
GminneWiadomości WÓJT I RADNI 
GMINY LUBIN 
ZAPRZYSIĘŻENI

Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan podczas sesji 
inaugurującej kadencję 2018 
– 2023 złożył ślubowanie 
na wierność prawu 
i sprawowanie powierzonego 
mu urzędu dla dobra 
publicznego i pomyślności 
mieszkańców. Podczas 
posiedzenia zaprzysiężeni 
zostali także radni. 
Wybrano przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących rady. 
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Gminy Lubin

Wiadomości

WOLONTARIUSZ 
ROKU 2018 

Za swoją bezinteresowną 
pracę i zaangażowanie 
Jerzy Dzikowski odebrał 
tytuł Wolontariusza Roku 
2018 a do tego mnóstwo 
gratulacji i życzeń. Tym 
samym dołączył do 
grona 22 osób z Gminy 
Lubin wyróżnionych tym 
zaszczytnym tytułem. 
Sam zainteresowany  na 
pytanie „ Czym jest dla mnie 
wolontariat?” odpowiada:
– To przede wszystkim 
chęć pomocy innym i misja 
społeczna wypływająca 
z potrzeby serca.  Str. 11
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ROCZNICA 
KAPŁAŃSTWA 

Wspólnie z rodziną, braćmi 
w kapłaństwie i para� anami 
z Czerńca, Siedlec i Księginic 
świętował Ksiądz Proboszcz 
Tadeusz Żurek 25. rocznicę 
swego oddania się Panu 
Bogu. Ksiądz Tadeusz 
Święcenia Kapłańskie 
otrzymał w wieku 25 lat, 20 
maja 1993 roku w Legnicy, 
a uroczystości odbyły się 
w listopadzie. Msza Święta, 
która odprawiona została 
się w Kościele Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych 
miała wyjątkowo uroczysty 
charakter.  Str. 15

„Świąteczne ciasteczka 
Pani Jadzi” w wykonaniu 
Pieszkowianek zdobyły 
w tym roku nagrodę główną 
w konkursie kulinarnym 
organizowanym przez 
Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin. Jury, w skład 
którego wchodzili znawcy 
kuchni, spośród wszystkich 
zgłoszonych potraw, 
wybrało także najlepsze 
potrawy postne, potrawy 
na dzień świąteczny 
i najsmaczniejsze desery 
bożonarodzeniowe.  
Świątecznego klimatu 
tegorocznym spotkaniom 
nadały także kartki 
i świąteczne ozdoby, które 
przygotowano na kolejne 
konkursy ogłaszane 
przez OKGL oraz występy 
zespołów, m.in. dzieci 
z Teatru Tańca z Raszówki. 
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Podczas tegorocznej edycji Tradycji Bożonarodzeniowych było jak zawsze kolorowo, 
świątecznie i przede wszystkim bardzo pysznie.

TRADYCJE 

Gmina Lubin uczciła 
100-lecie niepodległej Polski 

Święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, siostra Faustyna 
Kowalska czy Józef Piłsudski – to tylko niektóre postaci „Procesji 
Dziejów”, która towarzyszyła gminnym obchodom setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości odbyły 
się w Szklarach Górnych, gdzie odsłonięty został Obelisk 
Niepodległości, będący wyrazem hołdu i szacunku społeczności Gminy 
Lubin wobec trudnej, często bolesnej, ale mimo wszystko pięknej 
historii Polski. W wielu innych miejscowościach naszej gminy także 
uczczono setną rocznicę.
 Str. 16-21

„Świąteczne ciasteczka 
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PRZYSŁOWIA 
NA STYCZEŃ

Na szczęście, na zdrowie, na ten 
Nowy Rok, aby Was nie bolała 
głowa ani bok.

***
Gdy na Nowy Rok plucha, ze 
żniwem też będzie pokuta.

***
Gdy styczeń burzliwy z śniegami 
lato burzliwe z deszczami.

***
Gdy Trzech Króli mrozem 
trzyma będzie jeszcze długa 
zima.

***
Jeśli w styczniu deszcze leją nie 
ciesz sie wielką nadzieją.

***
Po styczniu jasnym i białym 
będą w lato upały.

***
Kiedy w styczniu rośnie trawa 
marna w lecie jest potrawa.

***
Kiedy w styczniu rosną trawy 
lipiec dla nas niełaskawy.

***
Kiedy ptaki w styczniu śpiewają 
to im w maju dzioby zamarzają.

***
Ciepła izba marzeń szczytem 
i tak jakoś mija styczeń.

***
Gdy styczeń z zimnem nie 
wchodzi w marzec, kwiecień 
wychłodzi.

***
Jak Święta Agnieszka wypuści 
śnieg z mieszka to go nie 
powstrzyma ani do Franciszka 
(24.01).

***
Kiedy w styczniu lato w lecie 
zimno za to.

***
Kiedy styczeń najostrzejszy tedy 
roczek najpłodniejszy.

***
Urodzaje da rola gdy deszcz leje 
w Karola.

Podwojono limit na odbiór odpadów biodegradowalnych
Mieszkańcy Gminy Lu-

bin mogą wystawiać przed 
budynek 4 worki odpadów 
biodegradowalnych i zielo-
nych, które są odbierane 
bezpośrednio od miesz-
kańców. Jeżeli mieszkańcy 
mają tych odpadów więcej 
niż 4 worki powinni je 
kompostować na terenie 
nieruchomości lub nieod-
płatanie przekazać do 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Oborze.

To efekt wejścia w  życie 
uchwały nr LXIII/461/2018 
Rady Gminy Lubin z dnia 12 
września 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 
IX/43/2015 Rady Gminy 
Lubin z dnia 26 marca 
2015r. w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właś-
cicieli nieruchomości za-
mieszkałych i zagospodaro-
wania tych odpadów, w za-

mian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zwiększająca 
limit odbieranych, bezpo-
średnio z nieruchomości, 
odpadów biodegradowal-
nych w tym odpadów zielo-
nych. Limit ten wynosi 4 
worki na 1 budynek jedno-
rodzinny lub 1 lokal miesz-
kalny na 1 odbiór odpadów. 

Odbiór w ilości 4 wor-
ków odpadów biodegrado-
walnych obowiązuje od 
października.  (IW)

W Urzędzie Gminy  zapłacimy kartą
Od 1 stycznia 2019r. w Urzędzie Gminy 
w Lubinie można w kasie będzie płacić 
kartą. Uchwałę w tej sprawie – na 
wniosek wójta Gminy Lubin – przyjęli 
radni na ostatniej sesji.
Kartą będzie można regulować wszystkie 
zobowiązania wobec urzędu gminy m.in. 
podatki oraz opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych.

– Czekaliśmy na zmiany w prawie, by móc 
wprowadzić obrót bezgotówkowy, ale 
w takiej formie, by nie obciążać 
mieszkańców prowizją. Takie rozwiązanie 
się pojawiło, dzięki wprowadzonemu 
przez Ministerstwo Rozwoju 
programowi  upowszechnienia płatności 
bezgotówkowych. Dlatego bezzwłocznie 
przystąpiliśmy do wdrażania systemu – 

mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
Wygoda klientów, sprawniejsza obsługa, 
ale również usprawnienie pracy całego 
urzędu, mniejsze koszty i oszczędność 
czasu oraz bezpieczeństwo transakcji – to 
tylko część argumentów 
przemawiających za wprowadzeniem 
w urzędach płatności bezgotówkowych.
 (MG)

W Urzędzie Gminy  zapłacimy kartąW Urzędzie Gminy  zapłacimy kartą
mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
Wygoda klientów, sprawniejsza obsługa, 
ale również usprawnienie pracy całego 
urzędu, mniejsze koszty i oszczędność 
czasu oraz bezpieczeństwo transakcji – to 
tylko część argumentów 
przemawiających za wprowadzeniem 
w urzędach płatności bezgotówkowych.

(MG)

AKTUALNOŚCI

Nie pomogła obecność 
mieszkańców, radnych, soł-
tysów oraz wójta Gminy Lu-
bin. Trzynastu radnych 
z klubu „Lubin 2006” po-
parło pomysł prezydenta 
Roberta Raczyńskiego, by 
Chróstnik, Kłopotów, Krze-
czyn Wielki, Miroszowice, 
Obora, Osiek i Szklary Gór-
ne stały się częścią miasta. 

- Banda krzykaczy – tak 
przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Lubinie Bogusława 
Potocka, nazwała mieszkań-
ców, którzy przyszli na sesję 
w obronie Gminy Lubin. 

Przerwa w obradach – 
ogłoszona najprawdopo-
dobniej niezgodnie z pra-
wem – przyniosła oczekiwa-
ny przez obóz prezydenta 
skutek. Jeszcze we wtorek 
popołudniu głosy w Radzie 
Miejskiej rozkładały po po-
łowie – w środę już nie. 
Wszystko za sprawą dwóch 
radnych. Tomasz Górzyński 
ściągnięty został z urlopu, 
a Krzysztof Szczepaniak, 

który kilkanaście godzin 
wcześniej bronił integralno-
ści gminy – zagłosował tak 
jak większość kolegów z klu-
bu „Lubin 2006”. Przeciw-
ko łączeniu miasta z gminą 
głosowali radni Prawa 
i Sprawiedliwości oraz rad-
ny Nowoczesnej. 

- Prosiłem o uzupełnienie 
dokumentów i zostały uzu-
pełnione, dlatego zmieniłem 
zdanie – tłumaczy Krzysztof 
Szczepaniak. 

Brak merytorycznych ar-
gumentów, uzasadnienie 
oderwane od rzeczywistości 
i w końcu żenujące zacho-
wanie przewodniczącej Ra-
dy Miejskiej Bogusławy Po-
tockiej – tak przebiegała 
ostania sesja, na której za-
padła decyzja w sprawie roz-
poczęcia procedury przyłą-
czania do Lubina siedmiu 

sołectw Gminy Lubin. 
- W zasadzie uważam, że 

dyktaturę narzucił wójt 
i urzędnicy, bo boją się 
o swoje posady. Można się 
przecież porozumieć. Chcie-
liśmy, by w konsultacjach 
wypowiedzieli się na ten te-
mat mieszkańcy, a tu dziś 
przyszła garstka krzykaczy. 
Musiałam przerwać sesję. 
Chcemy spokojnie rozma-
wiać, nie trzeba się prze-
krzykiwać… - mówiła miej-

skiemu portalowi przewod-
nicząca Bogusława Potocka. 

- Ta uchwała otwiera dro-
gę do przeprowadzenia kon-
sultacji – tłumaczył repre-
zentujący prezydenta na-
czelnik Andrzej Pudełko. 

Ostatecznie uchwała 
o przyłączeniu siedmiu so-
łectw do Lubina przyjęta zo-
stała głosami radnych: 
Krzysztofa Szczepaniaka, 
Zbigniewa Czerwonki, Do-
roty Dutkanicz, Tomasza 
Górzyńskiego, Joanny Kot, 
Romualda Kujawy, Bogu-
sławy Potockiej, Grzegorza 
Pytki, Przemysława Tadli, 

Mariana Węgrzynowskiego, 
Katarzyny Kulczyńskiej, Ro-
mana Zaprutko i Dariusza 
Jankowskiego. 

- Prezydent Lubina Ro-
bert Raczyński na antenie 
Polskiego Radia Wrocław 
zapewnił mnie, że uszanuje 
wolę mieszkańców Gminy 
Lubin, którą wyrażą pod-
czas konsultacji społecz-
nych. Mam nadzieję, że do-
trzyma słowa, bo pozytyw-
nego dla gminy wyniku tych 
konsultacji jestem pewien – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Ostateczna decyzja, co do 
zmiany granic gminy należy 
do Rady Ministrów.  (MG) 

Prezydent Lubina i „jego” radni chcą podzielić gminę 

UCHWAŁA PODJĘTA
Głosy ściągniętego z urlopu Tomasza Górzyńskiego oraz „przywołanego do porządku” 
Krzysztofa Szczepaniaka sprawiły, że prezydenccy radni uzyskali większość i przyjęli 
uchwałę w sprawie przyłączenia siedmiu sołectw Gminy Lubin do miasta. 

- Banda krzykaczy – 
tak przewodnicząca 
Rady Miejskiej 
w Lubinie Bogusława 
Potocka, nazwała 
mieszkańców, którzy 
przyszli na sesję 
w obronie Gminy 
Lubin. 

Skorzystamy 
z wszystkich 
możliwych środków 
by Gmina Lubin 
zachowała swoje 
dotychczasowe 
status quo. 

Przed Ratuszem ustawiło się sześć bojowych 
wozów OSP – także z tych jednostek, którym 
po połączeniu grozi likwidacja z Krzeczyna 
Wielkiego i Szklar Górnych.



³ROZMOWA

 Prezydent Lubina chce przy-
łączyć do miasta siedem naj-
większych sołectw Gminy Lu-
bin. Czy w Pana opinii to wy-
łącznie „machanie szabelką”, 
czy realne zagrożenie znaczne-
go okrojenia granic gminy? 

Podjęta przez miejskich rad-
nych uchwała ma wyłącznie cha-
rakter intencyjny. Kompetencje 
dotyczące tworzenia, łączenia, 
dzielenia i znoszenia gmin oraz 
ustalania ich granic ma jedynie 
Rada Ministrów o czym stanowi 
Ustawa o samorządzie gminnym. 
Jeżeli mieszkańcy wskazanych so-
łectw w konsultacjach, które pro-
wadziliśmy i które będziemy kon-
tynuować potwierdzą wolę pozo-

stania w Gminie użyjemy wszel-
kich możliwych sposobów, by 
bronić naszej integralności. 

 Nie zawsze był Pan do końca 
i jednoznacznie przeciwny kon-
cepcji połączenia gminy z mia-
stem. 

