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W komplecie zebrali się 
radni na jednej z ostatnich 
sesji Rady Gminy Lubin 
kończącej się kadencji.  
Do przedyskutowania 
i przegłosowania były 24 
uchwały, do tego jeszcze 
kilka punktów i głosowań 
formalnych, więc obrady 
trwały prawie cztery 
godziny. Jedne z pierwszych 
punktów dotyczyły zadań 
realizowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
czyli przyjęcia Strategii 
rozwiązywania problemów 
społecznych Gminy Lubin.  
 Str. 4

ISSN 2449-786X

720-LECIE 
I DOŻYNKI 
W OBORZE

Uroczysta plenerowa msza 
święta, okolicznościowa 
tablica, konkurs na 
najpiękniejszy stół 
dożynkowy, dzielenie się 
dożynkowym chlebem, a do 
tego dużo zabawy, śmiechu 
i radości – w taki sposób 
sołectwo Obora świętowało 
tegoroczne dożynki, które 
przypadły w roku jubileuszu 
720-lecia wsi.  Str. 13

Podczas uroczystego spotkania wystąpiły zaprzyjaźnione grupy: Zachęta z Zimnej Wody i Łużyczanki z 
Pobiednej.  Zespół Lubin także sprawił wszystkim  niespodziankę, prezentując nowy repertuar, na który 
złożyły się tańce i przyśpiewki rzeszowskie.  Str. 20

Śpiewy, tańce, podziękowania, piękne bukiety kwiatów i życzenia towarzyszyły oficjalnym obchodom 
35-lecia zespołu folklorystycznego Lubin z Krzeczyna Wielkiego.

JUBILEUSZ 35- LECIA 
ZESPOŁU LUBIN

Media o wysypisku 
w Kłopotowie
„Temat zastępczy” – to artykuł, który ukazał się w tygodniku Gazeta Lubińska. Czytamy w nim 
o działaniach władz Gminy Lubin w sprawie nielegalnego wysypiska i próbie naprawienia błędu, jakim 
bez wątpienia było wydanie przez starostę lubińskiego Adama Myrdę zezwolenia na zbieranie 
i magazynowanie odpadów na działce w Kłopotowie.
„ Miejskie wysypisko dobija mieszkańców Lubina smrodem, a służby prezydenta „ratują” gminę 
wiejską. O tym, że najlepszą obroną jest atak, wiemy nie od dziś. Prawdopodobnie w myśl tej 
dewizy postanowiły działać władze miasta, które ewidentnie nie radzą sobie z zaciskającym 
pętlę nad Lubinem smrodem, dobiegającym z miejskiego wysypiska. Jednak problem jest 
zbyt śmierdzący, by odwrócić od niego uwagę. Mieszkańcy mają dość i zaczynają się wstydzić 
tego, że mieszkają w Lubinie.”  Str. 9
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Cztery lata minęły, 
jak… jeden dzień? 

Może nie aż tak, ale na 
pewno bardzo szybko do-
tarliśmy do końca kaden-
cji. Wiele się w tym okresie 
wydarzyło w naszej gmi-
nie, stąd wrażenie, że czas 
płynął szybciej niż powi-
nien. 

Zabrakło go na zreali-
zowanie zaplanowanych 
zadań?  

Myślę, że wykorzystali-
śmy ten czas możliwie naj-
lepiej, choć zdaję sobie 
sprawę, jak wiele jest jesz-
cze do zrobienia i na pew-
no znajdą się mieszkańcy, 
których problemów nie 
zdążyliśmy rozwiązać, 
nad czym ubolewam, ale 
mam nadzieję, że są oni 
w zdecydowanej mniej-
szości. Z roku na rok 
zwiększał się budżet Gmi-
ny Lubin z 59 mln w roku 
2015 do 120 mln w roku 
bieżącym, a co za tym 
idzie kwoty przeznaczane 
na inwestycje. W tym roku 
stanowią one 34 proc. 

ogólnych wydatków bu-
dżetowych. Myślę, że ma-
ło który samorząd w kraju 
może się pochwalić tak 
wysokim wskaźnikiem in-
westycyjnym.  Jestem 
przekonany, że obraliśmy 
dobry kierunek, trzeba się 
go trzymać i nie zwalniać 
tempa. 

Drogi – ich budowa, 
przebudowa i moderniza-
cja były jednym z Pana 
priorytetów. Czy udało się 
sprostać postawionemu 
sobie wyzwaniu? 

Zdecydowanie tak, choć 
przeszkód, które próbowa-
ły nam popsuć szyki było 
niemało. Chodzi mi przede 
wszystkim o nieuregulo-
waną  sytuację prawną te-
renów, przez które 
miały przebiegać, 
bądź z którymi 
bezpośrednio 

sąsiadowały. Najgorzej by-
ło w przypadku ulicy Za-
gajnikowej w Osieku, 
w modernizacje której chy-
ba wszyscy z mieszkańca-
mi i mną na czele przestali 
już wierzyć. Jednak się 
udało i mimo wielu prze-
ciwności losu wkrótce od-
będzie się jej obiór tech-

niczny oraz ulic przyle-
głych. Do „problemo-
wych” drogowych zadań 
należała także budowa uli-
cy Koralowej w Oborze, 
której obecna szerokość to 
nie efekt błędu projektan-
ta, ale konieczność.  W tym 
przypadku musieliśmy 
podjąć decyzję - budować  
w obecnym kształcie lub 

nie robić w ogóle. Wybrali-
śmy pierwszy wariant. 

Ale przecież nie w każ-
dym przypadku pojawiały 
się przeszkody? 

Rzeczywiście w ogólnym 
rozrachunku - na szczęście 
- częściej droga  wiodła 
„z górki”. Wydatki na inwe-
stycje drogowe w ostatnich 
czterech latach wyniosły 
ponad 37 milionów złotych.  
Rokrocznie w prawie każdej 
miejscowości wykonywali-
śmy zadania, które miały 
podnieść komfort życia 
mieszkańców i spełnić ich 
oczekiwania. Nie zawsze 
była to droga, często chod-
nik, przystanek, oświetlenie 
czy wiata rekreacyjna. 
W miarę możliwości finan-
sowych i spójnie z wyzna-
czoną klasyfikacją zadań 
konsekwentnie realizowali-
śmy zaplanowane inwesty-
cje. Priorytetem był dla nas 
zrównoważony rozwój gmi-
ny i sprawiedliwy podział 
środków pomiędzy 31 so-
łectw, bez pominięcia żad-
nej, nawet najmniejszej 
miejscowości. 

Ale infrastruktura dro-
gowa Gminy Lubin to tak-
że drogi powiatowe. Choć 
z jednej strony to problem 
władz powiatu, z drugiej 
jednak najczęściej korzy-
stają z nich mieszkańcy 
gminy. 

Na przebudowę dróg po-
wiatowych przebiegających 
przez naszą gminę miesz-
kańcy czekają od kilkudzie-
sięciu lat, dlatego, choć to 
zadanie własne powiatu, 
bardzo zaangażowaliśmy 
się w tę sprawę. Zacisnęli-
śmy pasa i znaleźliśmy pie-
niądze na modernizację 
przynajmniej części z nich, 
w pierwszej kolejności tych, 
których stan techniczny 
stwarzał poważne zagroże-
nie dla zdrowia i życia ich 
użytkowników. Udało się 
przebudować drogi w Skła-
dowicach, Księginicach 
i Niemstowie – w tej ostat-
niej miejscowości ruszamy 
właśnie z drugim etapem za-
dania. We wszystkich tych 
inwestycjach Gmina Lubin 
pokrywa 2/3 kosztów. To 
bardzo dużo, ale gdyby nie 
gminne pieniądze – te inwe-
stycje nie zostałyby wykona-
ne. W podobnym systemie 
finansowania wkrótce roz-
poczną się przebudowy 
dróg w Raszówce i Miłora-
dzicach, a następnie także 
w Gorzycy. 

Ruszyły także prace na 
drogach do Czerńca 
i Zimnej Wody. 

Te zadania wykonywane 
są w ramach bieżącego 
utrzymania dróg. To ich 
pierwszy etap, którego 
kontynuacja zaplanowana 
jest na rok następny. 

Jak ocenia pan współ-
pracę w władzami powia-
tu w minionej kadencji. 

Nie ukrywam, ze oczeki-
wałem większego zaanga-
żowania w sprawy Gminy 
Lubin, bo i ona znajduje 
się przecież w granicach 
powiatu lubińskiego. Bar-
dzo długo trwały rozmowy 
na temat przebudowy po-
wiatowych dróg przebie-
gających przez naszą gmi-
nę i dopiero deklaracja, że 
będziemy w nich partycy-Wydawca: GMINA LUBIN 
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PRZYSŁOWIA  
NA LISTOPAD

Na Wszystkich Świętych od 
zrębu utnij gałąź dębu: jeśli 
soku nie ma, będzie tęga zima.

***
Jak listopad ciepły - marzec 
mrozem przewlekły.

***
Gdy zbyt długo złota jesień 
trzyma, nagle przyjdzie zima.

***
Kiedy swego czasu goły las 
nastaje, święty Hubert z lasu 
cały obiad daje.

***
Gdy listopad mroźny, to lipiec 
niegroźny.

***
Deszcz z początkiem listopada, 
mrozy w styczniu zapowiada.

***
Gdy w listopadzie liść na 
szczytach drzew się trzyma, to 
w maju na nowe liście spadnie 
jeszcze zima.

***
Gdy łagodna jesień trzyma, 
będzie krótka, ostra zima.

***
Witold w listopadzie grzmi, 
rolnik wiosną śni.

***
Listopad marcowi za rodzica 
służy i marcowe psoty wróży.

***
Deszcz w połowie listopada , tęgi 
mróz w styczniu zapowiada.

***
Jeśli kret w listopadzie jeszcze 
późno ryje, na Nowy Rok komar 
wpadnie w bryję.

***
Listopad ciecze, marzec nie 
podpiecze.

***
W listopadzie mróz, szykuj 
w marcu wóz.

***
Kiedy na Andrzeja poleje, cały 
rok nie w porę rolę moczy.

ROZMOWA

O minionych czterech latach w Gminie Lubin, sukcesach i porażkach, wyzwaniach i celach, zrealizowanych inwestycjach oraz rozpoczętych projektach 
rozmawiamy z wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem 

NIE ZWALNIAJMY TEMPA 

NIE UKRYWAM, ŻE OCZEKIWAŁEM 
WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA 
WŁADZ POWIATU W SPRAWY  
GMINY LUBIN. 

Myślę, że okres ostatnich czterech lat wykorzystaliśmy możliwie 
najlepiej, choć zdaję sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do 
zrobienia – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
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pować na poziomie ponad 
65 proc. sprawiła, że osiąg-
nęliśmy kompromis, nie do 
końca nas jednak satysfak-
cjonujący ponieważ podczas 
gdy gmina wykładała pienią-
dze na powiatowe drogi, po-
wiat finansował moderniza-
cję dróg w mieście.

Wracając do dróg gmin-
nych i wewnętrznych – to 
na wielu „nastała” jas-
ność…

Rzeczywiście w tej materii 
nastąpił duży progres. Wyni-
ka on z faktu częściowego 
doświetlenia istniejących 
dróg i ulic, ale przede 
wszystkim istotnych zmian, 
jakie wprowadziliśmy w za-
kresie przebudowy i budowy 
nowych odcinków. Już na 
etapie projektu drogi 
uwzględnia się jej oświetle-
nia, a wcześniej niestety tak 
nie było. Tym samym miesz-
kańcy mieli nową drogę, 
wjazdy na posesję czy zatoki 
ale światła nie było. Staramy 
się naprawiać te błędy 
w miarę swoich możliwości, 
ale nie wszystko można zro-
bić od razu. Sukcesem bez 
wątpienia jest fakt, że w cią-
gu ostatnich czterech lat po-
wstało prawie 20 tys. metrów 
nowych linii oświetlenio-

wych, a dodatkowo zamon-
towano 160 kompletów lamp 
solarnych. 

Mówił Pan na początku 
kadencji o katastrofalnym 
stanie infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej, czy 
przepowiadanej katastrofy 
udało się uniknąć? 

To był najbardziej zaniedba-
ny obszar naszej gminnej in-
frastruktury. Moi poprzednicy 

zachęcali do zamieszkania 
w Gminie Lubin, ale mam 
wrażenie nie robili nic, by za-
pewnić nowym mieszkańcom 
godne warunki życia. Musieli-
śmy podjąć natychmiastowe 
działania w tym zakresie z wie-
lu względów m.in. z powodu 
około pięćdziesięcioprocento-
wych strat wody na sieci, wo-
domierzy, których ponad 90 
proc. nie posiadało legalizacji, 
czy stanu przepompowni, któ-
re wylewały co kilka dni. Uda-
ło nam się zmodernizować 
wiele z nich i w ogromnym 
stopniu zmniejszyć awaryj-
ność. Systematycznie rozbu-
dowujemy sieć zarówno wod-
ną jak i kanalizacyjną w naj-
szybciej rozwijających się 
miejscowościach, zwiększając 
ich wydajność oraz ogranicza-
jąc ubytki wody do absolutne-
go minimum. Wymienione 
i zalegalizowane zostały pra-
wie wszystkie wodomierze,  
zmodernizowanych zostało 

kilkadziesiąt przepompowni 
ścieków, a także oczyszczalnia 
ścieków w Szklarach Górnych. 
Gotowa jest już dokumentacja 
projektowa modernizacji 
oczyszczani ścieków w Ra-
szówce. W Pieszkowie grun-
towny remont przeszła Stacja 
Uzdatniania Wody, a w Osie-
ku powstała Stacja Podnosze-
nia Ciśnienia Wody. W Nie-
mstowie dobiega końca budo-
wa głównego kolektora sieci 

kanalizacji sanitarnej. Trwają 
prace projektowe moderniza-
cji kolejnych stacji uzdania 
wody. Systematycznie wyda-
wane są naszym mieszkań-
com zezwolenia na rozbudo-
wę sieci we własnym zakresie, 
które następnie refinansuje-
my. Wkrótce aplikować bę-
dziemy o wynoszącą 80 mln 
unijną dotację na dofinanso-
wanie i rozbudowę infrastruk-
tury wodno-ściekowej, gotowe 
są już wszystkie niezbędne do-
kumenty. 

Nie wymieniłem wszyst-
kich działań podjętych w za-
kresie gospodarki wodno-
-kanalizacyjnej w ostatnich 
czterech latach, bo temu mu-
siałaby być poświęcona 
osobna rozmowa. 

Stacja Podnoszenia Ciś-
nienia Wody w Osieku mia-
ła powstać dużo wcześniej. 
Oddano ją do użytku nie-
spełna parę tygodni temu. 

Budowa Stacji Podnosze-
nia Ciśnienia wymagała 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego, który nie prze-
widywał jej budowy w Osie-
ku. Procedury w zakresie 
zmiany planu trwają około 
dwóch lat i nie można ich 
przyśpieszyć, dlatego też bu-
dowa stacji możliwa była do-
piero w tym roku. 

Plany zagospodarowania 
przestrzennego – to nie tyl-
ko problem Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunal-
nej Gminy Lubin. Na brak 
ich aktualizacji skarżyli się 
mieszkańcy. 

Nowe miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzen-
nego były dokumentami chy-
ba najbardziej oczekiwanymi 

przez naszych mieszkańców. 
Nie dokonywano w nich 
zmian przez ponad dwana-
ście lat. Była to jedna 
z pierwszych kwestii, którą 
zająłem  się w tej kadencji. 
Zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców w nowych pla-
nach powiększone zostały 
obszary przeznaczonego pod 
nowe inwestycje, głównie na 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i mieszkanio-
wo-usługową.

Sport, zdrowie, rekrea-
cja, kultura – to dziedziny, 
które przy okazji inwesty-
cyjnego boomu nie były 
traktowane trochę po ma-
coszemu? 

Absolutnie nie. Nowe boi-
ska, place zabaw, zmoderni-
zowana przychodnia, powo-
łanie Akademii Senioralnej, 
spółdzielni socjalnej – to tyl-
ko niektóre z inwestycji w tym 
zakresie. I nie jest to nasze 
ostatnie słowo. Chcielibyśmy, 
by boisko i nowoczesny plac 
zabaw znajdowały w każdej 
naszej miejscowości. 

Czy Gmina Lubin pora-
dziła sobie z reformą 
oświaty, czy w sześcioklaso-
wych dotychczasowych 
gminnych szkołach znala-
zło się miejsce dla dwóch 
kolejnych roczników. 

Dyrektorzy szkół doskona-
le poradzili sobie z logistyką, 
ale nie budzi wątpliwości 
fakt, że nasze szkoły podsta-
wowe muszą zostać rozbudo-
wane oraz zmodernizowane 
i to w najbliższej przyszłości. 

Problem mieliśmy z Gmin-
nym Gimnazjum, kiedy nie-
oczekiwanie prezydent Lubi-
na wypowiedział nam umowę 
dzierżawy w budynku przy ul. 
Szpakowej. Przyznaję, że 
znaleźliśmy się w trudnym 
położeniu, ale zmotywowało 
nas to do zakupu budynku 
przy ul. Księcia Ludwika I nr 
3 gdzie obecnie mieszczą się 
szkoła, Urząd Gminy, GOPS 
i OKGL. 

Nadal niestety borykamy 
się z podziałem dzieci na 
miejskie i wiejskie w szko-
łach prowadzonych przez 
Urząd Miasta. U nas np. 
w SP Krzeczynie Wielkim nie 
ma takiego podziału i gros 
uczniów - to mieszkańcy lu-
bińskiego osiedla „Krze-
czyn”. Niestety w Lubinie 
sztuczne meldunki, by do-
stać się do szkoły czy przed-
szkola są na porządku dzien-
nym, ale mamy nadzieję, że 
to się wkrótce zmieni. 

