 
I SIEDZIBA OSP 
W KRZECZYNIE 
WIELKIM

Dobiegają końca odbiory tech- dem działek nr 245/2, 184/34, 184/1, ściankami czołowymi, Na działce 228/2  natomiast doko-
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Remont drogi 
powiatowej 
w Zimnej Wodzie

Przeprowadzono remont drogi powiatowej nr 1232D 
w Zimnej Wodzie. Zadanie to wykonywane jest przez 
Gminę Lubin w ramach bieżącego utrzymania dróg.
– Zdaję sobie sprawę z faktu, jak bardzo na tę 
modernizację czekali mieszkańcy Zimnej Wody 
i okolicznych miejscowości. W tym roku wykonany 
zostanie pierwszy etap zadania, które zamierzamy 
kontynuować w 2019 r. Na tyle możemy sobie obecnie 
pozwolić, ale wychodzę z założenia, że od czegoś 
trzeba zacząć i lepiej zrobić kilometr drogi, niż nie 
robić nic – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
W czasie prac związanych z frezowaniem istniejącej 
nawierzchni jezdni wystąpiły kilkudniowe utrudnienia 
w ruchu kołowym z uwagi na układanie nowej 
nawierzchni jezdni, włącznie z częściowym 
zamknięciem drogi.  Korzystano wówczas  z dojazdu 
do miejscowości Zimna Woda od strony miejscowości 
Wiercień oraz Lisiec.
Koszt wykonania remontu 1 km drogi wyniesie 665 
tys. zł. Dwie trzecie tej kwoty pochodzi z budżetu 
Gminy Lubin, jedną trzecią dołoży Starostwo 
Powiatowe.   (MG)

Ścieżka zdrowia dla maluchów

Przypomnijmy, że 
Gmina Lubin otrzymała 
na ten cel ponad 1 mln 800 
tysięcy złotych dotacji z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.  Inwestycja 
w Oborze kosztowała około 
931 tysięcy złotych, w Siedl-
cach natomiast  1.032 tysięcy 
złotych. Zakres inwestycji 
obejmował :
 budowę placu manewrowe-
go dla samochodów obsługi-
wanych przez PSZOK o na-

wierzchni z kostki betono-
wej, 
 dostarczenie i montaż kon-
tenera socjalnego z przyłą-
czami wodno-kanalizacyjny-
mi oraz przyłączem energe-
tycznym,
 dostawę i montaż wagi na-
jazdowej,

 dostawę i montaż magazy-
nów odpadów niebezpiecz-
nych:  trzy komplety obiek-
tów kontenerowych,
 budowę wiaty magazynowej 
o konstrukcji stalowej na 
kontenery służące do selek-
tywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych,
 budowę systemu odwodnie-
nia placu manewrowego,
 wykonanie elementów małej 
architektury ,tj.: zadaszonej 
wiaty edukacyjnej o kon-
strukcji drewnianej wraz ze 
ścieżką edukacyjną,
 witacz usytuowany przed 
wjazdem do PSZOK,
 budowę oświetlenia uliczne-
go terenu PSZOK,

 budowę ogrodzenia terenu 
PSZOK
Na potrzeby PSZOK-ów 

gmina kupuje także samochód 
ciężarowy z zabudową hakową 
i żurawiem o wartości ponad 
pół miliona złotych. Punkty 
będą teraz dodatkowo doposa-
żone w duże kontenery i po-
jemniki, które zostaną także 
odpowiednio oznakowane. Na 
obu obiektach zainstalowany 
zostanie oprócz tego monito-
ring. Całość powinna być goto-
wa przed końcem tego roku, 
później oba PSZOK-i zostaną 
przekazane do użytkowania 
Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin.

(SR, MF)

Na placu zabaw przy Przedszkolu im. 
Jana Pawła II w Raszówce zamontowano 
nowe urządzenia zabawowe dla dzieci, 
czyli tzw. ścieżkę zdrowia. Pozwala ona 
nie tylko na doskonałą zabawę na świe-
żym powietrzu, alce co najważniejsze 
przedszkolaki  trenują koordynację ru-
chową. Sprzęt zakupiono i zamontowano 
dzięki darowiźnie otrzymanej  z Fundacji 
KGHM Polska Miedź.   

Przedszkole im. Jan Pawła  II w Raszówce 
otrzymało na ten cel od Fundacji 10 tysięcy 
złotych, co prawie w całości pokryło koszty 
zakupu i montażu urządzeń zabawowych, 
które zamknęły się kwotą 10 099 zł. Wszyst-
ko to w trosce o dobry rozwój fizyczny.  
Dzięki tym urządzeniom, przedszkolaki bę-
dą mogły codziennie na swoim placu zabaw 
uczyć się koordynacji ruchowej, równowagi 
i wzmacniać mięśnie całego ciała. Nie ma 
wątpliwości, że dzieci gdy rosną potrzebują 
stale ruchu na świeżym powietrzu, a taki 
plac zabaw to prawdziwy dla nich raj. 

Dyrektor, grono pedagogiczne oraz 
przedszkolaki, składają za naszym pośred-
nictwem, serdeczne podziękowanie dla Za-
rządu Fundacji KGHM Polska Miedź.  (SR)

W Siedlcach i Oborze powstały nowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA 
DWÓCH NOWYCH PSZOK-ÓW
Zakończyły się 
już czynności 
odbiorowe 
związane 
z realizacją robót 
budowlanych. 
Teraz oba obiekty 
będą wyposażane, 
zainstalowany 
zostanie na nich 
monitoring. Na 
potrzeby PSZOK-
ów kupiony 
zostanie także 
samochód 
ciężarowy.
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Festyn rozpoczął się pierw-
szym Turniejem Piłkarskim 
OSP Gminy Lubin. W turnie-
ju wzięły udział trzy zastępy 
OSP. Strażacy świetnie 
sprawdzili się jako piłkarze. 
Turniej wygrała OSP Zimna 
Woda, na drugim miejscu 
uplasowali się gospodarze, 
trzecie miejsce zajęła jednost-
ka z Raszowej. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został 
wybrany Grzegorz Obara 
z OSP Zimna Woda.

-Cieszę się, że możemy za-
początkować nową tradycję 

i miło mi, że wręczam pucha-
ry na pierwszym Turnieju 
Piłkarskim drużyn OSP 
w Gminie Lubin. Jednocześ-
nie jestem dumny z naszych 
druhów, którzy organizują 
festyny pod hasłem „Bez-
pieczne wakacje”. To ważne, 
żeby nasza młodzież wie-
działa jak spędzić ten czas 
bezpiecznie i aby wszyscy 
wypoczęci wrócili we wrześ-
niu do szkół - mówił wójt Ta-
deusz Kielan podczas wrę-
czania pucharów.

W przerwie meczu odbył 

się zorganizo-
wany przez 
wójta konkurs 
strzałów 
w poprzeczkę 
i okazało się, 
że nie jest to 
takie łatwe 
zadanie. Po 
zaciętej walce 
nagrodę z rąk 
wójta odebrał mło-
dy mieszkaniec Ra-
szówki  Łukasz Ickie-
wicz. Wszystkie dzieci bę-
dące na festynie mogły 

uczestniczyć 
w konkurencjach 

sportowych 
przeprowadzo-
nych przez or-
ganizatorów 
i żadne nie zo-
stało pominięte 

przy dzieleniu 
nagród.
Dorośli również 

mieli sporo atrakcji. 
Organizatorzy zadbali 

o to by każdy z uczestni-
ków mógł profesjonalnie 
przebadać słuch. Badania 

przeprowadziła firma 
SŁUCH-MED. Można było 
spróbować wybornej gro-
chówki wg przepisu pana 
Radka czy przepysznych 
ogórków małosolnych i ciast , 
o które zadbały druhny i żony 
druhów z OSP Raszówka. 
W przerwach między degusta-
cją grano w wielkie szachy, 
a większość pojedynków koń-
czyła się remisem.  Po pokazie 
pierwszej pomocy mieszkańcy 
i goście bawili się przy muzyce 
do białego rana.

(AI)

Dziewiąta edycja festynu ”Bezpieczne wakacje” w Raszówce obfitowała w wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

BEZPIECZNE WAKACJE 
ZE STRAŻAKAMI

Były dmuchańce, konkursy, dobre 
jedzenie i muzyka do białego rana. 
Imprezę zorganizowali strażacy OSP 
Raszówka wraz z piłkarzami klubu 

Huzar Raszówka i Gmina Lubin.

Jak zwykle była to wyjąt-
kowo ciepła, rodzinna 
i pyszna uroczystość. VIII 
już Festyn Parafialny „Sil-
ni jednością  w Chrystusie” 
zgromadził mieszkańców 
Zimnej Wody i okolicznych 
miejscowości, a każda ze-
brana złotówka przezna-
czona zostanie na remont 
Kościoła Parafialnego p.w. 
Św. Trójcy.

Spotkanie integracyjne, 
jak zwykle poprzedziła uro-
czysta Msza Św., którą cele-

brował ksiądz proboszcz An-
drzej Tomaszewski. Homi-
lia  poświęcona była przede 
wszystkim osobie i roli, jaką 
pełni w naszym życiu Matka 
Boska, bowiem Eucharystia 
odprawiana była w Dniu 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej.

– Czas, który obecnie 
przeżywamy, jest czasem 
szczególnym dla naszej całej 
społeczności parafialnej, po-
nieważ ta Msza Święta roz-
poczyna kolejną edycję Fe-
stynu „Silni Jednością 

w Chrystusie”. Jak wiemy re-
montujemy naszą świątynię 
parafialną, a festyn jest dzie-
łem wspomagającym ten 
piękny akt renowacji nasze-
go kościoła – mówił ksiądz 
Andrzej Tomaszewski.

Po Eucharystii hymnem 
„Silni jednością w Chrystu-
sie”, do którego muzykę 
skomponował pochodzący 
z Zimnej Wody ksiądz Bar-
tłomiej Kot, a słowa napisała 
Teresa Kot – rozpoczęło się 
wspólne biesiadowanie. Na 
scenie oprócz gospodarzy 
czyli Zespołu „Zachęta” za-
prezentowały się Zespół Wo-
kalny „Lejdis” ze Składowic, 
„Bez nazwy”, działający przy 
Domu Dziennego Pobytu 
„Senior” w Lubinie oraz „Ri-
ki” muzyk disco, który do 
Zimnej Wody przyjechał 
z Berlina.

Odbyła się także aukcja, 
podczas której licytowane 
były m.in. pióro oraz zegarek 
przekazane przez księdza Bi-

skupa Zbigniewa Kiernikow-
skiego, Ordynariusza Diece-
zji Legnickiej, zestawy piór 
i długopisów od wójta Gminy 
Lubin Tadeusza Kielana, 
grzyby rzeźbione w drewnie 
przekazane przez sołtysa 
Głuchowic Zygmunta Soko-
łowskiego, Księga o Kresach 
Wschodnich wraz z dedyka-

cją wicemarszałka woje-
wództwa dolnośląskiego dr 
Tadeusza Samborskiego, 
a także rękodzieło artystycz-
ne i wina z domowej wytwór-
ni.

Podczas licytacji udało się 
zebrać 4.400 zł. Nie jest to 
jednak ostateczna kwota 
zgromadzona podczas tego-

rocznej edycji festynu, 
zwiększy się ona o środki 
z loterii fantowej i kiermaszy, 
na których serwowano m.in. 
przepyszne ciasto, wyśmie-
nite pierogi z Wiercienia, 
chleb ze smalcem czy kieł-
baski.

 (MG)

Konkurs strzałów w poprzeczkę wygrał 
Łukasz Ickiewicz.

Festyn rozpoczął się pierwszym Turniejem Piłkarskim OSP Gminy Lubin, 
który wygrała OSP Zimna Woda.

KOLEJNE KWESTA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA W ZIMNEJ WODZIE

Festyn Parafialny

FESTYN ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ PRZEZ KSIĘDZA PROBOSZCZA ANDRZEJA TO-
MASZEWSKIEGO, RADĘ PARAFIALNĄ ORAZ MIESZKAŃCÓW ZIMNEJ WODY, A TAKŻE 
SPOŁECZNOŚĆ WIERCIENIA, BUKOWNEJ, LIŚCA, KARCZOWISK I GŁUCHOWIC.

Na scenie oprócz gospodarzy czyli Zespołu „Zachęta”  wystąpiły jeszcze trzy 
zaproszone zespoły.  

Dochód z kiermaszy także zasilił fundusz na 
remont kościoła
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Artyści, na co 
dzień związani z Operą Wrocławską 

zaprezentowali publiczności repertuar 
włoskich i francuskich mistrzów, ale 

w programie znalazły się także utwory 
polskich kompozytorów.