Swego czasu byłem mu nawet 
przychylny, jednak pod warun-
kiem, że taka będzie wola miesz-
kańców. Podkreślałem wówczas, że 
łączenie jest możliwe jeżeli obieca-
ne przez rząd 100 mln zł na moder-
nizację wyłącznie gminnej infra-
struktury trafi do nas, ale przede 
wszystkim jeżeli otrzymam zgodę 
większości mieszkańców. Takiej 
zgody ze strony mieszkańców ni-
gdy nie było, o czym szybko się 
przekonałem, a i rządowe profity 
szybko okazały się nieaktualne. Po-
za tym prezydent Robert Raczyński 
obiecał, że będzie się spotykał 
z mieszkańcami Gminy Lubin, 
przekonywał ich do tej koncepcji. 
Na słowach się skończyło. Przez 
ostatnie cztery lata nie odwiedził 
żadnej z naszych miejscowości, 
przynajmniej oficjalnie. Decydując 
się na tak radykalne rozwiązania, 
jak zmiana granic – trzeba rozma-
wiać z ludźmi, prowadzić konsulta-
cje, pytać. Na tym polega demokra-
cja, o czym pan prezydent jako hi-
storyk powinien wiedzieć. 

 Pana kontrkandydat w wybo-
rach na wójta Gminy Lubin 
Marcin Białkowski, rekomen-
dowany przez Bezpartyjnych 
Samorządowców, których lide-
rem jest Robert Raczyński 
w kampanii wyborczej twierdził, 
że jest przeciwny łączeniu gmi-
ny z miastem… 

Najwyraźniej była to jego osobi-
sta opinia, której nie skonsultował 
z liderem swojego ugrupowania. 
To jeden z wariantów. Drugi jest 
taki, że to właśnie on - gdyby wy-
grał - forsowałby pomysł łączenia. 
Moje stanowisko, co do suweren-
ności i odrębności Gminy było jed-
noznaczne. Przedstawiłem je na 
początku poprzedniej kadencji. 
Nie było ono dobrze przyjęte przez 
środowisko prezydenta Lubina. 
Może dlatego wystawili własnego 
kandydata… To jedna z hipotez. 

 Prezydent Raczyński pomysł 
przyłączenia siedmiu najwięk-

szych sołectw Gminy Lubin uza-
sadnia m.in. potrzebą rozwoju 
miasta. 

Uzasadnienie do projektu 
uchwały dotyczącego zmiany gra-
nic – jest bardzo słabe. Nie wiem 
o jakim rozwoju myślą jej inicja-
torzy. W ciągu ostatnich osiem-
nastu lat z Lubina wyprowadziło 
się, szesnaście czy nawet siedem-
naście tysięcy osób. Dziś miasto 
ma poniżej siedemdziesięciu ty-
sięcy mieszkańców. Dwie trzecie 
tych osób zamieszkało w Gminie 
Lubin, bo taka była ich wola i na-
leży ją uszanować. Terenów inwe-
stycyjnych w Lubinie jest bardzo 
dużo. Do zagospodarowania są 
chociażby Małomice, tereny 
w kierunku Obory czy Księginic. 
Więc nie o rozwój tu chodzi, ale 
o nasze pieniądze. Miasto jest 
mocno zadłużone, więc zastrzyk 
gotówki byłby bardzo pożądany. 
Po przyłączeniu wskazanych so-
łectw do Lubina - gmina straciła-
by dwie trzecie swojego budżetu, 
a zyskałoby by je miasto. Gdyby 
cel był inny - koncepcja objęłaby 
całą gminę, ale tym razem chodzi 
o największe miejscowości, z któ-
rych płyną najwyższe podatki. Co 
z Bukowną, Buczynką, Liścem, 
Dąbrową, Raszową Małą i pozo-
stałymi miejscowościami? Tam 
także mieszkają ludzie, którzy 
mają swoją potrzeby i plany. Kie-
runek inwestycyjnego rozwoju 
powinna wyznaczać migracja 
mieszkańców, nigdy odwrotnie. 

 Pojawiają się także opinie 
i zarzuty, że Gmina „żeruje” na 
mieście. 

To już kompletny absurd. Nasi 
mieszkańcy oczywiście korzystają 
z bazy kulturalno-sportowej czy 
medycznej miasta, ale za wszyst-
kie usługi płacą. To właśnie ich 
pieniądze pozwalają utrzymać 
obecny, wysoki poziom zatrud-
nienia. Od miasta nie dostają nic 

za dramo. Kino, kręgielnia, sta-
dion, baseny, czy służba zdrowia 
– to płatna i publiczna oferta, do-
stępna dla wszystkich bez wzglę-
du na wiek, płeć czy miejsce za-
mieszkania. Gmina Lubin płaci za 
każde dziecko, będące mieszkań-
cem gminy, którego rodzice wy-
brali dla niego miejską placówkę 
oświatową, co dziesiątkom na-
uczycieli pozwoliło utrzymać pra-
cę. Podobnie jest z bezpłatną dla 
mieszkańców komunikacją, któ-
rej koszty ponosi gminny samo-
rząd. 

Na całym świecie mieszkańcy 
wsi korzystają z instytucji funk-
cjonujących w większych ośrod-
kach. Nikogo to nie dziwi, niko-
mu nie przeszkadza, bo jest to 
zjawisko naturalne. Tylko Lubin 
próbuje doszukiwać się drugiego 
dna. Czy mieszkańcy Lubina nie 
jeżdżą do teatrów, galerii sztuki 
czy dużych sklepów we Wrocła-
wiu? Oczywiście jeżdżą, ale prze-
cież nie oznacza to, że Wrocław 
ma wchłonąć część Lubina. 

 Miejscowości przyłączone do 
miasta straciłyby swój wiejski 
charakter? 

Oczywiście, bo byłyby już mia-
stem. Rację bytu straciłyby 
Ochotnicze Straże Pożarne, które 
działają w Szklarach Górnych czy 
Krzeczynie Wielkim. Nie sądzę 
także, by miasto chciało utrzymy-
wać świetlice wiejskie, a mamy je 
obecnie w Chróstniku, Oborze, 
Osieku, Miroszowicach oraz Kło-
potowie, a w Krzeczynie Wielkim 
zakończyliśmy właśnie pierwszy 
etap budowy nowej świetlicy po-
łączonej z remizą. Myślę, że 
sprzedaż czyli prywatyzacja 
świetlic jest realnym scenariu-
szem. A działalność komercyjna 
rządzi się swoimi prawami. 

 Czy gminna oświata mogłaby 
funkcjonować w ramach miej-

skiego sytemu szkolnictwa pod-
stawowego? 

Teoretycznie tak, jednak 
w praktyce jest to mało prawdo-
podobne. W obliczu utrzymujące-
go się niżu demograficznego by-
łoby to nierentowne. Po co utrzy-
mywać szkoły w Szklarach Gór-
nych, Krzeczynie Wielkim czy 
osieczeńskiej filii szkoły w Nie-
mstowie, skoro miejskie placówki 
dysponują wolnymi miejscami. 
Myślę, że mocno zagrożone są 
także gminne oddziały i punkty 
przedszkolne, a także biblioteki. 

 Nie ma zgody władz Gminy 
Lubin na takie rozwiązanie? 

Oczywiście, że nie, bo ta kon-
cepcja nie znajduje żadnego roz-
sądnego uzasadnienia. Chodzi 
wyłącznie o transfer gminnych 
pieniędzy do miejskiego budżetu. 
Zastopuje on większość naszych 
inwestycji i znacznie pogorszy 
komfort życia mieszkańców 
z miejscowości, które pozostaną 
w obrębie gminy. Nie godzimy się 
na to. Jeśli mówimy o zmianie 
granic, to powinny one przebie-
gać w innym kierunku. Rozważa-
my podjęcie uchwały w sprawie 
włączenia do gminy satelickiej 
części Krzeczyna Wielkiego oraz 
miejskiej części strefy ekonomicz-
nej, ponieważ w zdecydowanej 
większości znajduje się ona na te-
renach gminnych. To akurat kon-
cepcja, która sama się broni. 

 Czy prezydent Robert Ra-
czyński konsultował z Panem 
swój nowy pomysł?  

Absolutnie nie. To kolejna pró-
ba narzucenia woli prezydenta 
Lubina innym, bez ich wiedzy, 
zgody i akceptacji. Jak każdy dyk-
tat i ten rodzi sprzeciw. To natu-
ralny odruch. 

 Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Agnieszka Kanclerz 

Miasto chce włączyć w swoje granice siedem największych sołectw 

Gmina 
nie dla 
Lubina 
– rozmowa z wójtem Tadeuszem Kielanem 

BURZA NA FACEBOOKU 
Pomysł włączenia sołectw: Szklary 
Górne, Chróstnik, Obora, Krzeczyn 
Wielki, Osiek, Miroszowice 
i Kłopotów do Lubina wywołał 
prawdziwą burzę Facebooku. 
Publikujemy część komentarzy: 
  „Szkoda, że radni nie chcą od razu 

przyłączyć Warszawki, byłby 
z urzędu jej super prezydentem 
z przyłączenia!”
  „Ja wychowałam się na wsi i chce 

aby tak pozostało żadnego 
łączenia moi mieszkańcy również 
są przeciw .”
  „Ale ma pomysły, żeby tylko 

mieszać. Nie udało się 
wprowadzić swojego człowieka 
do Gminy, to zaczął z innej 
beczki.”
  „Sąsiedzi powinni się przyjaźnić, 

pomagać itp., a jak jest z naszym 
sąsiadem?”
  „Nosił wilk razy kilka PRZYJDZIE 

czas i poniosą WILKA.”
  „Będziemy bronić naszej małej 

ojczyzny pan prezydent 
zachowuje się jak dyktator na to 
zgody nie ma.”
  „Urodziłam się na wsi i tu chcę 

żyć. Mówię NIE przyłączeniu do 
miasta. Wieś to moje miejsce na 
Ziemi będę jej bronić.”
  „Nigdy!!!”
  „Nie wyrażam na to zgody!”
Wszystkie komentarze dostępne są 
na: https://www.facebook.com/
kielan.tadeusz
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Choć wszystko wskazywa-
ło na to, że o fotel wójta Gmi-
ny Lubin powalczy tylko 
dwóch kandydatów, w ostat-
niej chwili okazało się, że po-
jawił się jeszcze jeden pre-
tendent do tego stanowiska, 
popierany przez Bezpartyj-
nych Samorządowców. Do 
wyborów stanęli więc Tade-
usz Kielan, Paweł Łukasie-
wicz oraz Marcin Białkow-
ski. Ostatni z kandydatów 

w Gminie Lubin był osobą 
zupełnie nierozpoznawalną. 
Przez ostatnie lata pełnił 
funkcję radnego Miasta Lu-
bina, a w Gminie Lubin za-
meldował się dopiero na 
chwilę przed wyborami. To 
oczywiście nie pozostało bez 
wpływu na wyborczy wynik. 
Mimo kampanii przeprowa-
dzonej z dużym rozmachem, 
bo plakaty, banery i bilbordy 
dosłownie zalały gminę – 

Marcin Białkowski uzyskał 
poparcie zaledwie na pozio-
mie 18,94 proc. Równie sła-

by wynik osiągnęli kandyda-
ci do Rady Gminy startujący 
z Komitetu Bezpartyjnych 

Samorządowców, zdobywa-
jąc zaledwie jeden mandat 
w Radzie Gminy Lubin. Ob-

jął go Krzysztof Lewicki. 
W wyborach na wójta 

Gminy Lubin drugi wynik 
uzyskał Paweł Łukasiewicz – 
22,72 proc. Jego Komitet 
Wyborczy zdobył dwa man-
daty. Uzyskali je Paweł Łuka-
siewicz i Robert Piekut. 

Największy sukces w wy-
borach do Rady Gminy Lu-
bin uzyskał Komitet Wybor-
czy Wyborców Tadeusza Kie-
lana – zdobywając 12 man-
datów. W kadencji 2018 – 
2023 pełnić je będą: Andrzej 
Olek, Sylwia Pęczkowicz-
-Kuduk, Marcin Nyklewicz, 
Patryk Jarkowiec, Zofia 
Marcinkiewicz, Elżbieta Bia-
łosiewicz, Jan Olejnik, Jerzy 
Tadla, Łukasz Kurowski, To-
masz Fuczek, Norbert Gra-
bowski i Joanna Pietruszka.

Komitety PiS i KWW Tade-
usz Kielan, które stworzyły 
wspólną listę w wyborach do 
Rady Powiatu Lubińskiego 
zdobyły 10 mandatów.   (MG) 

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Lubin

Dziękuję za kolejny olbrzymi kredyt zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście, dziękuję za każdy głos oddany na mnie oraz na ludzi, z którymi do tych wybo-
rów przystąpiłem. O tym, że zwyciężyliśmy zadecydowaliście Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubin, którzy 21 października poszli do urn. W Radzie Gminy Lubin 
zdobyliśmy 12 mandatów. To zobowiązuje, do dalszej bardzo ciężkiej pracy. 
Swoimi wyborczymi decyzjami, pokazaliście, że obrany przez nas i realizowany kierunek rozwoju Gminy Lubin jest właściwy. Dlatego wytyczonego kierunku nie 
zmieniamy: inwestycje w zakresie dróg, chodników, oświetlenia i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będą dla nas również i w tej kadencji priorytetem. Docho-
dzi do tego kolejny ważny zakres prac, dotyczący rozbudowy i modernizacji naszej bazy oświatowej w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów o kolejne dwa 
roczniki. Obiecuję również, że zrobimy wszystko, by Gmina Lubin nie zmieniła swoich granic administracyjnych – choć zakusy sąsiada  – Miasta Lubina – zno-
wu zostały wyartykułowane.  