Co w Gminie Lubin w cią-
gu ostatnich czterech lat 
najbardziej Pana zdziwiło, 
zaskoczyło, zauroczyło? 

Bez wątpienia ludzie. To 
wyjątkowa społeczność, któ-
ra przywiązuje wagę do war-
tości, obyczajów i tradycji, 
ciężko pracuje, a jednocześ-
nie potrafi cieszyć się życiem 
i zaraża entuzjazmem in-
nych. Praca na tym stanowi-
sku jest dla mnie wielkim wy-
różnieniem. Bardzo dziękuję 
za te cztery dobre lata. 

… a ja dziękuję za rozmo-
wę. 

ROZMOWA

O minionych czterech latach w Gminie Lubin, sukcesach i porażkach, wyzwaniach i celach, zrealizowanych inwestycjach oraz rozpoczętych projektach 
rozmawiamy z wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem 

NIE ZWALNIAJMY TEMPA 

NOWE MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO BYŁY 
DOKUMENTAMI  NAJBARDZIEJ 
OCZEKIWANYMI PRZEZ NASZYCH 
MIESZKAŃCÓW.

W ciągu ostatnich czterech lat najbardziej zaskoczyli mnie mieszkańcy. To 
wyjątkowa społeczność, która przywiązuje wagę do wartości, obyczajów 
i tradycji, ciężko pracuje, a jednocześnie potrafi cieszyć się życiem i zaraża 
entuzjazmem innych.

Wydatki na inwestycje drogowe w ostatnich czterech latach wyniosły ponad 37 milionów złotych. 
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Jedne z pierwszych 
punktów dotyczyły zadań 
realizowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, czyli przyjęcia 
Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych 
Gminy Lubin.   To już trzecia 
strategia, którą przyjęli 

radni, każda jest 
poprzedzona badaniami 
i wiążą się z nią konkretne 
projekty i programy. Obecny 
dokument ma obowiązywać 
do roku 2023. Radni ustalili 
także szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia 

dla bezdomnych 
i w powstającym w gminie 
mieszkaniu chronionym.

W związku z rozwojem 
naszych sołectw przyjęto także 
nowe nazwy dróg. W Krzeczynie 
Wielkim będzie ulica Różana 
i Szmaragdowa, a w Siedlcach 
ulica Szczęśliwa. Radni 

uchwalili także nowy regulamin 
dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków oraz 
zmienili uchwałę w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych. Limit 
odbieranych odpadów 
biodegradowalnych na jeden 
budynek rodzinny wzrósł 

z dwóch do czterech worków.
Rada zajęła się sprawą 

powołania ławnika oraz 
przyjęła plan nadzoru nad 
żłobkami, klubami 
dziecięcymi i dziennymi 
opiekunami. Radni 
zdecydowali także 
o zwiększeniu do pięciu osób 

liczby członków komisji 
rewizyjnej i powołali w jej 
skład Krzysztofa 
Łukowskiego. Dokonano też 
zmian w Statucie Gminy 
Lubin, co miało bezpośredni 
związek ze zmianami ustawy 
o samorządzie gminnym. 
Wprowadzone zmiany będą 
obowiązywać od kolejnej 
kadencji Rady Gminy.

Podjęto także decyzję 
w sprawie wzniesienia 
„Obelisku Niepodległości” 
i decydowano o sprawach 
finansowych, związanych 
m.in.  ze zmianami 
w budżecie oraz udzieleniem 
pomocy finansowej dla 
Powiatu Lubińskiego na 
remonty powiatowych dróg. 
Rada przyjęła też zmiany 
w studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
pałacowo-parkowego wraz 
z otoczeniem 
w Ksieginicach. 

   (SR)

RADA GMINY

O 22 tysiące złotych zwiększono 
tegoroczne wydatki na zakup 
usług weterynaryjnych w ramach 
realizacji Gminnego programu 
opieki na bezdomnymi 
zwierzętami i zapobieganiu ich 
bezdomności. To wzrost budżetu 
na weterynarza o ponad 50%  
i wynika on bezpośrednio 
z większych wydatków niż 
planowano, na przypadki 
udzielania pomocy  rannym 
zwierzętom dzikim i tym  

porzucanym na drogach.
Na ten gminny program składa 

się wiele różnych wydatków. 
Tylko w tym roku na odłów 
i transport bezdomnych zwierząt 
przeznaczono 20 tysięcy, 
umieszczenie zwierząt 
w schronisku wraz z ich 
obligatoryjną sterylizacją to 
koleje 68,4 tysiąca, zakup karmy 
dla bezdomnych zwierząt to 6 
tysięcy, utrzymanie miejsca 
czasowego przetrzymania 

zwierząt oraz miejsca dla 
zwierząt gospodarskich  to 
jeszcze kolejne 8,5 tysiąca. Do 
tego dochodzą wydatki na usługi 
weterynaryjne, które właśnie 
wzrosły z 40 do 62 tysięcy 
złotych.

Ten wzrost wynika ze zwiększonej 
liczby przypadków, w których 
potrzebna była interwencja 
weterynaryjna w stosunku do 
zwierząt bezdomnych oraz dzikich, 
które uległy zdarzeniom drogowym 

na terenie Gminy Lubin. Tylko 
w pierwszym półroczu tych 
interwencji było ok. 65 za łączną 
kwotę 31 182 zł, a w całym ubiegłym 
roku koszt usług weterynaryjnych 
wyniósł 32 523 zł.     

Warto dodać, że w tym roku do 
schroniska Gmina Lubin 
przekazała 13 bezdomnych psów, 
a dodatkowo 15 psów trafiło do 
adopcji zainicjowanej przez 
gminę i uniknęło przewiezienia 
do schroniska. (SR)

Więcej pieniędzy  
na program opieki  
nad bezdomnymi zwierzętami

W komplecie zebrali się radni na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Lubin kończącej się kadencji.  

SESJA RADY  
GMINY LUBIN
Do przedyskutowania i przegłosowania były 24 uchwały, do tego 
jeszcze kilka punktów i głosowań formalnych, więc obrady trwały 
prawie cztery godziny.
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Dobiega końca kadencja Rady Gminy Lubin 2014 – 2018. 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 kolejne sprawozdania, w poprzednim przedstawiliśmy podsumowania przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącej Rady Gminy Lubin Norberta Grabowskiego i Sylwii Pęczkowicz-Kuduk oraz szefa komisji 
zdrowia i sportu Tomasza Fuczka. 

Podsumowanie prac Rady Gminy Lubin w latach 2014 – 2018 

KADENCJA NA FINISZU

ANDRZEJ OLEK
PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
Pełnienie funkcji przewodniczącego 
komisji budżetu i finansów było dla 
mnie ogromnym wyzwaniem, 
ponieważ jest to duża 
odpowiedzialność za wydatkowanie 
w sposób zrównoważony środków 

publicznych. Należy podkreślić, że w znacznym stopniu były to 
budżety inwestycyjne. Gmina Lubin jest specyficzną gminą ze 
względu na jej charakterystyczne położenie. Przebiegają przez nie 
liczne drogi powiatowe, które są w złym stanie technicznym. 
Mając na uwadze dobro mieszkańców naszej gminy poparłem 
współfinansowanie zadań należących do Powiatu Lubińskiego, 
polegających na remontowaniu dróg powiatowych. Jestem 
przekonany, że jest to dobrze obrany kierunek ze względu na skalę 
problemu. Wyremontowane drogi umożliwią  bezpieczne 
korzystanie z nich mieszkańcom. Priorytetem dla mnie było 
budowanie dróg gminnych, ze względu na dynamiczny rozwój 
gminy. Należy pamiętać, że mając na myśli rozwój, nie można 
zapomnieć o infrastrukturze wodno – kanalizacyjnej, dlatego 
budżety zakładały również duże nakłady na tę dziedzinę. 
Uważam, że przyjęte budżety Gminy Lubin będą skutkować jej 
rozwojem, a w rezultacie przyczynią się do lepszego w niej 
funkcjonowania. 

JAN OLEJNIK 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA 
Współpraca komisji z Wójtem Gminy 
Lubin oraz z referatem ochrony 
środowiska przebiegała 
konstruktywnie. Komisja zajmowała 
się sprawami bieżącymi dotyczącymi: 
opiniowania przedłożonych projektów 

uchwał, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
(olej napędowy), gospodarką azbestem na terenie Gminy Lubin, 
szkodami łowieckimi, odnawialnymi źródłami energii, lustracją 
stanu oczyszczalni ścieków, kontrolą PSZOK, opracowywaniem 
wniosków do budżetu gminy, uchwalaniem nowego planu 
przestrzennego zagospodarowania gminy i powołaniem Gminnej 
Spółki Wodnej, zajmującą się odbudową rowów melioracyjnych.
Komisja za najważniejsze inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska uznała modernizację 32 przepompowni ścieków oraz 
remont i modernizację oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych, 
zlecenie wykonania dokumentacji remontu oczyszczalni ścieków 
w Raszówce, budowę dwóch gminnych PSZOK-ów oraz 
dofinansowanie wymiany pieców węglowych.
Ponadto Komisja Rolna i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin 
współpracowała z przedstawicielami Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Lubinie, Izbą Rolniczą, Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii. 

ZOFIA MARCINKIEWICZ 
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY I KULTURY 
Statutowym zadaniem naszej komisji było omawianie oraz opiniowanie projektów uchwał, dotyczących oświaty i kultury 
oraz wyrażanie opinii w sprawach istotnych w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych oraz instytucji kultury.
Priorytetowym zadaniem w moim działaniu było kreowanie polityki oświatowej poprzez rozpoznawanie, analizowanie 
i zapewnianie właściwych warunków nauczania, wychowania i opieki w szkołach i przedszkolach, jak również 
zapewnienie jak najlepszej kardy pedagogicznej m.in. dzięki zagwarantowaniu dobrych warunków wynagradzania.  
Istotnym było skierowanie uwagi na rozwój kultury, poprzez rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz 
włączanie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w tworzenie atrakcyjnej oferty. Kultywowanie tradycji 

i kierowanie propozycji atrakcyjnych zajęć dla dzieci oraz seniorów - były priorytetami w działalności komisji.
Wielokrotnie uczestniczyłam w życiu społeczności szkolnej poprzez udział w ważnych uroczystościach, spektaklach przygotowywanych przez 
uczniów, obchodzonych świętach, jak również w organizowanych konkursach.
Szczególną uwagą skierowałam na podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków, celem zachowania i utrzymania ich wartości oraz 
popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach  i ich znaczenia w naszej historii i kulturze. 
W zakresie wykonywania zadań należących do komisji oświaty nieodzowne było współdziałanie z Referatem Oświaty Urzędu Gminy, 
odpowiedzialnym za funkcjonowanie placówek oświatowych, z którym współpraca układała się bardzo dobrze. W prawidłowym funkcjonowaniu 
Komisji niezastąpiona była współpraca z Wójtem Gminy Lubin, który był zawsze otwarty i przyjazny dla spraw oświatowych, a sprawy edukacji 
w Gminie traktował priorytetowo.
Podsumowując swoją funkcję w kończącej się kadencji  jestem dumna, że mogłam uczestniczyć w życiu naszych szkół i przedszkoli, troszcząc się o ich 
funkcjonowanie oraz rozwój.

PATRYK JARKOWIEC 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROZWOJU, INWESTYCJI I DZIAŁALNOŚCI KOMUNLANEJ 
Mimo, że jestem najmłodszym radnym Gminy Lubin w kadencji 2014-2018  została powierzona mi funkcja 
przewodniczącego jednej z najważniejszych komisji gminnych.
Zdobytą wiedzę i doświadczenie przekładam na konkretne działania, czyli przede wszystkim: rozbudowę infrastruktury 
drogowej, szereg inwestycji związanych z budową nowych obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów 
sportowych oraz usprawnienie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Wieloletnie zaniedbania zmusiły nas do ciężkiej pracy 
i pochłonęły olbrzymie nakłady finansowe. 

W przeciągu ostatnich lat dokonaliśmy istotnych zmian w infrastrukturze drogowej, w tym w zakresie modernizacji 
oświetlenia ulicznego, jak również infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
Prace komisji były spójne z polityką Wójta Tadeusza Kielana dlatego też współpraca ta przyniosła wymierne korzyści dla mieszkańców Gminy Lubin.
Jako przewodniczący komisji, której przedmiotem działalności były sprawy komunalne, ale przede wszystkim jako mieszkaniec Gminy mocno 
zaangażowałem się w działania, których celem była likwidacja nielegalnego składowania odpadów w Kłopotowie. Widząc jak ogromne zagrożenie  
może stanowić to miejsce postanowiłem sprowadzić media ogólnopolskie - UWAGA TVN. Wierzę, że w najbliższych miesiącach wójt Tadeusz Kielan 
z pomocą radnych i mieszkańców ostatecznie rozwiąże ten problem. 
W dobiegającej końca kadencji brałem czynny udział w pracach komisji rewizyjnej oraz zdrowia i sportu. Podsumowując lata 2014-2018: był to czas 
ciężkiej pracy, która – głęboko w to wierzę - przełożyła się na poprawę warunków życia naszych Mieszkańców. 

MARCIN NYKLEWICZ 
- WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LUBIN
Od początku kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubin. Z wykształcenia jestem nauczycielem, 
a z zamiłowania trenerem piłki nożnej, dlatego zawsze najważniejsze są dla mnie losy dzieci i młodzieży. Uważam, że nasza 
gmina, jak mało, która dba o rozwój naszych najmłodszych mieszkańców. Zarówno nasze przedszkola, jak i szkoły 
zapewniają opiekę oraz nauczają na najwyższym poziomie. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że pieniądze, które 
są inwestowane w oświatę są bardzo dobrze wydane. Najzdolniejsi uczniowie oraz studenci z naszej gminy są nagradzani 
dwa razy do roku przez Wójta Gminy Lubin stypendiami. Również zajęcia sportowe, które odbywają się na obiektach 

gminnych stoją na najwyższym poziomie. Wystarczy tu wspomnieć o Klubie Łuczniczym z Karczowisk, Klubie Tenisa 
Stołowego z Raszówki oraz wszystkich klubach piłki nożnej naszej gminy. Najlepsi sportowcy mają również fundowane stypendia za osiągane wyniki 
sportowe. Jestem pewny, że inwestycje Gminy Lubin w rozwój dzieci i młodzieży są jednymi z najlepszych, które będą owocować w przyszłości.
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MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI INFORMUJE, ŻE WSZYSCY KTÓRZY OD 5 LISTOPADA BĘDĄ SKŁADALI WNIOSKI O WYDANIE PASZPORTU,  
OTRZYMAJĄ DOKUMENT WEDŁUG NOWEGO WZORU.

Nowe paszporty na Święto Niepodległości
Tego dnia wejdzie w życie 

zmiana rozporządzenia 
MSWiA w sprawie 
dokumentów 
paszportowych. Nowe 
dokumenty będą lepiej 
zabezpieczone, a na ich 
stronach znajdą się motywy 
graficzne związane 
z obchodzoną w tym roku 
100. rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Paszporty będą wyposażone 
w jeszcze lepsze zabezpieczenia 
i zapewnią dokumentom 
wysoki poziom ochrony przed 
sfałszowaniem. Jednym 
z zabezpieczeń będzie sztywna 
strona personalizacyjna. 

Umożliwi ona wprowadzenie 
specjalnego zabezpieczenia 
SAFE I – to transparentne 
okienko otoczone polem 
charakteryzującym się 
zmiennymi właściwościami 
optycznymi. Obszar SAFE 
I umożliwia wprowadzenie 
szeregu kombinacji 
zabezpieczeń 
personalizowanych danych 
posiadacza dokumentu, 
zwiększając tym samym 
ochronę przed kradzieżą 
tożsamości. Inne elementy 
zabezpieczające, które będzie 
zawierał nowy paszport, to  
m.in.: element graficzny 
wykonany farbą optycznie 
zmienną, nitka zabezpieczająca 

widoczna w świetle UV oraz 
oznaczenia indywidualne dla 
danego dokumentu.

Warto zaznaczyć, że nowy 
paszport będzie zawierał także 
dodatkowe oznaczenia 
przeznaczone dla osób 
niewidzących 
i niedowidzących. W okładce 
nowego dokumentu 
przewidziano tłoczenie 
zawierające wyraz „Paszport” 
napisane znakami alfabetu 
Braille-a, umożliwiające 
rozpoznanie dokumentu.

Nie będzie obowiązku 
wymiany starych paszportów 
na nowe. Wszystkie 
paszporty w dotychczasowej 
formie graficznej pozostają 

ważne do wskazanego 
w dokumencie terminu.

W związku z 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, 

w internetowym głosowaniu 
wybrane zostały elementy, 
które widoczne będą na 

kartach nowego paszportu. 
Motywy związane są 
z postaciami, wydarzeniami, 
miejscami i symbolami 
ważnymi dla polskiej 
niepodległości. W paszporcie 
znajdą się motywy graficzne 
przedstawiające m.in.: Bitwę 
Warszawską, Antosia 
Petrykiewicza, Godło II RP, 
Grób Nieznanego Żołnierza, 
Ignacego Jana Paderewskiego 
i Józefa Piłsudskiego.