Z ŻYCIA GMINY

Pomiędzy 28 a31 sierpnia,  powołana przez wójta Gminy Lubin 
komisja konkursowa, dokonała wizytacji i oceny miejsc 
zgłoszonych do konkursu „Wizytówka wsi”.  Zwycięskie miejsce 
publiczne na terenie naszej gminy zostanie wybrane spośród 6 
sołectw.
Do konkursu zgłosiły się sołectwa: Bukowna, Dąbrowa Górna , 
Gogołowice, Osiek, Ustronie, Zimna Woda. To pierwszy tego typu 
konkurs w Gminie Lubin, który ma dużą szansę na dosłowne 
wpisanie się w krajobraz naszej gminy. W prawie każdej 
miejscowości jest miejsce, przy którym miło się spaceruje, które 
pokazuje się z dumą przyjezdnym. Ogłoszony konkurs ma je 
dodatkowo wypromować i zachęcić mieszkańców do 
kształtowania wizerunku wsi.
- Nawet jeśli nie ma w danej wsi takiego miejsca, to warto je 
stworzyć – przekonywała kilka miesięcy temu  Anna Marzec, 
kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 
Urzędu Gminy Lubin. – Dlatego ten konkurs ogłosiliśmy  już latem 
ubiegłego roku, by był czas na opracowanie koncepcji, 
zabezpieczenie pieniędzy w funduszach sołeckich, no i oczywiście 
czas na stworzenie takiego miejsca lub zadbanie o niego.
Zgodnie z regulaminem ocenie konkursowej podlegać będzie 
najpiękniejsze miejsce na otwartej przestrzeni publicznej, 
zaaranżowane, ukwiecone i utrzymywane przez mieszkańców, 
stanowiące wizytówkę wsi. Oceniana będzie pomysłowość, 
zaangażowanie mieszkańców, a jeśli  miejsce to będzie  przyjazne 
pszczołom, to będzie można uzyskać dodatkowe punkty. Gmina 
Lubin już od lat aktywnie promuje bowiem wszystkie działania 
związane z ochroną i wsparciem pszczół. Wyniki prac komisji 
poznamy wkrótce.  (SR)  

GMINNY KONKURS 
„WIZYTÓWKA WSI” Dopalacze to narkotyki

Osoby sprzedające „do-
palacze” traktowane są tak 
samo jak osoby sprzedają-
ce narkotyki - od końca 
sierpnia obowiązują nowe  
przepisy, które mają ogra-
niczyć wytwarzanie i wpro-
wadzanie do obrotu środ-
ków zastępczych i nowych 
substancji psychoaktyw-
nych.

Pod względem toksyczno-
ści i niszczącego wpływu na 
organizm dopalacze od nar-
kotyków niczym się nie róż-
nią. Mogą powodować za-
trucia, uszkodzenia narzą-
dów wewnętrznych, a nawet 
zgon. Dopalacze na dodatek 
działają szybciej i bardziej 
agresywnie, często są mie-
szanką substancji psychoak-
tywnych o bardzo trudnych 
do określenia składach 
i dawkach. 

Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych na sierpniowym 
posiedzeniu podjęła decyzję  
o przeprowadzeniu w szko-
łach kolejnej kampanii in-
formacyjnej na ten temat.  

Jak wielkim zagrożeniem są 
dopalacze możemy się prze-
konać z ostatnich doniesień 
prasowych i telewizyjnych, 
w Polsce w okresie wakacji 
zmarło lub zatruło się dopa-
laczami kilkadziesiąt osób, 
w tym osoby bardzo młode. 

Nowela ustaw o przeciw-
działaniu narkomanii oraz 
o Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej zakłada, że za po-
siadanie tzw. dopalaczy 
w znacznych ilościach  grozi 
do trzech lat więzienia, a za 
handel nimi nawet do 
12 lat. Listy związków 
zakazanych mają sta-
nowić załącznik do 
rozporządzenia mini-
stra zdrowia, a nie do 
ustawy. Ma to ułatwić 
ich aktualizację 
i w efekcie przyspie-
szyć delegalizację 
kolejnych dopalaczy. 
Zmieni się także sa-
mo ich definiowanie, 
by producenci groź-
nych substancji łatwo 
nie „wymykali się” po-
przez drobne zmiany 
składu i nową nazwę.

Co roku dopalacze powo-
dują uzależnienie ok. 4 ty-
sięcy osób, zwykle bardzo 
młodych. Nowe przepisy 
wprowadzają obowiązek 
zgłaszania do Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej przy-
padków zatrucia środkiem 
zastępczym lub nową sub-
stancją psychoaktywną. Do 
końca marca każdego roku 
Główny Inspektor Sanitarny 

będzie zobowiązany do spo-
rządzenia raportu podsumo-
wującego zgłoszenia z całej 
Polski, a placówki podejrze-
wające pacjenta o stosowa-
nie dopalaczy będą musiały 
powiadomić o tym powiato-
wego inspektora sanitarne-
go. Ustawa zakłada także 
utworzenie rejestru zgonów 
i zatruć spowodowanych 
przez dopalacze.    (SR, AH) 

Koncert zyskał wierną 
publiczność, która dosko-
nale odnajduje się w opero-
wo-operetkowych klima-
tach, coraz śmielej uczest-
nicząc w wydarzeniu i silnie 
się z nim utożsamiając.

Koncert poprowadzili 
Beata Moroch i Mateusz 
Wiśniewski, a swoje wo-
kalne umiejętności zapre-
zentowali Hanna Sosnow-
ska, Aleksandra Opała 
i Aleksander Zuchowicz 
przy akompaniamencie 
Katarzyny Neugebauer. 
Artyści, na co dzień zwią-
zani z Operą Wrocławską 
zaprezentowali publiczno-
ści repertuar włoskich 
i francuskich mistrzów, ale 

w programie znalazły się 
także utwory polskich 
kompozytorów.

– Fakt, że dzisiejszego 
wieczoru pojawią się utwory 
polskich klasyków związany 
jest z obchodzonym w tym 
roku jubileuszem odzyska-
nia przez Polskę niepodle-
głości – mówiła prowadząca 
Beata Moroch, a artyści za-
prezentowali m.in. utwory 
Stanisława Moniuszki, 
fragmenty wodewilu „Kra-
kowiacy o Górale” oraz 
dumkę Jadwigi ze „Strasz-
nego Dworu”.

Koncert oklaskiwany był 
na stojąco, a artyści bisowa-
li kilkukrotnie. 

(MG)

Impreza, która jeszcze niedawno raczkowała – dziś wydaje się być 
mocno osadzona w niemstowskich realiach. 

OPEROWO 
I OPERETKOWO 
W NIEMSTOWIE
Po raz trzeci już w kościele p.w. Św. Antoniego 
w Niemstowie odbył się koncert operowo-
operetkowy inspirowany „Legendą o Białej 
Damie”. Zorganizowało go Stowarzyszenie 
„Nasz Niemstów” przy wsparciu Gminy Lubin, 
która sfinansowała wydarzenie.

Licznie zebrana publiczność z pewnością zapisze 
to wydarzenie w zakamarkach swojej pamięci…

nitarnej zakłada, że za po-
siadanie tzw. dopalaczy 
w znacznych ilościach  grozi 
do trzech lat więzienia, a za 

12 lat. Listy związków 

nie „wymykali się” po-

Główny Inspektor Sanitarny przez dopalacze.    (SR, AH) 
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Symbolicznym, własno-
ręcznie pieczonym, zdrowym 
bochnem chleba przywitali 
mieszkańcy niewielkiego 
Ustronia wójta Gminy Lu-
bin, podczas pierwszych 
w tym roku dożynek organi-
zowanych przez sołectwa. – 
Obiecuję, że będę dzielił go 
sprawiedliwie, tak żeby dla 
każdego wystarczyło – odpo-
wiedział Tadeusz Kielan, szef 
gminnego samorządu.  

- Bardzo się cieszymy, że 
w naszych Dożynkach biorą 
udział najstarsze mieszkan-
ki. Doceniamy ich udział 
i choćby symbolicznymi pre-
zentami chcemy im za to po-
dziękować- mówiła Justyna 
Curyło, sołtys Ustronia wrę-

czając wraz z Norbertem 
Grabowskim przewodniczą-
cym Rady Gminy Lubin,  
czterem seniorkom drobne 
upominki. 

Atrakcji było dla wszyst-
kich co nie miara, o czym ra-
pując zapowiadały już na 
wstępie: Julka, Roksana 
i Ola: „W Ustroniu Dożynki 
zaczynamy, zaraz Wam za-
śpiewamy. W naszej wsi jak 
co roku, jest impreza aż do 
zmroku”. Zaprzyjaźnieni 
strażacy z OSP w Księgini-
cach nie tylko dali pokaz 
swoich umiejętności, ale po-
zwolili także wszystkim chęt-
nym dzieciom poszaleć 
w wozie strażackim, a nawet 
się nim przejechać. Wszyscy 

świętowali z uśmiechem na 
twarzach, choć z powodu su-
szy, nie było to udane żniwa 
dla rolników.

- Plony były bardzo słabe, 
z hektara zebraliśmy około 
2,6 tony pszenicy, czyli 1/3 
tego co w dobrych latach – 
mówi Beata Kasyk. Przed na-
mi siewy, martwimy się tro-
chę jakością ziaren. 

-Nie padało od maja, 
na 17 h miałem zboże, straty 
są bardzo duże – dopowiada 
inny rolnik z Ustronia  Adam 
Mum.

Rolnicy składali wnioski 
o odszkodowania, czekają te-
raz na decyzje komisji bada-
jących szkody.

(SR)

Dożynki w Ustroniu

Na dożynkach w Ustroniu było wiele pięknych starościn, widocznych z daleka 
dzięki kwietnym wiankom. Wspólnie przygotowywały posiłki, m.in. pyszną 
grochówkę i krokiety. Była też tradycyjna potrawa z dzika.  

II miejsce 400 zł Sołectwo Gorzyca

Rozstrzygniecie naszego gmin-
nego konkursu odbyło się w Go-
rzycy, czyli w sołectwie które wy-
grało konkurs w ubiegłym roku . 
Tym razem dziewięć sołectw 
przygotowało piękne wieńce. 

- To bardzo ważne, że się tu 
spotykamy i że bierzecie udział 
w tym konkursie kultywując naj-
piękniejsze tradycje gmin wiej-
skich – mówił Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin. – To bardzo 
trudna i żmudna praca, ale efekty 
są piękne. Wszystkie wieńce na-
grodziłbym pierwszym miejscem.

Komisja konkursowa, w skład 
której wchodziły plastyczki i ar-
tystki Elżbieta Kochan i Ewa Niż-
nik, rzeczywiście nie miały łatwe-
go zadania.  

- Widać, że każdy wieniec wy-
magał dużego nakładu pracy, 
każdy jest przy tym oryginalny 

i pomysłowy, więc ocenianie ich 
i podziwianie to czysta przyjem-
ność i radość. Wszystkim twór-

com należą się duże brawa – mó-
wiła Elżbieta Kochan.

Ten entuzjazm był także wi-
doczny przy odczytywaniu wer-
dyktu, bowiem nagrodzono 
wszystkie prace. Zgodnie z zało-
żeniami konkursu wieńce musia-
ły formą i użytymi materiałami 
nawiązywać do polskich tradycji. 
Ich wysokość nie mogła przekra-
czać 180 cm, szerokość u podsta-
wy i maksymalna średnica to 150 
cm. Żaden nie zawierał  elemen-
tów plastiku, styropianu, czy też 
tworzywa sztucznego.  Dodatko-
wo wszystkie wieńce nawiązywa-
ły  tematyką do obchodzonego 
w tym roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  

(SR) 

Sołectwo Miroszowice 
zwyciężyło w tegorocznym 
konkursie na 
„Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy 2018” 
organizowanym przez 
Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin . Dzień później nasz 
wieniec reprezentował 
Gminę Lubin na konkursie 
powiatowym,  podczas 
którego zdobył zaszczytne 
drugie miejsce. 

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC 
DOŻYNKOWY Z MIROSZOWIC

III miejsce 300 zł Sołectwo Siedlce III miejsce 300 zł Sołectwo Obora III miejsce 300 zł Sołectwo Czerniec

Wyróżnienie specjalne 200 zł 
Sołectwo Niemstów

Wyróżnienie 150 zł Sołectwo 
Krzeczyn Mały

Wyróżnienie 150 zł Sołectwo 
Krzeczyn Wielki

Wyróżnienie 150 zł Sołectwo 
Chróstnik

I miejsce 500 zł Sołectwo Miroszowice
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Dożynki w maleńkiej Buczynce jak zwykle 
obfitowały w dobre jedzenie i pozytywnych 
ludzi. Sobotnie popołudnie pracowicie 
spędziły panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
wraz z sołtyską Jolantą Jankun, które 
przygotowywały smakołyki na wieczór. Stoły 
uginały się od różnych przepysznych potraw. 
Humory jak zwykle w Buczynce dopisały. 

W tej malutkiej miejscowości zawsze panuje 
rodzinna i ciepła atmosfera. Dożynkowy 
bochen chleba, upieczony osobiście przez 
sołtys został sprawiedliwie podzielony wśród 
mieszkańców przez Tadeusza Kielana wójta 
Gminy Lubin. Wspaniała zabawa trwała do 
białego rana.