Państwa zaufanie to dla mnie zaszczyt. Obiecuję, że nie zawiodę.
Serdecznie pozdrawiam

ANALIZA WYBORCZA 
Wygrana wójta Tadeusza Kielana w pierwszej turze i zdecydowane zwycięstwo radnych z jego komitetu  

Pierwsza tura wyborów
z 21 października 2018 r. 
rozstrzygnęła, kto będzie zarządzać 
Gminą Lubin przez najbliższe pięć lat. 
Tadeusza Kielana poparło 58,34 proc. 
wyborców. Radni startujący 
z Komitetu Wyborczego Wyborców 
Tadeusz Kielan zdobyli 12 mandatów 
z piętnastoosobowej radzie 

Największy sukces w wyborach do Rady Gminy Lubin uzyskał Komitet 
Wyborczy Wyborców Tadeusza Kielana – zdobywając 12 mandatów.

W RADZIE GMINY LUBIN KADENCJI 2018 -2023 DWUNASTU 
RADNYCH REPREZENTUJE KOMITET WYBORCZY TADEUSZA 
KIELANA, DWÓCH KWW PAWŁA ŁUKASIEWICZA, A JEDEN 
BEZPARTYJNYCH SAMORZĄDOWCÓW. 
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Nowe stawki podatkowe 
Radni Gminy Lubin podjęli 
uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2019. 
W przedstawionym, podczas 
sesji, projekcie uchwały 
zaproponowane zostały nowe 
stawki podatkowe. W podjętej 
uchwale obniżono stawkę 
podatku od nieruchomości od 
gruntów pozostałych z kwoty 
0,49 zł wskazanej przez Ministra 
Finansów do kwoty 0,37 zł za 1 m² 

powierzchni. Przypomnijmy, że 
od roku 2015 na terenie Gminy 
Lubin obowiązuje zwolnienie od 
podatku od nieruchomości 
budynków mieszkalnych 
i budynków pozostałych (garaży, 
budynków gospodarczych).
Radni pochylili się także nad 
uchwałami w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej za podstawę do 
obliczenia podatku rolnego 
w Gminie Lubin na rok 2019 oraz 

w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków 
transportowych. Średnia cena 
skupu żyta stanowiąca podstawę 
do obliczenia podatku rolnego 
została obniżona z kwoty 54,36 
zł za 1 dt do kwoty 43,00 zł za 1 
dt. Natomiast stawki podatku od 
środków transportowych zostały 
zaktualizowane po raz pierwszy 
od roku 2016.

(oprac. Referat Podatków 
i Opłat Lokalnych UG) 

Za minione cztery lata współ-
pracy podziękował radnym wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan na 
ostatniej przed wyborami sesji. 

- Myślę, że mimo pojawiają-
cych się różnic zdań, wiele w tej 
kadencji udało nam się wspólnie 
zrobić. Dziękuję za to w imieniu 
mieszkańców, bo to przecież oni 
są beneficjentami naszych dzia-
łań. Wierzę, że kolejna kadencja 
będzie równie owocna i przełoży 

się na widoczne efekty rozwoju 
naszej gminy – mówił Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Z pięciorga radnych, którzy 
nie weszli w skład nowej Rady 
Gminy Lubin – dwoje do wybo-
rów na szczeblu gminnym nie 
przystąpiło. Jan Gątkowski 
w ogóle nie ubiegał się już o man-
dat, a Barbara Skórzewska sku-
tecznie kandydowała do Rady 
Powiatu w Lubińskiego.  (MG)

Zakończenie kadencji Rady Gminy Lubin

ZMIANA WARTY 

16 listopada 2018 r. zakończyła się 
kadencja 2014 – 2018 rad gmin, 
powiatów i sejmików województw. 
Z dotychczasowego składu Rady Gminy 
Lubin odeszli Jan Gątkowski, Roman 
Komarnicki, Krzysztof Łukowski, Barbara 
Skórzewska i Janusz Zarenkiewicz. 
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Tadeusz Kielan funkcję 
wójta Gminy Lubin pełnić bę-
dzie już drugą kadencję. Tak 
zadecydowali mieszkańcy w 
pierwszej turze wyborów sa-
morządowych 21 październi-
ka 2018 r. Urzędujący włodarz 
otrzymał poparcie 58,34 proc. 
głosów.  

- Jeszcze raz chciałbym po-
dziękować mieszkańcom gmi-
ny za udzielone mi poparcie. 
To dla mnie zaszczyt i wyróż-
nienie. Obiecuję, że zrobię 
wszystko, by nie zawieść pań-
stwa zaufania –mówił pod-
czas sesji wójt Tadeusz Kielan. 

- Dziękuję również za 
poparcie radnych, którzy kan-

dydowali do Rady Gminy Lu-
bin z mojego komitetu. Uzy-
skaliśmy 12 mandatów, a to 
dowód na to, że wyznaczony w 
poprzedniej kadencji kieru-
nek rozwoju gminy został 
przez państwa zaakceptowa-
ny. Deklaruję, że będziemy go 
kontynuować, realizować roz-
poczęte inwestycje i projekty 
oraz realizować deklaracje 
złożone w naszym programie 
wyborczym – dodał szef gmin-
nego samorządu. 

Pierwsze posiedzenie Rady 
Gminy Lubin kadencji 2018 – 
2023 otworzył radny senior 
Jan Olejnik i poprowadził je 
do czasu wyboru nowego 

przewodniczącego i jego za-
stępców. 

Funkcję przewodniczącego 
Rady Gminy Lubin ponownie 
powierzono Norbertowi Gra-
bowskiemu. Jego kandydaturę 

w tajnym głosowaniu poparło 
14 radnych, jedna osoba była 
przeciw. Na stanowisku wice-
przewodniczącej pozostanie, 
pełniąca to stanowisko w po-
przedniej kadencji Sylwia 

Pęczkowicz-Kuduk. Głosowało 
na nią 13 radnych, jedna osoba 
była przeciw, a jedna oddała 
głos nieważny. Nową osobą w 
prezydium Rady Gminy Lubin 
jest Andrzej Olek. Uzyskał on 
poparcie 12 radnych. 

W liczącej piętnaście osób 
Radzie Gminy Lubin – 12 to 
przedstawiciele Komitetu Wy-
borczego Wyborców Tadeusz 
Kielan. Ośmiu z nich sprawo-
wało  mandat w poprzedniej 
kadencji: Norbert Grabowski, 

Jan Olejnik, Marcin Nykle-
wicz, Zofia Marcinkieiwcz, 
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, 
Patryk Jarkowiec, Andrzej 
Olek i Tomasz Fuczek. Nowi 
radni z obozu wójta to: Elżbie-
ta Białosiewicz, Joanna Pie-
truszka, Jerzy Tadla i Łukasz 
Kurowski. W skład rady we-
szli także Paweł Łukasiewicz i 
Robert Piekut z KWW Paweł 
Łukasiewicz oraz Krzysztof 
Lewicki z KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy.   (MG) 

WÓJT I RADNI GMINY 
LUBIN ZAPRZYSIĘŻENI

Inauguracja kadencji 2018 – 2023 

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan podczas sesji inaugurującej kadencję 2018 – 2023 złożył ślubowanie na wierność 
prawu i sprawowanie powierzonego mu urzędu dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Podczas 
posiedzenia zaprzysiężeni zostali także radni. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. 
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Głównym celem projektu 
jest podniesienie u uczniów  
kompetencji kluczowych  
oraz właściwych postaw 
i umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy oraz rozwi-
janie indywidualnego po-
dejścia do ucznia, szczegól-
nie ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Jest re-
alizowany od listopada 
2018r. do 31 lipca 2020r.

W ramach projektu zor-
ganizowane zostaną: zaję-
cia dydaktyczno – wyrów-
nawcze z przedmiotów ma-
tematyczno – przyrodni-
czych dla dwóch grup ucz-
niów, j. angielskiego dla 
jednej grupy i TIK również 
dla jednej grupy. Każda 
grupa liczyć będzie do 8 
uczniów.

Ponadto zostaną zorga-
nizowane zajęcia rozwija-

jące uzdolnienia w formie 
treningów kompetencji 
kluczowych zwanych Tre-
ningami Mistrzów:

a)  porozumiewania się 
w języku angielskim 
– 1 grupa max 10 ucz-
niów;

b)  TIK – 1 grupa max 10 
uczniów;

c)  Trening Młodego Na-
ukowca – 1 grupa 
max 10 uczniów;

d)  kreatywności, inno-
wacyjności i pracy 
zespołowej – 1 grupa 
max 10 uczniów.

W ramach projektu rea-
lizowane będzie ponadto  
poradnictwo i doradztwo 
zawodowe. Wyłonione zo-
staną dwie grupy uczniów, 
z których każda przejdzie 
15 godz. doradztwa w ob-

szarach: zasoby osobiste, 
rodzinne i środowiskowe; 
ścieżki edukacyjne i zawo-
dowe; strategie radzenia 
sobie ze zmianą.

Terapia to kolejny kieru-
nek działań realizowany 
w ramach projektu. Zajęcia 
specjalistyczne wraz ze 

wsparciem psychologiczno 
– pedagogicznym, będą 
składać się z  3 elementów:

Grupowe zajęcia eduka-
cyjno – terapeutyczne pod 
hasłem „Dam radę” dla 4 
grup po 6 uczniów w każdej

Wsparcie psychologiczno 
– pedagogiczne – zajęcia in-
dywidualne dla 12 dzieci, po 

3 uczniów z każdej grupy wg 
metody Kids Skills.

Grupowe zajęcia z zoote-
rapii (hipoterapii).

W ramach realizacji pro-
jektu przewidziane są: lek-
cje wyjazdowe m.in. do 
Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Krzyżowej oraz 

szkolenia dla nauczycieli.
Dzięki uczestnictwu 

w projekcie szkoła otrzyma 
pomoce dydaktyczne i na-
rzędzia TIK oraz zostanie 
wyposażona szkolna pra-
cownia w narzędzia do na-
uczania przedmiotów ma-
tematyczno – przyrodni-
czych.   (red)

Multimedialna Ławka 
Niepodległości w Raszówce 

Gmina Lubin znalazła się w 
gronie 143 laureatów konkur-
su ogłoszonego dla całego 
kraju przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Dotyczył 
on dofinansowania budowy 
„Ławki Niepodległości dla 
samorządów” - upamiętniają-
cej 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

Całkowita wartość projektu 
wynosi 35 000  zł, w tym kwo-
ta pozyskanego dofinansowa-
nia to wartość 26 250zł. Za te 
pieniądze stanie multimedial-
na Ławka Niepodległości w 
centrum wsi przed wejściem 
do Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce.

Dzięki tej ławce można bę-

dzie zapoznać się z najważ-
niejszymi wydarzeniami, któ-
re doprowadziły do odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści m.in. będzie można odsłu-
chać fragmentu Pieśni Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego 
– Marsz I Brygady czy frag-
mentu Depeszy Józefa Pił-
sudskiego notyfikującego po-
wstanie niepodległego Pań-
stwa Polskiego
z dnia 16 listopada 1918r. 

Ławka będzie wyposażona 
w sieć WiFi oraz fotokod QR, 
który umożliwi dostęp do ma-
teriałów historycznych za po-
mocą smartfona czy tabletu.  
Ławka ma stanąć w Raszówce 
do końca tego roku.  (KM) 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC ZWIĄZANYCH 
Z USUWANIEM AZBESTU Z MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY 

LUBIN W 2018R.
Informujemy, że w ramach konkursu przeprowadzonego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych 
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na rok 
2018 Gminie Lubin uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu 
przyznana została dotacja  na zadanie „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Lubin w 2018 r.” 
W wyniku realizacji zadania polegającego  na usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Lubin wykonano demontaż i całkowite usunięcie wyrobów 
zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na 
przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów.
W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto zakładane efekty 
rzeczowe i ekologiczne – usunięto wyroby zawierające azbest z 54 
posesji położonych na terenie Gminy Lubin –  w ilości 125,87 Mg .
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 58.711,72 zł,- , w tym kwota 
49.904,00 zł  stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu, a pozostała część to 
wkład własny Gminy Lubin.  (oprac. Referat KM UG w Lubinie)

Nie żyje 
Irena Rogowska 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po długiej 
i ciężkiej chorobie zmarła Irena Rogowska, wójt Gminy 
Lubin w latach 2006 – 2014, radna Gminy Lubin trzech 

kadencji w latach 1994 – 2006. Miała 69 lat.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom składają 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin wraz z pracownikami UG oraz 

Przewodniczący Norbert Grabowski i Radni Gminy Lubin. 

Apel do mieszkańców Gminy Lubin
Dyrektor i pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Lubinie, 
zwracają się z apelem do 
Mieszkańców Gminy Lu-
bin, o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na osoby bez-
domne, starsze, samotne, 
niepełnosprawne, wyma-

gające pomocy, zwłaszcza 
w  okresie zimowym.

Osoby potrzebujące po-
mocy mogą ją otrzymać 
w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Lubinie 
przy ul. Księcia Ludwika 
I nr 3.Każdy sygnał w po-
wyższej sprawie spotka się 

z reakcją ze strony GOPS 
w Lubinie.

Kontakt osobisty w go-
dzinach 7.30 do 15.00 lub 
zgłoszenie telefoniczne 
pod numerem 661 507 
963, 503 769 131.

(GOPS)

MOZAIKA EDUKACYJNA 
W SZKLARACH GÓRNYCH
Gmina Lubin w Partnerstwie z Fundacją Krzyżowa pozyskała 
środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. 
„MOZAIKA EDUKACYJNA” w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych. 

ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA 
OTRZYMANA PRZEZ SZKOŁĘ W RA-
MACH PROJEKTU TO 82 211,24 ZŁ.