Rozporządzenie 
zawierające wzór 
paszportów dostępne jest 
pod tym linkiem: http://
www.dziennikustaw.gov.pl/
DU/2018/1605

(www.mswia.gov.pl)

Nowe kampanie 
edukacyjne w szkołach 
Gminy Lubin

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przystąpiła do 17. edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
2018 oraz „Przemoc boli”. W szkołach przeprowadzone będą 
specjalne lekcje, trafiły do nich także różne ulotki i materiały 
edukacyjne dostosowane do wieku uczniów. 
Nauczyciele otrzymali materiały przeznaczone do 
przeprowadzenia zajęć w klasach I – „Zostań super 
bohaterem”, w klasach II „Jak znaleźć przyjaciela?” oraz 
w klasach VI-VII  – „Jakie są rodzaje przemocy i jak się przed 
nią bronić” oraz materiały dla rodziców i nauczycieli: 
„Przemoc? Co Robić? Sprawca i ofiara przemocy. Metody 
wczesnej interwencji”. Ponadto dostępne są dla nich 
audycje edukacyjne, plakaty promujące kampanie oraz 
scenariusz zajęć dla nauczycieli. Kampania 
przeciwdziałająca przemocy skupia się na wszystkich 
osobach zaangażowanych w konflikt,  czyli świadku, ofierze 
i sprawcy. 
W ramach drugiej kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł 2018” nauczycielom dostarczono pakiety  ulotek do 
pracy z dziećmi i rodzicami pn.: „Narkotyki to mnie nie 
kręci- DOPALACZE”. Kampania ma za zadanie pokazać 
rówieśnicze formy wsparcia w przypadku zagrożeń 
używania dopalaczy oraz poszerzyć wiedzę rodziców 
i nauczycieli o dopalaczach.  Te materiały skierowane są do 
uczniów w klasach VIII: „Dopalacze?, Narkotyki? Jak 
udzielić pomocy? , „Dopalacze?, Narkotyki? Warto 
skorzystać z pomocy”, „Dopalacze? Bo cię zrujnują. 
O skutkach zażywania” oraz ulotki dla rodziców 
i nauczycieli: „Dopalacze! Skąd się biorą? Jak rozpoznać?” 
Ponadto do szkół trafiły plakaty promujące kampanie oraz 
scenariusze zajęć dla nauczycieli.   (AH, SR)

Nasi zaprzyjaźnieni 
przedstawiciele z Francji wzięli 
udział w III Turnieju 
Piłkarskim o Puchar Związku 
Pracodawców Polska Miedź 
w Polkowicach. Radni Gminy 
Lubin wraz z Francuzami 
stworzyli jedną drużynę 
i w meczach VIP-ów zajęli 
wysokie II miejsce. Niestety 
drużynie piłkarskiej z Francji 
w rozgrywkach grupowych nie 
udało się wyjść z pierwszej fazy 
rozgrywek. 

Naszych gości  zaprosiliśmy 
na „Biesiadę Przyjaciół” 
w Raszówce, podczas której 
rozmawiano o kontynuacji 
współpracy, która będzie 
rozwijana i pomoże pokazać 
bogactwo kulturalne naszych 
regonów.  

Delegację z Sathonay-Camp  
zaprosiliśmy także do  winnicy  
w Osieku, gdzie degustowano 
i podziwiano uprawy winorośli 
oraz  przyglądano się 
produkcji i sposobom 
przechowywania wina. Naszą 
lokalną twórczość 
przybliżyliśmy gościom 

w przepięknym Ogrodzie 
Freya w Bukownej. 

Zorganizowaliśmy tam  
warsztaty, w których 
tworzyliśmy polską 
wersję tabliczek 
botanicznych 

z suszonych roślin i ziół  
zatopionych w wosku. 

Elementami zapachowymi 
były naturalne olejki eteryczne 

oraz zioła pochodzące 
z Ogrodu Freya. Osobą 
najbardziej zaangażowaną 
w warsztaty był mer, który jak 
się okazało, z wykształcenia 
jest farmaceutą. W trakcie 
warsztatów zaprezentował się 
miejscowy zespół z Bukowny 
prowadzony przez właścicielkę 
ogrodu Annę Rawską. 

Wizyta zakończyła się  
1 października, odwiedzinami 
w siedzibie Urzędu Gminy 
Lubin. Goście zobaczyli także 
powstającą wystawę „Gmina 
Lubin –wczoraj i dziś”, która 
mieścić się będzie na trzecim 
piętrze budynku i której 
otwarcie zaplanowano na 12 
października.  (AS, SR)  

WIZYTA DELEGACJI  
Z SATHONAY-CAMP, GMINY 
PARTNERSKIEJ Z FRANCJI
Po raz kolejny w ciągu kilkuletniej współpracy partnerskiej Gminę 
Lubin odwiedził mer wraz z urzędnikami i sportowcami z Sathonay-
Camp francuskiej gminy. Kilkunastoosobowa delegacja gościła w kilku 
naszych miejscowościach, wzięła udział w turnieju piłkarskim i jako jedna 
z pierwszych miała okazję zobaczyć powstającą wystawę „Gmina Lubin –
wczoraj i dziś”, której otwarcie zaplanowano na 12 października w siedzibie 
Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

Radni Gminy Lubin wraz z Francuzami stworzyli jedną drużynę 
i w meczach VIP-ów zajęli wysokie II miejsce.

Naszą lokalną twórczość przybliżyliśmy 
gościom w Ogrodzie Freya w Bukownej.

W trakcie warsztatów 
zaprezentował się 
miejscowy zespół z Bukowny 
prowadzony przez właścicielkę 
ogrodu Annę Rawską.
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Remont nawierzchni w Czerńcu
Na przełomie września i października 
został wykonany remont nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej nr 1231D 
w kierunku Czerńca. Zakres remontu 
obejmował wykonanie nowych warstw 
bitumicznych na odcinku 850 metrów od 
skrzyżowania z droga krajową nr 36, 
wykonanie nowych poboczy oraz zabiegi 
pielęgnacyjne roślinności przydrożnej.
Inwestycja kosztowała 668 516,33 zł, 
z czego Gmina Lubin sfinansowała 434  
535,61 zł (65%), natomiast Starostwo 
Lubińskie pozostałą część tj. 233 

980,72 zł (35%). To pierwszy etap 
inwestycji.
Procedurę przetargową i nadzór 
przeprowadzili urzędnicy Gminy Lubin. 
Drugi etap  inwestycji planowany jest 
w przyszłym roku. Będzie obejmować 
odcinek o długości ok. 550m (do tablicy 
miejscowości Czerniec), warunkiem jest 
jednak dofinansowanie prac przez 
Starostwo Lubińskie. Droga do  Czerńca 
jest drogą publiczną kategorii 
powiatowej  i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy o drogach 

publicznych, za jej utrzymanie 
odpowiedzialny jest zarząd Powiatu 
Lubińskiego. 
Przypomnijmy,  że od wielu lat Powiat 
Lubiński nie dokonywał kompleksowych 
remontów swoich dróg,  a jednocześnie 
wójt Gminy Lubin był częstym 
adresatem skarg mieszkańców na ich 
stan techniczny,  dlatego zdecydowano, 
że nasz samorząd finansuje w większości 
te remonty, a w tym przypadku wyręczył 
powiat i wykonał pierwszy etap 
remontu drogi.  (RR)

– Zdecydowaliśmy się 
zwiększyć kwotę 
dofinansowania tej 

inwestycji z zakładanych 
pierwotnie 66 proc ogólnej 
kwoty zadania do 73 proc. 

Gdybyśmy tego nie zrobili, 
prawdopodobnie kolejny 
przetarg nie przyniósłby 
rozstrzygnięcia. Była to 
jedna z priorytetowych 
inwestycji, o którą 
intensywnie zabiegali radny 
Andrzej Olek oraz sołtys 
Niemstowa Józef 
Kostanowicz i na którą – od 
wielu lat – czekali 
mieszkańcy. Cieszę się, że 
udało nam się dotrzymać 
słowa, bo przyznaję, że po 
czwartym unieważnionym 

przetargu zacząłem tracić 
nadzieję na rozpoczęcie tego 
zadania w bieżącym roku – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

W ramach pierwszego etapu 
zadania wykonywany został 
remont jezdni o nawierzchni 
bitumicznej z jej rozszerzeniem 
do 6 m, odwodnieniem, 

budową chodnika o szerokości 
1,5-2,0 m oraz zjazdów do 
działek przyległych. Ponadto 
wykonane zostały miejsca 
postojowe z kostki betonowej, 

zatoka autobusowa oraz 
przejście dla pieszych. 
Zamontowane również zostały 
barierki ochronne i poręcz 
zabezpieczająca ruch. Wartość 

inwestycji wyniosła 1 mln 720 
tys. zł.

W drugim etapie 
przebudowany zostanie 
kolejny kilometr drogi, od 
zmodernizowanego odcinka 
do bram Kościoła p.w. św. 
Antoniego. Jest to 
kontynuacja inwestycji, więc 
zakres prac nie ulegnie 
zmianie. Modernizacja drogi 
ma się zakończyć w ciągu 
niespełna pięciu miesięcy. 
Wartość inwestycji określono 
na 2,5 mln złotych.  (MG)

W piątym przetargu udało się wyłonić wykonawcę przebudowy drugiego etapu drogi powiatowej w Niemstowie.

RUSZA DRUGI ETAP PRZEBUDOWY 
DROGI W NIEMSTOWIE
Było to możliwe dzięki większemu 
niż pierwotnie zakładano 
dofinansowaniu zadania przez  
Gminę Lubin. Za kolejny etap 
modernizacji drogi w Niemstowie 
– gmina zapłaci 1 mln 830 tys. zł, 
powiat dołoży 680 tys. zł.

WARTOŚĆ CAŁEJ INWESTYCJI  
WYNIESIE 4,22 MILIONA ZŁOTYCH.

Prace wykonane w ramach I etapu inwestycji w Niemstowie

Nowe boisko wielofunkcyjne 
w Wiercieniu

Zakończyła się 
procedura odbioru 
technicznego nowego 
boiska, z którego mogą bez 
ograniczeń korzystać 
mieszkańcy Wiercienia. Jest 
ono wielofunkcyjne i już 
przyciąga wielu amatorów 
różnych zespołowych 
dyscyplin sportowych, które 
mogą być rozgrywane na 
świeżym powietrzu. 

Boisko powstało na terenie 
działki nr 517/2. Jest 

wielofunkcyjne co w praktyce 
oznacza, że może być 
wykorzystywane do gry w piłkę 
ręczną, siatkówkę, koszykówkę 
i tenis ziemny. Ma nawierzchnię 
poliuretanową  i wymiary 19 x 
38m. Oczywiście zadbano także 
o kompletne wyposażenie,  
wykonanie odpowiedniego  
dojścia oraz opaski wokół 
boiska z kostki betonowej. 
Zamontowano także  
piłkochwyty, czyli siatki 
zatrzymujące mocne piłki przed 

ich ucieczką na sąsiednie 
tereny. Uporządkowano teren 
i są już także elementy małej 
architektury, czyli ławki i kosze 
na śmieci. Inwestycja  
kosztowała 410 tys. zł,  
15 tysięcy dołożyła do niej rada 
sołecka Wiercienia.  O tym, jak 
bardzo ten obiekt był 
wyczekiwany w Wiercieniu 
świadczą pierwsze rozgrywane 
już mecze, w których aktywnie 
uczestniczą także sąsiedzi 
z gminy Miłkowice.   (FM, SR)
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KLUB BĘDZIE PRZEZ ROK BEZPŁATNY DLA RODZICÓW  

Nowa dotacja z Unii Europejskiej na klub dziecięcy 
„Klub Dziecięcy w Krzeczynie 
Wielkim” - taki tytuł ma nowy 
projekt Gminy Lubin, który 
doczekał się dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Gmina Lubin zajęła 
bardzo wysokie szóste miejsce na 
liście rankingowej wniosków 
o dofinansowanie projektów, na 
której było 71 projektów 

z Dolnego Śląska.
Na funkcjonowanie w 2019 roku 
nowotworzonej placówki 
przeznaczonej dla dzieci do lat 3 
gmina otrzyma 347 040,75 zł. 
Wkład własny wyniesie 66 868,00 
zł czyli 15% całkowitej kwoty 
przedsięwzięcia.  W klubie będą 
organizowane zajęcia dostosowane 
do potrzeb i możliwości dzieci 

w wieku do 3 lat oraz zajęcia 
dodatkowe z języka angielskiego, 
rytmiki, oraz konsultacje 
z fizjoterapeutą i logopedą. Projekt 
zakłada, że przez 12 miesięcy jego 
trwania koszt pobytu dziecka 
w klubie dziecięcym będzie zerowy  
dla rodzica. Okaże się to 
z pewnością dużym wsparciem dla 
mieszkańców gminy.

W tym roku trwa remont tego 
obiektu  i jest on dostosowywany 
do potrzeb dzieci i wyposażany 
w niezbędne sprzęty i urządzenia. 
Przypomnijmy, że na prace 
budowlane i adaptacyjne budynku, 
gmina pozyskała wcześniej 
dofinansowanie z innego źródła tj. 
ze środków krajowych w ramach 
programu „MALUCH+” 

Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. 
Nowe dofinansowanie pochodzi 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 8 Rynek 
Pracy, Działanie 8.4 Godzenie 
życia zawodowego prywatnego. 

(DP)

Nowa Chmielowa  
w Krzeczynie Małym

Dobiega końca przebudowa ul. 
Chmielowej w Krzeczynie Małym. Zakres 
zadania obejmuje wykonanie nawierzchni 
z kostki betonowej na odcinku o długości 
ok. 200 metrów, poboczy z kruszywa, 
przebudowę przepustu i zjazdu oraz 

porządkowanie terenów przyległych po 
wykonaniu prac. Wartość inwestycji 
wynosi 260 tys. zł, a jej odbiór techniczny 
planowany jest w pierwszych dniach 
października.

 (RI/MG)

W ubiegłym roku 
zabezpieczono na ten cel 
w budżecie Gminy Lubin130 
tysięcy, później  pozyskano 
także kilka zewnętrznych 
dofinansowań z:  
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 65 tysięcy, 
Fundacji Polska Miedź 40 
tysięcy,  Powiatu 
Lubińskiego 30 tysięcy i 175 
tysięcy z Narodowego 
Funduszu Ochrony 

Środowiska . Za prawie 440 
tysięcy, w wyniku przetargu 
kupiono lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki 
Iveco .

Jest fabrycznie nowy, wy-
produkowany w tym roku, 
przystosowany do przewozu  
sześciu osób, w kabinie ma 
radiotelefon, całość 

specyficznego oświetlenia jest 
homologowana. Zabudowa 
pożarnicza to m.in. skrytki, 
szuflady, tace, przegrody  na 
sprzęt, motopompa, zbiornik 

na wodę o pojemności tysiąca 
litrów.

Przekazanie nowego wozu 
planowane jest w ostatnich 
dniach października. OSP 

Czerniec będzie tym samym 
ósmą, z naszych dziewięciu 
jednostek OSP, wyposażo-
nych w samochód. 

(SR)

Pod koniec października do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu trafi nowy lekki samochód  
ratowniczo-gaśniczy. Będzie to już nasza ósma jednostka wyposażona w samochód. Do tej pory strażacy  
z Czerńca dysponowali wyłącznie motopompą. 

SAMOCHÓD RATOWNICZO-
GAŚNICZY DLA OSP CZERNIEC
W ciągu 
ostatnich trzech 
lat stopniowo 
remontowano 
remizę OSP 
Czerniec i 
przyległy garaż, 
więc trudno 
się dziwić, że 
strażacy zaczęli 
zabiegać o kupno 
samochodu. 
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„Temat zastępczy” – to artykuł, który ukazał się w tygodniku Gazeta Lubińska. Czytamy w nim o działaniach władz 
Gminy Lubin w sprawie nielegalnego wysypiska i próbie naprawienia błędu, jakim bez wątpienia było wydanie przez 
starostę lubińskiego Adama Myrdę zezwolenia na zbieranie i magazynowanie odpadów na działce w Kłopotowie.

MEDIA O WYSYPISKU 
W KŁOPOTOWIE

W CIĄGU OSTATNICH KILKU 
LAT SKŁADOWISKO 
W KŁOPOTOWIE PŁONĘŁO 
CZTEROKROTNIE. KOSZTY 
OSTATNIEGO POŻARY 
Z SIERPNIA 2017 R., KTÓRE 
PONIOSŁA GMINA LUBIN 
WYNIOSŁY POD 21 TYS. ZŁ.

Miejskie wysypisko dobija mieszkańców Lubina smrodem, a służby prezydenta „ratują” gminę wiejską

Temat zastępczy
O tym, że najlepszą obroną jest atak, wiemy nie od dziś. Prawdopodobnie w myśl tej dewizy postanowiły działać 

władze miasta, które ewidentnie nie radzą sobie z zaciskającym pętlę nad Lubinem smrodem, dobiegającym z 

miejskiego wysypiska. Jednak problem jest zbyt śmierdzący, by odwrócić od niego uwagę. Mieszkańcy mają dość 

i zaczynają się wstydzić tego, że mieszkają w Lubinie.

Tak było w przypadku pani Janiny z osiedla Przylesie.