(AI)

W Gminie Lubin bardzo dba się o kultywowanie tradycji, 
dzięki czemu dawne zwyczaje przechodzą z pokolenia na 
pokolenie, a co jeszcze ważniejsze, w ten sposób 
integruje się kilka pokoleń mieszkańców. 

Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami 
dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. 

PACHNĄCE 
SŁOŃCEM 
I CHLEBEM

Dożynki w Siedlcach tradycyjnie 
rozpoczęły się Mszą Świętą, którą cele-
brował proboszcz Tadeusz Żurek. 
Ksiądz serdecznie dziękował zespoło-
wi, który wykonał przepiękny wieniec 
dożynkowy. Wieniec z Siedlec zajął 3. 

miejsce w gminnym konkursie, a jego 
twórcy przekazali nagrodę w całości na 
cele parafii. 

Po Eucharystii pięknym korowodem 
mieszkańcy przeszli na boisko ze śpie-
wem na ustach. Piękną oprawę muzycz-

SIEDLCE 

Ze śpiewem na ustach, w towarzystwie zespołu Leśne Echo 
z Raszówki, świętowali mieszkańcy Krzeczyna Małego. 
Wiejska świetlica była miejscem nie tylko śpiewów 
i tańca, ale przede wszystkim wielu rozmów, smako-
łyków i dobrej zabawy.

W Gminie Lubin, tak jak i w całym kraju, co-
raz mniejsza liczba mieszkańców wsi żyje 
z rolnictwa. Trzy lata temu mieliśmy ponad 
2 tysiące osób uprawiających ziemie po-
wyżej 1 ha, dziś jest ich o 40% mniej, 
a dokładnie 1 316 osób. Gospodarstwa 
się zmieniają, automatyzują i powraca 
to, z czego słynęli kiedyś polscy rolni-
cy.

- Ekologia. Cała Europa docenia 
naszą produkcję i coraz częściej lu-
dzie zwracają uwagę na ekologiczną 
produkcje – mówi Roman Krycki, je-
den z dwóch gospodarzy rolnych, 
który uprawia ok. 60 ha w Krzeczy-
nie Małym . Tak jak większość in-
nych rolników, prowadzi także inną 
działalność . – Od małego jestem 
związany ze wsią, jako dziecko praco-
wałem u taty na gospodarstwie 
i wszystko wskazuje na to, że dzieci 
przejmą pałeczkę.  

Mimo, że rolników w Krzeczynie Małym 
jest tylko dwóch, to większość mieszkańców 
zgodnie z tradycją bierze udział w Dożyn-
kach, organizowanych przez Sołtys Lidię Ce-
sarz i Radę Sołecką.

- Cieszę się, że możemy się spotkać przy tej okazji 
i porozmawiać na wiele tematów. Kultywowanie trady-
cji i pokazywanie najmłodszemu pokoleniu symboliki na-
szych przodków jest bardzo ważne. Dziękuję Wam za te spot-
kanie, za możliwość rozmowy i złożenia życzeń. Niech nam te-
go chleba nigdy nie zabraknie – mówił wójt Tadeusz Kielan.

 (SR)

BUCZYNKA KRZECZYN MAŁY
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Tegoroczne Dożynki  rozpoczęły 
się niecodziennym meczem, 
podczas którego zmierzyli się 
oldboye z Zagłębia Lubin i Unii 
Szklary Górne. Przyglądali mu się 
prezesi klubów sportowych 
Górnika Polkowice i KGHM 
Zagłębie Lubin. Mecz  był 
symbolicznym otwarciem 
nowego obiektu, którego można 
mieszkańcom Szklar Górnych 
naprawdę pozazdrościć.  Mają 
nowoczesne boisko i zaplecze 
szatniowo-sanitarne.
– To centrum na miarę drużyny 
piłkarskiej z IV ligi, czego 
oczywiście życzymy 

zawodnikom z Unii Szklary 
Górne – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.- Dla mnie 
najważniejsze inwestycje to 
drogi i obiekty sportowe.  
Będziemy otwierać w przyszłym 
tygodniu nowe przyszkolne 
boisko w Krzeczynie Wielkim, 
a niedługo podobny obiekt 
w Kłopotowie. Niech służą jak 
najlepiej mieszkańcom gminy, ku 
ich lepszemu zdrowiu!
- Mieszkańcy już mówią na ten 
obiekt Arena Szklary Górne, 
bardzo nas to cieszy, że 
wszystkim się podoba – mówił 
Tomasz Fuczek, radny Gminy 

Lubin, mieszkaniec Szklar 
Górnych. 
Starostą i starościną Dożynek 
w Szklarach Górnych byli Grażyna 
i Kazimierz Żmuda, którzy na co 
dzień zajmują się hodowlą bydła 
i produkcją roślinną. Mimo 
tegorocznej suszy nie narzekają 
na zbiory bo siali zboża ozime 
i jare. 
- Ciężko pracowaliśmy cały rok, 
a Dożynki to teraz czas 
odpoczynku i zabawy, więc 
świętujemy – mówiła Grażyna 
Żmuda. 
-Dziękujemy rolnikom, 
sadownikom, działkowcom 

i wszystkim, których owoce pracy 
związane są z ziemią – mówił 
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. 
–Życzymy Wam siły 
i wytrwałości oraz wielu Łask 
Bożych. Cieszymy się, że w tak 
wspaniały sposób pielęgnujecie 

tradycje i symbole.
Dla wszystkich przygotowano 
bardzo wiele atrakcji 
i smakołyków, najmłodsi brali 
udział w konkursach i zabawach, 
a nieco starsi tańczyli i bawili się 
do samego rana.  (SR)

SZKLARY GÓRNE

-Dziękujemy rolnikom, sadownikom, działkowcom i wszystkim, których owoce 
pracy związane są z ziemią – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.

Symboliczny, inauguracyjny mecz oldbojów zakończył się wynikiem 
3:8. Mimo przegranej gospodarzy, wielu byłym zawodnikom Unii, 
możliwość gry na tym obiekcie sprawiła bardzo dużo frajdy. Składy 
drużyn piłkarskich: 

Oldboye Zagłębie Lubin 
Andrzej Turkowski, Zbigniew Grzybowski, Jarosław Krzyżanowski, 
Krystian Bednarz, Krzysztof Mazur, Marcin Baran, Eryk Bąbski, 
Jerzy Morawski, Robert Rzepa, Tomasz Tomasiewicz, Witold 
Kasprzyszak, Emil Nowakowski, Grzegorz Tekieli

Oldobye Unia Szklary Górne
Artur Chudy, Alwin Famulski, Robert Franecki, Łukasz Kasperski, 
Michał Kogus, Kamil Kogus, Emil Komarnicki, Krzysztof Komornicki, 
Tomasz Krawczyk, Tomasz Łojek, Marcin Makuch, Mateusz 
Matynia, Mateusz Należny, Piotr Szewczyk, Piotr Waszkiewicz, 
Wojciech Włodarczyk, Dariusz Fuczek, Stanisław Borel, Bolesław 
Szczel, Stanisław Koński, Jan Przybył, Jan Oborski, Adam Oborski

Wieniec, dary złożone na ołtarzu 
i oczywiście w roli głównej chleb to-
warzyszyły Mszy Świętej Dzięk-
czynnej, która rozpoczęła tegorocz-
ne Święto Plonów w Krzeczynie 
Wielkim. Eucharystii przewodni-
czył ksiądz proboszcz Kazimierz 
Rapacz. Kapłan podkreślił, jak waż-
na jest modlitwa, w obliczu dotyka-

jących nas ostatnio klęsk żywioło-
wych.

– Nie wystarczy dobry sprzęt 
i nawozy – potrzebna jest modlitwa 
o pogodę, słońce wiatr i deszcz, aby 
dojrzałe ziarno można było zebrać. 
Niekiedy ludzi są zbyt pewni siebie, 
uważają że poradzą sobie bez po-
mocy Boga – niech te nawiedzające 

nas doświadczenia klimatyczne na-
uczą nas pokory wobec Boga, od 
którego  najwięcej zależy – dodał 
kapłan.

Po uroczystej Eucharystii bar-
wny korowód zaprowadził uczest-
ników na boisko. Tam odbyła się ce-
remonia chleba, a podziękowania 
rolnikom za ich trud złożyli wójt Ta-

deusz Kielan i sołtys Jerzy Tadla.
Później rozpoczęła się zabawa 

dożynkowa. Tradycyjnie już uro-
czystości Święta Plonów w Krzeczy-
nie Wielkim towarzyszył Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych Gmi-
ny Lubin, organizowany przez Ze-
spół Folklorystyczny „Lubin” . 

(MG) 

KRZECZYN WIELKI  

Dożynkowym bochnem z mieszkańcami 
Krzeczyna Wielkiego podzielili się starostowie 

dożynek Kamila Osiadły i Zygmunt Wróblewski 
oraz wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, sołtys 

Jerzy Tadla oraz radny Janusz Zarenkiewicz.

ną zapewnił lokalny zespół Siedlecka 
Nuta. Na boisku mieszkańców i gości 
przywitał sołtys Stanisław Ryniec. 

Przekazał na ręce skarbnik Gminy 
Marzeny Kosydor dożynkowy chleb, 

aby podzieliła go sprawiedliwie. 
- Dziękuję, że mogłam wziąć 

udział w Dożynkach, jest to bar-
dzo piękna polska tradycja, 
którą musimy pielęgnować. 
Pielęgnować z jeszcze jednego 
powodu. W dzisiejszym świe-
cie, w którym coraz częściej 
małe dzieci mówią, że chleb 
jest z supermarketu, szynka 
z Biedronki, a mleko z karto-

nu, trzeba pokazać ludziom, że 
jest grupa dzięki, której pracy 

to wszystko jest. Pracy, w której 
nie ma dni ustawowo wolnych, 

ani dwudziestu sześciu dni urlo-
pu. Pracy, która może być zniwe-

czona przez jeden kaprys pogody. 
Dlatego składam wyrazy szacunku 
wszystkim rolnikom i dziękuję Pań-
stwu za Waszą pracę. Życzę, aby była 
ona doceniona, a nam wszystkim ży-
czę, abyśmy umieli szanować rolni-
ków ich pracę oraz produkty ich pra-
cy- mówiła skarbnik.

Życzenia i podziękowania dla rolni-
ków składał również Przewodniczący 
Powiatowych Izb Rolnych- Franciszek 
Lesicki. Po części oficjalnej, specjalny 
recital zaprezentował zespół Siedlecka 
Nuta. Zabawa przy dobrym jedzeniu 
i muzyce trwała do białego rana.

(AI)

KRZECZYN MAŁY
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Mszę Świętą w Kościele 
parafialnym odprawił pro-
boszcz Stanisław Buchta. 
Dary do ołtarza składali sta-
rostowie Joanna i Marcin 
Nyklewiczowie. Po Eucha-
rystii orszak dożynkowy 
udał się do świetlicy wiej-
skiej, gdzie świętowano przy 
muzyce i dobrym jedzeniu.

– Serdecznie witam 
mieszkańców naszej wsi, 

mam nadzieję, że będziemy 
się dobrze bawić po tru-
dach codziennej pracy 
w ogrodach i na polach. 
Choć nie ma w Raszówce 
dużych rolników, to każdy 
z nas ma przydomowy 
ogródek i wie jak ciężką 
pracą jest wyhodowanie 
chociażby marchewki na 
własny użytek. Dlatego 
wszystkim dziękuję i obie-

cuję, że dożynkowy chleb 
podzielimy sprawiedliwie 
pomiędzy wszystkich – mó-
wił starosta dożynek Mar-
cin Nyklewicz.

W trakcie zabawy, miesz-
kańców Raszówki odwiedził 
wójt Tadeusz Kielan wraz 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy Norbertem Grabow-
skim.  Podczas swej wizyty 
wójt wraz z przewodniczą-

cym przeprowadzili zabaw-
ny konkurs dla uczestników 
imprezy. Mieszkańcy Ra-
szówki mieli zgadywać co 
włodarz gminy ma w kiesze-
ni. Najskuteczniejszy w od-
gadywaniu sekretów okazał 
się Mariusz Chojnacki, któ-
ry aż dwa razy odgadł tajem-
nicę wójta.