⁸ INFOMACJE URZĘDOWE

Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy 
w latach 2014-2018
Czy wiecie, że rokrocznie 
z kancelarii Urzędu Gminy Lubin 
do mieszkańców wysyłanych jest 
ok. 19 620 pism? Czy wiecie, że 
w ostatnich latach urzędnicy 
pozyskali ponad 10 milionów 
złotych dotacji z krajowych 
i unijnych funduszy? Albo, że na 
inwestycje w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną  wydano 
ponad 15 mln 700 tysięcy 

złotych,  a na  inwestycje 
drogowe ponad 37 milionów zł.  
Tego i wiele innych ciekawych 
spraw można się dowiedzieć 
z opublikowanego Sprawozdania 
z działalności Urzędu Gminy 
w latach 2014-2018.
Sprawozdanie, to element 
podsumowania podjętych 
działań na wielu płaszczyznach , 
w czasie kadencji wójta Tadeusza 

Kielana oraz Rady Gminy 
w latach 2014-2018. Największą 
część stanowią inwestycje, 
przede wszystkim drogowe, 
infrastrukturalne, ale także te 
służące zabawie i przyjemności, 
czyli place zabaw, siłownie, 

boiska.  Piszemy także m.in. 
o nakładach na oświatę, 
renowację zabytków, ofercie dla 
seniorów, sporcie, rekreacji 
i finansach.  Warto wiedzieć, że 
w ciągu ostatnich czterech lat 
nasi radni podjęli 479 uchwał, 

organizowaliśmy rokrocznie ok. 
50 imprez sportowo-
rekreacyjnych. Klimat naszej 
gminy sprzyja długowieczności, 
bowiem mieszkają u nas 83 
osoby powyżej 90 roku życia. 

(SR) 

ZE SPRAWOZDANIA MOŻNA POZNAĆ WIELE INNYCH, INTERESUJĄCYCH DANYCH. ZA POŚREDNICTWEM 
POCZTY BYŁO ONO SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW, JEST DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY I NA STRONIE 
WWW.UG.LUBIN.PL. ZACHĘCAMY DO LEKTURY!

ZE SPRAWOZDANIA MOŻNA POZNAĆ WIELE INNYCH, INTERESUJĄCYCH DANYCH. ZA POŚREDNICTWEM 

Numer alarmowy 
997 przejęło 
Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego 
we Wrocławiu

Do tej pory dzwoniąc z każdego miejsca w powiecie lubińskim pod numer 997, 
po drugiej stronie słuchawki zgłaszał się oficer dyżurny Komendy Powiatowej Poli-
cji w Lubinie. Od 11 grudnia wybierając numer 997, połączenie zostanie automa-
tycznie przekierowane do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obsługuje 
linię alarmową 112.

Przejęcie przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu obsługi 
numeru alarmowego 997 w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, planowane 
było od kilku tygodni, podobnie jak dzieje się to we wszystkich innych powiatach 
województwa dolnośląskiego.

Oznacza to, że osoba zgłaszająca po wybraniu numeru 997 z dowolnego miejsca 
na obszarze powiatu lubińskiego, zostanie połączona z Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego we Wrocławiu, tak samo jak w przypadku wybrania numeru 112.

Zgłoszenie zostanie przyjęte przez operatora numerów alarmowych, wprowa-
dzone do systemu i przekazane do dyżurnego odpowiednich służb.

Zdaniem policji obsługa numeru 997 w CPR umożliwi, w razie potrzeby, auto-
matyczne przekierowanie połączenia do innego CPR, np. w przypadku zajętości 
wszystkich operatorów. Tam zgłoszenie zostanie przyjęte niezwłocznie i przekaza-
ne do właściwej miejscowo jednostki Policji, a to wpłynie na szybkość podjęcia in-
terwencji przez służby. Tego rodzaju rozwiązanie doskonale sprawdza się już od 
kilku lat w przypadku numeru 112, gdzie czas oczekiwania średnio wynosi zale-
dwie 10-12 sekund. Tak samo będzie z numerem 997, ponieważ będzie on funkcjo-
nował w oparciu o nowoczesną infrastrukturę teletechniczną, w ramach której 
działa numer 112.  (SR źródło: Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu)

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lubinie można już on-line uzyskać pomoc 
psychologiczną, socjalną i prawną. Z wszelkimi 
pytaniami bądź problemami można się zgłaszać 
pod adresem interwencja@pcpr.powiat-lubin.
pl 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lu-
binie, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej, wychodzi naprzeciw osobom, które chcą 
zachować anonimowość bądź nie mają możli-
wości udać się na indywidualne konsultacje z:
 psychologiem,
 prawnikiem,
 pracownikiem socjalnym
Właśnie rusza bezpłatna pomoc udzielana 

drogą elektroniczną. Jeśli doznajecie państwo 
przemocy, jesteście jej świadkami, doświadcza-
cie kryzysów życiowych – zapraszamy do wysy-
łania informacji z pytaniami bądź problemami 

na adres: interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl 
Misją PCPR jest niesienie pomocy w szcze-

gólności, w takich sytuacjach jak:
 depresja, lęki;
 żałoba;
 konflikty partnerskie;
 uzależnienia behawioralne (np. uzależnienie 
od internetu, urządzeń multimedialnych, za-
kupów, pracy, hazardu);
 okaleczanie własnego ciała;
 przemoc w rodzinie, pracy lub szkole.

Pracownicy centrum zachęcają do pisania na 
wskazany adres. Pomocy udzielają bezpłatnie, 
w sposób dyskretny i profesjonalny. – „Pamiętaj 
że z każdej, nawet najbardziej dramatycznej sy-
tuacji można znaleźć wyjście.”

(SR, źródło: pcpr.powiat-lubin.pl)

POMOC PSYCHOLOGICZNA, 
SOCJALNA 
I PRAWNA ON-LINE 



⁹INWESTYCJE

Zakończył się drugi etap 
remontu drogi powiatowej 
nr 1232D w kierunku Zim-
nej Wody. W sumie od 
września tego roku zmoder-
nizowany został trzykilome-
trowy odcinek nawierzchni. 

- Stan techniczny drogi re-
lacji Karczowiska – Zimna 

Woda był fatalny. Wymagała 
ona pilnego remontu, stąd na-
sza decyzja o dofinansowaniu 
inwestycji, mimo że właścicie-
lem drogi jest powiat. Mieli-
śmy obawy, czy drugi etap za-
dania uda się zrealizować 
w tym roku, ale przekonali-
śmy władze powiatu, by w te-

gorocznym budżecie wyasyg-
nowały środki na ten cel. Bar-
dzo mnie cieszy zakończenie 
tego zadania, bo na ten re-
mont od wielu lat czekali 
mieszkańcy Zimnej Wody, 
Liśca, Wiercienia czy Bukow-
nej – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

Zadanie zrealizowała 
Gmina Lubin w ramach bie-
żącego utrzymania dróg. 
Całkowity koszt remontu 
wyniósł  1 mln 959 tys. zł, 
z czego Gmina Lubin prze-
kazała 967 tys. zł, a Powiat 
Lubiński 990 tys. zł. 

(RR/MG) 

Przebudowa oczyszczalni 
w Szklarach Górnych była 
od wielu lat koniecznością. 
Rozpoczęta w kadencji 2010 
– 2014, również wtedy 
utknęła w martwym punk-
cie. W magazynach oczysz-
czalni znajdowały się zapa-
kowane fabrycznie nowe 
urządzenia, które czekały na 
uruchomienie. 

Dopiero obecne władze 
Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej Gminy Lubin 
oraz referatów inwestycji 
i gospodarki komunalnej 
Urzędu Gminy doprowadziły 
inwestycję do szczęśliwego 

finału, pozyskując na ten cel 
pieniądze ze środków Unii 
Europejskiej. 

- To jedna z największych 
i najbardziej kosztownych 
inwestycji przeprowadzo-
nych w naszej gminie 
w ostatnich latach. Bardzo 
się cieszę z jej zakończenia, 
ponieważ była ona niezwy-
kle istotna dla mieszkań-
ców. Niejednokrotnie sły-
szałem, że oczekiwana jest 
bardziej od modernizacji 
drogi powiatowej. Koniec 

tego zadania oznacza za-
kończenie uciążliwych 
problemów mieszkańców, 
znaczące ograniczenie za-

nieczyszczenia środowiska 
i możliwość wykonywania 
nowych przyłączy do sieci 
kanalizacyjnej – mówi Ta-

deusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Inwestycja objęła budowę 
i przebudowę obiektów oraz 
urządzeń niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowa-
nia oczyszczalni m.in. reak-
tora biologicznego BIOMA-

RIN, jak również zagospoda-
rowanie terenu wraz droga-
mi, chodnikami, zielenią 
i małą architekturą oraz 
oświetleniem. Powstał także 
nowy budynek socjalno-
-technologiczny. 

Inwestycja kosztowała 
2 mln 886 tys. zł. 

Zadanie dofinansowane zo-
stało w 63 proc. z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestują-
ca w obszary wiejskie.   (MG/RI) 

Nowa droga 
w Ustroniu 
Dobiegła końca przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Ustronie na działce nr 45. 
Zakres zadania objął rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt 
betonowych, wykonanie nowej drogi o nawierzchni z kostki 
betonowej o szerokości 3 m na odcinku ok. 255 m oraz budowę 
linii oświetlenia ulicznego o dł. ok 370 m. Zamontowanych 
zostało 11 punktów oświetleniowych. Koszt zadania wyniósł 
ok. 270 tys. zł.  (RI) 

Trzy kilometry nowej drogi 
do Zimnej Wody 

Z UNIJNYM WSPARCIEM 
Modernizacja oczyszczalni w Szklarach Górnych zakończona  

To kolejna bardzo 
oczekiwana przez 
mieszkańców 
inwestycja, 
którą udało się 
zrealizować.  
Zakończono 
procedury 
odbiorowe zadania 
pod nazwą 
„Rozbudowa 
i przebudowa 
oczyszczalni 
ścieków 
w Szklarach 
Górnych”.



¹⁰ NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Było wiele serdecznych 
życzeń i przede wszystkim 
podziękowań za ogrom 
pracy i wysiłek włożony 
w edukację i wychowanie 
najmłodszego pokolenia 
mieszkańców Gminy 
Lubin.  

Przypomnijmy, że Dzień Edukacji Narodowej 
ustanowiono 14 października w rocznicę  upamięt-
niającą powołanie  w 1773r. Komisji Edukacji Na-
rodowej.  Dzień nauczyciela, to czas kiedy w spo-
sób specjalny  dziękujemy tym, na których opiera 
się proces edukacyjno-wychowawczy. Nagradzano 
oraz   promowano wspaniałe postawy oraz wzorce,  
czyli nauczycieli  którzy  swoją pracę traktują jak 
misję.

- Dziękuje za Wasz wkład w kształtowanie oso-
bowości naszych uczniów. Za Wasze zaangażowa-
nie i cierpliwość. Życzę Wam jednocześnie bardzo 
dużo zdrowia i wytrwałości oraz uśmiechu na co 
dzień i szczęścia – mówił Tadeusz Kielan wójt Gmi-
ny Lubin. – Jako gmina zawsze bardzo się staramy 
i wspieramy wszelkie Wasze inicjatywy i próbuje-
my jak najszybciej rozwiązywać wszystkie proble-
my. Teraz najważniejsze dotyczą rozbudowy szkół 
w związku z reformą oświaty. Opracowujemy już 
dokumentację rozbudowy placówek w Raszówce 
i Szklarach Górnych, w przyszłym roku planowane 
są już prace budowlane i remonty w kolejnych 
szkołach.    

W uroczystości wręczania nagród i wyróżnień 
oprócz wójta wzięli udział: Norbert Grabowski 
przewodniczący Rady Gminy Lubin, Sylwia Pęcz-
kowicz-Kuduk wiceprzewodnicząca Rady Gminy, 
Zofia Marcinkiewicz przewodnicząca komisji 
oświaty oraz radny Jan Olejnik. W spotkaniu wzięli 
udział także przedstawiciele Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność.

- Szkoły Gminy Lubin szczycą się tym, że mają 
bardzo dobrą kadrę. Muszę powiedzieć, że trochę 

Wam także za-
zdroszczę dobrej 

współpracy z gminą. Gratuluje 
Wam i wójtowi – mówiła Beata Goldszajd prze-
wodnicząca ZNP.

- Edukacja jest jak niepodległość, której setną 
rocznice obchodzimy w tym roku. Bez edukacji nie 
ma historii, wartości, społeczności. W Gminie Lu-
bin docenia się jednak tę dziedzinę. Nauczyciele 
mają największe na Dolnym Śląsku, o ile nie w całej 
Polsce, dodatki do pensji. Należą się i Wam i wójto-
wi brawa – dodawał Ryszard Lis przewodniczący 

nauczycielskiej Solidarności. 
Miniony rok szkolny był także czasem 

kiedy w jednostkach oświatowych reali-
zowanych było wiele dodatkowych 
projektów edukacyjnych, niektóre 
z nich to: Edukacja przez szachy - Pro-

gram Szach- mat, Program Akademia 
Żaczek, nowy projekt realizowany za 

środki unijne Rozwój umiejętności mate-
matyczno-przyrodniczych i językowych 

w szkołach podstawowych Gminy Lubin, Umiem 
Pływać, SKS, Mały Mistrz, Sprawny Dolnośląza-
czek, Pracownia Przyrodnicza.

Realizacja tych i szeregu jeszcze innych projek-
tów autorskich oraz innowacji pedagogicznych 
wymagała od  wszystkich dyrektorów, szczególne-
go zaangażowania i nadzoru nad ich prawidłową 
realizacją.  W uznaniu za realizację dodatkowych 
przedsięwzięć przyznano czterem dyrektorom  
szkół  nagrody Samorządu Gminy Lubin. Otrzy-
mali je: Elżbieta Piasny, Lucyna Szudrowicz, El-
żbieta Młynek i Katarzyna Foryś.