– Mam jedną wnuczkę, na którą naprawdę długo czekałam. Dlatego chciałam, by jej pierwsze urodziny były wyjątko-

we. Starannie się do nich przygotowywałam, organizując przyjęcie na działce. Zaprosiłam rodzinę z różnych stron Pol-

ski, bo uroczystość była dla nie naprawdę ważna. Przeraźliwy smród popsuł nasze spotkanie, tego dnia nie można było 

wysiedzieć na zewnątrz, trzeba było uciekać do domu i szczelnie pozamykać okna. Zwyczajnie było mi wstyd – wspo-

mina pani Janina ze łzami w oczach.
To tylko jeden z wielu przykładów na to, że smród z lubińskiego wysypiska sprawia, że mieszkańcy zaczynają mieć 

dość swojego miasta.
Problemu nie widzą i chyba nie czują władze miasta. W przeciwnym razie jakieś działania zostałyby podjęte, a 

tych nie widać, na wysypisku zarządzanym przez spółkę MUNDO, w której 100 proc. udziałów ma Prezydent Miasta 

Lubina.
Tymczasem miejski portal proponuje temat zastępczy – nielegalne składowisko odpadów w Kłopotowie, pomijając 

fakt, że na jego budowę zgodę wydał obecny starosta lubiński Adam Myrda, a skutki jego decyzji do dziś trudno napra-

wić.
– Szacujemy, że 70 procent tego, co dzisiaj znajduje się na tym składowisku, przyjechało do Kłopotowa po tym, jak 

cofnęliśmy zezwolenie i po tym, jak Prokuratura Rejonowa w Lubinie nie podjęła na nasz wniosek w sierpniu 2016 ro-

ku działań zabezpieczających składowisko przed dalszym przywożeniem tu odpadów – mówi miejskiemu portalowi lu-

bin.pl Ewelina Ligęza, kierownik referatu ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

Precyzja pani kierownik co do tego, które śmieci są starostwa, a które gminy jest co najmniej zaskakująca, ponieważ 

są to wielkości jeśli nie w ogóle, to przynajmniej bardzo trudno policzalne. Gmina Lubin nie zamiata problemu pod dy-

wan. Cały czas prowadzone jest postępowanie administracyjne w tej sprawie, którego celem jest naprawienie błędu sta-

rostwa, jakim było wydanie pozwolenia na budowę wysypiska odpadów w Kłopotowie – odpowiada Maja Grohman, 

rzecznik prasowy wójta Gminy Lubin.

Do postępowania prowadzonego przez Gminę włączył się Prokurator. W październiku ubiegłego roku z inicjatywy 

Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana i Wojewody Dolnośląskiego odbyło się spotkanie, na którym była poruszana do-

syć szeroko sprawa gromadzenia odpadów w Kłopotowie. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele 

WIOŚ i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prezydent Lubina w nim nie uczestniczył.

Odbywały się też spotkania robocze ze Starostą Lubińskim, policją, strażą pożarna,celem wypracowania działań, 

które mogą ukrócić proceder przywożenia odpadów do Kłopotowa. Uczestniczyli w nich również Poseł Krzysztof Ku-

bów, sołtys i Radny z Kłopotowa.
– W marcu bieżącego roku skierowaliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego wniosek z prośbą o zmianę przepi-

sów związanych z gospodarowaniem odpadami, które ukrócą proceder nielegalnego składowania odpadów. Podjęli-

śmy również współpracę z kancelarią prawną, która przygotowuje obecnie ekspertyzę mającą pomóc nam ostatecznie 

rozwiązać problem. Wiemy, że pan prezydent Robert Raczyński uważa, że „prawo jest durne” – powiedział to przecież 

publicznie – my jednak  działamy zgodnie z jego literą gwarantując mieszańcom, że problem Kłopotowa ostatecznie zo-

stanie rozwiązany – dodaje rzeczniczka wójta.

Miejski portal, powołując się na przykład Głogowa, który podjął się szybkiej likwidacji miejscowego wysypiska, naj-

wyraźniej nie do końca zgłębił temat, bądź zwyczajnie go nie zrozumiał.

W Głogowie dla terenu, na którym składowano odpady nie było wydanego zezwolenia przez starostę czy marszałka. 

Dlatego też prezydent Głogowa mógł wydać decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów.

Ponieważ tak się nie stało w ramach postępowania egzekucyjnego zadecydowano o wykonaniu zastępczym usunięcia 

odpadów, co ma zrobić prezydent.
Nie ma tu analogii do sytuacji w Kłopotowie. W przypadku tego składowiska starosta lubiński wydał w grudniu 2014 

r. decyzję  zezwalająca R-POWER na zbieranie (i magazynowanie) odpadów na działce nr 52/3 obręb Kłopotów. Kon-

trolę przedsiębiorcy w ramach tego zezwolenia zobowiązany był prowadzić Starosta.

Po cofnięciu zezwolenia R-POWER zobowiązany był do zabrania odpadów, co wynika z przepisów ustawy o odpa-

dach, ale tego nie zrobił. Powinno wtedy „wejść” starostwo z postępowaniem egzekucyjnym i wymusić usunięcie zgro-

madzonych tam odpadów, a gdyby i to nie przyniosłoby skutku – starostwo powinno usunąć odpady na własny koszt w 

ramach wykonania zastępczego .
Tak się jednak nie stało a dziś Gmina Lubin ponosi konsekwencje zbyt pochopnie podjętej przez starostwo zgody po-

wstanie wysypiska.
Dla mieszkańców Kłopotowa i okolicznych miejscowości najważniejszy jest fakt, że przeprowadzone tam liczne kon-

trole wykazały że gromadzone tam odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych.
 (źródło Gazeta Lubińska) 
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W OBORZE ADAPTACJĘ 
„PRZEDWIOŚNIA” CZYTALI:
Jadwiga Barykowa – Katarzyna Błachuta
Cezary Baryka – Krzysztof Kandut
Seweryn Baryka – Andrzej Mytkowski
Szymon Gajowiec – Tadeusz Kielan
Młoda Ormianka – Małgorzata Zaorska
Nuri-Pasza – Łukasz Kurowski
Szaumianic – Jakub Konieczny
Hipolit Wielosławski – Marcin Bulerski
Karolina Szarłatowiczówna – Bogumiła Parkietna
Laura Kościeniecka – Iwona Cierlik
Ksiądz Anastazy – ks.Paweł Kajl
Wielosławska – Anna Zbrzyzna
Wójcio Skalnicki – Sławomir Cierlik
Służący Maciejunio – Paweł Słota
Władysław Barwicki – Jacek Lasota
Wanda Okrzyńska – Agnieszka Borys
Towarzysz pierwszy – Piotr Zorski
Towarzyszka – Małgorzata Mastarska–Gaworczyk
Woźnica – Jarosław Słota
Towarzysz drugi – Grzegorz Hendrykowski
Rewolucjoniści: Sławomir Antkowiak, Wojciech 
Chowański, Jarosław Gaworczyk, Tomasz Kotwas, 
– Piotr Kowalczyk, Adam Marszałek, Robert 
Parkietny, Damian Pielech, Mirosław Rodzik, Adam 
Sroka, Krzysztof Zelma

W Zimnej Wodzie odczytał go 
radny gminy Marcin Nyklewicz. 
Narodowe Czytane 
zorganizowano zinicjatywy wójta 
Gminy Lubin, Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Raszówce, Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin oraz dzięki 
zaangażowaniu zespołu Zachęta 
i mieszkańców Zimnej Wody oraz 
Wiercienia.

Czytanie „Przedwiośnia” 
rozpoczęło się od pięknie 
odśpiewanej Bogurodzicy. Aktorzy 
przebrani w stroje z lat 
dwudziestych ubiegłego wieku, 
bardzo profesjonalnie odegrali 

swoje role. W przerwach pomiędzy 
tekstami wraz z publicznością 
śpiewali patriotyczne pieśni, które 
wprowadzały podniosły nastrój.  
Patriotyczną oprawę dopełniała 
obecność członków 
Chojnowskiego Związku 
Strzelectwa Rzeczypospolitej pod 
dowództwem ppor. Czesława 
Dula. Zespół Zachęta 
przygotował patriotyczny 
poczęstunek, na stołach 
królowały biało-czerwone ciasta, 
a uczestnicy imprezy zostali 
poczęstowani staropolską zupą 
grochową. 

CZYTANIE W OBORZE 
Nad inscenizacją 

„Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego, przygotowaną 
przez Stowarzyszenie Kwiaty 
Obory oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Raszówce- Filię 
w Oborze, przy wsparciu 
finansowym Gminy Lubin , od 
początku do końca, czuwały  
Patrycja Słota i Urszula  Mularz.

Po uroczystej Mszy Świętej 
korowód rewolucjonistów 
i licznie przybyłych mieszkańców 
Obory przeszedł na skwer, gdzie 
odbyło się Narodowe Czytanie. 
Szczególną sympatię widzów 
zdobył Krzysztof Kandut jako 
Cezary Baryka, który swoją rolę 
odegrał po mistrzowsku.

To była wyjątkowa uczta 
literacko-artystyczna, która na 
długo zapisze się w pamięci 
uczestników i licznie 
zgromadzonej publiczności.

 (AI)

W ZIMNEJ WODZIE   
ADAPTACJĘ  
„PRZEDWIOŚNIA” CZYTALI:
Seweryn Baryka – Marek Pęciak
Cezary Baryka – Sebastian Niemiec, Przemysław 
Plichta, Sylwester Plichta
Jadwiga Barykowa – Zuzanna Pęciak
Dziad Kalikst – Tadeusz Kielan
Hipolit – Paweł Łukasiewicz
Matka Hipolita – Józefa Plichta
Laura Kościeniecka – Edyta Szymańska
Karolina Szarłatowiczówna –  Aleksandra Pęciak
Ksiądz Anastazy – Grzegorz Obara
Narratorki – Pelagia Plichta, Aneta Tutko,  
Martyna Kot
Recytacja wierszy: Nikola Koza,  
Dezyderiusz Pomykała
Oprawa muzyczna – Zespół Zachęta
Kompozycja podkładu muzycznego  
– Aleksandra Kot
Prowadzący – Joanna Nyklewicz, 
Wojciech Wojtałowicz
Nad całością czuwała reżyserka i scenarzystka – 
Teresa Kot.

(AI, fot. IT)

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę  
niepodległości jest więc formą uczczenia jubileuszu.

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA” 
W ZIMNEJ WODZIE I OBORZE

Z okazji tej  ogólnopolskiej  akcji Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda, wystosował do czytających list.  

AKTORZY ORAZ UCZESTNICY SPOTKANIA 
OTRZYMYWALI EGZEMPLARZ 
SPECJALNIE NA TĘ OKAZJĘ WYDANEGO 
„PRZEDWIOŚNIA”, KTÓRE UFUNDOWALI 
GMINA LUBIN WRAZ Z GMINNĄ 
BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W RASZÓWCE. 



11ROLNICTWO

Jeszcze w niektórych 
gminach trwają obchody 
dożynkowe po zbiorach 
żniwnych a już inspektorzy 
Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
oraz radcy Państwowej 
Inspekcji Pracy  
przygotowują kolejne 
wizytacje, tym razem 
jesiennych prac okopowych, 
podczas których, apelują do 
rolników o ostrożną 
i bezpieczną pracę. 

Praca rolnika jest 
wielozadaniowa i ciężka, 
uzależniona w szczególny 
sposób od pory roku i pogody. 

Bardzo ważne jest, aby na co 
dzień stosować kilka prostych 
zasad, które pozwolą uniknąć 
tragicznych w skutkach 
wypadków w szczególności 
podczas pracy z maszynami 
i urządzeniami rolniczymi:
 Przed przystąpieniem do 

pracy z maszynami 
i urządzeniami należy zapoznać 
się z ich instrukcjami obsługi 
i przestrzegać stosownych 
zapisów;
 Agregowanie maszyn 

i narzędzi powinno być 
wykonane jedynie przez 
kierowcę ciągnika chyba, że 
producent w instrukcji obsługi, 

określa inny sposób;
 Przed wyjazdem 

z gospodarstwa na drogę 
publiczną należy zabezpieczyć 
zestaw w taki sposób, aby nie 
stanowił zagrożenia dla innych 
uczestników ruchu drogowego;
 W pobliżu pracujących 

maszyn nie powinni znajdować 
się ludzie i zwierzęta;
 Wszelkie przekładnie 

i wały przegubowo-
teleskopowe powinny być 
zabezpieczone wymaganymi 
osłonami;
 Niedopuszczalne jest 

przewożenie ludzi na 
ładunkach objętościowych.

Więcej informacji można 
znaleźć w broszurze i ulotce 
„Dobre praktyki BHP przy 
uprawie i zbiorze roślin 
okopowych”, które dostępne są 
w  jednostkach organizacyjnych 
Kasy. 

Ponadto informacje 
o szkoleniach, konkursach 
i innych wydarzeniach 
organizowanych przez KRUS 
znajdują się na stronie 
internetowej www.krus.gov.pl, 
(zakładka ‘wydarzenia 
prewencyjne’) oraz 
w placówkach KRUS.

(AF- KRUS w Polkowicach) 

Jesienne prace polowe – KRUS przypomina

Dolnośląskie Dożynki 
Rolników  zorganizowano 
w miejscowości Zacisze koło 
Lwówka Śląskiego. 
Zainaugurowała je uroczysta 
msza święta, a po niej 
zorganizowano tradycyjny 
pochód dożynkowy i konkurs 
na koronę żniwną. Powiat 
lubiński reprezentowały dwa 
wieńce przygotowane przez 
nasze sołectwo Gorzyca  oraz 
mieszkańców Wysokiej 
w gminie Rudna. Gminę 
Lubin, oprócz nagrodzonych 
reprezentował wójt Tadeusz 

Kielan oraz Norbert 
Grabowski przewodniczący 
Rady Gminy.

W bardzo uroczysty sposób 
dziękowano także rolnikom za 
ich dotychczasowe 
osiągnięcia i pracę na rzecz 
samorządu rolniczego. Złoty 
medal za zasługi odebrał Jan 
Olejnik, radny Gminy Lubin.  
Nasz inny reprezentant, 
Franciszek Lesicki na co dzień 
przewodniczący Rady 
Powiatowej Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej otrzymał 
specjalny dyplom z wyrazami 
uznania od Cezarego 
Przybylskiego Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
oraz Leszka Grali prezesa 
DIR. Słowa uznania w nim 
zawarte warto zacytować:  
„Świadomi tego z jak wieloma 
trudnościami przychodzi 
obecnie borykać się polskim 
rolnikom, tym bardziej 

chylimy przed Panem czoło 
i gratulujemy owoców 
rolniczego trudu, który 
przekłada się na dobro nas 
wszystkich”.

W czasie dożynek było 
wiele zabaw i konkursów 
zarówno dla dorosłych jak 
i dzieci oraz występy 
zespołów ludowych. Temu 
rolniczemu świętu 
towarzyszył Piknik 
Wieprzowy, który jest 
organizowany przez Krajową 
Radę Izb Rolniczych i ma za 
zadanie promować polskie 
artykuły rolno-spożywcze, co 
powinno prowadzić do 
poprawy warunków zbytu 
płodów i produktów rolnych.  

Można było więc 
degustować różne mięsne 
potrawy i usystematyzować 
wiedzę o jakości i rodzajach 
mięsa, jego właściwościach, 
zawartości składników 

odżywczych oraz roli 
w codziennej diecie. 
Była to także okazja 
do promocji 
właściwego 
traktowania zwierząt 
oraz rozmowy o tym, jak 
szanować jedzenie.  (SR)

Podczas VII 
Dolnośląskich 
Dożynek Rolników 
złotym medalem 
nagrodzono 
Jana Olejnika, 
sołtysa Gorzycy 
i jednocześnie 
radnego Gminy 
Lubin oraz 
Franciszka 
Lesickiego, 
przewodniczącego 
Rady Powiatowej 
Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej. To 
podziękowania 
za zasługi 
dla polskiego 
rolnictwa 
i rolniczego 
samorządu. 

MEDALE I PODZIĘKOWANIA 
DLA NASZYCH ROLNIKÓW
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Choć w Gminie Lubin o czym już informowaliśmy, jest już tylko 
1316 rolników uprawiających powyżej 1 ha ziemi, to prawie 
wszyscy mają swoje ogrody, sady, czy też pięknie zadbane 
rośliny wokół domostw. Dlatego kiedy przychodzi czas dożynek 
i zgodnie z tradycją organizuje je wiele naszych sołectw, to 
wszyscy świętują.

DOŻYNKOWE 
SPOTKANIA 

KŁOPO- TÓW

CHRÓSTNIK

NIEMSTÓW

Dożynki to bowiem także doskonały czas na wzajemne poznanie się integrację i zabawę. To także czas na 
rozmowy, zarówno na miłe, jak i trudniejsze tematy, dlatego wszystkie te spotkania zawsze uwzględnia w swoim 
kalendarzu wójt Tadeusz Kielan. W jedną z wrześniowych sobót w gminnych dożynkach towarzyszył mu Krzysztof 
Kubów poseł na Sejm RP oraz Paweł Kura wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

- Zebrane plony, ich owoce w postaci chleba i nasze dożynkowe spotkania, bardzo mnie cieszą  i wiem, że 
podobają się wielu mieszkańcom. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, w których sołectwa z własnej 
inicjatywy, same organizują dożynkowe święta, zapraszają na nie swoich sąsiadów i przyjaciół, by 
wspólnie świętować. Gratuluje Wam i życzę zawsze dobrych siewów, i jeszcze lepszych zbiorów – 
mówił wójt Tadeusz Kielan. Do tych życzeń i podziękowań za codzienny rolniczy trud, dołączał się 
także poseł Krzysztof Kubów.  

W Kłopotowie mieszkańcy od 
kilku lat spotykają się na dożynkach 

w miejscowej świetlicy. 
Tradycyjnie robią także 

pamiątkową zbiorową 
fotografię a radny Patryk 

Jarkowiec dba o wywołanie 
tej  ubiegłorocznej i wręcza 
ją uczestnikom dożynek. 
Tak samo było i w tym 
roku. 

Na stołach gościły 
tradycyjne potrawy 

i napitki, a wszystkim 
umilały czas występy  

zaproszonego z tej okazji 
zespołu Siedlecka Nuta.
- Dziękuje wszystkim za 

przybycie, a szczególne 
podziękowania kieruję do osób, 
które pomogły w przygotowaniu 
naszego spotkania – mówił Robert 
Rzemień, sołtys Kłopotowa.

W Kłopotowie jest kilku rolników, 
wśród nich małżeństwo Teresa 
i Kazimierz Woch.