(AI)

– Bochen chleba – to owoc 
ziemi, historia pracy ludzkich 
rąk,  przede wszystkim jednak 
– to dar hojności Boga 
Stwórcy i Ojca, który sprawia, 
że ziemia rodzi plon, który 
daje człowiekowi zdrowie, 
siły i mądrość, aby 
przetwarzał owoce ziemi 
i przygotowywał je do 
spożycia dla siebie i swoich 
bliskich – mówił ksiądz 
proboszcz Andrzej 
Tomaszewski  podczas 
uroczystej mszy św. 
dziękczynnej , która 

rozpoczęła uroczystości 
dożynkowe w Bukownej.
W homilii poświęconej 
symbolice chleba oraz 
trudowi pracy wykonywanej 
przez rolników, ogrodników, 
sadowników i działkowców 
ksiądz proboszcz nawiązał 
także do potrzeby troszczenia 
się o ziemię, która nas karmi 
w tym bardzo współczesnym 
rozumieniu, czyli  życia 
zgodnie 

z zasadami ekologii, co czynić 
powinniśmy wszyscy.
Wspólną modlitwą wierni 
wraz sołtysem Czesławem 
Niemcem, władzami Gminy 
Lubin oraz zaproszonymi 
gośćmi podziękowali za 
tegoroczne plony, a następnie 

w uroczystym korowodzie 
przenieśli się na boisko, gdzie 
odbyła się zabawa. Poprzedził 
ją połączony wstęp Teatru 
Aktów Cztery i Swojskiej Nuty 
poświęcony ciężkiej rolniczej 
doli, który jak to zwykle 
w Bukownej bywa rozbawił 

publiczność do łez…
Dożynki odbyły się w pięknej 
scenografii, przygotowanej 
przez sołtysa i mieszkańców, 
a autorkami dożynkowego 
wieńca były Renata Niemiec 
i Iwona Kacperska.

(MG)

Chleb to dar hojności 
Boga Stwórcy i Ojca, 
który sprawia, 
że ziemia rodzi 
plon, który daje 
człowiekowi zdrowie, 
siły i mądrość, aby 
przetwarzał owoce 
ziemi i przygotowywał 
je do spożycia dla siebie 
i swoich bliskich – 
mówił ksiądz proboszcz 
Andrzej Tomaszewski  

BUKOWNA

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła także obchody Świę-
ta Plonów w Czerńcu. Przewodniczył jej ksiądz proboszcz 
Tadeusz Żurek, który wspólnie z wiernymi podziękował 
Panu Bogu oraz rolnikom za tegoroczne plony.

– Dożynki – to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla 
każdego rolnika, to święto plonów, radości i odpoczynku 
po ciężkiej pracy. Dziękuję wam za chleb, który z zgodnie 
z tradycją otrzymałam. Jako sołtys dziękuję za wasz wielki 
trud, za dobrą pracę i za jakże godną postawę, mimo wielu 
trudności i problemów. Życzę wam rolnicy, mieszkańcy 
i goście, aby nigdy nie zabrakło na waszych stołach tego 
najważniejszego symbolu dożynek – chleba, symbolu do-
statku, sytości i obfitości – mówiła sołtys Czerńca Renta 
Jężak.

Symboliczny bochen chleba starostowie dożynek Maria 
Jężak i Grzegorz Pachuta przekazali wójtowi Gminy Lu-
bin Tadeuszowi Kielanowi, który obiecał go dzielić mą-
drze i sprawiedliwie.

Dożynkowy wieniec wykonała osobiście pani sołtys. 
O oprawę artystyczną Święta Plonów w Czerńcu zadbał 
zespół „Lejdis” ze Składowic, a muzyczne hity wybrzmie-
wały do późnych godzin nocnych. Gośćmi dożynek 
w Czerńcu oprócz wójta Gminy Lubin byli przewodniczą-
cy Rady Gminy Norbert Grabowski oraz prezes Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej GL Wojciech Dziwiń-
ski.  (MG) 

CZERNIEC

Symboliczny bochen chleba starostowie 
dożynek Maria Jężak i Grzegorz Pachuta 
przekazali wójtowi Gminy Lubin Tadeuszowi 
Kielanowi, który obiecał go dzielić mądrze 
i sprawiedliwie.

Wszystkim dziękuję i obiecuję, że dożynkowy chleb podzielimy sprawiedliwie pomiędzy wszystkich 
– mówił starosta dożynek Marcin Nyklewicz.

RASZÓWKA
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OSIEK 

GORZYCA

Konkursy na kompozycję 
z warzyw i owoców, super na-
lewkę, najpiękniejszy wianek 
oraz na najsmaczniejsze wy-
pieki najlepsze przetwory – 
towarzyszyły tegorocznemu 

Świętu Plonów w Gorzycy.  
Dożynki przygotowane zo-
stały przez sołtysa Jana Olej-
nika i Radę Sołecką, a w ich 
organizacje mocno zaanga-
żowali się mieszkańcy. 

W uroczystości uczestniczyli 
m.in. ksiądz proboszcz 
Krzysztof Klim oraz wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan.

Święto Plonów w Gorzycy 
rozpoczęła Msza Święta 
Dziękczynna w miejscowym 
kościele. Drugą część uro-
czystości zainaugurowała 
ceremonia chleba, bo gdy 
„Zboża z pól sprzątnięte, to 
tradycja każe, by to godnie 
uczcili wszyscy gospodarze”. 
Bochen chleba gospodarzo-
wi Gorzycy Janowi Olejniko-
wi przekazali starostwie do-
żynek Joanna Dziedzic i To-
masz Hawrysz, a sołtys obie-
cał dzielić go mądrze i spra-
wiedliwie. Dożynkową cere-
monię poprowadził Jan Ha-
wrysz.

Choć w Gorzycy zawodo-
wych rolników jest coraz 
mniej, systematycznie rośnie 

liczba działkowców – hobby-
stów, którzy w swoich nie-
wielkich ogrodach wyczaro-
wują prawdziwe cuda natury. 
I to właśnie głównie oni sta-
nęli w konkursowe szranki 
podczas tegorocznych doży-
nek. W konkurencji na naj-
piękniejszą kompozycję 
z warzyw zwyciężyła Janina 
Zając, na drugim miejscu 
uplasowała się Joanna Fedy-
na. W „owocowej kategorii” 

triumfowała Helena Ha-
wrysz, a wśród przetworów 
na zimę najwyżej oceniono 
wyrób Janiny Dziedzic. Za 
najpiękniej uwite wianki 
uznano dzieła Renaty Lelo 
i Krystyny Wojtowicz. Do-
żynkom tradycyjnie już to-
warzyszył konkurs na super 
nalewkę. Pierwsze miejsce 
wywalczył trunek Krystyny 
Wojtowicz, drugie zajęła na-
lewka Janiny Dziedzic, 

a trzecie Zdzisława Wojtowi-
cza. Nie zabrakło także kon-
kursów rekreacyjno-sporto-
wych, takich jak rzut wałkiem 
do celu, lotką do tarczy czy 
zbieranie ziemniaków.

Jak zwykle w wyjątkowo cie-
płej i przyjacielskiej atmosfe-
rze, przy suto zastawionych 
stołach i dobrej muzyce miesz-
kańcy Gorzycy bawili się do 
późnych godzin nocnych. 
 (oprac. Helena Hawrysz/MG)

Bochen chleba gospodarzowi Gorzycy Janowi 
Olejnikowi przekazali starostwie dożynek Joanna 
Dziedzic i Tomasz Hawrysz, a sołtys obiecał dzielić 
go mądrze i sprawiedliwie.

- Cieszę się, że możemy dziś 
wspólnie świętować zakończenie 
żniw. Choć nie był to dobry rok, bo 
susza dotknęła wszystkich rolników, 
chleba nie powinno nam zabraknąć, 
a to już wystarczający powód do 
świętowania i dziękowania  - mówił  
wójt Tadeusz Kielan podczas uro-
czystego otwarcia tegorocznego 
Święta Plonów w Osieku, najwięk-
szej miejscowości Gminy Lubin, li-
czącej 1700 mieszkańców.

Niezbyt łaskawą dla rolników tego-
roczną aurę potwierdza starosta doży-
nek Michał Serafin, który na 42 hekta-
rach uprawia głownie żyto i pszenicę.  

- Tragicznie nie było, ale plony są 
znacznie mniejsze, niż w ubiegłym ro-
ku. Złożyłem wniosek o odszkodowanie 
za straty spowodowane suszą – mówi 
Michał Serafin. 

Na osieczeńskie dożynki chleb z tego-
rocznych zbóż upieczono. Od starostów 
przyjął je gospodarz Osieka Ryszard 
Kirsz, a potem wspólnie z wójtem Tade-
uszem Kielanem i uczestniczącym 
w uroczystościach posłem na Sejm 
Krzysztofem Kubowem podzielono się 
nim z uczestnikami dożynek. 

Życzenia rolnikom i podziękowania 
za ich ciężką pracę złożyła radna Gminy 
Lubin Zofia Marcinkiewicz, a także par-
lamentarzysta.

- Życzę państwu byście w tak wspa-
niałej atmosferze radości, wzajemne-
go szacunku i uśmiechu funkcjono-
wali każdego dnia, aż do następnych 
dożynek – mówił poseł Krzysztof Ku-
bów. 

Potem rozpoczęła się zabawa i wspól-
ne biesiadowanie. Doskonały koncert 
dał najmłodszy zespół Gminy Lubin 
działający przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury „Osieczanki” z Osieka. 

Naturalnie tradycji stało się zadość 
i dożynkową zabawę poprzedziła uro-
czysta Msza Św. Dziękczynna, której 
w Kościele Parafialnym p.w. Chrystusa 
Króla przewodniczył ksiądz proboszcz 
Wojciech Skowron. 

 (MG) 

Dożynkowy chleb dzielili 
starostowie dożynek, wójt 
Tadeusz Kielan i poseł na 
Sejm RP.
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Informacja dotycząca szacowania szkód łowieckich 
Weszła w życie ustawa no-

welizująca  nowe Prawo ło-
wieckie zmieniająca m. in. 
tryb i zasady szacowania 
szkód łowieckich. Wniosko-
wali o to rolnicy i samorzą-
dowcy. Zgodnie z ich wnio-
skami przedstawiciele gmin 
nie będą już wchodzić 
w skład komisji  szacującej 
szkody łowieckie ani nie bę-
dą stroną postępowania. 

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 

15 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy - Prawo ło-
wieckie oraz niektórych in-
nych ustaw (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1507), noweli-
zująca ustawę z dnia 13 paź-
dziernika 1995 r. – Prawo 
łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1295 ze zm.), okre-
ślająca m. in. tryb i zasa-
dy szacowania szkód łowie-
ckich. 

Zgodnie z ww. regulacją 
prawną szacowanie szkód ło-

wieckich, a także ustalanie 
wysokości odszkodowania 
dokonuje zespół składający 
się z: 

 przedstawiciela dzierżaw-
cy lub zarządcy obwodu ło-
wieckiego
 właściciela lub posiadacza 
gruntów rolnych, na któ-
rych wystąpiła szkoda
 przedstawiciela wojewódz-
kiego ośrodka doradztwa 
rolniczego

Zgodnie z przywołaną 
zmianą ustawy, wnioski 
o szacowanie szkód, w tym 
ustalenie wysokości odszko-
dowania od dnia 23 sierpnia 
2018 r. należy składać do 
właściwego dzierżawcy (Ko-
ła Łowieckiego) albo zarząd-
cy obwodu łowieckiego. 

Przedstawiciel Gminy nie 
wchodzi w skład komisji  sza-
cującej szkody łowieckie ani 
nie jest stroną postępowa-
nia.  (MK, SR)

Według danych KFPZ na 
Dolnym Śląsku w powiecie 
oławskim średnio rzepak 
plonował z wydajnością 2,7 
t/ha, pszenica 4,8 t/ha, zaś 
jęczmień ozimy i jary odpo-
wiednio 5,3 t/ha oraz 4,0 t/
ha. W pobliskim powiecie 
strzelińskim, gdzie występu-
ją żyzne czarne ziemie śred-
nie zbiory są już dużo lepsze 
– pszenica 7,0 t/ha, a rzepak 

3,8 t/ha. Podobnie w powie-
cie strzegomskim pszenica 
plonowała z wydajnością 6-7 
t/ha, a jęczmień jary i ozimy 
odpowiednio 5,0 t/ha i 6,0 t/
ha. W rejonie pszczyńskim 
żniwa się zakończyły i wg na-
szych informacji średni zbiór 
pszenicy to 6,5 t/ha. 

Z kolei na Lubelszczyźnie 
95% lub nawet więcej zbóż 
jest skoszonych. Na dobrych 

ziemiach pszenica plonowa-
ła z wydajnością 7,0 - 8,0 t/
ha, a na słabszych od 5,0 do 
6,0 t/ha.

W Wielkopolsce również 
plony są zróżnicowane. Pół-
nocna część tego regionu 
osiągnęła słabsze wyniki. 
Z otrzymanych informacji od 
jednego z gospodarzy wiemy, 
że pszenica ozima plonowała 
o 2 t/ha mniej w porównaniu 

do ubiegłych lat osiągając 7,6 
t/ha. Natomiast plony psze-
nicy jarej wyniosły 5,0 t/ha. 
Ogólnie zboża ozime plono-
wały śr. o ok. 10% mniej, zaś 
zboża jare 15-20% więcej. 
W powiecie śremskim z kolei 
jest bardzo słabo. Zbiory 
pszenżyta wyniosły 4,0 t/ha, 
zaś pszenicy 5,0 t/ha.