Wszystkim nauczycielom życzymy wytrwałości, 
wielu sukcesów pedagogicznych i wychowawczych 
i dziękujemy im za dotychczasową pracę!  (SR)

W gronie wyróżnionych za działalność 
w roku szkolnym 2017/2018 znalazło 
się szerokie grono nauczycieli 
reprezentujących wszystkie gminne 
jednostki oświatowe. To osoby 
szczególnie mocno zaangażowane 
w pracy z uczniem i na jego rzecz, 
osiągające wiele sukcesów 
pedagogicznych, wyróżniające się 
w swojej pracy edukacyjno-
wychowawczej, często podejmujące 
wiele dodatkowych przedsięwzięć 
i cieszące się dużym uznaniem uczniów, 
kierownictwa szkoły oraz  organu 
prowadzącego. 

 Gimnazjum w Lubinie:  Bogusława 
Sobol, Monika Kowalczyk, Marta Mazur, 

 SP w Niemstowie: Mirosława 
Korzeniowska,  Dorota Kusio, J. Halina 
Bezwerchna, Jolanta Wojtal,

 SP w Raszówce: Anna Dobrzyńska, 
Piotr Widz, Marta Madejska, Beata Pytlk,

 SP w Szklarach Górnych: Danuta 
Więczkowska, Anna Kosacz- Gol, Agata 
Szymańska 

 SP w Krzeczynie Wielkim: Kamil Lis, 
Małgorzata Szeliga, Adrianna Rataj,

 SP w Siedlcach: Barbara Szkudlarek, 
Klaudia Burchard, Karolina Nowak,

 Przedszkole w Raszówce: Lucyna 
Wolska, Kamila Popielska.

W tym roku Nagrodą Wójta Gminy Lubin 
wyróżniono rekordową liczbę, bo aż 8 
osób: Krystynę Szarowską, Mateusza 
Marciniaka, Irenę Wituszyńską, Danutę 
Kasperską, Małgorzatę Zapiór, Annę 
Kraszewską, Agnieszkę Świrską oraz 
Małgorzatę Stachowską - Sochę. 
W uzasadnieniu przyznania nagród 
i statuetek mówiono: „To  osoby nad 
wyraz  aktywne, ambitne i kreatywne, 
wymagające od siebie ale też od innych, 
które w gąszczu codziennych 
obowiązków znajdują czas na realizację 
nowych przedsięwzięć, pomysłów 
odpowiadających oczekiwaniom 
uczniów.” 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano uroczyste spotkanie, podczas którego nagrodzono statuetkami, 
dyplomami i premiami pieniężnymi wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów ze szkół i przedszkola Gminy Lubin.

NAGRODY DLA 
NAUCZYCIELI 

Na spotkanie zaproszono dyrektorów wszystkich gminnych szkół i przedszkola oraz wyróżniających się nauczycieli z każdej placówki.

MEDALE I NAGRODY DLA NAUCZYCIELI Z RASZÓWKI
Trzy nauczycielki  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce oraz jej dyrektor zostały uhonorowane podczas uroczystości w Sali Królewskiej Akademii 
Rycerskiej w Legnicy. Dyrektor Lucyna Szudrowicz  oraz Irena Wituszyńska i Iwona Niemiec odebrały z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wyróżniającą pracę 
medale Komisji Edukacji Narodowej, a Marzena Barska – Nagrodę Kuratora Oświaty. O medal dla dyrektor Lucyny Szudrowicz wystąpił Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan, a dla nauczycielek – dyrektor szkoły.
Gratulujemy!  (RED) 
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W uroczystości oprócz licz-
nie zgromadzonych miesz-
kańców i druhów z Czerńca, 
wzięli udział członkowie po-
wiatowego zarządu OSP, ko-
mendant i przedstawiciele 
PSP w Lubinie, z-ca komen-
danta wojewódzkiego PSP, 
przedstawicielka starosty, po-
seł na sejm Krzysztof Kubów, 
przewodniczący Rady Gminy 
Lubin oraz urzędnicy Gminy 
Lubin wspierający realizację 
tej inwestycji. Dziękowano 
im imiennie za wsparcie i za-
angażowanie, bowiem o no-
wym samochodzie w Czerńcu 
myślano od ćwierćwiecza, ale 
w ubiegłym roku te marzenia 
nabrały realnych kształtów. 
Dzięki zaangażowaniu i kon-
sekwencji wielu osób udało 
się te plany zrealizować.

- Działaj sprawnie, gaś sku-
tecznie i rozsławiaj Czerniec 
oraz Gminę Lubin na całą 
okolicę. Serdecznie gratulu-
jemy wam pozyskania samo-
chodu ratowniczo-gaśnicze-
go, ponieważ włożyliście w to 

wiele pracy, czasu i serca – 
mówił podczas uroczystości 
Tadeusz Kielan wójt Gminy 
Lubin. - Nowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy na pewno 
przełoży się na bezpieczeń-
stwo mieszkańców Czerńca 
oraz pobliskich miejscowo-
ści. Przy tej okazji pragniemy 
również przekazać państwu 
słowa uznania oraz szacunku 
za waszą bezinteresowną 
służbę na rzecz życia i zdro-
wia naszych mieszkańców, 
ciągłą pracę na sobą i dosko-
nalenie własnych umiejętno-
ści. 

Nowy samochód ratowni-
czo-gaśniczy dla OSP Czer-
niec kosztował prawie 440 
tysięcy złotych. Największym 
darczyńcą jest  Narodowy 
i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska, który 
przeznaczył na ten cel 175 ty-
sięcy złotych. Gmina Lubin 
dołożyła do zakupu 130 tysię-
cy, Starostwo Powiatowe 30 
tysięcy. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administra-

cji 65 tysięcy oraz Fundacja 
Polska Miedź 40 tysięcy. 

Wszyscy życzyli strażakom 
z OSP Czerniec żeby jak naj-
częściej wyjeżdżali tym wo-
zem na pokazy, pogadanki, 
festyny a jak najrzadziej do 
akcji ratunkowych. Przed 
jednostką teraz kolejne zada-

nia, czyli jak najlepsze wypo-
sażenie wozu oraz dodatko-
we kursy i szkolenia dla stra-
żaków.   

 – Ta kadencja była 
wyjątkowa dla OSP 

Gminy Lubin, bowiem  co 
roku udawało nam się kupo-
wać nowe auta. W ten sposób 
doposażono cztery jednostki 
i trafiły one do Zimnej Wody, 
Księginic, Gorzycy i Czerńca.  
Dziś osiem z naszych dzie-

więciu jednostek ma swoje 
wozy – mówił wójt Tadeusz 
Kielan

Lekki samochód ratowni-
czo-gaśniczy marki Iveco 
OSP Czerniec jest fabrycznie 
nowy, wyprodukowany w tym 
roku, przystosowany do prze-
wozu  sześciu osób, w kabinie 

ma radiotelefon, całość spe-
cyficznego oświetlenia jest 
homologowana. Zabudowa 
pożarnicza to m.in. skrytki, 
szuflady, tace, przegrody  na 
sprzęt, motopompa, zbiornik 
na wodę o pojemności tysiąca 
litrów.

(SR)

Sam zainteresowany  na 
pytanie „ Czym jest dla mnie 
wolontariat?” odpowiada:- 
To przede wszystkim chęć 
pomocy innym i misja spo-
łeczna wypływająca z potrze-
by serca.

- Dzisiejszy laureat to oso-
ba, która ze sportem zwią-

zana jest od ponad 
45 lat, a z łuczni-

ctwem od ponad 
25 lat – mówił 
podczas uro-
czystości Al-
fred Pilch, z-
-ca kierowni-
ka referatu 
oświaty 
i sportu 
Urzędu 

Gminy w Lubinie. - Podczas 
swojej długoletniej kariery 
jako zawodnik zdobywał 
brązowe, srebrne i złote me-
dale Mistrzostw Polski 
w Łucznictwie i można po-
wiedzieć że w tym zakresie 
jest osobą spełnioną. Ale Je-
rzego Dzikowskiego przede 
wszystko znamy i cenimy za 
jego umiejętności trenerskie 
i społeczną działalność 
w środowisku lokalnym.

Tytuł Wolontariusza Roku 
2018 oraz statuetkę wręczyli 
laureatowi Norbert Grabow-
ski przewodniczący Rady 
Gminy Lubin oraz radny 
Marcin Nyklewicz. 

-Dziękuję serdecznie za to 
wyróżnienie, choć tak jak in-
ni społecznicy nie pracuję 
dla wyróżnień i nagród – 
mówił Jerzy Dzikowski od-
bierając statuetkę. - Przy tej 

okazji chciałbym także po-
dziękować rodzicom dzieci, 
z którymi na co dzień trenu-
jemy, także osobom niepeł-
nosprawnym, które na równi 
z pełnosprawnymi stają 
w łucznicze szranki. 

Podopieczni Jerzego Dzi-
kowskiego odnoszą bardzo 
wiele sukcesów i zdobywają 
coraz więcej medali, także na 
Mistrzostwach Polski. Czte-
rech reprezentantów łuczni-
ctwa zostało także stypendy-
stami Gminy Lubin, to Pauli-
na Ostrowska , Mateusz Po-
słuszny,  Mateusz Musiato-
wicz oraz Magdalena Sie-
radzka. 

(SR) 

UROCZYSTY AKT PRZEKAZANIA, MELDUNKI, GRATULACJE, PODZIĘKOWANIA I PREZENTY TOWARZYSZYŁY UROCZYSTOŚCI PRZEKAZANIA NOWEGO 
SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZERŃCU.

NOWY WÓZ GAŚNICZY W OSP CZERNIEC 

Symbolicznym rozbiciem  butelki szampana o wóz,  wójt nadał mu imię  
Łukasz, na cześć założyciela i pierwszego prezesa OSP w Czerńcu - 
druha Łukasza Polewczyka. 

Jest znanym społecznikiem z Karczowisk,  który większość swojego czasu wolnego poświęca na pracę z dziećmi 
i młodzieżą, angażując niejednokrotnie własne środki.   

JERZY DZIKOWSKI 
WOLONATRIUSZEM ROKU 2018  

Za swoją bezinteresowną pracę 
i zaangażowanie Jerzy Dzikowski 
odebrał tytuł Wolontariusza Roku 
2018 a do tego mnóstwo gratulacji 
i życzeń. Tym samym dołączył 
do grona 22 osób z Gminy Lubin 
wyróżnionych tym zaszczytnym 
tytułem.  

Kandydaturę Jerzego 
Dzikowskiego zgłosiła 
Lucyna Szudrowicz 
dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Orła 
Białego w Raszówce. 
W uzasadnieniu zgłoszenia 
można było przeczytać: 
„Pan Jerzy Dzikowski to 
utytułowany zawodnik 
i trener łuczniczy, a nade 
wszystko ceniony 
w środowisku lokalnym 
działacz społeczny. To na 
jego wniosek powstała 
sekcja łucznicza w klubie 
LZS SKS Raszówka w 2015r. 
Od samego początku Pan 
Jerzy trenuje 
wolontarystycznie dzieci 
i dorosłych . Praca 
społeczna jaką wykonuje 
przekłada się na bardzo 
dobre wyniki sportowe jakie 
uzyskują jego podopieczni, 
zdobywając medale 
i wyróżnienia na zawodach 
rangi ogólnopolskiej, 
wojewódzkiej czy 
strefowej.” 

Z młodymi zawodnikami, których trenuje na ostatnim 
Turnieju Mikołajkowym w Świebodzicach.

Sam zainteresowany  na 
pytanie „ Czym jest dla mnie 
wolontariat?” odpowiada:- 
To przede wszystkim chęć 
pomocy innym i misja spo-
łeczna wypływająca z potrze-
by serca.

- Dzisiejszy laureat to oso-
ba, która ze sportem zwią-

zana jest od ponad 
45 lat, a z łuczni-

ctwem od ponad 
25 lat – mówił 
podczas uro-
czystości Al-
fred Pilch, z-
-ca kierowni-
ka referatu 
oświaty 
i sportu 
Urzędu 

rzego Dzikowskiego przede 
wszystko znamy i cenimy za 
jego umiejętności trenerskie 
i społeczną działalność 
w środowisku lokalnym.

Tytuł Wolontariusza Roku 
2018 oraz statuetkę wręczyli 
laureatowi Norbert Grabow-
ski przewodniczący Rady 
Gminy Lubin oraz radny 
Marcin Nyklewicz. 

do grona 22 osób z Gminy Lubin do grona 22 osób z Gminy Lubin 
wyróżnionych tym zaszczytnym wyróżnionych tym zaszczytnym 
tytułem.  tytułem.  
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WYNIKI KONKURSU
  Nagroda główna 500 zł Świąteczna ciasteczka Pani Jadzi 

– Pieszkowianki

POTRAWA POSTNA
 I miejsce 350 zł    Karp faszerowany – Chróstniczanki 
 II miejsce 300 zł   Zupa ze śledzia na zimno – Kobitki z Czerńca
 III miejsce 250 zł Barszcz czerwony z uszkami – Siedlecka nuta
 III miejsce 250 zł  Zupa krem z gruszek i selera – Szklary Górne

POTRAWA NA DZIEŃ ŚWIĄTECZNY
  I miejsce 350 zł Karczek po karkonosku Klub Gospodyń 

Krzeczyn Wielki
  II miejsce 300 zł Bożonarodzeniowe zrazy z kluskami śląskimi 

– Żony idealne
  III miejsce 250 zł  Szynka swojska wędzona Klub Gospodyń 

Krzeczyn Mały
DESER BOŻONARODZENIOWY
 I miejsce 350 zł  Jabłkowa symfonia – Klub pod garami
  II miejsce 300 zł Poezja do śliwki – Stowarzyszenie Nasz 

Niemstów  
 III miejsce 250 zł  Gruszki w winie - Buczynianki 
  Puchar Wójta Gminy Lubin za stół bożonarodzeniowy  

100 zł -  Koło Gospodyń Krzeczyn Mały 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE 2018
Podczas tegorocznej edycji Tradycji Bożonarodzeniowych było jak zawsze kolorowo, 
świątecznie i przede wszystkim bardzo pysznie. 