- Zbiory zboża były przeciętne, 
straty nie były zbyt duże. Czekamy  
teraz jak obrodzą ziemniaki – mówi 
Kazimierz Woch, który 
w Kłopotowie mieszka od ponad 30 
lat. Razem z żoną bardzo sobie cenią 
życie na wsi i jego codzienną 
regularność, w  tym wczesne 
wstawanie, które jak podkreślają 
służy dobremu zdrowiu.    

W Niemstowie co roku dożynki 
organizowane są na placu naprzeciwko 
świetlicy, ale tym razem było zbyt ulewnie 
i w związku z tym piękne kolorowe 
dożynkowe ozdoby cieszyły tylko tych, 
którzy poszli je podziwiać. Wszyscy 

musieli się przenieść do świetlicy, ale 
miejsca wystarczyło dla wszystkich, tak 
samo jak smakowitych kiełbasek 
i kaszanek z grilla. Po raz pierwszy 
starostą  dożynek został Piotr Sołomonik.

- To duży zaszczyt, choć sam nie jestem 

Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, 
w których sołectwa z własnej 
inicjatywy, same organizują dożynkowe 
święta, zapraszają na nie swoich sąsiadów 
i przyjaciół, by wspólnie świętować. 
Gratuluje Wam i życzę zawsze dobrych 
siewów, i jeszcze lepszych zbiorów – 
mówił wójt Tadeusz Kielan.

Dożynkowe ozdoby 
w Niemstowie jak 
zawsze przyciągały 
wzrok.

Przy okazji zabawy dzieciom przypomniano podstawowe  
zasady bezpieczeństwa

Deszcz nikomu nie przeszkodził, a wręcz przeciwnie, 
była okazja do dwóch spotkań. 

Pamiątkowa, coroczna zbiorowa fotografia w Kłopotowie.
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W Goli zorganizowano natomiast festyn „Pożegnanie lata”. 
Przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców 
wsi i w tych zabawach nie przeszkodził nawet deszcz, bo część 
dmuchawców udało się wnieść do miejscowej świetlicy. 
Wieczorem w tej samej sali bawili się dorośli mieszkańcy Goli.
- Mamy wielu nowych mieszkańców, dlatego przykładamy tak 
dużą wagę do integracji. Tego typu spotkania pozwalają nam 
się poznać, polubić i inicjować kolejne fajne przedsięwzięcia – 
mówi Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin 

i mieszkaniec Goli. Dołączy do nich niedługo także poseł 
Kubów z rodziną, który buduje dom w Goli i właśnie miał 
okazję poznać część jej mieszkańców.
Festyn zorganizowała sołtys Izabela Dydak-Ród wraz z radą 
sołecką. Było wiele smacznych potraw z grilla, mnóstwo 
smakołyków przyniesionych także przez mieszkańców 
i zabawa przy dobrej muzyce do przysłowiowego białego 
rana. 
 (SR, AI)

GOLA

CHRÓSTNIK

NIEMSTÓW

MIŁOSNA

W Chróstniku pogoda 
mocno pokrzyżowała 
plany sołtys Elżbiety 
Białosiewicz.  Festyn 
dożynkowy musiał 
zostać podzielony na 
dwie części. W sobotę 
mieszkańcy mogli 
obejrzeć występ zespołu 
Roztoka z Rudnej, 
a dzieci porozmawiać 
o bezpieczeństwie 
z policjantką Anną 
Szajbler. Po warsztatach 
mali mieszkańcy 
Chróstnika dostali 
odblaski i kamizelki żeby 
czuli się jeszcze  
bezpieczniej w drodze 
do szkoły. Wieczorem 
pomimo deszczu odbyła 
się dyskoteka pod 
gwiazdami, na której 
mieszkańcy bawili się, 
aż do pierwszej w nocy. 
Drugiego dnia na 
świetlicy odbyły się 
konkursy dla całych 
rodzin. Można było 
sprawdzić się w jeździe 
na nartach czy sadzeniu 
ziemniaków. Wszyscy 
świetnie się bawili. 
Równolegle odbyły się 
warsztaty bartnicze, na 
których dzieci poznały 
pracę pszczelarza 
i zwyczaje pszczół.  

musieli się przenieść do świetlicy, ale 
miejsca wystarczyło dla wszystkich, tak 
samo jak smakowitych kiełbasek 
i kaszanek z grilla. Po raz pierwszy 
starostą  dożynek został Piotr Sołomonik.

- To duży zaszczyt, choć sam nie jestem 

rolnikiem, to bardzo sobie cenię życie na wsi. 
Tu wszyscy się wspierają i kiedy trzeba 
pomagają sobie – mówił starosta dożynek.

W imieniu sołectwa wszystkim za 
przybycie dziękował Andrzej Olek, życząc 
jednocześnie doskonałej zabawy.

W Miłosnej sołeckie dożynki są 
organizowane w wiejskiej świetlicy. W tym 
roku umiliły je występy młodych artystek 
z Gminy Lubin z zespołów „Szczypta amoku” 
i „Stokrotki”.Dożynki zorganizował sołtys 
Eugeniusz Wawryk, mając oczywiście silne 
wsparcie mieszkanek Miłosnej. Uczestnicy  
dożynek odśpiewali wszystkim gromkie 
„Sto lat”. 

Duże gospodarstwo w Miłosnej, ponad 
100 ha ma Józef Myśków.

- Jestem rolnikiem od urodzenia. Na 
przestrzeni 40 lat bardzo się jednak moje 
gospodarstwo zmieniło, kiedyś miałem dużą 
hodowlę. Tu niestety nie są dobre ziemie dla 
rolników, dobre plony mam raz na 10 lat. Dziś 
to moja córka już wszystkim zarządza, ale ja 
jej ciągle doradzam i zajmuje się 
pszczołami.  Mam 70 pszczelich 
rodzin, bo z  samej roli ciężko żyć – 
mówi Józef Myśków. 

– Kilka lat temu mieliśmy 
ok. 100 mieszkańców, dziś 
jest ok. 240 – mówi 
Eugeniusz Wawryk – Jest 
sporo młodych ludzi 
i staramy się wszystkich 
zintegrować.

Z inicjatywy radnej 
Sylwii Pęczkowicz-
Kuduk w Miłosnej 
działają „Miłosne 
Babki”, które wspólnie 
z mieszkankami Buczynki 
i Miłoradzic, dzięki  
wsparciu ze Stowarzyszenia  
Wrzosowa Kraina organizują 
wiele ciekawych tematycznych 
spotkań poświęconych m.in. 
zdrowej kuchni. 

Wójtowi Tadeuszowi Kielanowi 
w wielu gminnych dożynkach, m.in. 

w Niemstowie towarzyszył Krzysztof 
Kubów poseł na Sejm RP oraz Paweł 

Kura wiceprezes Związku Pracodawców 
Polska Miedź.

Dożynkowe ozdoby 
w Niemstowie jak 
zawsze przyciągały 
wzrok.

Zabawę umiliły występy 
młodych artystek 

z Gminy Lubin z zespołów 
„Szczypta amoku” 

i „Stokrotki”.

Przy okazji zabawy dzieciom przypomniano podstawowe  
zasady bezpieczeństwa

Deszcz nikomu nie przeszkodził, a wręcz przeciwnie, 
była okazja do dwóch spotkań. 
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Organizacja dożynek to 
zasługa sołtysów i rad 
sołeckich oraz duże 
zaangażowanie mieszkańców.  
W Miroszowicach bawiono się 
na świeżym powietrzu przy 
szkolnym boisku i placu 
zabaw, co skrzętnie 
wykorzystali najmłodsi 
urządzając gry i zabawy.  
Starostami dożynek było 
małżeństwo Adam i Elżbieta 
Kurko, którzy choć rolnikami 
nie są, to z przyjemnością 
kultywują tradycję. Do 
zabawy wszystkich 
angażował Piotr Jurenc 
prezes Stowarzyszenia 
„Bocianie gniazdo”, które 
współorganizowało dożynki. 
Wójtowi Tadeuszowi 
Kielanowi wręczono ogromną 
mapę Miroszowic 
z zaznaczonymi nowymi 

drogami i miejscami 
czekającymi na asfalt.
- Dużo udało nam się już 
zrobić w tym zakresie 
i obiecuję, że jeśli tylko będę 

miał taką możliwość, to 
w kolejnych latach będziemy 
konsekwentnie budować 
nowe drogi – mówił wójt.
Niespodziewanie okazało się, 

że wójt jest laureatem 
ogłoszonego podczas 
miroszowickich dożynek 
konkursu na najlepszą 
nalewkę. Organizatorzy nie 
wiedzieli, kto ją przyrządził 
bowiem zgłosiła ją do 
konkursu pod swoim 
nazwiskiem skarbnik 
gminy, a faktycznego 

autora ujawniła dopiero po 
ogłoszeniu wyników. Była to 
nalewka z 40 owoców 
 i 4 kwiatów.

MIROSZOWICE

GOGOŁOWICE WIERCIEŃ I ZIMNA WODA

W Gogołowicach także bawiono się na powietrzu na 
terenach przy wiejskiej świetlicy. Mieszkańcy przynieśli 
domowe smakołyki , sołtys Urszula Kwaśna zadbała 
o ciepły i pożywny bigos, było dużo słodkości dla 
najmłodszych, a do tego strawa duchowa w postaci 
występów najmłodszych mieszkańców Gogołowic 
i zespołu Pastuszkowie. W tym sołectwie, tak jak 
w większości wsi Gminy Lubin jest coraz mniej rolników, 
ale wszyscy znają i cenią swoje korzenie, dlatego nawet 
jak zostanie tylko jeden rolnik, to wspólne dożynkowe 
spotkania będą kultywowane. Za tę możliwość integracji 
i spotkania dziękowali mieszkańcom Gogołowic wójt 
Tadeusz Kielan, Norbert Grabowski przewodniczący 
Rady Gminy Lubin i Sylwia Pęczkowicz-Kuduk 
wiceprzewodnicząca rady.

W Wiercieniu i Zimnej 
Wodzie najpierw 
dziękowano za plony 
podczas uroczystych mszy 
świętych, a później 
spotkano się w wiejskich 
świetlicach na wieczornych 
zabawach. Na stołach 
królowały domowe ciasta, 
sałatki i różne smakołyki.  
Na parkiecie zaś tańczono 
i bawiono się do 
przysłowiowego białego 
rana. To miejscowości 
oddalone od miasta i nie ma 
w nich tak dużo nowych 
mieszkańców, dlatego 
społeczności doskonale się 
znają i jeszcze lepiej 
wspólnie bawią.    

Wójtowi Tadeuszowi Kielanowi wręczono 
ogromną mapę  - Dużo udało nam się już 
zrobić w tym zakresie i obiecuję, że jeśli 
tylko będę miał taką możliwość, to w 
kolejnych latach będziemy konsekwentnie 
budować nowe drogi – mówił wójt.

W Gogołowicach bawiono się  
na powietrzu na terenach przy  
wiejskiej świetlicy

Strawę duchową zapewnili najmłodsi 
mieszkańcy Gogołowic i zespół 
Pastuszkowie.

Uroczyste podziękowanie za plony 
w Wiercieniu

Na parkiecie 
w Zimnej 
Wodzie 
bawili się 
i młodzi 
mieszkańcy 
wsi, ich 
rodzice 
i dziadkowie. 
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Dmuchańce i skakańce, 
animacje i konkursy dla dzieci 
oraz liczne smakołyki – nie 
tylko dla najmłodszych – to 
już tradycja podczas Festynu 
Rodzinnego organizowane 
w Liścu. Tę doroczną imprezę 
przygotowuje sołtys Maria 
Ożyńska wraz z radą sołecką. 
Rodzinna atmosfera, 
fantastyczny klimat 
i doskonałe wypieki – to jej 
nieodłączne atrybuty. 
Atrakcją był także przyjazd 
wozu bojowego Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Zimnej 
Wody. Jednymi z pierwszych 
gości festynu byli wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz 
przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Grabowski, a potem 
uczestników przybywało, 
a zabawa trwała do późnego 
wieczora. 

LISIEC

SKŁADOWICE

RASZOWA

W Raszowej to młodzież 
zrobiła niespodziankę 
wszystkim i przygotowała 

dożynkowe inscenizacje 
prowadzące wprost do 
wiejskiej świetlicy, gdzie 

wieczorem zorganizowano 
wspólną zabawę taneczną. 
Niektórzy mogli się nawet 
rozpoznać w słomianych 
postaciach.

- To naprawdę fajne 
i wszystkim się spodobało, 
zrobili nawet sołtysa na 
rowerze – mówił ze 
śmiechem Eugeniusz Gut 
sołtys Raszowej. Dziękował 
jednocześnie  paniom z rady 
sołeckiej za nieocenioną 
pomocy przy organizacji 
dożynek

Raszowa to mała 
społeczność, w której ludzie 
znają się od pokoleń. Tego 
typu wspólne spotkania, na 

których bawią się 
jednocześnie starsi i młodsi 
mieszkańcy, dają wszystkim 
dużo frajdy i śmiechu. 

Podobnie było przy 
konkursach z nagrodami, 
które zorganizował Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin 

wraz z sołtysem i Norbertem 
Grabowskim 
przewodniczącym Rady 
Gminy  Lubin. 

Rodzinna atmosfera, 
fantastyczny klimat 
i doskonałe wypieki  
– to nieodłączne 
atrybuty zabawy w Liścu.

W Składowicach mieszkańcy 
spotkali się przy boisku na festynie 
„Pożegnanie lata” zorganizowanym 
przez sołtys i radę sołecką . Sołtys 
Lucyna Franczak, która sama mięsa 
nie jada, zadbała o to by wszyscy 
mogli do woli nasycić się bigosem, 
kiełbasą i kaszanką z grillowego 
rusztu, a wieczorem gorącymi 
ziemniaczkami prosto z ogniska. 
Wiele atrakcji przygotowano także 
dla najmłodszych mieszkańców 
Składowic. Były konkursy, zabawy 
a każde dziecko otrzymało drobne 
upominki.

- Nasza wieś bardzo się zmienia  
przez ostatnie lata – mówi sołtys 
Lucyna Franczak. – Mamy 
wyremontowaną główną drogę, 
chodniki, nowe wiaty przystankowe, 
oświetlenie, bezpłatne autobusy. 
Przy boisku postawiliśmy garaż, 
gdzie można już chować choćby 
sprzęt na takie festyny. A do tego 
mamy jeszcze dużo chęci, nowe 
pomysły i plany. 

Na festynie gościł wójt Tadeusz 
Kielan i przewodniczący Rady 
Gminy Norbert Grabowski. 
Wieczorem dla mieszkańców 
Składowic przygotowano dyskotekę 
pod chmurką, na której bawiono się 
do przysłowiowego białego rana.

Wieczorem dla mieszkańców 
Składowic przygotowano 
dyskotekę pod chmurką, 
na której bawiono się do 
przysłowiowego białego rana.

W LIŚCU, SKŁADOWICACH I RASZOWEJ ZORGANIZOWANO FESTYNY I ZABAWY TANECZNE, KTÓRE BYŁY ZWIEŃCZENIEM TEGOROCZNYCH ZBIORÓW ROLNYCH, ALE TAKŻE SŁUŻYŁY INTEGRACJI I DOBREJ 
ZABAWIE MIESZKAŃCÓW WSI. SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE PODKREŚLALI, JAK WAŻNE JEST DLA NICH TO, ŻE BIORĄ W NICH UDZIAŁ ZARÓWNO MŁODSI, JAK I STARSI MIESZKAŃCY.

Niektórzy mogli się nawet rozpoznać w słomianych postaciach.
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Z okazji jubileuszu 720- 
lecia wsi Obora, sołtys, 
rada sołecka oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Raszówce Filia w Oborze 
ogłosili konkurs plastyczny 
„Obora widziana oczami 
dzieci”. Wyróżniono wiele 
prac, a członkowie jury 
przyznawali, że gdyby mogli 
nagrodziliby wszystkie. 

Z pośród 63 niezwykle 
ciekawych prac konkursowych, 
jury w składzie: Sylwia 
Hendrykowska, Katarzyna 
Resiak oraz Urszula Mularz 
wyłoniło 12 zwycięskich prac 
w czterech kategoriach wiekowych. 
Jako, że młodzi twórcy tak pięknie 

uwiecznili w swych pracach 
rodzinne strony, jury chciałoby 
nagrodzić wszystkie prace, ale nie 

sposób. Wyróżniono zatem jeszcze 
10 prac.

Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 15 września podczas 
uroczystości dożynkowych 
zorganizowanych przez sołectwo 
Obora, w których w strefie dzieci 
również uczestniczyła biblioteka. 
Nagrody ufundowane przez posła 
RP Krzysztofa Kubowa, sołtysa 
i radę sołecką wsi Obora oraz 
GBP w Raszówce wręczyli 
zwycięzcom: Wioletta Olech 
dyrektor biblioteki oraz poseł 
Krzysztof Kubów.  Biblioteka 
dziękuje wszystkim  

dzieciom, które wzięły udział 
w konkursie. Obok publikujemy 
szczegółowe wyniki.

(UM)

KAT.I – PRZEDSZKOLE
  I miejsce: Maksymilian 

Kowalczyk
  II miejsce: Marcel Śmieszek
  III miejsce: Szymon Żmuda
  Wyróżnienia: Hanna Hagel, 

Milena Sobczyk, Klaudia 
Majchrzak, Szymon Kogus. 