W pobliskim wojewódz-
twie lubuskim żniwa są już 

prawie zakończone. Plony 
jednak są różne. Rzepak plo-
nował od 1,5 do 3,0 t/ha. 
Zbiory pszenżyta ozimego są 
rozstrzelone – od 2,5 do na-
wet 6,0 t/ha. Podobnie z jęcz-
mieniem ozimym, który plo-
nował od 2,0 do 5,0 t/ha.

W rejonie powiatu kwi-
dzyńskiego pszenica plono-
wała średnio 5 t/ha. Z kolei 
zasiane wcześniej pszenice 

jare osiągnęły podobny plon 
- średnio 5 t/ha. Niestety te 
zasiane już w końcówce 
kwietnia osiągnęły poziom 
od 2 do 4 t/ha.

Dane te dotyczą stanu na 
dzień 13 – 14 sierpnia. Na 
ostateczne wyniki zbiorów 
trzeba jeszcze poczekać.

(www.kfpz.pl) 

Żniwa w Polsce w zasadzie są już zakończone albo zbliżają się ku końcowi. 

TEGOROCZNE ŻNIWA
W POLSCE 

W zależności od regionu plony są zróżnicowane.  Krajowa Federacja 
Producentów Zbóż opublikowała zbiorcze informacje dotyczące ich 
jakości, nie są to jednak jeszcze dane ostateczne.
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W filiach Gminnej Biblioteki Publicznej wiele się działo podczas pierwszej połowy wakacji. Spotkania były gwarne 
i kolorowe, i co najważniejsze dzieci jeszcze chętniej odwiedzały później biblioteczne mury, sięgając jednocześnie 
po ciekawe pozycje do czytania. Poniżej publikujemy relacje z tych zajęć   

W filiach Gminnej Biblioteki Publicznej wiele się działo podczas pierwszej połowy wakacji. 

GRY I ZABAWY Z BIBLIOTEKAMI 
W GMINIE LUBIN

Zajęcia rozpoczęły się tradycyjnie już, od rozmowy na temat bez-
piecznego zachowania w różnych miejscach, podczas zabawy na 
dworze, w domu, obejrzeliśmy też prezentację na ten temat. Dzieci 
rysowały pocztówkę z wakacji oraz wykonywały do niej ramkę. Bawiły 
się również w kodowanie: budowały wieżę z kubków plastikowych przy 
pomocy sznurków i gumki, układały z nich sudoku według wzorów, na 
przygotowanych do tego celu matach. Czytane były urywki różnych 
książek, kolorowano malowanki. Dzieci ozdabiały też balony, a ponie-
waż udział w nich wzięły również dziewczynki z Miłosnej, które przyje-
chały rowerami, swoje balony przywiązały do rowerów. Grały w twistera, 
möllky, wykonywały postaci z plasteliny i kolorowały wydrukowane malo-
wanki. 
Podczas zabaw kulinarnych dzieci przygotowywały „owocowe co nieco” - naj-
pierw kroiły na kawałki owoce, a następnie każde z nich komponowało swój 
ulubiony owocowy szaszłyk. Uczestnicy zorganizowali sobie konkurs, podczas 
którego odgadywali przy zamkniętych oczach smakowane owoce.  (RM)

Były pogadanki na temat 
ogólnych zasad bezpieczeń-
stwa, przypomnieliśmy 
podstawowe numery alar-
mowe i przeprowadziliśmy 
rozmowy o prawidłowym 
sposobie wzywania po-
mocy. Podsumowaniem 
tego tematu były 

inscenizacje oraz rebusy o bez-
pieczeństwie.

Kolejnego dnia dzieci bawiły 
się w aktorów czytając wiersze 
z podziałem na role świetnie się 
przy tym bawiąc. Spotkanie za-
kończyło się ku-

Hasło przewodnie zajęć brzmiało: „Baśnie, legen-
dy, przygody nigdy nie wyjdą z mody”, które przybli-
żyły uczestni kom spotkań historię naszego naro-
du. Pierwsze zajęcia rozpoczęto od spotkania z poli-

cjantkami, które  przeprowadziły 
ciekawą pogadankę na temat bez-
piecznego zachowania. Dzieci otrzy-
mały kolorowanki i opaski- „niezgub-
ki”, na których znajduje się miejsce na 
wpisanie numeru telefonu do rodzica 
lub opiekuna. Poznaliśmy też legendy, a 
w czasie zajęć dzieci kolorowały obrazki 
ze zwierzątkami, grały w kręgle i molkki, 
a na koniec malowały kamienie do swo-
ich ogrodów. Powstały biedronki, ślimaki, 
węże, motyle i inne stworki. Następnego 
dnia poszliśmy na plac zabaw. Dzieci malo-
wały smoka i  tworzyły niepowtarzalne 
wianki na głowę, w których chętnie pozowały 
do zdjęć.  Odwiedził nas  też sołtys, który 
przyniósł cukierki i bryłę soli. 

Uczestnicy z radością wzięli udział  w quizie 
ze znajomości legend. Po tym sprawdzianie 
przyszedł czas na zabawę w kodowanie. Na po-
czątku dzieci poznały matę do kodowania, budo-
wały wieże z kolorowych kubków, a następnie ba-
wiły się robotem Dockiem. Wymyślały, planowa-
ły, kodowały drogę do wybranych miejsc na plan-
szy. Ten sposób zabawy bardzo im się podobał. Na 
koniec spotkań każdy zrobił sobie wakacyjną bran-
soletkę.

 (UK)

Biblioteka w Księginicach w lipcu została zmieniona w kreatywną pracownię, gdzie 
przeprowadzono zajęcia edukacyjno-plastyczne, przygotowane z myślą o dzieciach 
i młodzieży. Zaproponowany program zajęć zakładał twórczą, a przy tym przyjemną 
i wesołą zabawą.

Podczas każdego spotkania udało się połączyć dobrą zabawę ze zdobywaniem nowej 
wiedzy. Pierwszego dnia po wspólnym czytaniu dzieci dowiedziały się ciekawostek do-
tyczących kilku miast Polski, wykonały kilka prac plastycznych a także wspaniale ba-
wiły się podczas zabaw integracyjno- ruchowych. Kolejny dzień to nauka o mapach 
i przewodnikach, wspólna praca plastyczna w efekcie której powstał przewodnik po 
miejscowości Księginice. Rozmawiano także o pierwszej pomocy i zachowaniu bez-
pieczeństwa. Dzieci wykonały apteczki, które z dumą zaprezentowały strażakom 
odwiedzonym w miejscowej remizie. Na ostatnim spotkaniu dzieci uczyły się po-
przez zabawę o symetrii, zachowaniu porządku, a to wszystko bawiąc się koloro-
wymi kubeczkami i karteczkami. Na koniec zajęć uczestnicy wykonali piękne 
kwiaty wykorzystując dna plastikowych butelek, plastelinę i brokat.   (MM)

Miłoradzice

Niemstów

Chróstnik

Księginice

beczkowymi zabawami. 
Dzieci miały satysfakcję ze 
zbudowania piramidy z ku-
beczków aż po sam sufit. Te-
mat kolejnych zajęć to „Pa-
pierowa wiklina”. Dzieci 
z kolorowych gazet wykony-
wały bransoletki. Zabawa tak 
się im spodobała, że robiły 
też czapeczki oraz statki. Za-
jęcia tego dnia zakończyły się 
zabawą w skojarzenia. 
Uczestnicy za pomocą rekwi-
zytów odgadywali bohaterów 
bajek.

Zwieńczeniem wakacyj-
nych zajęć w bibliotece był 
pokaz udzielania pierwszej 
pomocy poprowadzony przez 
uczennicę szkoły średniej, 
która ukończyła kurs pierw-
szej pomocy. Na koniec wa-
kacyjnych spotkań uczestni-
cy otrzymali dyplomy za ak-
tywność oraz za odgrywane 
role aktorskie.  AS
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Pieniądze na początek roku szkolnego
Do 30 sierpnia w Gminie Lubin złożono 1219 wniosków 

o ustalenie prawa do świadczenia w ramach rządowego 
programu „ Dobry start”, z którego można otrzymać jed-
norazowo 300 zł. Wnioski, które złożono w lipcu i były po-
prawnie wypełnione zostały już wypłacone. Sukcesywnie 
realizowane są kolejne wypłaty. Z informacji wojewody wy-
nika, że na Dolnym Śląsku do 24 sierpnia 2018 r. wpłynęło 
180 tys. wniosków, z czego wypłacono już 115 tys. świad-
czeń. Do rodzin w regionie trafiło ponad 34 mln zł.

W ramach realizacji rzą-
dowego programu „Dobry 
start” Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Lubinie 
wypłacił do końca sierpnia 

931 świadczeń. Przypomina-
my, że świadczenie jest wy-
płacane niezależnie od do-
chodów rodziny. Jest przy-
znawane na wniosek rodzi-

ca, opiekuna lub rodziny za-
stępczej. Wnioski można 
składać do 30 listopada  
w formie papierowej (GOPS 
w Lubinie, 59-300 Lubin ul. 
Księcia Ludwika I  nr 3 pok. 
21) lub w formie on-line za 
pośrednictwem bankowości 
elektronicznej lub portalu 
emp@tia. 

Ustalenie prawa do 
świadczenia  „Dobry start” 
oraz wypłata przysługują-
cego świadczenia następu-
je w terminie dwóch  mie-

sięcy, licząc od dnia złoże-
nia wniosku wraz z doku-
mentami, przy czym 
w przypadku wniosków 
o ustalenie prawa do 
w/w świadczenia złożo-
nych wraz z dokumentami 
w lipcu lub w sierpniu usta-
lenie prawa do świadczenia 
dobry start oraz wypłata 
przysługującego świadcze-
nia następuje nie później 
niż do 30 września. Nasz 
GOPS kolejne wypłaty bę-
dzie realizować sukcesyw-

nie. O przyznaniu świad-
czenia mieszkańcy są in-
formowani wiadomością e-
-mail na wskazany we 
wniosku adres poczty elek-
tronicznej. 

GOPS przyjmuje także 
wnioski w sprawie realizacji 
świadczenia  wychowawcze-
go 500+ na kolejny rok. 
W okresie od 1 lipca do 31 
sierpnia wpłynęło już  810 
wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowaw-
czego w tym: 455 drogą elek-

troniczną i  355 w formie pa-
pierowej. GOPS wydał już  
450 decyzji przyznających to 
świadczenia wychowawcze.  

(SR)

W otwarciu wzięli udział sportow-
cy reprezentujący pierwszy zespół 
piłkarskiego Zagłębia, klubu siat-
karskiego „Cuprum” Lubin oraz ze-
społu rugby „Miedziowi Lubin”, 
a także władze Gminy Lubin, radni, 
sołtysi i oczywiście ksiądz proboszcz 
Kazimierz Rapacz, który poświęcił 
nowe boisko.

– W pracy wójta momentami, 
które dają mi największą satysfakcje 
są chwile takie jak ta, gdy oddajemy 
do użytku nową drogę lub obiekt ta-
ki, jak ten. Bardzo mi miło, że mogę 
dziś wspólnie z wami świętować to 
ważne wydarzenie.  Gorąco wierzę, 
że będziecie tu zdobywać sportowe 
szlify, uczyć się zasad fair play 
i sportowej rywalizacji. Choć pewnie 

odczuwacie żal z powodu tego, że 
wakacje dobiegły już końca, to mam 
nadzieję, że nowe boisko  trochę 
osłodzi wam powrót do szkoły  – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin.

Uroczystość otwarcia nowego 
boiska wzbogacił program arty-
styczny przygotowany przez grono 
pedagogiczne i uczniów, na piłkach 
przekazanych przez wójta Gminy 
Lubin autografy złożyli obecni spor-
towcy, a w górę poszybowały balony.

Przecięcia wstęgi dokonali wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan, dy-
rektor SP w Krzeczynie Wielkim El-
żbieta Młynek oraz radny powiatu 
lubińskiego Wojciech Dziwiński.

 (MG)

 

To wydarzenie, które na długo zapisze się w pamięci jego uczestników. Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie 
z Krzeczyna Wielkiego przygotowali prawdziwą fetę z okazji otwarcia obiektu.

NOWY ROK SZKOLNY 
Z NOWYM BOISKIEM  
Rozpoczęciu roku 
szkolnego 2018/2019 
w Krzeczynie Wielkim 
towarzyszyło oficjalne 
otwarcie nowego 
boiska, które służyć 
ma zarówno uczniom 
jak i pozostałym 
mieszkańcom 
Krzeczyna Wielkiego 
i okolicznych 
miejscowości. To 
najnowocześniejszy 
obecnie obiekt 
sportowy w Gminie 
Lubin. Znajdują się na 
nim boiska do piłki 
ręcznej, siatkówki 
i koszykówki oraz kort 
tenisowy, a okala je 
trzytorowa bieżnia 
lekkoatletyczna.  

Wśród zmian, który przyniósł rozpoczynający się rok szkolny jest także powołanie 
nowego dyrektora w Szkole Podstawowej w  Niemstowie. Funkcję tę objęła 
Patrycja Słota, której gratulacje złożył osobiście wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, 
dziękując jednocześnie pełniącej tę funkcję dotychczas Jolancie Wojtal.