„Świąteczne ciasteczka 
Pani Jadzi” w wykonaniu 
Pieszkowianek zdobyły w tym 
roku nagrodę główną w konkursie 
kulinarnym organizowanym 
przez Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin. Jury, w skład którego 
wchodzili znawcy kuchni, spośród 
wszystkich zgłoszonych potraw, 
wybrało także najlepsze potrawy 
postne, potrawy na dzień 
świąteczny i najsmaczniejsze 
desery bożonarodzeniowe.  

Potrawy zgłoszone do kon-
kursu można było degusto-
wać, podobnie jak  wiele in-
nych smakowitych dań pięk-
nie się prezentujących na wi-
gilijnych stołach, które zgło-
siły do konkursu m.in. koła 
gospodyń wiejskich oraz 
przedstawiciele wielu miej-
scowości Gminy Lubin i po 
raz pierwszy reprezentantki 
Urzędu Gminy. 

W skład jury konkursu ku-
linarnego wchodzili: Norbert 
Grabowski przewodniczący 
Rady Gminy Lubin, Dorota 
Boniecka szefowa kuchni re-
stauracji w Centrum Kultury 
Muza oraz Małgorzata 
Wierzbicka nauczycielka za-
wodu kucharza w Zespole 
Szkół nr 2 Lubinie.

- Potrawy były pyszne, to 
była wręcz poezja smaku – 
mówił Norbert Grabowski. 

–Jesteśmy przekonani, że 
włożono wiele serca w ich 
przygotowanie i dlatego za-
pewne wszystko nam tak 
bardzo smakowało.

Potrawy oceniano 
w trzech kategoriach: post-
na, na dzień świąteczny i de-
ser bożonarodzeniowy. Na-
grodą główną okazały się 
w tym roku słodkości, czyli 
świąteczne ciasteczka Pani 
Jadzi, na które przepis moż-
na znaleźć obok.  Miały trzy 
smaki i były przekładane 
dżemami robionymi włas-
noręcznie także przez panią 
Jadzię, w czym zapewnie 
tkwił jeden z sekretów ich 
smaku. 

Podczas spotkania oce-
niano także bożonarodze-
niowe stoły. Jury było tajne 
a wyniki jego obrad ogłosiła 
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk 

wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy.

- W tym roku komisja 
zwracała szczególną uwagę 
na zachowanie  tradycji przy 
ocenie stołów. To ważne by 
nasze zwyczaje były przeka-
zywane z pokolenia na poko-
lenie. W tym przecież także 
tkwi magia tych świąt – mó-
wiła Sylwia Pęczkowicz-Ku-
duk. – Puchar Wójta Gminy 
Lubin za stół bożonarodze-
niowy  przyznaliśmy Kołu 
Gospodyń Krzeczyn Mały.

Świątecznego klimatu te-
gorocznym spotkaniom na-
dały także kartki i świąteczne 
ozdoby, które przygotowano 
na kolejne konkursy ogłasza-
ne przez OKGL i o których 
piszemy obok oraz występy 
zespołów, m.in. dzieci z Tea-
tru Tańca z Raszówki. 

(SR)

Laureatki konkursu kulinarnego wraz z członkami jury

Po raz pierwszy w konkursie wystartowały przedstawicielki Urzędu 
Gminy i to z sukcesem, zdobywając drugie miejsce w konkursie na 
potrawę na dzień świąteczny 
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE 2018

KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2018
 NAGRODA GŁÓWNA  Weronika Chobot - Siedlce 
Kategoria I do 8 lat
 I miejsce   HELENA SOLARZ  SP im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych
 II miejsce  ALICJA KACIUBAN 3 L  Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce 
 III miejsca   KAROL NIŻNIK 5 LAT  Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce

PAWEŁ WÓJCIK 6 LAT  Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce 
WYRÓŻNIENIA  
ZUZANNA MIECHÓWKA 5 LAT - Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce; MACIEJ KOT 6 LAT - Przedszkole  
im. Jana Pawła II w Raszówce; MARCEL LANGOWSKI KL. II A - SP im. Orła Białego w Raszówce; TOMASZ 
SEMCZUK 4 LATA - SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach; MARTYNA BUCHOWSKA 6 LAT, ; MAJA 
BIAŁOSIEWICZ 4 LATA, CHRÓSTNIK 
Kategoria II 9 – 13 lat
 I miejsce   IZABELA SZEWCZYK 9 LAT  SP im. M.Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
 II miejsce   MAURA WITKOWSKA 11 LAT  SP im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielki

BARTOSZ PIOTROWIAK KL. IV B  SP im. Orła Białego w Raszówce
 III miejsca  JAKUB SKIBIK  13 LAT
WYRÓŻNIENIA 
PAULINA MISIURA KL. IV - SP im. Orła Białego w Raszówce – opiekun M. Ryś; KORNELIUSZ SNOPKOWSKI - SP im. 
Henryka Sienkiewicza w Siedlcach; ANGELIKA MOLIŃSKA - SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach; DAWID 
MACIĄG - SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach; ROBERT BURCHARD - SP im. Henryka Sienkiewicza w 
Siedlcach; MARTYNA DENKO 11 LAT - SP im. M.Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim; ALEKSANDRA CHOJNICKA 11 
LAT - SP im. M.Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim; ALICJA WERBNA 10 LAT - SP im. M.Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim; JULIA WERBNA 12 LAT - SP im. M.Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim; MARTYNA SOTER - SP im. J. 
Brzechwy w Szklarach Górnych; PIOTR JANUCHTA - SP im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych
Kategoria III powyżej 14 lat
 I MIEJSCE  KLAUDIA JĘDRAK 16 LAT 
 I MIEJSCE  MARLENA JASION 
 II MIEJSCE  MARIA WĘGRZYNOWSKA-KRET 
 III MIEJSCE  KAROL CHOBOT
OZDOBY BOŻONARODZENIOWE 2018
Kategoria I do 8 lat
 I miejsce Maja Żurawska  SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach 
 II miejsce)  Anastazja Kiec 7 lat, Lisiec
 III miejsce)  Karol Machowski  SP im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych
Wyróżnienie  
Szymon Żmuda - SP im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych; Oliwier Żmuda - SP im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych
Kategoria II 9 – 13 lat
 I miejsce  Robert Burchard  SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
    Emilia Róg
 II miejsce  Ola Piaskowy  SP w Krzeczynie Wielkim
 III miejsce   Korneliusz Snopkowski  SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach 

Weronika Chobot 13 lat   SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
Wyróżnienie 
Julia Przystupa 9 lat - SP im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim; Aleksandra Chojnicka 11 lat - SP im. 
Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim; Amelia Prętka 12 lat - SP im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim; Kacper Dworak 11 lat – Księginice; Filip Dworak 9 lat – Księginice 
Kategoria III powyżej 14 lat
 I miejsce  Margareta Kiec -  Lisiec, Gabryela Razowska 
 II miejsce  Stanisława Jasion - Miroszowice; Lidia Kardysz - Lisiec; 

Katarzyna Ożyńska-Lebiedzińska – Lisiec
III miejsce  Anna Kuzemczak - Lisiec; Marlena Jasion - Miroszowice
Wyróżnienie
Maria Węgrzynowska-Kret- Miroszowice; Małgorzata Gałka - Dąbrowa Górna; Ewa Domowicz - Siedlce; 
Maria Ożyńska- Lisiec

Najpiękniejsze świąteczne 
kartki i ozdoby

Ponad 130 prac wpłynęło 
na tegoroczny konkurs na 
najpiękniejszą kartkę świą-
teczną. Najpiękniejsza z 
nich stała się jednocześnie 
oficjalną tegoroczną kartką 
rozsyłaną przez wójta do 
kontrahentów i współpra-
cowników Urzędu Gminy 
Lubin. Jej autorką jest We-
ronika Chobot z Siedlec. 

Technika wykonania 
kartki była dowolna, ogra-
niczono tylko do formatu 
A5 jej wielkość. Zwycięska 
praca to piękna wyklejanka 
świątecznej bombki, którą 
zdobią domy pokryte i oto-
czone śniegiem.

- Chciałam pokazać pięk-
ny, świąteczny klimat Pra-
cowałam nad tą kartką oko-
ło pięciu godzin – mówiła 
wzruszona 13-letnia Wero-
nika Chobot, która decyzją 
jury zdobyła nagrodę głów-
ną. 

Jak co roku, autorka zwy-
cięskiej kartki oprócz na-
grody ufundowanej przez 
organizatora, czyli Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin, zo-
stanie także wyróżniona 
tym, że jej praca jest oficjal-
na gminną kartką świątecz-
ną rozsyłaną wraz z życze-
niami do współpracowni-
ków Urzędu Gminy Lubin.  

Jednocześnie rozstrzyg-
nięto także konkurs na naj-
piękniejszą ozdobę choin-
kową. To dość nowa propo-
zycja, mająca na celu pobu-
dzenie kreatywności wśród 
mieszkańców naszej gminy. 
Wielkość ozdoby nie mogła 
przekroczyć 20 cm (szer. i 
długość). Mile widziane by-
ły wszelakie formy ręko-
dzieła artystycznego. Tak 
jak w przypadku świątecz-
nych kartek, nagrody i wy-
różnienia przyznano w kil-
ku kategoriach wiekowych. 
Poniżej publikujemy pełne 
listy laureatów obu konkur-
sów.   (SR, OKGL)

 Przepis na  Ciasteczka Pani Jadzi
• 25 dag mąki, • 20 dag masła, • 1 szklanka cukru 

pudru, szczypta soli, • 3 żółtka, • 3 łyżki kakao
 
Z podanych produktów zagniatamy ciasto (część 

z kakao i część bez) i schładzamy w lodówce. Cia-
steczka mają różne smaki, dlatego zagniecione cia-
sto dzielimy na tyle części ile chcemy smaków. Kon-
kursowe ciasteczka były cytrynowe (starto do nich 
dodatkowo skórkę z cytryny), orzechowe i pomarań-
czowe. 

Wykrawamy odpowiedni kształt (np. gwiazdki), 
przekładamy dżemem, dekorujemy według własnej 
wyobraźni. Dżemy, którymi pani Jadzia przekłada 
ciasteczka też są własnej roboty i w nich chyba tkwi 
jeden z sekretów ich smaku. Pieszkowanki deklaru-
ją, że jeżeli pojawi się jakiś konkurs na najlepszy 
dżem, to od razu się zgłoszą, bowiem dżemy pani Ja-
dzi, to już oddzielna długa historia... 

NA MIEJSCU MOŻNA 
BYŁO TAKŻE NA-
UCZYĆ SIĘ SZTUKI 
OZDABIANIA BOMBEK

Koło Gospodyń 
Krzeczyn Mały zostało 
nagrodzone za stół 
bożonarodzeniowy 
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MINĘŁA  40. ROCZNICA WYBORU KARDYNAŁA  KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA. PONTYFIKAT ŚW. JANA PAWŁA II TRWAŁ PONAD 26 LAT I POD WIELOMA WZGLĘDAMI BYŁ WYJĄTKOWY I REKORDO-
WY.  PAPIEŻ – PIELGRZYM ODBYŁ 102 ZAGRANICZNE PODRÓŻE,  ODWIEDZIŁ  129 KRAJÓW PRZEMIERZYŁ PONAD MILION KILOMETRÓW.

Niezapomniany koncert
Z tej okazji w kościele fi-

lialnym św. Antoniego 
w Oborze odbyło się niezwy-
kle emocjonujące widowisko 
muzyczne w oparciu o słowa 
i poezję Jana Pawła II. Wspa-
niałe aranżacje oratorium 
Piotra Rubika, musicalu Me-
tro a także radosne utwory 
uwielbiane i często śpiewane 

przez papieża wykonały ze-
społy ISKRA oraz Pastuszki 
z Gogołowic. Młodzi artyści 
zaśpiewali dla Papieża – 
Przewodnika młodzieży, któ-
rą sobie szczególnie ukochał.

Młodzi byli uprzywilejo-
wanymi rozmówcami i adre-
satami przesłania Jana Pa-
wła II w czasie całego ponty-

fikatu. Przeszedł on do histo-
rii jako pierwszy papież, któ-
ry osobno spotykał się z mło-
dymi, przemawiał do nich 
podczas każdej ze swych 
pielgrzymek, zainicjował 
Światowe Dni Młodzieży, 
które stały się jednym ze zna-
ków rozpoznawczych jego 
pontyfikatu.

Najbardziej wzruszające 
momenty pontyfikatu zosta-
ły przypomniane w prezenta-
cji multimedialnej. Usłysze-
liśmy słowa, którymi tuż po 
wyborze Papież zwrócił się 
do zebranych na placu Świę-
tego Piotra i od razu zaskar-
bił sobie sympatię, żartobli-
wie prosząc, aby ludzie po-

prawili go, gdyby pomylił się, 
mówiąc po włosku. Do histo-
rii przeszły również jego sło-
wa wypowiedziane podczas 
inauguracji pontyfikatu, któ-
re realizował potem przez 
resztę życia. Jan Paweł II mó-
wił wtedy: – Nie lękajcie się. 
Otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi!

Na zakończenie koncertu 
o znaczeniu pontyfikatu  Ja-
na Pawła II w pięknych sło-
wach opowiedział gospodarz 
koncertu, proboszcz parafii 
ks. Paweł Kajl. Organizato-
rem koncertu był Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin.