KAT. II – KL. 1-3 SZKOŁA 
PODSTAWOWA
  I miejsce: Klaudia Ratajek
  II miejsce: Nikola Fuczko
  III miejsce: Kuba Jagiełło
  Wyróżnienia: Marcel 

Wójtowicz, Lena Gawron

KAT.III – KL. 4-6 
SZKOŁA PODSTAWOWA
  I miejsce: Magdalena 

Wójtowicz
  II miejsce: Szymon Kwapisz
  III miejsce: Julia Łapińska
  Wyróżnienia: Matylda Chudy, 

Emilia Ratajek, Ernest Ciszek, 
Maciej Słowikowski

KAT.IV – KL. 7-8 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
I GIMNAZJUM
  I miejsce: Zofia Kwapisz
  II miejsce: Tatiana Kucharska
  III miejsce: Matea Chudy

Konkurs plastyczny Obora widziana oczami dzieci

Świętowanie poprzedziło ogłoszenie 
konkursu na stół dożynkowy, na 
których królowały dania i zapasy 
z tegorocznych zbiorów. Można było 
skosztować m.in. grzybów zalewie 
pomidorowej, ogórków w  pieprzu, 
ciast oraz tradycyjnego chleba ze 
smalcem. 

Do konkursu zgłosiły się 
dwie drużyny i pierwsze 
miejsce oraz 500 złotych, 
zgodnie z decyzją jury 
powołanego przez Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin, 
zdobyło Sołectwo Niemstów, 
a drugie i 300 złotych Koło 
Gospodyń Wiejskich „Raz 
Dwa” z Obory. Specjalne 
nagrody pieniężne wręczono 
też uczestnikom konkursu 
w imieniu obecnego na 
dożynkach posła Krzysztofa 
Kubowa. 

- Dożynki to podziękowanie 
za trud towarzyszy ciężkiej 
pracy rolników, którzy 
zostawiają swoje serce przy 

ziemi. Ziemia to dla nas 
wszystkich matka, która daje 
pokarm. Mimo wielu wyzwań 
i trudności nasi rolnicy po raz 
kolejny podołali wszystkim  
trudnościom i za to im 
wszyscy dziękujemy – mówił 
Łukasz Kurowski, sołtys 
Obory.

Uroczystej, dziękczynnej 
mszy odprawionej 
w plenerze przewodniczył 
proboszcz.

- Samo słowo eucharystia 
oznacza z greckiego 
dziękczynienie i dzisiaj 
dziękujemy rolnikom. Ziemię 
uprawiamy z trudem, ale 
jednocześnie doświadczamy 

jej hojności.  Odpowiedzią na 
trudy jest nasza solidarność. 
Powinniśmy zwracać się ku 
sobie  i czerpać ze wzajemnej 
siły.  Powinna nam więc stale 
towarzyszyć dbałość o nasze 
relacje. Świętujemy także 
jubileusz naszej „Malej 

Ojczyzny” więc modlimy się 
za naszą obecną wspólnotę, 
ale także i za dusze tych, 
którzy ją współtworzyli od 
720 lat – mówił ksiądz Paweł 
Kaijl.

Zespół Siedlecka Nuta 
zaprezentował wszystkim 

piękny obrzęd chleba, 
któremu towarzyszyła 
przemyślana scenografia, 
gra aktorska i piękne pieśni. 

- Gratuluję Wam 
i jednocześnie trochę 
zazdroszczę tego poczucia 
wspólnoty, tej atmosfery  
i pięknego kultywowania 
tradycji – mówi poseł 
Krzysztof Kubów.

- Niech 720-lecie będzie 
źródłem dumy i okazją do 
wspólnej radości. Macie 
piękną historię 
i jednocześnie tworzycie już 
jej nowe karty. Prężnie 
działające koła gospodyń, 
stowarzyszenia, 
kreatywność sołtysa, rady 
sołeckiej i mieszkańców 
rozpoczynają kolejny piękny 
rozdział Waszej 
miejscowości – mówił 
Tadeusz Kielan wójt Gminy 

Lubin, wręczając sołtysowi 
list gratulacyjny i księgę 
pamiątkową.

Poseł, wójt, radni, sołtys 
rozdzielili wśród 
mieszkańców symboliczny 
bochen chleba. Starostami 
tegorocznych dożynek byli 
Karolina Kurowska oraz 
Krzysztof Kandut.

- Rolnictwo to ciężka 
praca, ale jednocześnie 
pasja, która daje dużo 
satysfakcji. Jesteśmy dumni 
z kultywowania tradycji i roli 
jaką w tym roku pełnimy – 
mówili zgodnie.

Dla uczestników dożynek 
sołtys i rada sołecka, oprócz 
wielu smakołyków  
przygotowali dużo zabaw 
i atrakcji w tym m.in. mecz 
piłkarski kawalerowie 
kontra żonaci.

(SR)   

Uroczysta plenerowa msza święta, okolicznościowa tablica, konkurs na najpiękniejszy stół dożynkowy, dzielenie 
się dożynkowym chlebem, a do tego dużo zabawy, śmiechu i radości – w taki sposób sołectwo Obora świętowało 
tegoroczne dożynki, które przypadły w roku jubileuszu 720-lecia wsi. 

720 LECIE

Pierwsze miejsce 
w konkursie na 
najpiękniejszy stół 
dożynkowy, zgodnie  
z decyzją jury 
powołanego przez 
Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin, 
zdobyło Sołectwo 
Niemstów.

Z okazji jubileuszu odsłonięto pamiątkowa tablicę

I DOŻYNKI W OBORZE

- Samo słowo eucharystia oznacza z greckiego 
dziękczynienie i dzisiaj dziękujemy rolnikom. Ziemię 
uprawiamy z trudem, ale jednocześnie doświadczamy 
jej hojności.  Odpowiedzią na trudy jest nasza 
solidarność - mówił ksiądz Paweł Kaijl.

- Niech 720-lecie 
będzie źródłem 
dumy i okazją 
do wspólnej 
radości. Macie 
piękną historię 
i jednocześnie 
tworzycie już jej 
nowe karty - mówił 
Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin.
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VII Grzybobranie w Buczynce
Grzyby to nie tylko walory 
smakowe, ale przede wszystkim 
długie spacery na świeżym 
powietrzu, dlatego Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin i sołectwo 
Buczynka od kilku już lat 
aktywnie propaguje 
grzybobranie- ale trzeba to 
zawsze robić z głową i dla 
pewności zaopatrzyć się w atlas 
grzybów, a najlepiej wybierać się 
do lasu z doświadczonymi 
grzybiarzami. 
Należy do nich napewno 
małżeństwo  Ewa i Waldemar 

Domowicz z Siedlec. Wygrali 
w tym roku w dwóch 
konkurencjach: na największy 
zbiór grzybów, który ważył 14 kg 
i na najcięższego grzyba o wadze 
593 g, był nim żółcień siarkowy. 
Największego grzyba znalazła 
natomiast Jozefa Kuta, której 
kozak czerwony miał 24 cm 
średnicy. Nagrodzono także 
twórców ośmiu kompozycji 
z runa leśnego.
- Dziś na grzybobraniu 
w Buczynce, jest więcej ludzi niż 
mieszka w tej niewielkiej wiosce.   

Wszystkich przyciąga tu 
serdeczna i bardzo gościnna 
atmosfera. Gratuluje sołtys 
Jolancie Jankun – mówił 
Tadeusz Kielan wójt Gminy 
Lubin.
Do Buczynki przyjechali 
grzybiarze z Kłopotowa, Siedlec, 
Niemstowa, Miłosnej, 
Miłoradzic, Szczytnik a także 
z Lubina. Do wspólnej zabawy 
zaproszono także podopiecznych 
Domu Dziecka w Golance Dolnej. 
Sołtys wraz z mieszkankami 
Buczynki częstowała pysznym 

bigosem, pierogami, ciastami 
i wędlinami. Padło wiele miłych 
słów i podziękowań za 
dotychczasową współpracę. 

Składała je radna Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, Norbert 
Grabowski przewodniczący Rady 
Gminy Lubin oraz Wojciech 

Dziwiński  radny powiatowy 
i prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Gminy 
Lubin
- Dziękuję, że nas tak doceniacie, 
przez te ostatnie cztery lata 
poczuliśmy się bardzo 
dowartościowani. Jesteśmy 
jedną z najmniejszych 
miejscowości Gminy Lubin ale 
nie czujemy się już zapomniani. 
Chodzimy teraz z podniesionymi 
głowami i dumni z tego co udało 
nam się osiągnąć – mówiła 
Jolanta Jankun sołtys Buczynki.

 (SR)   

Dziesiąte, 
jubileuszowe 
spotkanie pod 
nazwą Festiwal 
Kapusty 
i Pieroga, na 
księginickim 
boisku, corocznie 
organizowane 
przez Ośrodek 
Kultury Gminy 
Lubin, stało 
się nie tylko 
ogromnym 
sukcesem, ale 
także miejscem 
spotkania 
osób lubiących 
dobrą kuchnię 
i rozrywkę 
na wysokim 
poziomie. 

Wszyscy 
częstowali się 
miodem, 
podziwiali rzeźby, 
biżuterię, 
zdobienia pierników 
i inne wyroby 
prezentowane przez 
wystawców. Nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych. 
Bawiono się m.in. na 
dmuchanych zamkach, 
degustowano cukrową watę, 
były warsztaty wikliniarskie. 

Przez całą imprezę zespół 
Lejdis ze Składowic 
prowadził warsztaty lepienia 
pierogów, za które otrzymał 
nagrodę specjalną (350zł). 
Na scenie pojawiły się 

lokalne zespoły: Lubin 
i Osieczanki. Wśród 
uznanych gwiazd wystąpił 
zespół Furmani i folkowa 
grupy Chudoba.

Najważniejszą rolę 
odegrał na festiwalu konkurs 

kulinarny, w którego szranki 
stanęło dziesięć grup. Jury 
pod czujnym okiem Krystyny 
Kulczak i radnego Gminy 
Lubin Patryka Jarkowca 
przez kilka godzin starało się 
uzgodnić werdykt. 

- O sukcesie tej 
największej w regionie  
imprezy kulinarnej stanowi 
przede wszystkim chęć 
stawania w konkursowe 

szranki i dzielenia się 
nowatorskimi oraz 
tradycyjnymi smakami 
utalentowanych 
mieszkańców naszej gminy – 
mówi Magdalena Dubińska 
dyrektor Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin. - Ta 
wzrastająca wciąż liczba 
konkursowiczów ogromnie 
cieszy, bo to właśnie 
stworzone przez koła 
gospodyń wyjątkowe smaki 
oraz  niezwykle pomysłowe 
warzywno – owocowe 
dekoracje konkursowych 
stołów przychodzą co roku 
tłumnie podziwiać 

uczestnicy festiwalu.
Organizatorzy festiwalu 

nie zapomnieli o zespole 
Jarzębina z Księginic, 
będącym współtwórcą 
i inicjatorem imprezy, przez 
całą dekadę jej istnienia. 
Członkinie grupy otrzymały 
podziękowania za 
wieloletnie zaangażowanie 
w to wspaniałe widowisko. 
Corocznie przybywa 
chętnych do spędzenia 
popołudnia w gronie 
degustatorów pierogów 
i kapuścianych przysmaków. 

(OKGL)

X FESTIWAL KAPUSTY  
I PIEROGA ZA NAMI WYNIKI KONKURSU 

KULINARNEGO:
  I miejsce (650zł) – Koło 

Gospodyń z Krzeczyna 
Wielkiego za „Bigos 
myśliwski”,
  II miejsce (600zł) – Lejdis 

ze Składowic za „Dekorację 
stołu”,
  III miejsce (550zł) – Koło 

Kobiet Niezależnych 
Babeczki z Osieka za „Mix 
pierogowy”

Pozostałe grupy otrzymały 
nagrody równorzędne  
(450 zł):
  Siedlecka Nuta za „Kosz 

z warzywami”,
  Klub pod Garami z Księginic 

za „Misz-masz warzywno-
owocowy”,
  Koło Gospodyń z Miłosnej 

za „Pierogi Calzone”,
  KGW Iskierka oraz Zespół 

Jarzębina z Księginic za 
„Kulebiak”,
  Kobitki z Czerńca za „Bigos 

i golonkę w kapuście”,
  Stowarzyszenie Nasz 

Niemstów za „Kwaśnice 
Golców”,
  KGW Raz Dwa z Obory za 

„Krokiet z ziemniakami 
i kapustą kiszoną”.  
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Festyn w Karczowiskach ze zdrowiem w tle
Uczestnicy zabawy mogli 

przebadać się 
spirometrem, sprawdzić 
poziom cukru czy zmierzyć 
sobie ciśnienie. Chętni 
obsługiwani były przez 
pielęgniarki z Miedziowego 
Centrum Zdrowia 
w Lubinie. Ich namiot 
oblegany był przez cały 
czas. Akcję tę zorganizował 
Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu 
Miedziowego wraz z sołty-
sem Dariuszem Sędzikow-
skim. 

Mieszkańców Karczowisk 
odwiedził wójt Tadeusz Kielan 
wraz z posłem na Sejm RP 
Krzysztofem Kubowem. 

Politycy rozmawiali 
z mieszkańcami o ich 
potrzebach i na  wiele innych 
tematów, które niecodziennie 
można omówić osobiście 

z politykami tak wysokiego 
szczebla.

Można było delektować się 
przepysznymi swojskimi 
wyrobami, które serwowała 

zaproszona sołtys Buczynki 
Jolanta Jankun.  Nie można 
pominąć świetnie 
zorganizowanej części 
artystycznej. Na scenie 

wystąpiła Marysia Rogalska, 
która zachwyciła wykonaniem  
„Kolorowych jarmarków”. 
Nie mniejszym talentem 
okazała się Anastazja 

Kruczek, która porwała 
publiczność wspaniałym 
koncertem na elektrycznych 
skrzypcach. Następnie 
koncert dał zespół Zachęta 
z Zimnej Wody oraz kabaret 
Ale Baby z Krzeczyna Małego. 
Śmiechu było co niemiara. Na 
zakończenie festynu zagrał 
i zaśpiewał lubinianin Patryk 
Ryś, znany szerszej 
publiczności jako RIKI.

Bardzo miłym akcentem 
było przekazanie na ręce 
Jerzego Dzikowskiego- 
trenera drużyny łuczniczej, 
trzech profesjonalnych 
łuków ufundowanych przez 
Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu 
Miedziowego.  (AI)

Festyn w Karczowiskach nawet pomimo 
padającego ulewnie deszczu nie mógł się nie udać. 
Mieszkańcy świetnie się bawili.

Badania zorganizował ZZPPM 
wraz z sołtysem Dariuszem Sędzikowskim.  

Święto Ziemniaka 
w Siedlcach

Międzynarodowego 
charakteru nabrało 
tegoroczne Święto 
Pieczonego Ziemniaka 
w Siedlcach. W spotkaniu 
wzięły udział władze oraz 
sportowcy z naszej 
partnerskiej gminy 
Sathonay-Camp, którzy 
gościli w Gminie Lubin. Choć 
wizyta Francuzów 
w Siedlcach nie była 
zapowiedziana w menu 
znalazły się m.in. ziemniaki 
faszerowane po… francusku. 

Pyszności i smakołyków 
z udziałem ziemniaków było co 
nie miara, począwszy od 
znanych wszystkim pierogów 
ruskich i frytek, poprzez 
ziemniaczane gołąbki, na kilku 
rodzajach zapiekanek 
z ziemniaków kończąc. 
Wszystkie te rarytasy przez 
wiele godzin przygotowywały 
panie z zespołu Siedlecka 
Nuta, które wraz z sołtysem 
Stanisławem Ryńcem 
i pracownikami Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin, były 
organizatorami tegorocznego 
spotkania w Siedlcach. 

– Wszystkim bardzo 
serdecznie dziękuję. Jak 
bardzo wszystko jest smaczne 
i dobrze zorganizowane 
świadczy najlepiej reakcja 
naszych gości z Francji – mówił 
ze śmiechem Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin wręczając 
organizatorom pamiątkowe 
dyplomy. 

Śmiechu było co nie miara 
z powodu organizowanych 
konkursów. Nie wszyscy na co 
dzień np. obierają ziemniaki, 

a robienie tego 
w roboczych drelichowych 
rękawicach i to plastikowym 
nożem, do łatwych zadań nie 
należy. Ziemniaki były także 
konkursowymi bulami, 
którymi rzucano,  elementami 
slalomu czy też narzędziem 
rzutu do celu.

Tegoroczne Święto 
Pieczonego Ziemniaka 
w Siedlcach miało także 
edukacyjny charakter. Można 
było podziwiać prace 
podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Akademia 
Życia, czyli m.in. wykonane 
przez nich świece, poduszki, 
przetwory. Zaproszono także 
przedstawicielki 
polkowickiego oddziału Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i uczestnicy 
zabawy brali udział 
w konkursie wiedzy na temat 
bezpiecznych zachowań 
w pracy na roli i gospodarstwie.

Mimo, że zabawę 
zorganizowano w świetlicy i nie 
było miejsca na ognisko,  to 
poradzono sobie z tym przy 
pomocy tradycyjnego grilla 
i uczestników częstowano 
gorącymi, chrupiącymi 
ziemniakami  prosto z  żaru.  

(SR)

Było mnóstwo konkursów, wiele 
nagród i przede wszystkim dobra 
zabawa na świeżym powietrzu. 
Trzeba przyznać, że podopieczni 
Przedszkola w Raszówce, ale także 
korzystający z niego na co dzień 
mieszkańcy wsi, mają świetny, duży 
teren na organizację takich festynów.  
Wśród drzew jest sporo przestrzeni 
i coraz więcej sprzętu do zabaw dla 
dzieci. W najbliższych dniach dzięki 
sołtysowi Tadeuszowi Kosturkowi 
i radzie sołeckiej zamontowany 
będzie tam piękny duży samochód do 
zabaw. Już po raz 14. Przedszkole im. 
Jana Pawła II było organizatorem 
święta „Pieczonego ziemniaka”. 