Rok szkolny 2018/2019 w szkołach podstawowych Gminy 
Lubin zainaugurowało 855 uczniów szkół podstawowych 
i 61 gimnazjalistów. Najliczniejszą jest SP w Raszówce, gdzie 
w szkolnych ławach zasiadło 209 uczniów, 171 uczniów 
liczy w tym roku społeczność SP w Krzeczynie Wielkim, 
a 157 SP w Siedlcach.

Uroczyste przecięcie wstęgi, od lewej Wojciech Dziwiński 
radny powiatu lubińskiego , Elżbieta Młynek dyrektor SP 
w Krzeczynie Wielkim oraz  Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. 

-  Gorąco wierzę, 
że będziecie 
tu zdobywać 
sportowe szlify, 
uczyć się zasad 
fair play i sportowej 
rywalizacji – mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.



¹⁹

Coroczna watra zapłonęła 
w Michałowie po raz 38. W ro-
ku 1980 właśnie przy ognisku 
młodzi Łemkowie zorganizo-
wali pierwsze spotkanie, które 
z roku na rok przyciągało do 
Michałowa coraz więcej ludzi. 
Watra przywołuje wspomnie-
nia o tych co odeszli, ale ogień 
to także symbol ciepła i miłości.

- Dawniej ludzie schodzili się 
wieczorami właśnie przy ogni-

sku, bo przecież nie było świat-
ła, rozmawiali, śpiewali, jedli – 
mówi Pelagia Szlachtycz.  Jej 
mąż, jako najstarszy mieszka-
niec Michałowa miał zaszczyt 
rozpalać watrę.

- Mam 85 lat i od trzech je-
stem najstarszy – mówi Jaro-
sław Szlachtycz. – To dla mnie 
duży zaszczyt, ale także zobo-

wiązanie, żeby dbać o przeka-
zywanie najmłodszym naszych 
zwyczajów i tradycji.

Watra zaczyna się zawsze 
złożeniem kwiatów  w hołdzie 
poległym i wysiedlonym przod-
kom. W imieniu Gminy Lubin 
składał je wójt Tadeusz Kielan 
i Norbert Grabowski, przewod-
niczący Rady Gminy. O  trady-

cje od lat dba Andrzej Kopcza, 
wieloletni prezes Stowarzysze-
nia Łemków, który podczas 
Watry publicznie ogłosił, że nie 

będzie już w przyszłym roku 
ubiegał się o tę funkcję, ale za-
wsze będzie przyjeżdżał na 
spotkania do Michałowa.  Sto-
warzyszenie symbolicznie na-
grodziło honorowym członko-
stwem Tadeusza Maćkałę, któ-
ry od lat wspiera jego działania.

Łemkowie podkreślają, że 
to bardzo ważne, żeby się 
spotykać, ale także znać hi-
storię, bowiem jest ona waż-
na w interpretacji teraźniej-
szości i zobowiązuje do pracy 
nad przyszłością. Spotkaniu 
towarzyszył więc wykład He-
leny Duć-Fajfer, kierownika 

katedry filologii słowiańskiej 
wraz z językiem łemkowskim 
w Krakowie. Opowiadała ona 
o przydającej w tym roku 100 
rocznicy Republiki Łemkow-
skiej.

- Musimy przekazywać hi-
storię, żeby nie traktowano nas 
jako grupy folklorystycznej, 
tylko grupę etniczną, która ma 
swój wyraźny kościec – mówiła 
Helena Duć-Fajfer z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

Watrze towarzyszyła spe-
cjalna wystawa edukacyjna, 
wiele straganów było pełnych 
historycznych książek, daw-
nych strojów. Były wielogo-
dzinne rozmowy, tańce, kon-
certy i spotkania, które wielu 
i to na długo utkwią w pamięci.

(SR) 

TRADYCJE

Uczczono 15 sierpnia
Władze Gminy Lubin oraz 
mieszkańcy uczcili 98. rocznicę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, 
na pamiątkę której ustanowiony 
został Dzień Wojska Polskiego. 
15 sierpnia – to również ważna 
data dla chrześcijan – Kościół 
Katolicki obchodzi w tym dniu 
Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny nazywane także 
Świętem Matki Boskiej Zielnej. 
Uroczystości odbyły się 
w Kościele p.w. św. Świętego 
Michała Archanioła w Siedlcach.
–Chcemy dziś Bogu podziękować 
za obecność Maryi w naszym 
życiu i w życiu naszego narodu. 
15 sierpnia wiąże się również 
z innymi rocznicami, dlatego 

wspominamy przed Panem 
Bogiem z wdzięcznością 
zwycięską Bitwę Warszawską 
z 1920 r., dziękując za to, że 
wówczas przez wstawiennictwo 
Maryi nasza ojczyzna została 
ocalona przed zalewem 
bolszewizmu. To również dzisiaj 
obchodzimy Dzień Wojska 
Polskiego, dlatego modlić się 
będziemy za tych, którzy 
podejmują trud pracy na rzecz 
dobra naszej ojczyzny, a przede 
wszystkim jej obrony – mówił 
rozpoczynając Eucharystię 
proboszcz Tadeusz Żurek.
Po Mszy Św. jej uczestnicy 
przenieśli się na przykościelny 
cmentarz, gdzie przy zbiorowej 

mogile Żołnierzy Wojska 
Polskiego złożone zostały 
kwiaty i zapalone znicze.
– Nieprzypadkowo Bitwę 
Warszawską nazwano „Cudem 
nad Wisłą”. Nasze wojska 
teoretycznie były zbyt słabe, by 
ją wygrać, a jednak obroniły 
stolicę. Bitwa Warszawska, stała 
się murem chroniącym zachód 
Europy przed bolszewizmem. Nie 
ulega bowiem wątpliwości, ze 
z upadkiem Warszawy nie tylko 
Polska, ale i cala środkowa 
Europa stanęłaby otworem dla 
sowieckiej inwazji. Naszym 
obowiązkiem i honorem jest tę 
rocznicę pielęgnować – mówił 
szef gminnego samorządu.

W uroczystościach wziął udział 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin Norbert Grabowski, 
pracownicy Urzędu Gminy, 
sołtys Stanisław Ryniec 
oraz Rada Sołecka Siedlec 
a także mieszkańcy. Nie 
zabrakło również 
najbliższych Danuty 
Nożewskiej, byłej sołtys 
Siedlec, z inicjatywy której 
przeprowadzono badania 
potwierdzające obecność 
szczątków polskich żołnierzy 
na przykościelnej nekropolii. To 
w tym miejscu powstała Mogiła 
Zbiorowa Żołnierzy Wojska 
Polskiego. 

(MG)

Złożeniem wieńców pod pomnikiem „Pamięci Rusinów/Łemków Ofiar Akcji Wisła 1947 roku” zainaugurowano 
tegoroczną Łemkowską Watrę na Obczyźnie  w Michałowie.   

ZAPŁONĘŁA 
ŁEMKOWSKA 
WATRA
Zgodnie z tradycją 
najstarszy 
mieszkaniec 
rozpalił ognisko, 
czyli tytułową 
watrę.  Przez dwa 
dni Łemkowie 
z różnych rejonów 
Polski mieli okazję 
wspominać, 
zawierać nowe 
przyjaźnie i bawić 
się na sportowo, 
i przy różnorodnej 
muzyce. 

- Mam 85 lat i od 
trzech jestem 
najstarszy – mówi 
Jarosław Szlachtycz. 
– To dla mnie duży 
zaszczyt, ale także 
zobowiązanie, żeby 
dbać o przekazywanie 
najmłodszym naszych 
zwyczajów i tradycji.

Watra zaczyna się zawsze złożeniem kwiatów  
w hołdzie poległym i wysiedlonym przodkom. 
W imieniu Gminy Lubin składał je wójt 
Tadeusz Kielan i Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy. 



²⁰ JUBILACI

Z wizytą w dostojnego Jubilata w Miłoradzicach
Otoczony opieką i miłoś-

cią najbliższych 95. urodzi-
ny obchodzi w tym roku 
pan Władysław Frydel 
z Miłoradzic. Szczęśliwy, 
bo ten wyjątkowy jubileusz 
przyszło mu świętować 
w nowym domu, do którego 
wprowadził się niedawno 
dzięki pomocy rodziny.

Wielopokoleniowy dom, 
w którym wraz żoną Marią 
wychowali pięcioro dzieci, 
z powodów rodzinnych, mu-
siał niedawno opuścić, ale 
gołym okiem widać, że w no-
wym już się z małżonką za-
aklimatyzowali. Trudno się 
dziwić – widać tu rękę, tro-
skę, miłość i opiekę dzieci 
oraz wnuków. Pan Włady-
sław jest pełen wigoru, try-
ska energią i doskonałym hu-
morem.

Wspomina, ubiegłoroczne 
spotkanie z wójtem Gminy 

Lubin Tadeuszem Kielanem, 
który z okazji 90. urodzin od-
wiedził żonę jubilata panią 
Marię, obchodzącą wówczas 
swoje 90. urodziny.

– Do mnie to dopiero na 
95-te urodziny pan wójt do-
tarł – śmieje się jubilat, ale 
nadrobimy to, już dziś zapra-
szam na kolejne za rok – do-
daje pan Władysław Frydel.

Z wójtem Tadeuszem Kie-
lanem znają się bardzo do-
brze i od dawna. W pierwszej 
połowie lat osiemdziesiątych 
razem pracowali w Lubiń-
skim Przedsiębiorstwie Ko-
munalnym.

Jednak zdecydowaną 
większość zawodowego ży-
cia pan Władysław zajmował 
się pracą na roli. Uprawiał 
warzywa i zboża, miał swoją 
hodowlę trzody chlewnej 
i krów. Smak prawdziwego 
mleka członkowie rodziny od 

dziś wspominają z rozrzew-
nieniem.

Droga życiowa Jubilata 
nie była usłana różami. Z ro-
dzinnego Zbaraża już 
w 1940 r. wywieziony został 
na roboty do Niemiec nieda-
leko Hanoweru. Choć jako 
młody chłopak musiał tam 
pracować w pocie czoła 
i z tamtego okresu w zaka-

markach pamięci odnajduje 
dobre wspomnienia.

–  Mój majster był napraw-
dę wyjątkowym człowie-
kiem, zawsze brał o dwie 
kromki chleba więcej z myślą 
o mnie. Dzięki niemu prze-
żyłem – dodaje.

Na życiowej ścieżce pana 
Władysława pojawiają się 
także Mińsk, Moskwa i nie-

stety także Syberia, gdzie 
spędzić musiał dziewięć mie-
sięcy. By przeżyć żywił się 
tam wykopanymi, zamar-
zniętymi ziemniakami.

Po II wojnie trafił do Stro-
nia Śląskiego,  by ostatecz-
nie zamieszkać w Miłoradzi-
cach. Tu w 1946 roku ożenił 

się z Marią, z którą doczekali 
się trzech synów i dwóch có-
rek, ośmiorga wnucząt 
i sześciorga prawnucząt i do 
dziś są nierozłączni…

90. urodziny pana Włady-
sława Frydla były okazją 
spotkania w gronie rodziny. 

(MG)

Życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu 
złożyli dostojnemu Jubilatowi także wójt 
Tadeusz Kielan oraz radna Gminy Lubin Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk.

Z córkami i synami.

Jubileusz 95-lecia 
Czesławy Stasiak

Były kwiaty, prezen-
ty, tort, szaman 
i mnóstwo ży-
czeń z okazji 
pięknego ju-
bileuszu 
95-lecia 
Czesławy  
Stasiak 
z Osieka. 
Do Jubilatki 
przyjechała 
rodzina z ca-
łej Polski. Kilka 
dni później 
z kwiatami i życze-
niami, jedną z najstar-
szych mieszkanek naszej 
gminy, odwiedził Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin. 

Piękny jubileusz 95-lecia 
Czesława Stasiak obchodzi-
ła wśród najbliższych.  Na 
ogródku zorganizowano du-
że rodzinne spotkanie 
z najbliższym, którzy przyje-
chali m.in. Wałbrzycha, 
Kłodzka i Konina.  

- Śpiewaliśmy Mamie 
„200 lat!” – mówi córka Jo-
lanta Kasprowiak. – To było 
bardzo miłe ale jednocześnie  
uroczyste spotkanie wśród 
zieleni, którą nasz Jubilatka 
bardzo kocha. 

- Tak bardzo, że nie daje 
nikomu wejść do ogródka, 
sama wszystkiego chce do-
pilnować, plewić, zbierać 
owoce- dopowiada ze śmie-
chem zięć Roman Kaspro-
wiak.

Wtóruje im równie wesoło 
Jubilatka: – Jeszcze z chęcią 
bym potańczyła, a prace na 
ogrodzie rzeczywiście bar-
dzo lubię, tylko czasem do-
skwiera mi ból w rękach.