(OKGL)

Przegląd otworzyła dziecięca grupa TE-
ATR TAŃCA, której choreografem i opie-
kunem jest  Karolina Tuszyńska – Kluzek. 
Na scenie można było oglądać kabaret 
ALE BABY z Krzeczyna Małego, kabaret 
BLADE POJĘCIE z Wińska, zespół tea-

tralny POZYTYWNI z Domu Dzienne-
go Pobytu SENIOR, OSIECZANKI 
z Osieka, KLUB POD GARAMI z Księgi-
nic, LILIANĘ NOWAK z Księginic oraz 
grupę NON SIMPLEX reprezentującą 
Chobieński Ośrodek Kultury.  (P.S)

Do ósmej edycji do konkursu stanęło siedem zespołów, nie tylko 
z naszej gminy, ale także Wińska, Chobieni oraz Lubina. 
Zróżnicowany repertuar wykonawców rozbawił nie 
tylko jury, ale i liczną widownię, a wesoły nastrój 
podtrzymywał w przerwie zespół wokalny 
OSIECZANKI.

Świetlica w Oborze zgromadziła miłośników kabaretu z całego regionu za sprawą Przeglądu Amatorskich Form 
Kabaretowych uHaHa ,organizowanego cyklicznie przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

KABARETOWO 
W OBORZE

JURY W SKŁADZIE: 
ELŻBIETA 
BIAŁOSIEWICZ, 
KAROLINA 
TUSZYŃSKA-
KLUZEK ORAZ 
KAMIL LIS, 
PRZYZNAŁO 
NASTĘPUJĄCE 
NAGRODY:
  Nagroda główna 

500,00 zł – Kabaret 
BLADE POJĘCIE za 
skecz „Żarty się 
skończyły”,
  2 miejsce 300,00 zł – 

Kabaret ALE BABY za 
skecz „Jedna czy 
dwie?”,
  2 miejsce 300,00 zł – 

Zespół Teatralny 
POZYTYWNI za skecz 
„Przedsiębiorstwo 
remontowo-
budowlane”,
  3 miejsce 250,00 zł – 

OSIECZANKI za skecz 
„Reklama o lekach”,
  Wyróżnienie 200,00 zł 

– Liliana Nowak za 
skecz „Opowiastka o 
tym, że z facetami nie 
koniecznie trzeba żyć 
jak pies z kotem”,
  Wyróżnienie 200,00 zł 

– KLUB POD GARAMI 
za skecz „Z życia wzięte 
gospodyni domowej, 
czyli co mi chodzi po 
głowie?”,
  Wyróżnienie 200,00 zł 

– NON SIMPLEX za 
skecz „Okiem dziecka”. 
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Ksiądz Tadeusz 
Święcenia Kapłańskie 
otrzymał w wieku 
25 lat, 20 maja 1993 
roku w Legnicy, 
a uroczystości odbyły 
się w listopadzie. 
Msza Święta, która 
odprawiona została 
się w Kościele Matki 
Bożej Wspomożenia 
Wiernych miała 
wyjątkowo uroczysty 
charakter.

Ksiądz Tadeusz parafię w Siedl-
cach objął przed sześcioma laty. 
Licznie zgromadzeni wierni wraz 
z rodziną kapłana oraz przed-
stawicielami władz gminy w za-
dumie i z pokorą modlili się 
o następne tak owocne lata 
w życiu proboszcza.

– W życiu dorosłego człowie-
ka przeżycie półwiecza skłania 
do refleksji, zwłaszcza jeśli łączy 

się z jubileuszem 25-lecia pracy 
w kapłaństwie. Jest to szczególna 
okazja do składania życzeń. Zaan-
gażowanie na rzecz rozwoju du-
chowego i kulturowego miejscowej 
społeczności, kształtowanie po-
staw i sumień, dbałość o kościół 
parafialny i jego otoczenie – to 
wartości towarzyszące posłudze 
Księdza Proboszcza. Z okazji 25 lat 
kapłaństwa i 50. urodzin proszę 
przyjąć z serca płynące życzenia 
zdrowia, szczęścia, pogody ducha 
i błogosławieństwa Bożego. Niech 
na kolejne jubileusze towarzyszą 
Księdzu Proboszczowi słowa św. 
Jana Pawła II: „Kapłaństwo to po-
wołanie do miłości. To ona rodzi 

wierność Bogu i jest źródłem służ-
by drugiemu człowiekowi”- mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Z kwiatami i podziękowaniami 
wystąpiły również delegacje Rad 
Parafialnych oraz dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Siedlcach, które 
specjalnie na tę okazję przygoto-
wały własnoręcznie laurki dla sza-
nownego jubilata.

– Waszego Księdza proboszcza 
znam jeszcze z czasów studiów, by-
liśmy razem jako młodzi kapłani na 
pielgrzymce w Rzymie, gdzie przy-
jął nas ówczesny Papież , dziś świę-
ty Jan Paweł II. Tak się złożyło, że 
przeżywał  on wtedy 50-lecie ka-
płaństwa. Gdy podszedł i rozma-
wiał z nami, nie pouczał, ale powie-
dział krótko: „Wytrwajcie, byście 

i wy doczekali takiej rocznicy”. Do-
czekaliśmy tych czasów, doczekali-
śmy także tego pięknego jubileu-
szu 25-lecia kapłaństwa waszego 
Księdza Proboszcza, wyrażamy za-
tem dziś, w tę uroczystość dzięk-
czynienie Panu Bogu i życzmy księ-
dzu Tadeuszowi błogosławieństwa 
i wielu Łask Bożych – mówił w ho-

milii ksiądz dziekan Waldemar 
Ćwikliński.

Gromkim „sto lat” parafianie 
przy akompaniamencie Siedle-
ckiej Nuty podziękowali swemu 

pasterzowi za pracę w parafii. Po 
Eucharystii wszyscy świętowali 
przy pięknym torcie i indywidual-
nie dziękowali swemu probosz-
czowi.

– Kapłaństwo zawsze ja-
wiło mi się jako służba, zaszczytna 
ale trudna, bo trzeba było zrezyg-
nować ze swoich planów na życie 
i podążyć za głosem Tego, który 
wybrał mnie na swojego niegodne-
go sługę. Dzisiaj Panu Bogu Naj-
wyższemu wyrażam wdzięczność 
i ponawiam gotowość do dalszego 
pełnienia służby. Moje doświadcze-
nie kapłańskie to przede wszystkim 
właśnie radość, że oddając Chry-
stusowi swoje siły, zdolności, po-
święcając dla Niego więzi rodzin-
ne, otrzymałem w zamian udział 
w tym zadziwiającym dziele zba-
wienia dusz. Ale otrzymuję też 
w zamian inną, o wiele większą ro-
dzinę, którą tworzą ludzie, wśród 
których posługuję. I za to również 
Chrystusowi chciałbym podzięko-
wać i wyrazić wdzięczność, tym 
z którymi Pan Bóg związał mój los. 
Mojej szanownej Mamie, szanow-
nej chrzestnej, dwóm braciom 
i dwóm siostrom. Dziękuję Wam za 
dom rodzinny, za to w jakiej atmo-
sferze dorastałem, gdzie umacnia-
łem się w wierze, za swoje przeżyte 

lata, za ciepłe i mocne relacje ro-
dzinne. Za to żeśmy mogli zawsze 
na siebie liczyć i niech tak dalej po-
zostanie- dziękował ksiądz Tade-
usz Żurek.  (JI) 

Wspólnie z rodziną, braćmi w kapłaństwie i parafianami z Czerńca, Siedlec i Księginic świętował Ksiądz Proboszcz 
Tadeusz Żurek 25. rocznicę swego oddania się Panu Bogu. 

ROCZNICA KAPŁAŃSTWA 
KSIĘDZA TADEUSZA ŻURKA25. 

Moje doświadczenie kapłańskie to przede wszystkim właśnie 
radość, że oddając Chrystusowi swoje siły, zdolności, 
poświęcając dla Niego więzi rodzinne, otrzymałem w zamian 
udział w tym zadziwiającym dziele zbawienia dusz. Ale 
otrzymuję też w zamian inną, o wiele większą rodzinę, którą 
tworzą ludzie, wśród których posługuję - dziękował ksiądz 
Tadeusz Żurek

Licznie zgromadzeni wierni wraz z rodziną kapłana oraz 
przedstawicielami władz gminy w zadumie i z pokorą modlili 
się w intencji księdza Tadeusza Żurka. 

KSIĘDZA TADEUSZA ŻURKAKSIĘDZA TADEUSZA ŻURKA

Moje doświadczenie kapłańskie to przede wszystkim właśnie 
radość, że oddając Chrystusowi swoje siły, zdolności, 
poświęcając dla Niego więzi rodzinne, otrzymałem w zamian 
udział w tym zadziwiającym dziele zbawienia dusz. Ale 
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Rozmach, oprawa i scenografia wyda-
rzenia sprawiły, że zapisze się ono na 
długo w naszej pamięci. W rolę Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego wcielił się wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan, a słynne 
słowa naczelnika państwa, w których 
opisał jak rodził się niezwykły zryw nie-
podległościowy odczytał aktor, poeta, 
Mistrz Mowy Polskiej Dariusz Bereski.

Gminne obchody setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęła uroczysta Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny, którą koncelebrowali 
księża Paweł Kajl, Tadeusz Żurek oraz 
Bartłomiej Polański. 

- Gromadzi nas dziś wyjątkowa oko-
liczność. Łaska Boga, Opatrzność, za-
angażowane, miłości i ofiara wielu na-
szych przodków sprawiły, że możemy 
się nazywać Polakami, że mamy swoją 
ziemię, swoją ojczyznę, swój kraj. Bez 
wątpienia wielu z nich motywowała 
Ewangelia i dobra nowina o męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Zmartwychwstanie Polski, Polska jako 
Mesjasz wśród narodów – to pojęcia, 
które w romantycznym uniesieniu, 
w bólu mieszającym się z goryczą towa-
rzyszyły naszym przodkom, ale są też 
w naszym genotypie. Poprzez literaturę, 
lekcje języka polskiego czy wspomnie-
nia naszych bliskich mamy je głęboko 
w sercu – mówił w wygłoszonej 
homilii przewodniczący Eu-

charystii ksiądz Paweł Kajl, proboszcz 
Parafii p.w. Świętych Piotr i Pawła 
w Szklarach Górnych. 

Po Mszy Świętej „Procesja dziejów” 
poprowadziła licznie zgromadzonych 
uczestników wydarzenia przed „Obelisk 
Niepodległości”. Procesji przewodni-
czył wójt Tadeusz Kielan w roli marszał-
ka Piłsudskiego, a uczestnicy zatrzymy-
wali się na kolejnych stacjach, symboli-
zujących najważniejsze wydarzenia z hi-
storii Polski. 

W asyście pocztów sztandarowych, 
żołnierzy, strażaków i przy udziale Or-
kiestry Zakładów Górniczych Lubin wy-
brzmiał Mazurek Dąbrowskiego. 

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan 
przed oficjalnym odsłonięciem „Obeli-
sku Niepodległości” zacytował słowa 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, które 
znajdują się na monumencie. 

- „Naród, który traci pamięć przestaje 

Święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, siostra Faustyna Kowalska czy Józef Piłsudski – to tylko niektóre postaci „Procesji 
Dziejów”, która towarzyszyła gminnym obchodom setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości odbyły 
się w Szklarach Górnych, gdzie odsłonięty został Obelisk Niepodległości, będący wyrazem hołdu i szacunku społeczności Gminy 
Lubin wobec trudnej, często bolesnej, ale mimo wszystko pięknej historii Polski. 

Gmina Lubin uczciła 100-lecie niepodległej Polski 

PROCESJA DZIEJÓW 
W BIAŁO-CZEROWONYCH BARWACH 

lekcje języka polskiego czy wspomnie-
nia naszych bliskich mamy je głęboko 
w sercu – mówił w wygłoszonej 
homilii przewodniczący Eu-

PODZIĘKOWANIA 
Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan składa serdeczne podziękowania za włączenie się w organizację gminnych obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości księdzu Pawłowi Kajlowi, proboszczowi parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, księdzu 
Tadeuszowi Żurkowi, wicedziekanowi Dekanatu Lubin Zachód i proboszczowi Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach oraz księdzu 
Bartłomiejowi Polańskiemu, a także pani Patrycji Słocie i Stowarzyszeniu „Kwiaty Obory”, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, 
pracownikom Urzędu Gminy oraz Ośrodka Kultury Gminy Lubin, jak również dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. 
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charystii ksiądz Paweł Kajl, proboszcz 
Parafii p.w. Świętych Piotr i Pawła 
w Szklarach Górnych. 

Po Mszy Świętej „Procesja dziejów” 
poprowadziła licznie zgromadzonych 
uczestników wydarzenia przed „Obelisk 
Niepodległości”. Procesji przewodni-
czył wójt Tadeusz Kielan w roli marszał-
ka Piłsudskiego, a uczestnicy zatrzymy-
wali się na kolejnych stacjach, symboli-
zujących najważniejsze wydarzenia z hi-
storii Polski. 

W asyście pocztów sztandarowych, 
żołnierzy, strażaków i przy udziale Or-
kiestry Zakładów Górniczych Lubin wy-
brzmiał Mazurek Dąbrowskiego. 

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan 
przed oficjalnym odsłonięciem „Obeli-
sku Niepodległości” zacytował słowa 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, które 
znajdują się na monumencie. 