- Staramy się integrować 
mieszkańców, rodziców a naszym 
podopiecznym zapewnić jak najlepszą 
zabawę – mówi Katarzyna Foryś 
dyrektor placówki. – To były kiedyś 
rolnicze tereny i we wrześniu wszyscy 
sobie wzajemnie pomagali na 
wykopkach. Nie pamiętającym tych 
czasów przypomnę, że wykopki to okres 
zbierania ziemniaków z pól. Po ciężkiej 
pracy często organizowano wspólne 
biesiady, a my korzystając z tych 
tradycji, wprowadziliśmy w dzisiejszych 
czasach naszą przedszkolną tradycję – 
czyli święto pieczonego ziemniaka.  

Uczestnicy ziemniaczanego 
festynu rozpoczęli wspólną zabawę 
od odśpiewania autorskiej piosenki, 
której pierwsza zwrotka brzmiała: 
„Gdy lato się już kończy i jesień zbliża 

się, na każdym polskim stole 
ziemniaczek królem jest”. Potem 
było mnóstwo konkursów, zabawy, 
prezentów i śmiechu. 
Uczestników festynu odwiedzali 
też goście, m.in. Tadeusz Kielan 

wójt Gminy Lubin z koszem 
słodyczy i upominkami, radny 

Marcin Nyklewicz z prezentem 
w postaci bujanego słonika 
i Wojciech Dziwiński radny 

powiatowy i jednocześnie prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin.  

Na wszystkich czekały smakowite 
ciasta upieczone przez rodziców oraz 
przygotowany przez pracowników 
przedszkola bigos, owoce, warzywa 
i różne łakocie. Podopieczni 
przedszkola wystartowali 
w konkursie na cudaczki 
z ziemniaczków, wszystkie prace były 
urocze.  (SR)

Ponad 350 osób, 
w różnym wieku, 
bawiło się na festynie 
integracyjno-
rodzinnym  
zorganizowanym 
w Raszówce przez 
pracowników 
Przedszkola 
im. Jana Pawła II.

ŚWIĘTO „PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA” W RASZÓWCE

Uczestnicy ziemniaczanego festynu rozpoczęli wspólną zabawę 
od odśpiewania autorskiej piosenki, której pierwsza zwrotka 
brzmiała: „ Gdy lato się juz kończy i jesień zbliża się, na każdym 
polskim stole ziemniaczek królem jest” 

Cudaczki 
z ziemniaczków
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Tragiczny bilans wypadków  
na drogach powiatu lubińskiego

Od początku roku 2018 aż 14 
osób poniosło śmierć na drogach 
powiatu lubińskiego. Zginęło 
małżeństwo pozostawiając 
dwójkę małych dzieci, jedyny syn 
samotnej matki, który poniósł 
śmierć na przejściu dla pieszych 
oraz pozostałe osoby, na które 
ktoś bliski czekał w domu, ale 
oni nigdy już do niego nie wrócą. 
Lubińscy policjanci bardzo 
często prowadzą kampanie, akcje 
i działania zmierzające do 
wyeliminowania z dróg naszego 
powiatu takich zdarzeń. Niestety 
nie do każdego one trafiają.
Wypadki drogowe zdarzają się 
często. Niestety ich skutki bywają 
tragiczne, a ich przyczyny mogą 

być różne. Najczęściej, jak wynika 
z policyjnych statystyk, do 
wypadków dochodzi z winy 
kierowcy. Pozostałe wydarzenia 
to wyniki złych warunków 
atmosferycznych lub usterek 
pojazdu. Na polskich drogach co 
roku ginie ponad kilka tysięcy 
ludzi. Ten niechlubny ranking 
świadczy o dużej lekkomyślności 
polskich kierowców, którzy 
przeceniają swoje umiejętności. 
Skutki wypadków to tragedia, 
kończąca się śmiercią, kalectwem, 
a także życie ze świadomością, że 
zabiliśmy niewinne osoby.
Jednym z głównych powodów 
kolizji i wypadków jest 
nadmierna prędkość. Kolejną 

niedostosowanie prędkości do 
warunków panujących na 
drodze. Następnym problemem 
polskich kierowców jest alkohol. 
Policjanci z całego kraju 
codziennie zatrzymują 
nietrzeźwych 
kierowców,  stanowiących realne 
zagrożenie. Alkohol spowalnia 
czas reakcji, ogranicza 
umiejętność racjonalnego 
myślenia na drodze, prowadząc 
często do nieprzemyślanych 
zachowań.
Liczba 14 osób, które nie żyją, bo 
śmierć spotkała je na drodze, 
powinna dać wiele do myślenia. 
Lubińska policja odnotowała 
w tym roku 50 wypadków 

drogowych, w których oprócz 
ofiar śmiertelnych, aż 70 
poniosło obrażenia. Niektóre nie 
zagrażające życiu. Niestety ci 
ranni, którzy mieli mniej 
szczęścia, muszą walczyć 
o powrót do zdrowia 
przechodząc bolesne 
rehabilitacje.
Pamiętajmy, aby ze zdrowym 
rozsądkiem podejść do kierowania 
pojazdem. Agresja, wyzwiska, 
obraźliwe gesty kierowane do 
innych kierowców, nie sprzyjają 
bezpieczeństwu na drodze. Jedno 
nieoczekiwane zdarzenie podczas 
podróży samochodem, może 
doprowadzić do nieszczęścia. Do 
wypadków dochodzi również 

dlatego, że polscy 
kierowcy nie lubią stosować się 
do przepisów drogowych. 
Wyprzedzanie na pasach, 
wymuszanie pierwszeństwa, nie 
używanie kierunkowskazów, jest 
również częstą przyczyną zdarzeń 
drogowych.

Ograniczmy 
brawurę i lekkomyślność, a co za 
tym idzie ilość tragicznych 
w skutkach wypadków 
drogowych.

(asp. szt. Sylwia Serafin  
KPP Lubin)

Podczas spotkań przedstawiciele 
resortu informują, jak prawidłowo 
ubiegać się o dofinansowanie na 
termomodernizację budynku oraz 
wymianę przestarzałych źródeł 
ciepła.  Od 4 września br. resort 
środowiska przeprowadził już 
ponad 400 spotkań, w Gminie 
Lubin miało ono miejsce na 
początku września o czym 
informowaliśmy na naszej stronie 

www.ug.lubin.pl. Są one 
organizowane w całej Polsce, 
zgodnie z harmonogramem na 
stronie Ministerstwa Środowiska 

- Programem Czyste Powietrze 
dajemy szansę Polakom na 
wymianę przestarzałych źródeł 
ciepła w swoich domach. Dzięki 
temu, że program działa 
kompleksowo, przeprowadzimy 
nie tylko termomodernizację 3 mln 

domostw. Przede wszystkim zyska 
na tym stan środowiska 
naturalnego, dzięki ograniczeniu 
emisji pyłów – mówił minister 
Henryk Kowalczyk.

Przypomnijmy, że program 
Czyste Powietrze będzie 
realizowany w latach 2018-2029. 
Jego budżet opiewa na 103 mld 
złotych, z czego finansowanie 
w formie dotacji to 63,3 mld zł, 

a w formie pożyczek zwrotnych 
39,7 mld zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczane w szczególności na 
termomodernizację i wymianę 
źródeł ciepła. 

Wysokość dofinansowania 
w przypadku dotacji wahać się 
będzie od 40 do 90% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, 
zależności od dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym. Tym 

samym właściciele domów, których 
dochody są najniższe otrzymają do 
90% dotacji na realizację 
przedsięwzięć finansowanych 
w ramach programu. Maksymalne 
koszty kwalifikowane przewidziane 
do wsparcia dotacyjnego wynoszą 
53 tys. zł. Więcej na ten temat na 
stronie internetowej Ministerstwa 
Środowiska.

(SR, www.mos.gov.pl)

Rozpoczął się naboru wniosków w ramach rządowego  programu priorytetowego.  

CZYSTE 
POWIETRZE 
Wnioski można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej drogą 
elektroniczną. Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”.
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Świętowanie 35-lecia rozpoczęło 
się wspólnym polonezem oraz 
multimedialną prezentacją na 
temat osiągnięć i historii zespołu. 
Ta lista osiągnięć i nagród jest 
bardzo długa. Wystarczy 
przypomnieć tylko ostatnie 
wyróżnienia, m.in. za całokształt 
prac od Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, I miejsce na 
Festiwalu współczesnej kultury 
ludowej „Swojskie granie 

i śpiewanie” i w końcu 
najważniejsza nagroda 

kulturalna Gminy Lubin, czyli  
Super Anioł 2018.    

- Tak dostojny jubileusz 
to doskonała okazja by 
podziękować za 
Państwa pełną pasji 
i profesjonalizmu 
pracę, promowanie 
Gminy Lubin oraz 
podtrzymywanie 

tradycji polskiego 
folkloru. Nie tylko 

najdłuższy staż 
predestynuje Was do tego, 

by być dumą naszej gminy i jej 
wizytówką. Wasze występy 

urzekają słuchaczy i sprawiają, że 
każde wydarzenie w którym 
uczestniczycie, zyskuje wyjątkową 
energię i klimat – mówił Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin, 
wręczając zespołowi kwiaty, list 
gratulacyjny i prezent. 

Prezentem był czek na 4 tysiące 
złotych na zakup instrumentu 
muzycznego. Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin dołożył kolejny czek 
na 700 zł na kupno futerału. 
Nagrodził też indywidualnie 
specjalnymi dyplomami 
i upominkami wszystkich członków 
zespołu.

- Zawsze otrzymujecie nagrody 
zespołowe, a my wiemy jak wiele 
pracy wymaga przygotowanie 
Waszych barwnych tańców i  
śpiewu, dlatego z  tej wyjątkowej 
okazji, chcemy każdemu z osoba 
pogratulować i podziękować – 

mówiła 
Magdalena 
Dubińska 
dyrektor OKGL. 

W zespole Lubin czynnie działa 
dziś ok. 30 osób, w wieku od 6 do 
przysłowiowych 107 lat

- Spotykamy się na próbach 
w świetlicy raz w tygodniu na 2,5 
godziny. Taniec i śpiew daje nam 
wszystkim dużo radości i energii. 
Gorąco zachęcamy wszystkich 
chętnych mieszkańców Gminy 
Lubin do przyłączenia się do nas – 
mówi z uśmiechem Tomasz 
Nowosiadło, od dwóch lat 
instruktor zespołu.   

Najmłodszy członek zespołu to  
6 letnia Agatka.  Do dziś aktywnie 
działa w nim pięć osób, które przed 
35 laty zainicjowały powstanie tej 
folklorystycznej grupy. Im także 
dziękowano w specjalny sposób. 
Łez wzruszenia nie kryła wówczas 
Irena Kądziołka. 

- Kupiliśmy z mężem działkę 
w Krzeczynie Wielkim 
i budowaliśmy dom, spotykając się 
jednocześnie z nowymi sąsiadami, 
zawierając nowe przyjaźnie. Na 
jednym z takich spotkań padł 
pomysł powołania zespołu i tak 
minęło nam właśnie 35 lat. Nie 
zawsze było łatwo ale zawsze 
staraliśmy się nawzajem wspierać  
– mówiła Irena Kądziołka. 

Członkowie zespołu odebrali 
wiele podziękowań i życzeń. 
Oprócz wójta Tadeusza Kielana 
życzenia składali licznie 
zgromadzeniu przedstawiciele 

Gminy Lubin: Jerzy Tadla sołtys 
Krzeczyna Wielkiego,  Elżbieta 
Białosiewicz sołtys Chróstnika, Jan 
Olejnik sołtys Gorzycy, Lidia 
Cesarz sołtys Krzeczyna Małego 
oraz  Norbert Grabowski 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin. W imieniu władz powiatu 
życzenia składała Jadwiga Musiał 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Lubińskiego. Specjalną piosenkę 
z życzeniami wykonał sympatyk  
zespołu w stroju kominiarza,  
z życzeniami szczęścia 
i powodzenia dla wszystkich 
uczestników spotkania.  (SR)

Śpiewy, tańce, podziękowania, piękne bukiety kwiatów i życzenia towarzyszyły oficjalnym obchodom 35-lecia 
zespołu folklorystycznego Lubin z Krzeczyna Wielkiego. 

Podczas uroczystego spotkania wystąpiły zaprzyjaźnione 
grupy: Zachęta z Zimnej Wody i Łużyczanki z Pobiednej.  
Zespół Lubin także sprawił wszystkim  niespodziankę, 
prezentując nowy repertuar, na który złożyły się tańce 
i przyśpiewki rzeszowskie. 

HISTORIA ZESPOŁU FOLK-
LORYSTYCZNEGO „LUBIN” 
Z KRZECZYNA WIELKIEGO
W roku 1983 przy Kole Gospodyń 
Wiejskich w Krzeczynie Wielkim 
powstał amatorski zespół 
śpiewających kobiet. Była to 
samoistna inicjatywa mieszkanek wsi, 
do których dołączyły mieszkanki 
osiedla Krzeczyn. Pierwszym 
instruktorem zespołu był pan 
Zbigniew Kądziołka następnie 
zatrudniona została pani Elżbieta 
Pakuła, jako muzyk i choreograf. Rok 
1983 i 1984 to okres wytężonej pracy, 
ćwiczeń wokalnych, tanecznych 
a także występów ( jeszcze 
sporadycznych) na wiejskich 
uroczystościach. Wówczas zespół 
nazywał się „Krzeczynianie”. W okresie 
tym z własnych środków uszyto 
jednolite stroje, w których to zespół 
pierwszy raz wystąpił na IV 
Spotkaniach Zespołów 
Folklorystycznych województwa 
legnickiego w Złotoryi. Od 1985 roku 
zespół został objęty opieką przez 
Urząd Gminy w Lubinie. Od tego roku 
zaczął się dla zespołu okres wyjątkowo 
pracowity. Zespół zyskał swobodę 
poruszania się na scenie, powiększył 
repertuar śpiewnych pieśni o region 
rzeszowski i coraz lepiej tańczył. 
Oczywiście nadal aktywnie 
uczestniczył w wielu imprezach 
okolicznościowych, konkursach 
i przeglądach, gdzie uzyskiwał liczne 
wyróżnienia. Od roku 2002, zespół 
występuje w koncertach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Lubinie. Uświetnia swoimi 
występami przeglądy folklorystyczne, 
dożynki, śpiewa i tańczy dla ludzi 
niepełnosprawnych.  Od 4.10.2001 r. 
zespół  stał się stowarzyszeniem 
znanym pod nazwą Zespół 
Folklorystyczny „Krzeczynianie” 
z Krzeczyna Wielkiego. Wkrótce ze 
względu na podział terytorialny, nazwa 
zostaje zmieniona na „Lubin”. „Lubin” 
jest zespołem wielopokoleniowym, 
występują w nim: dziadkowie i babcie, 
ich dzieci oraz wnuki. Działa pod 
opieką Ośrodka Kultury Gminy Lubin. 
Próby odbywają się w świetlicy 
wiejskiej w Chróstniku. Zespół 
zdobywa wiele nagród na wielu 
scenach na terenie gminy i poza jej 
granicami, propagując folklor 
i krzewiąc postawy patriotyczne. Co 
roku organizuje Biesiadę Zespołów 
Folklorystycznych. W lipcu 2016 r. 
zespół reprezentował Gminę Lubin na 
Festiwalu Folklorystycznym w Pradze. 
Dziś kierownikiem zespołu jest pan 
Tomasz Nowosiadło. 

(OKGL)

W Teatrze Miejskim w Jaworze odbyła się gala VII edycji Konkursu „zDOLNE NGO”. Nagrody dla najlepszych organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku wręczał wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski.  Zespół Folklorystyczny „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego został wyróżniony za całokształt prac na rzecz społeczności lokalnej.

„LUBIN” NAGRODZONY SPECJALNYM WYRÓŻNIENIEM

Do dziś w zespole  
aktywnie działa pięć 
osób, które przed 35 laty 
zainicjowały powstanie 
tej folklorystycznej grupy. 
Im także dziękowano 
w specjalny sposób. Łez 
wzruszenia nie kryła 
wówczas Irena Kądziołka. 

 Wasze występy urzekają 
słuchaczy i sprawiają, 
że każde wydarzenie 
w którym uczestniczycie, 
zyskuje wyjątkową energię 
i klimat – mówił Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin, 
wręczając zespołowi 
kwiaty, list gratulacyjny 
i prezent.  

JUBILEUSZ 35- LECIA 
ZESPOŁU LUBIN
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Nabożeństwo 
celebrowali ksiądz Michał 
Szlaga z Malczyc, ks. dr 
Dariusz Ciołka z Lipin 
i Kożuchowa 
w Zielonogórskiem, ksiądz 
Marek Bonifatiuk z parafii 
w Zgorzelcu, ksiądz diakon 
Dariusz oraz proboszcz 
Parafii Prawosławnej p.w. 
Zaśnięcia Przenajświętszej 
Bogarodzicy w Zimnej 
Wodzie ks. Jerzy Malisz.

Niezwykła była również 
homilia, w której ks. Michał 
Szlaga podkreślił olbrzymią 
rolę, jaką cerkiew odgrywa 
w życiu wiernych, którzy 

przed ponad 70 laty przybyli 
na Ziemie Zachodnie, by 
budować od początku swoje 
życie i walczyć o zachowanie 
tożsamości narodowej.

W uroczystościach 
uczestniczyli także księża 
katoliccy, wśród których 
znalazł się gospodarz 
sąsiadującej z cerkwią 
w Zimnej Wodzie 
rzymskokatolickiej parafii 
p.w. Trójcy Świętej – ksiądz 
proboszcz Andrzej 
Tomaszewski. Gościem 
parafialnego święta był także 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan.