Czesława Stasiak, bardzo 
się cieszyła z wizyty wójta 

Tadeusza Kielana. W imie-
niu mieszkańców gminy 
wręczył Jubilatce piękny bu-
kiet kwiatów, prezenty 
i oczywiście życzenia, prze-
de wszystkim zdrowia, spo-
koju i miłości wśród najbliż-
szych. 

Do Osieka, w którym wy-
budowała się jej córka z zię-
ciem i wnuk przyjechała 13 
lat temu. Urodziła się w Ry-
chwale koło Konina.  Pra-
wie całą wojnę spędziła na 
robotach w Niemczech. 
Tam poznała swoje przy-
szłego męża Edwarda, 
z którym po wojnie przyje-
chała do Wałbrzycha 
w 1946 roku. Mąż dostał 
dobrze płatną pracę w miej-
scowej koksowni, wiec mo-
gła się poświecić domowi 
i wychowaniu córki.  

- Moja babcia też dożyła 
prawie 100 lat. Cieszę się, że 
mogę świętować swoje 95. 
urodziny z najbliższymi i że 
odwiedził mnie wójt – mówi 
Czesława Stasiak.

Życzymy kolejnych pięk-
nych lat w zdrowiu!

(SR)

Anna Marcinowska 
ze Szklar Górnych 
świętowała swoje 
urodziny przez kilka 
dni, bowiem oprócz 
dużego rodzinnego 
spotkania, cały czas 
odbierała życzenia od 
mieszkańców, bliższych 
i dalszych znajomych 
oraz od wójta Gminy 
Lubin, który odwiedził 
Jubilatkę z pięknym 
bukietem kwiatów 
i upominkami.

- Pięknie dziękuję za pamięć. To do-
brze, że mamy takie czasy, w których 
ceni się starszych ludzi i chce się słu-
chać o ich przeżyciach i doświadcze-
niach. Nigdy nie myślałam, że będę ob-
chodzić taki jubileusz. Ale dzień za 
dniem tak szybko płynął i nagle się oka-
zało, że to już 90 lat! – mówiła z uro-
czym uśmiechem Anna Marcinowska, 
dziękując wójtowi za wizytę.

- Cieszę się, że widzę Panią w tak do-
skonałej kondycji i taką radosną. Życzę 
dużo miłości i życzliwości od najbliż-
szych, dużo spokoju i przede wszystkim 
zdrowia – mówił wójt Tadeusz Kielan 
wręczając Jubilatce kwiaty i upominki. 

Anna Marcinowska mieszka sama 
i doskonale sobie radzi. Codziennie od-
wiedza ją ktoś z rodziny lub przyjaciół, 
sama też często chodzi do koleżanek. 

Śmieje się, że rodzina to chciałaby ją 
jako seniorkę ciągle wozić, a ona lubi 
chodzić, bo w ruchu kości mniej bolą.

- Trzeba się cieszyć drobnymi sprawa-
mi. Jestem już po operacji na oczy i teraz 
mogę sobie wieczorami poczytać, bar-
dzo to lubię. Mimo, że nogi często bolą, 
to jak gdzieś fajnie zagrają, to same 
mnie niosą do tańca – mówi Jubilatka.

Jest cały czas uśmiechnięta, ale kiedy 
wspomina swoją młodość to łezka kręci 
się jej w oku. Miała 14 lat i była bardzo 
drobniutka, gdy w czasie wojny ze wsi 
pod Nowym Sączem trafiła do Niemiec 
na roboty. Pracowała u gospodarza. Do 
dziś drżą jej ramiona kiedy wspomina, 
jak trzęsła się ziemia gdy alianckie 
bombowce leciały nad jej głową. Wy-
zwolili ją Amerykanie i przez Czechy 
wróciła do rodzinnej wsi. Tyle, że nie 
było w niej już jej rodziny. Wcześniej 
Rosjanie wywieźli ich na wschód. Mu-
siała sobie radzić sama. Poszła na służ-
bę, a w 1951 roku wyjechała na Ziemie 

Odzyskane i zamieszkała u kuzynki we 
wsi Owczary.

- Z rodziną spotkałam się dopiero po 
wielu, wielu latach. Udało mi się spro-
wadzić na polskie ziemie także ojca – 
wspomina. Jej młodsza o 4 lata siostra 
do dziś mieszka na wschodzie. Oczywi-
ście przyjechała ze swoimi najbliższy-
mi na 90. urodziny Jubilatki. 

Anna Marcinowska w Owczarach 
poznała męża i w 1953 roku wzięła 
ślub. Całe życie zawodowe związała 
z gastronomią. Miała troje dzieci, ma 5 
wnuków i 9 prawnuków. Cieszy się, że 
wszyscy są zdrowi, bo wokoło tyle się 
słyszy o chorobach i nieszczęściach. 
Z okazji swojego pięknego jubileuszu 
na ogrodzie zorganizowano uroczyste 
spotkanie, w którym wzięło udział 60 
osób. Jubilatka otrzymała wiele płyną-
cych z serca życzeń, mnóstwo prezen-
tów i jeszcze więcej kwiatów. Wycho-
dzącego z odwiedzin wójta obdarowała 
bukietem pełnym słodyczy.  (SR)  

Pełna wigoru, wdzięku, z uśmiechem na twarzy witała gości przybyłych 
na jej piękny jubileusz 90-lecia.

WARTO CIESZYĆ SIĘ 
DROBNYMI SPRAWAMI

Jubilatka (po prawej) z młodszą o 4 lata siostrą, którą Rosjanie 
wywieźli na Wschód, gdzie mieszka do dziś.
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Policja ostrzega
Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń 
policji, osoby starsze wciąż stają się 
ofiarami oszustów. Przestępcy, 
często wykorzystując brak 
ostrożności i ufność ze strony osób 
starszych, zabierają im dorobek 
całego życia. Aby ustrzec się przed 
oszustami i kradzieżami nie należy 
zapominać o zasadzie 
„ograniczonego zaufania”.
Pamiętajmy aby nie wpuszczać do 
swoich mieszkań osób nieznajomych. 
Należy unikać podejrzanie korzystnych 
ofert, przede wszystkim gdy są one 
połączone z wymogiem podpisywania 
dokumentów, wpłatą zaliczki, 
ujawnieniem informacji czy okazaniem 
swoich oszczędności.
Pod żadnym pozorem nie należy 
przekazywać pieniędzy osobom obcym. 

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, 
a tym bardziej o zaistniałym fakcie 
stania się ofiarą oszusta, należy 
natychmiast poinformować Policję, 
dzwoniąc pod nr tel. 997, gdyż dzięki 
natychmiastowej interwencji 
policjantów przestępcy będą mogli być 
szybko zatrzymani. Pamiętajmy również, 
że w pracy funkcjonariuszy bardzo 
pomocne będą informacje pozyskane od 
pokrzywdzonego. Należy więc 
zapamiętać jak najwięcej szczegółów 
charakteryzujących sprawcę, np. cechy 
wyglądu, numer i markę samochodu, 
którym ewentualnie przyjechał, 
a w przypadku rozmowy telefonicznej, 
zapamiętać lub zapisać numer 
z wyświetlacza telefonu lub też datę 
i godzinę przeprowadzonej rozmowy.
 (SR)

STRONA SENIORA

Seniorzy wyruszą 
na szlak

Wójt i Rada Seniorów Gminy 
Lubin zapraszają  mieszkańców 
Gminy Lubin w wieku 50+ na wy-
cieczkę. Seniorzy będą mieli oka-
zję obejrzeć pałace i ogrody poło-
żone u podnóży Karkonoszy. Wy-
jazd będzie zorganizowany 4 paź-
dziernika, zapisy już się rozpoczę-
ły.

Ilość miejsc jest ograniczona i de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Dlatego 
zachęcamy naszych seniorów do 
zapisów, które są przyjmowane 
w biurze PTTK w Lubinie Rynek 
22. Wycieczka jest w części sfinan-
sowana przez Gminę Lubin, 

uczestnicy ponoszą koszty w wyso-
kości 50 zł.  To będzie wycieczka tu-
rystyczno-krajoznawcza pn. „Wa-
lory kulturowe Doliny Pałaców 
i Ogrodów położonych u podnóża 
Karkonoszy”. Jej plan przewiduje 
m.in. obejrzenie interaktywnej wy-
stawy „Tajemniczy las” zlokalizo-
wanej w dawnym Browarze w Bu-
kowcu. To idealna propozycja dla 
wszystkich, którzy pragną zapo-
znać się z bogactwem kulturowym 
Kotliny Jeleniogórskiej oraz histo-
rią myślistwa.  Będzie można też 
zwiedzić trzy pałace: Łomnica, 
Wojanów i Bukowiec.   (SR, MP) 

Konkurs ogłoszony przez 
MSWiA polega na stworzeniu 
krótkiego spotu filmowego. 
Temat filmu musi dotyczyć re-
agowania na zagrożenia zwią-
zane z bezpieczeństwem se-
niorów lub uświadamiania ich 
(np. przed przestępstwami, 
zatruciami czadem). Filmy 
można wysyłać do 17 wrześ-
nia 2018 r.

Konkurs skierowany jest do 
osób, które ukończyły 60 rok 
życia. Filmy tworzyć mogą 
m.in. osoby zrzeszone w orga-
nizacjach seniorów (np. klu-
bach seniora), ale także np. 
dziadkowie razem z pełnolet-
nimi wnukami. Ważne, aby w 
każdym zespole przynajmniej 
połowę członków stanowili 
seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach 
konkursu mogą trwać maksy-
malnie dwie minuty. Na ze-
społy, które stworzą najlepsze 
prace konkursowe, czekają 
nagrody – kamera cyfrowa, 
aparat cyfrowy i miniwieża. 
Spoty filmowe należy przesy-
łać na płycie CD lub DVD do 

17 września 2018 r. na adres 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
(ul. Stefana Batorego 5, 02-
591 Warszawa, z dopiskiem 
„Aktywny senior to bezpiecz-
ny senior”) lub dostarczyć 
bezpośrednio do Biura Po-
dawczego MSWiA (ul. Rako-
wiecka 2 ) w godz. 8:15-

16:00. Do filmu należy także 
dołączyć wypełniony formu-
larz zgłoszeniowy i dwa 
oświadczenia, które stanowią 
załączniki do regulaminu 
konkursu.

Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone na stronie interne-
towej MSWiA do 28 września 
2018 roku. Szczegółowych in-

formacji na temat konkursu 
udziela Wydział Profilaktyki 
Departament Porządku Pub-
licznego MSWiA pod nr tel. 
22 60 147 05 lub 22 60 147 
63, a także adresami e-mail: 
anna.rodek@mswia.gov.pl 
lub anna.jazwinska@mswia.
gov.pl. 

 (www.mswia.gov.pl)

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. 

 „AKTYWNY SENIOR TO 
BEZPIECZNY SENIOR”
Osoby starsze 
bardzo często 
są narażone 
na działania 
ze strony 
przestępców 
i oszustów. 
Dlatego 
Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji  
ogłosiło konkurs 
„Aktywny senior 
to bezpieczny 
senior”, którego 
celem jest 
zwrócenie uwagi 
na bezpieczeństwo 
seniorów, 
w szczególności 
w zakresie 
reagowania na 
zagrożenia.
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Istotnymi elementami nasze-
go gminnego planu jest m.in. 
udział Gminy Lubin w progra-
mie bezpłatnej komunikacji po-
wiatowej, który rocznie kosztu-
je ponad 5 milionów złotych. To 
także dofinansowanie wymiany 
pieców węglowych, w którym 
można otrzymać do 5 tysięcy 
bezzwrotnej dotacji i tylko 
w tym roku wydano na to 180 
tysięcy złotych.  W najbliższym 
czasie podsumujemy 3-letni 
okres funkcjonowania tego pro-
gramu. 

Tymczasem od lipca w woje-
wództwie dolnośląskim obo-
wiązuje uchwała, która zabra-
nia m.in. spalania  węgla bru-
natnego i paliw produkowanych 
z jego wykorzystaniem, miału 
węglowego poniżej 3 mm, mu-
łów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz wilgotnego węgla. 
Ograniczenia i zakazy określo-
ne w uchwale dotyczą wszyst-
kich użytkowników urządzeń 
o mocy do 1 MW w wojewódz-
twie, w których następuje spala-
nie paliw stałych, czyli użytkow-
ników w szczególności: pieców, 

kominków, kotłów, 
w tym kotłów wcho-
dzących w skład sy-
stemów zawierających 
kotły na paliwo stałe, 
ogrzewacze dodatkowe, 
regulatory temperatury 
i urządzenia słoneczne.

Wprowadzenie uchwały an-
tysmogowej ma na celu popra-
wę jakości powietrza i warun-
ków życia mieszkańców poprzez 
wyeliminowanie źródeł zanie-
czyszczeń z sektora komunalno-
-bytowego, tj. przestarzałych in-
stalacji grzewczych w przyjętym 
harmonogramie czasowym i sto-
sowanie dobrej jakości paliw 
o określonych parametrach.

Jakie są możliwe sankcje nie-
stosowania zapisów uchwały 
antysmogowej?