Powstanie cerkwi w Zim-
nej Wodzie datowane jest na 
połowę XIV w. W latach 
1718 – 1945 była w użytko-
waniu ewangelików. Spo-

łeczność prawosławna na 
ziemie zachodnie przybyła 
w ramach akcji „Wisła” 
w 1947 r. Miejscowa świąty-
nia otoczona jest starym, 

średniowiecznym cmenta-
rzem, na którym znajduje się 
wiele nagrobków sprzed II 
wojny światowej. Jest on jed-
nym z nielicznych na Dol-

nym Śląsku zachowanym 
w tak dobrym stanie, co 
świadczy o trosce parafian 
i szacunku dla miejsca spo-
czynku. (MG) 

ŚWIĘTO ZAŚNIĘCIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGARODZICY, KTÓREJ ODPOWIEDNIKIEM W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM JEST ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 
 – JAK ZWYKLE W ZIMNEJ WODZIE MIAŁO WYJĄTKOWĄ OPRAWĘ I ATMOSFERĘ.

Święto Parafialne w Cerkwi Prawosławnej 

Prezenty kwiaty i życzenia 
z okazji pięknego jubileuszu

90. urodziny świętowała  Maria Tarała z Krzeczyna 
Wielkiego. Jubilatkę z kwiatami, prezentami i przede 
wszystkim życzeniami zdrowia i szczęścia odwiedził 
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin oraz sąsiedzi, którzy 
starają się jej pomagać na co dzień.

„Z okazji 90. 
urodzin proszę 
przyjąć życzenia 
wszelkiej 
pomyślności, niech 
każda chwila będzie 
dla Pani źródłem 
szczęścia i niech 
upływa w spokoju 
i zdrowiu” – to 
fragment listu 
gratulacyjnego, 
który na ręce 
Jubilatki składał 
wójt Tadeusz 
Kielan.

- Bardzo dziękuję 
za te 
niespodziewane 
odwiedziny, jest mi 
bardzo miło. 
Zostałam już sama na świecie i bardzo cenię spotkania 
z ludźmi i ich czasem drobne, ale życzliwe gesty – mówiła 
wzruszona Maria Tarała. 

W bloku w Krzeczynie Wielkim, gdzie mieszka od lat 
80-tych mówią na nią ciepło „babcia”. Z okazji tego 
pięknego jubileuszu o tort i miłą atmosferę zadbali 
sąsiedzi: Halina Zięba i Stanisław Witaja.

- Nie jest lekkie moje życie, zaczęłam pracować jako 
5-latka pasąc krowy i gęsi. Takie ciężkie czasy były  
– wspominała ze łzami w oczach Jubilatka. 

Pochodzi z okolic Białegostoku, w domu było ich 
ośmioro, w tym pięcioro braci, ale dziś Maria Tarała 
została już bez rodziny. Do Krzeczyna trafiła w latach 
80-tych, przyjechała tu do rodziny męża i zaczęła pracę 
w miejscowym PGR. Nie ułożyło jej się z mężem, jedyny 
syn zmarł w dobę po porodzie. Została jednak 
w Krzeczynie Wielkim i w jednopokojowym mieszkaniu 
mieszka do dziś. Jest bardzo samodzielna, doskonale 
radzi sobie z wszystkim naprawami a nawet remontami. 
Uprawia też mały ogródek z kwiatami i warzywami.

- Od małego byłam nauczona do pracy, więc i na stare 
lata nie umiem usiedzieć na miejscu – mówi ze 
śmiechem. – Nogi mi puchną, ale cały czas jestem 
w ruchu. Pan Bóg mnie tak prowadzi przez lata i staram 
się nie narzekać.

Dwa razy w tygodniu do pani Marii przychodzi także 
opiekunka z  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

(SR)

Musiała opuścić rodzinny Lwów, by 
poddać się przymusowej pracy 
w hitlerowskich Niemczech. Później, na 
krótko, zatrzymała się w dolnośląskiej 
Oławie, gdzie podjęła pracę w fabryce 
papieru.

Wkrótce jednak za namową ojca 
przeniosła się do Gogołowic. Tu był dom 
i ziemia, którą trzeba było uprawiać, ale 
przede wszystkim najbliżsi. I tu także 

pojawiała się miłość, za nią ślub i kolejna 
przeprowadzka – tym razem do pobliskich 
Miłoradzic, gdzie pani Janina wspólnie 
z mężem zaczęła swoje nowe, dorosłe 
życie. Państwo Radulewicz doczekali się 
trójki dzieci, a dziś dostojna Jubilatka 
szczyci się sześciorgiem wnucząt, 
dziewięciorgiem prawnucząt i trojgiem 
praprawnucząt. Grono tych ostatnich 
wkrótce się powiększy – bo kolejna dwójka 

– tym razem bliźniaków jest już w drodze. 
W dniu jubileuszu Panią Janinę odwiedzili 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz 
sołtys Miłoradzic Zdzisława 
Rzempowska, którzy dostojnej Jubilatce 
złożyli życzenia dalszych lat w zdrowiu, 
w otoczeniu najbliższych, na których – jak 
widać było podczas uroczystości – 
bohaterka spotkania zawsze może liczyć…

(MG)

JANINY RADULEWICZ 
Z MIŁORADZIC

90-LECIE 
To było wyjątkowe rodzinne i ciepłe święto, bo i powód był nietuzinkowy.  
90 – urodziny obchodziła Janina Radulewicz z Miłoradzic. Pani Janina na 
Dolny Śląsk przyjechała w 1945 roku. Jak większość powojennych życiorysów 
i jej  również naznaczyły tragiczne losy z kart naszej historii. 

Uroczystość zgromadziła prawie całą, licząca już pięć pokoleń rodzinę.
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Wzruszające 
wspomnienia 
przeplatane 
wspólnym śpiewem 
z zespołem Leśne 
Echo oraz programem 
artystycznym 
w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły 
Podstawowej 
w Raszówce, 
wywołały łzy 
u niejednego 
uczestnika 
uroczystości.

– Tragedię ludzi zesłanych 
na Sybir trudno opisać 
słowami. Zostali nagle 
i niespodziewanie, 
bezprawnie i brutalnie 
wypędzeni z domów 
rodzinnych na Kresach 
Rzeczypospolitej z Galicji, 
Wołynia, Polesia, Białorusi 
czy Podlasia. Wszystko 
działo się w ekstremalnych 
warunkach, zimą, całe 
rodziny musiały zebrać 
dobytek swojego życia 
w kilkadziesiąt minut. 
Niezmiernie mi miło, że 
mogę się z Państwem spotkać 
i jestem bardzo wdzięczny za 
to, iż swoimi 
doświadczeniami dzielicie się 
z młodszymi pokoleniami – 
mówił wójt Tadeusz Kielan.

Spotkanie rozpoczęło 
odśpiewanie „Marszu 

Sybiraków”, który jest hym-
nem Związku, a młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Or-
ła Białego w Raszówce za-
prezentowała program słow-
no-muzyczny związany z wy-
darzeniami sprzed lat.

Po występie przyszedł czas 
na wspomnienia. O swoich 
przeżyciach opowiadała 
Antonina Buchta, prezes 
Związku Sybiraków 
w Lubinie. Na pytania 
młodzieży odpowiadała Maria 
Warych z Niemstowa oraz 
Monika Szczypczyk 
z Miłoradzic. Wspomnieniami 
swojego taty i dziadka 
podzielił się również  
Edward Balul z Lubina.

W trakcie uroczystości 
odczytano fragment pracy 
literackiej, która zdobyła 

pierwsze miejsce w kategorii 
gimnazjalistów w konkursie 
Wojewody Dolnośląskiego 
pt.: „Losy Polaków na 
Wschodzie w latach 1939-
1956”. Wspomnienia 
Antoniny Buchty opisała 
młoda mieszkanka 

Pieszkowa  Klaudia Jędrak.
– Dziękuję wszystkim za 

pamięć i uświetnienie 
występem 90. rocznicy 
powstania Związku 
Sybiraków. Dziękuję panu 
wójtowi za troskliwą opiekę 
nad Zesłańcami Sybiru i za 

zorganizowanie wyjazdu na 
obchody  Światowego Dnia 
Sybiraka, który odbył się 
w Białymstoku w ubiegłym 
roku – mówiła na 
zakończenie 
uroczystości  Antonina 
Buchta.

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Lubin Marcin 
Nyklewicz i Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk oraz 
radni Zofia Marcinkiewicz  
i Jan Olejnik, a także ksiądz 
proboszcz Stanisław Buchta 
oraz sołtys Raszówki 
Tadeusz Kosturek.

Program artystyczny 
w wykonaniu uczniów 
z miejscowej Szkoły 
Podstawowej przygotowany 
został pod okiem nauczycieli 
Marty Madejskiej, Agaty 
Szczytyńskiej i Remigiusza 
Mocka.

(AI/FOT.AI/GBP w Raszówce)

Gmina Lubin po raz kolejny zorganizowała spotkanie w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę,  
w której udział wzięli Sybiracy z terenu naszej gminy. 

SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI 
GMINY LUBIN 

- Jestem bardzo 
wdzięczny za to, iż 
swoimi doświadczeniami 
dzielicie się z młodszymi 
pokoleniami – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubin Marcin Nyklewicz 
i Sylwia Pęczkowicz-Kuduk oraz radni Zofia Marcinkiewicz  i Jan Olejnik, a także ksiądz 
proboszcz Stanisław Buchta oraz sołtys Raszówki Tadeusz Kosturek.

O swoich przeżyciach opowiadała pani Antonina Buchta, 
prezes Związku Sybiraków w Lubinie. 
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Unia Szklary Górne – Sparta II Rudna 7:1 ( 2:1)
Już pierwsze minuty po-

twierdzały bardzo dobrą 
ostatnio dyspozycję zawod-
ników ze Szklar Górnych, 
lecz pierwsi bramkę strzelili 
goście. Utrata gola podziała-
ła na gospodarzy bardzo mo-
bilizująco i w 19. minucie 
Ariel Famulski doprowadził 
po świetnej akcji całego ze-
społu do wyrównania. 

Po zdobyciu wyrównującej 
bramki 39. minucie napór 
drużyny Unii nie osłabł 

i w 39. minucie Tomasz 
Krawczyk zdobył gola na 2:1. 
Po zmianie stron w 47. mi-
nucie Ariel Famulski pod-
wyższył wynik na 3:1. Kolej-
ne bramki zdobyte przez pił-
karzy ze Szklar Górnych były 
efektem bardzo mądrej i sku-
tecznej gry. Kolejne gole były 
autorstwem : Tomasza 
Krawczyka ( 55.min), Kami-
la Kogusa ( 60. min), Alwina 
Famulskiego (66. min) i To-
masza Łojka ( 69. min). Dru-

żyna gospodarzy wyrasta na 
jednego z kandydatów do 
awansu do wyższej klasy roz-
grywkowej.

W przerwie meczu odbył się 
tradycyjny konkurs rzutów 
karnych, którego zwycięzcą 
został Oliwer Sielowski 
(Szklary Górne), a najlepszym 
piłkarzem został wybrany 
Ariel Famulski (Unia). Nagro-
dy w imieniu Wójta Gminy 
Lubin wręczał Tomasz Fuczek 
i Jerzy Tadla.  (JT) 

Powiatowo-Gminny Turniej w Warcabach 100-polowych
WYNIKI TURNIEJU 
„open”
Skibik Jakub - Karczowiska
Słota Wiktor - Obora
Słota Marek - Obora

dzieci
Słota Wiktor - Obora Zieleniec 
Beata - Obora
Opaliński Gracjan - Obora
Krząstek Adrian - Lubin

juniorzy juniorki
Skibik Jakub - Karczowiska 
Narbuntowicz Nikola - Obora
Domnik Marcel - Obora
Opaliński Amadeusz - Obora

seniorzy seniorki
Słota Marcel - Obora Surma 
Agnieszka - Lubin
Skibik Krzysztof - Karczowiska
Żelazowski Tomasz - Czerniec.

7 października w świetlicy wiejskiej w Oborze odbył się 
Powiatowo- Gminny Turniej Warcab 100-polowych, na 

który zjechali miłośnicy tej dyscypliny sportu. W turnieju 
wzięło udział 16 zawodników i zawodniczek, którzy ry-

walizowali ze sobą na dystansie 7 rund (system szwaj-
carskim), z czasem 10 minut na partię. Zgodnie z re-
gulaminem zawodów wszyscy rywalizowali ze sobą 
w kat. „Open”, z której wyłoniono również zwycięz-
ców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Naj-
lepsi zawodnicy i zawodniczki poszczególnych kate-

goriach otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy, 
a dzieci dodatkowo słodycze. Sędzią głównym zawo-

dów był Józef Bałdyga. 
(AP)

W Mistrzostwach Polski Młodzików w Łucznictwie wystartowało ponad 
250 zawodników i zawodniczek (rocznik 2003-2006) z całej Polski w tym 
sześcioosobowa reprezentacja LZS SKS Raszówka.

Bardzo dobrze spisała się Magdalena Sieradzka w kategorii Mło-
dzik Starszy Dziewcząt zajmując trzecie miejsce ( medal brązowy) 
w konkurencji łuków olimpijskich (2x50m +2x30m). Drugi medal 
brązowy zdobyła w konkurencji 2x50m, natomiast w konkurencji 
2x30m była piąta. Bardzo dobre szóste miejsce zajął Mikst w skła-
dzie Magdalena Sieradzka, Mateusz Musiatowicz (20 w klasyfika-
cji ogólnej). Drużyna Młodzików Młodszych w składzie Agata 
Frankiewicz, Izabela Kożewnikow, Hanna Sieradzka była czterna-
sta a Mikst w tej samej kategorii 16. (Izabela Kozewnikow, Jakub 
Wójcik).

 W Strzelinie odbyły się także Mistrzostwa Dolnego Śląska Dzie-
ci i Młodzików w Łucznictwie,  w których startowało około 100 za-

wodników. W zawodach tych zaprezentowała się osiemnastooso-
bowa reprezentacja LZS SKS Raszówka. Najlepiej spisała się  także 
Magdalena Sieradzka, która do brązowego medalu Mistrzostw Pol-
ski dołożyła złoty medal Mistrzostw Dolnego Śląska w kategorii 
Młodzik Dziewcząt. W tej samej kategorii Chłopców Mateusz Mu-
siatowicz był drugi a Kuba Wójcik piąty. Bardzo dobrze spisała się 
w tych zawodach Iza Kożewnikow, która w kategorii Młodzik 
Dziewcząt była trzecia (pierwszy indywidualny medal Izy w MDŚ 
w Łucznictwie), również trzecie miejsce zajął Stanisław Lubryka 
w kategorii Apacz a Denys Schmyd był piaty w kategorii Orlik 
Chłopców.

(JD)

PIERWSZY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI 
W ŁUKACH OLIMPIJSKICH DLA RASZÓWKI 
ZDOBYŁA MAGDALENA SIERADZKA ! 



24
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UŚMIECHNIJ SIĘ!

Hasło krzyżówki z numeru  8/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „NIE 
KAŻDEJ NIEDZIELI WIELKANOC”. Nagrodę otrzymuje Halina Janiszyn z Niemstowa. 
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 26 października. Spośród 
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czym 
zostaną niezwłocznie usunięte. 

Syn rolnika poszedł do wojska. 
Po jakimś czasie napisał do 
ojca list:  
Tato tu jest wspaniale! Możemy 
się wylegiwać do 6 rano!

***
Dzieci miały przynieść różne 
przedmioty związane 
z medycyną.  
Małgosia przyniosła 
strzykawkę, Tomek stetoskop 
a Jaś aparat tlenowy:  
- Jasiu, skąd ty wziąłeś aparat 
tlenowy? - pyta zdziwiona Pani.  
- Od dziadka  

- A co na to dziadek?  
- kyyyyy...

***
Żona rozwiązuje krzyżówkę.  
- Janusz, co jest na początku 
Pana Tadeusza?  
- Akcyza.

***
Koledzy między sobą: 
- Dlaczego masz obwiązane 
oko? 
- Sąsiadka mieszkająca 
w przyległym pokoju ukłuła 
mnie szpilką. 
- Przez przypadek? 

- Nie, przez dziurke od klucza.
***

U mechanika. 
- Słucham, w czym mogę 
pomóc? 
- Mój samochód nie chce 
ruszyć. 
- To jest koń. 
- Bo samochód nie chce ruszyć!

***
Cena benzyny to ponad 5 zł za 
litr. 
Cena marchwi to mniej niż 1 zł 
za kilogram. 
Czas osiodłać konie.

***
Adwokat odwiedza swojego 
klienta w areszcie i mówi, że 
ma dla niego dwie wiadomości, 
dobrą i złą. 
– No to wal pan te złą. 
– Niestety, ślady krwi 
znalezione na miejscu zbrodni 
wskazują, że to jest bezspornie 
pana krew. 
– A ta dobra?
– Cholesterol i cukier w normie.

***
Zbiórka w wojsku. 
– Czemu ten pluton tak krzywo 

stoi?! – piekli się kapral. 
– Bo ziemia jest okrągła – 
mówi jeden z żołnierzy. 
– Kto to powiedział?! 
– Kopernik. 
– Kopernik wystąp! 
– Przecież umarł. 
– Czemu nikt mi o tym nie 
zameldował?!

***
Facet w BMW złapał gumę. 
Zatrzymał się na poboczu i zmienia 
koło. Podjeżdża mercedes, wysiada 
kierowca i się pyta: 
– Co pan robi? 

– Odkręcam koło. 
Ten z mercedesa bierze 
kamień, rozbija szybę i mówi: 
– To ja wezmę radio.

***
W aptece 
– Macie jakiś środek na porost 
włosów? 
– Mamy. 
– Dobry? 
– Panie, rewelacyjny! Widzicie 
tego wąsacza za kasą? 
– No i? 
– To moja żona, próbowała 
tubkę zębami odkręcić.

ROZRYWKA