Zadania kontrolne w zakresie 
przestrzegania przepisów 
wprowadzonych uchwałą anty-
smogową będą prowadzić 
w szczególności:
 straże gminne (na podstawie 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych);

 wójt, burmistrz i prezydent 
miasta oraz upoważnieni pra-
cownicy urzędów miejskich 
i gminnych lub funkcjonariu-
sze straży gminnych (na pod-
stawie art. 379 ustawy – Pra-
wo ochrony środowiska);
 policja (w oparciu o art. 1 ust. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji;
  inspektorzy nadzoru budow-
lanego (na podstawie art. 81 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane);

 wojewódzki inspektor ochro-
ny środowiska (w oparciu 
o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 1991 r. o In-
spekcji Ochrony Środowi-
ska).
Więcej informacji na temat 

działań związanych z polityką 
antysmogową Dolnego Śląska, 
można znaleźć na www.irt.
wroc.pl (w zakładce „Uchwała 
antysmogowa dla województwa 
dolnośląskiego).

(SR, irt.wroc.pl)

ogrzewacze dodatkowe, 
regulatory temperatury 

Wprowadzenie uchwały an-
tysmogowej ma na celu popra-
wę jakości powietrza i warun-
ków życia mieszkańców poprzez 
wyeliminowanie źródeł zanie-
czyszczeń z sektora komunalno-
-bytowego, tj. przestarzałych in-
stalacji grzewczych w przyjętym 

Uwaga na fałszywe 
e-maile ze skarbówki

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, 
w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Izby 
Administracji Skarbowej i informuje o kontroli przeprowadzonej 
przez fikcyjny „Główny Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie” 
w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017.

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika oraz odpowia-
dać na e-mail nadawcy. Załącznik może zawierać zainfekowany 
plik. Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Poniżej przykład treści fałszywego e-maila (pisownia oryginal-
na): 

Dnia 03.07.2018 r
oku zostala przep

rowadzona 

kontrola poprzez
 Glówny Urzad Kon

troli Skarbowej 

w Warszawie w spr
awie zeznania pod

atkowego za rok 

2017.. Inspektor
 ds. Rozliczen in

formuje 

o wystapieniu pew
nych braków forma

lnych 

w dokumentacji pr
zedstawionej prz

ez Panstwa.

W zwiaku z powyzy
m prosimy o wypel

nienie zalaczony
ch 

formularzy w celu
 przedlozenia w t

erminie 7 dni od 

dnia powyzszego z
awiadomienia do w

lasciwego Urzedu
 

Skarbowego. Form
ularze w zalaczni

ku sa równiez 

dostepne w wersji
 online klikajaja

c w ponizszy 

odnosnik: 

Temat: KOREKTA ZE
ZNANIA PODATKOWE

GO 2017

Pomoc dla osób uzależnionych 
behawioralnie
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie 
powstał punkt konsultacji dla osób uzależnionych 
behawioralnie. Zapraszamy do skorzystania z darmowej 
pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej osoby 
dorosłe, młodzież oraz dzieci.
Czym są uzależnienia behawioralne? To inaczej uzależnienia 
od czynności.  Nie sposób opisać od jakich działań możemy 
się uzależnić, gdyż może to dotyczyć niemal wszystkiego. 
Do najczęściej występujących zalicza się: 
  zakupoholizm,  patologiczny hazard,  pracoholizm,

uzależnienie od internetu,  uzależnienie od 
komputera,  uzależnienie od seksu.

Nasiliły się w ostatnich czasach uzależnienia od 
telefonu komórkowego oraz innych przenośnych 
urządzeń multimedialnych, zaś stosunkowo nowym 
uzależnieniem jest np. bigoreksja (uzależnienie od 
budowania masy mięśniowej).
Sprawdź czy Ciebie to dotyczy! Uzależnienie zarówno od 
substancji (np. alkohol), jak i czynności musi spełniać 
podstawowe kryteria:
  silne pragnienie wykonywania danej czynności, 

częste myślenie o niej;

  potrzeba zwiększania częstotliwości wykonywania 
danej czynności;

  powtarzające się, nieskuteczne próby zaprzestania 
lub ograniczenia wykonywania danej czynności;

  w razie zaprzestania wykonywania uzależniającej 
czynności, występowanie objawów takich jak: 
niepokój, lęk, objawy depresji;

  spadek zainteresowania działaniami, które wcześniej 
sprawiały przyjemność;

  problemy rodzinne, zawodowe czy prawne 
spowodowane nadmiernym wykonywaniem 
czynności;

  okłamywanie rodziny i znajomych, w celu ukrycia 
wykonywanej czynności;

  wykonywanie uzależniającej czynności by poradzić 
sobie z negatywnymi emocjami i problemami.

Osoby zainteresowane zapraszamy na konsultację 
z psychologiem do siedziby Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie, 
w każdy piątek, w godzinach od 12.00 do 15.00. Kontakt 
telefoniczny: 76 847 96 91.

(pcpr.powiat-lubin.pl)

Tylko na Dolnym Śląsku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera rocznie ok. 3000 osób. Dla porównania, 
to tyle co ginie rocznie na drogach w Polsce. 

DOLNY ŚLĄSK 
BEZ SMOGU 
Urząd Marszałkowski 
rozpoczyna szeroką 
kampanię informacyjno-
edukacyjną dotycząca 
uchwał antysmogowych 
w naszym województwie, 
które wprowadzają 
ograniczenia i zakazy 
w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 
Uchwały te weszły w życie 
1 lipca. Warto przy tej 
okazji przypomnieć, że 
w Gminie  Lubin podobną 
uchwałę nazwaną „Planem 
gospodarki niskoemisyjnej” 
wprowadzono w 2015 roku.
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Zawody łucznicze o puchar 
Przewodniczącego Gminy Lubin

Choć pogoda w sobotni poranek by-
ła kapryśna nie przeszkadzało to łucz-
nikom stanąć w szranki. Ponad 50 
osób starało się zdobyć puchar prze-
wodniczącego Gminy Lubin. Konku-
rencja odbyła się w czterech katego-
riach: kobiety, mężczyźni, dzieci oraz 
samorządowcy. W tej ostatniej kate-
gorii startowali radni i sołtysi naszej 
gminy. 

Turniej tradycyjnie odbywał się na 
boisku w Karczowiskach, gdzie pręż-
nie działa klub LZS SKS Raszówka z 
trenerem Jerzym Dzikowskim 
na czele. Zawodnicy z 
tego klubu mają na 
swoim koncie wiele 
ogólnopolskich 
sukcesów. Klub 
pod okiem tre-
nera prężnie się 
rozwija i przy 
wsparciu spon-
sorów i gminy 
rośnie w siłę.  (AI)

trenerem Jerzym Dzikowskim 
na czele. Zawodnicy z 
tego klubu mają na 
swoim koncie wiele 

(AI)

WYNIKI TURNIEJU  
W POSZCZEGÓLNYCH 
KATEGORIACH:

Kobiety:
1. Sieradzka Hanna -80 pkt.
2. Wójcik Edyta - 80 pkt.
3. Antoniak Natalia - 77 pkt.
Mężczyźni :
1. Piotrowiak Karol - 85 pkt.
2. Wójcik Jakub - 84 pkt.
3. Musiatowicz Mateusz - 83.pkt.
Samorządowcy:
1. Sędzikowski Dariusz - 84 pkt.
2. Nyklewicz Marcin - 83 pkt.
3. Pilch Alfred - 77 pkt.
Dzieci : 
1. Noworol Maciej - 78 pkt
2. Schmidt Denys - 77 pkt.
3. Lubryka Stanisław - 66 pkt.

W pierwszej rundzie Okręgowego Pucharu Polski drużynie z Księginic przyszło zmierzyć się z III ligową 
Miedzią II Legnica. Faworyzowany rywal nie pozwolił na sprawienie niespodzianki i bez problemów wygrał. 

ISKRA KSIĘGINICE 
- MIEDŹ II LEGNICA 1:6 (0:3)

W mecz lepiej mogli wejść gospodarze, 
którzy po kilku minutach gry mieli 
dwie okazje do zdobycia bramki. 

Najpierw w sytuacji sam na 
sam znalazł się Wojtuściszyn. 
Zabrakło jednak zimnej krwi. 
Chwile później z dystansu 
próbował zaskoczyć bramka-
rza gości Grzegorz Szczęsny. 
I tym razem bramkarz był na 
posterunku. Z minuty na mi-
nutę przewaga faworyta 
z Legnicy rosła. Bramka wi-
siała w powietrzu niemal 
w każdej akcji. Worek z bram-
kami rozwiązał się w 16. mi-
nucie. Po tej bramce drużyna 
Miedzi złapała wiatr w żagle 

i jeszcze bardziej przycisnęła 
strzelając kolejne bramki 
w 25. i 34. minucie.

W drugiej połowie obraz 
gry nie uległ zmianie. Prze-
waga dwóch klas była wi-
doczna, jednak dzielnie wal-
cząca Iskra w końcówce spot-
kania zdobyła honorową 
bramkę, na którą jak najbar-
dziej zasłużyła. Miedź zdoby-
ła kolejne bramki w 57, 65 
i 87 minucie. W 91. Minucie 
gola zdobył Marciniak przy 

asyście Staszaka.
 Iskra nie przestraszyła 

się rywala próbując na-
wiązać walkę z III-ligow-
cem. Bez wątpienia za 
to należą się im słowa 
uznania. Dla większości 
zawodników była to nie-
powtarzalna okazja za-
prezentowania się na 
tle takiego rywala. 
Mecz przeszedł do hi-
storii. Do tej pory 
w Księginicach nigdy 
nie grała drużyna z tak 
wysokiej klasy roz-
grywkowej.

(KG)

się rywala próbując na-
wiązać walkę z III-ligow-
cem. Bez wątpienia za 
to należą się im słowa 
uznania. Dla większości 
zawodników była to nie-
powtarzalna okazja za-
prezentowania się na 
tle takiego rywala. 
Mecz przeszedł do hi-
storii. Do tej pory 
w Księginicach nigdy 
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Hasło krzyżówki z numeru  7/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „W 
MILCZENIU NAWET SŁABY KRZYK ROBI WIELE HAŁASU”. Nagrodę otrzymuje Robert 
Gierula z Raszowej Małej. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia 
Ludwika I nr 3, pokój nr 3 (biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa 
zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl lub tradycyjną: Urząd Gminy 
w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy do 21 września. Spośród osób, 
które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody,
po czy zostaną niezwłocznie usunięte. 

Bacę zaproszono w karnawale 
na bal przebierańców.
Pytają go znajomi, za co się 
przebrał.
- A za łoscypka.
- A jak to, baco, za oscypka?
- A siadne se w kąciku i bede 
śmierdział.

****
Na drzewie siedzi wróbel, 
przylatuje wrona, Wróbel 
pyta: - Co ty jesteś za ptak? 
Ona odpowiada: - Wrona, 
a ty? - Ja to jestem orzeł, tylko 
trochę chorowałem!

***
Jasio mówi do taty:
- Tato, patrz! Ten pan się 
ciebie kłania!
- Nie ciebie tylko tobie
- Mnie?
- Nie mnie tylko mi
- No przecież mówię, że ciebie!

***
Komisja wojskowa. 
- Do jakiej formacji 
chcielibyście wstąpić? 
- Do marynarki. 
- A pływać umiecie? 
- A co, okrętów nie macie?!

***
Sierżant uczy żołnierzy 
młodego rocznika topografii: 
- Rozróżniamy cztery części 
świata: wschód, zachód, 
północ i południe. 
- To nie części a strony! - 
protestuje jeden z żołnierzy. 
- Głupstwa gadacie! Strony są 
w gitarze!

***
Kubal z żoną bardzo 
podnieśli swój status 
majątkowy i społeczny. Uznali 
więc że przyszedł czas by 

pierwszy raz w życiu 
wybrać się do opery.
Założyli odświętne ubrania 
i stanęli w kolejce 
po bilety:
- Tristan i Izolda, dwa bilety 
poproszę.
- Janusz i Dorota, 
my też dwa...

***
Wnusio wysyła babci paczkę 
z wojska. Babcia otwiera 
paczkę, patrzy - granat, a obok 
list... 

- Kochana babciu, jak 
pociągniesz za kółeczko, 
dostanę trzy dni przepustki.

***
Mąż mówi do żony: 
- Nie twierdzę, kochanie, że 
twoja mama źle gotuje, ale 
zaczynam rozumieć dlaczego 
twoja rodzina modli się przed 
obiadem!

***
Do baru wchodzi niepozorny 
mężczyzna 
- Przepraszam... czyj był ten 
rottweiler przed barem... 

- Mój! - podnosi się 
potężny brodacz - Ale jak to 
„był”? 
- Bo mój jamnik go zabił... 
- Co ty gadasz!? Jamnik 
mojego rottweilera? Jak!? 
- No... W gardle mu stanął.

***
Siedzą dwie myszy 
w archiwum filmów: 
- Co jesz? 
- Potop. 
- Dobre? 
- Książka była lepsza.

ROZRYWKA