- „Naród, który traci pamięć przestaje 

być Narodem – staje się jedynie zbiorem 
ludzi, czasowo zajmujących dane teryto-
rium”- te słowa Marszałka Jozefa Pił-
sudskiego – architekta naszej polskiej 
wolności – przekażemy dziś kolejnym 
pokoleniom, odsłaniając Obelisk Nie-
podległości. Ten cytat, to jedna z wielu 
ważnych, pięknych i mądrych myśli Jó-
zef Piłsudskiego, które pozwalają opie-
rać naszą historię i tożsamość na moc-
nych fundamentach. Tak liczna nasza 
obecność – dziś podczas tej niezwykłej 
rocznicy 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości – dowodzą, że 
słowa Naczelnika Państwa Polskiego 
wzięliśmy sobie do serca – nie stajemy 
się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zaj-
mującym dane terytorium ale jesteśmy 
narodem, który szanuje swoją prze-
szłość, czci jej bohaterów i pisze nowe 
rozdziały dziejów Rzeczpospolitej. Za tę 
- tak liczną -  obecność Państwa serdecz-

nie dziękuję. Możemy być 
dumni, że dane nam jest 
uczestniczyć w tak waż-
nym wydarzeniu, jakim 
jest setna rocznica pol-
skiej wolności, wolności 
wywalczonej, wymodlo-
nej, ale i niestety okupio-
nej krwią wielu naszych 
Rodaków, którym dziś od-
dajemy hołd – mówił Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Wyjątkowego klimatu nadały 
uroczystości biało-czerwone race 
i balony, których setka poszybowała w  
niebo. 

Uroczystość zakończyło niezwykłe 
widowisko muzyczno-multimedialne 
„Historia Polski w nutach i obrazach”, 
podczas którego wystąpili artyści Gmi-
ny Lubin. 

(MG/FOT. MICHAŁ RYBCZYŃSKI)  
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się w Szklarach Górnych, gdzie odsłonięty został Obelisk Niepodległości, będący wyrazem hołdu i szacunku społeczności Gminy 
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Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada jest najważniejszym dniem dla każdego Polaka. Setna 
rocznica wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski w Gminie Lubin obchodzona była wyjątkowo uroczyście. 
Oprócz centralnych gminnych obchodów, które odbyły się w Szklarach Górnych – stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości obchodziły także poszczególne miejscowości. 

Hołd mieszkańców Gminy Lubin w setną rocznicę polskiej wolności 

SEN BEZ STRACHU

Święto Niepodległości uczczono także w Siedlcach. 
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po 
której złożone zostały kwiaty i zapalone znicze przy 
Zbiorowej Mogile Żołnierzy Polskich, uczestników 
Kampanii Wrześniowej 1939 r. 
W wygłoszonej homilii ksiądz Tadeusz Żurek 
zacytował piękne słowa niemieckiego Kardynała 

Gerharda Ludwiga Müller’a: „Polski naród przez setki 
lat za swoją wolność oddawał życie i cierpiał. 
Na Polskę trzeba spoglądać z perspektywy jej 
własnej historii i podziwiać za to, czego we własnej 
historii doświadczyła”. Te słowa niemieckiego 
duchownego były mottem uroczystości w Siedlcach.
- Dziękuję mieszkańcom za tak liczne przybycie na 
uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę  
niepodległości. Swoim uczestnictwem podkreślacie 
Państwo, jak ważna jest dla was polska historia 
i tradycja, dając dowód swojego patriotyzmu – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

 „Niepodległość oznacza – bez 
strachu spać. Niepodległość znaczy 
spokojnie się budzić, kochać śmiać 
się i pewnie trwać w wolnym kraju 
wśród wolnych ludzi” – te słowa 
wykute zostały na tablicy, która na 

wieczną pamiątkę zawisła na ścianie 
kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej 
w Chróstniku. Tablicę uroczyście 
poświęcił ksiądz proboszcz 
Kazimierz Rapacz, który był 
inicjatorem jej odsłonięcia. 

Monument dedykowany jest 
wszystkim tym, dzięki którym nasz 
Naród przetrwał. Uroczystość 
odsłonięcia tablicy zgromadziła 
wielu wiernych, a uczestniczyła 
w niej także delegacja Urzędu Gminy. 

SIEDLCE 

CHRÓSTNIK 

W Składowicach 
odsłonięta została 
tablica, upamiętniająca 
tę wyjątkową rocznicę. 
Pomysłodawcą 
i fundatorem 
monumentu, który 
stanął na Skwerze 
Wolności był 
mieszkaniec Składowic 
Zenon Franczak. Kwiaty 
przy pamiątkowej 
tablicy złożyli m.in. 
przewodniczący Rady 
Gminy Lubin Norbert 
Grabowski wraz 
z pracownikami urzędu. 
Po uroczystym 
odsłonięciu 
i poświęceniu tablicy, 
w kaplicy 
w Składowicach odbyła 
się Msza Święta.

Organizatorem obchodów Święta 
Niepodległości w Raszówce był proboszcz 
Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny ksiądz Stanisław Buchta. 
Parafianie spotkali się na wspólnym 
śpiewaniu pieśni patriotycznych, o których 

genezie pięknie opowiadał proboszcz, 
akompaniując zgromadzonym świetną grą 
na gitarze. Ksiądz przypomniał parafianom 
dawno zapomniane piosenki żołnierskie 
i patriotyczne.

SKŁADOWICE 

RASZÓWKA 
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Pieśni patriotyczne powstawały 
przez wieki, już w okresie średnio-
wiecza pisano pieśni o charakterze 
narodowym. Kolejnymi okazjami 
do szerzenia patriotyzmu były waż-
ne ale i smutne wydarzenia. Okres 
przed i po rozbiorowy, a więc wiek 
XVIII i XIX słynął z wielu pieśni pa-
triotycznych. Nowe pieśni patrio-
tyczne powstawały również w okre-
sie Młodej Polski i II Wojny Świato-
wej. 

Za najstarszą pieśń patriotycz-
ną uznawana jest „Bogurodzica”, 
napisana na przełomie XIII i XIV 
wieku. Ta właśnie pieśń, hymn pol-
skiego rycerstwa, które poprzez sło-
wa pieśni prosi Maryję o zwycię-
stwo i ochronę przed śmiercią roz-
poczęła koncert, wybrzmiewając we 
fragmencie filmu Aleksandra Forda 
„Krzyżacy”. Nie zabrakło ulubione-
go utworu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego „Hymnu Pierwszej Brygady” 
i pieśni legionowych. 

Usłyszeliśmy również niezwykłe 
interpretacje utworów powstań-
czych i żołnierskich. Piosenka woj-
skowa była zawsze wierną i nieod-
łączną towarzyszką żołnierza. Na 
wojnie, czuła jak matka, dodawała 
otuchy, niosła nadzieję, była nawet 
bronią. Wyjątkowych wzruszeń 
i emocji dostarczył opozycyjny 
utwór „Mury” – hymn Solidarno-
ści, który wykonał prowadzący kon-
cert Dariusz Bereski, poeta, aktor, 
Mistrz Mowy Polskiej.

To międzypokoleniowe widowisko 
powstało w oparciu o scenariusz na-
uczyciela Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy, pani Agaty Szymań-
skiej. Wystąpili młodsi i starsi arty-

ści Gminy Lubin. Pięknie tańczyli 
i śpiewali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Szkla-
rach Górnych, przygotowywani 
przez nauczycieli, panie Danutę Ka-
sperską i Barbarę Kwapisz. Niepo-
wtarzalne aranżacje utworów  stwo-
rzyli instruktorzy Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin, pan Witold Klocek, 
Marek Klisowski oraz Kamil Lis, 
którego wykonanie „Roty” i „Hym-
nu Pierwszej Brygady” poniosło 
zgromadzoną publiczność.

Wspaniale wybrzmiały pieśni 
ułańskie, żołnierskie i powstańcze 
w przepięknych interpretacjach ze-
społów Leśne Echo z   Raszówki 
i Rozśpiewane Pastuszki Gogołowic 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Krzeczy-
nie Wielkim, kształcących się 
w Studio Piosenki ŁAŁ.

Projekcję multimedialną dopełnia-
jącą występy artystów, składającą się 
z obrazów, zdjęć oraz filmów doku-
mentujących naszą historię, sceno-
grafię oraz muzyczną i wizualną 
oprawę koncertu przygotował Ośro-
dek Kultury Gminy Lubin.

Dzięki wyświetlanym tekstom każ-
dej z prezentowanych pieśni uczestni-
cy koncertu mogli aktywnie włączyć 
się do wspólnego śpiewania. Starsi 
i młodsi mieszkańcy gminy w tę nie-
zwykłą rocznicę dali wyraz pamięci i  
potrzeby wspólnoty oraz integracji. Na 
długo zapamiętamy odśpiewany przez 
wszystkich artystów i publiczność 
wspólnie z kibicami siatkówki przy 
okazji inauguracji Mistrzostw Świata 
w 2014 roku na stadionie Narodowym 
„Mazurek Dąbrowskiego” na zakoń-
czenie koncertu.  (oprac. OKGL)  

Widowisko muzyczno – multimedialne  

HISTORIA POLSKI W NUTACH I OBRAZACH 
Gminne uroczystości uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Szklarach Górnych  zakończyło 

niezwykłe widowisko muzyczno - mulimedialne „Historia Polski w nutach i obrazach”. Podczas sentymentalnej 
muzycznej podróży wspólnie prześledziliśmy dzieje naszej Ojczyzny, wspólnie zaśpiewaliśmy znane pieśni 

patriotyczne, partyzanckie, wojskowe i opozycyjne.
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Marszałek Józef Piłsudski, 
żołnierze, ale i Polska spęta-
na w kajdany zaborców – to 
bohaterowie montażu słow-
no-muzyczno-historycznego 
przygotowanego przez dzie-
ci oraz grono pedagogiczne 
Przedszkola w Raszówce. 
Wszystko przeplatane naj-
piękniejszymi polskimi pieś-
niami, które mali artyści 
śpiewali wspólnie z publicz-
nością, obdarowaną specjal-
nymi śpiewnikami. 

- Dziękuję dzieciom za 
wspaniały występ, a na-
uczycielom za ogromny 
wysiłek, zaangażowanie 
i ciężką pracę w przygoto-
wanie obchodów stulecia 
niepodległości Polski, bo 
było to z pewnością wielkie 
wyzwanie organizacyjne – 

mówiła Katarzyna Foryś, 
dyrektor przedszkola. 

W ten historyczny spek-
takl zaangażowane zostały 

wszystkie dzieci, uczęszcza-
jące do przedszkola w Ra-
szówce. Obchody 100 –lecia 
odzyskania przez Polskę nie-

podległości zorganizowane 
zostały także w oddziale za-
miejscowym przedszkola 
w Lubinie.  (MG) 

Ku pamięci wydarzeń 
sprzed stu lat

Eucharystia w intencji 
Ojczyzny, odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy, prze-
piękny program arty-
styczny, a na zakończenie 
pokaz sztucznych ogni. 
Wyjątkowo uroczyście 
w Osieku uczczono setną 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Mieszkańcy Osieka połą-
czyli obchody odzyskania 
niepodległości z odpustem, 
który przypada dwa tygodnie 
po Narodowym Święcie. 
W kościele p.w. Chrystusa 
Króla wierni uczestniczyli 
w uroczystej Mszy Świętej ce-
lebrowanej przez księdza 
Zbigniewa Porębskiego 
z Międzyborza, w trakcie któ-
rej wójt Tadeusz Kielan od-
słonił pamiątkową tablicę 
ufundowaną z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

- Niedawno przeżywaliśmy 
piękną uroczystość, setną 
rocznicę odzyskania niepod-
ległości, to setna rocznica 
wolności dla Polski i dla Pola-
ków. 123 lata zaborów – to 
wielka tragedia naszej ojczy-
zny. Polski mogło nie być na 
mapie świata, nas mogło nie 
być tu dzisiaj, może mówili-
byśmy dziś różnymi języka-
mi. Ale jesteśmy - jako 
chrześcijanie w imię Jezusa 
Chrystusa Króla - mówił 
w homilii ksiądz Zbigniew 
Porębski.

Po Eucharystii uroczy-
stości przeniosły się do 
świetlicy, gdzie zgroma-
dzeni mogli obejrzeć 
przepiękny i wzruszają-
cy program artystyczny 
w wykonaniu „Osiecza-
nek” oraz parafian 
z Osieka, Pieszkowa 
i Kłopotowa. Piękne re-
cytacje i piosenki wzru-
szyły publiczność. Nie-
jedna łza popłynęła 
podczas piosenki „Dziś 
idę walczyć-Mamo” wy-
konywanej przez Maję 
Golenia z Osieka. 

Podczas wykonywa-
nia Roty i Mazurka Dą-
browskiego wszyscy go-
ście odśpiewali te pieś-
ni wraz z zespołem, 
z szacunkiem i wielką 
atencją.

- Wielokrotnie sły-
szymy, że musimy pa-
miętać o tamtych cza-
sach, o tamtych wyda-

rzeniach i to prawda, ale ja od 
wielu lat powtarzam, że my 
nic nie musimy, my chcemy 
to pamiętać i będziemy pa-
miętać. Dlatego uroczystości 
z okazji Święta Niepodległo-
ści w naszej gminie odbywały 
się w wielu miejscach i w róż-
nym czasie z czego jestem 
bardzo dumny i za co ser-
decznie dziękuję mieszkań-
com i duchownym -  mówił 
wójt Tadeusz Kielan.

Nie zapomniano również 
o seniorach, którzy budowali 
Polskę po odzyskaniu nie-
podległości. Wszyscy zgro-
madzeni na uroczystości 
kombatanci otrzymali piękne 
kwiaty wdzięczności od mło-
dych mieszkańców Osieka. 
Po uczcie dla ducha i wielu 
wzruszeniach uczestnicy ob-
chodów mieli okazję skoszto-
wać pysznego biało-czerwo-
nego tortu i obejrzeć pokaz 
fajerwerków. Niebo nad Osie-
kiem zapłonęło ku pamięci 
wydarzeń sprzed stu lat.

(JI) 

Po Eucharystii uroczy-

PRZEDSZKOLAKI UCZCIŁY 
100-LECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI  

W Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce w wyjątkowej formie 
i przepięknej oprawie uczczono setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Dzieci doskonale poradziły sobie z trudnymi rolami, 
pokazując za pomocą symboli, słów, muzyki i tańca - najbardziej bolesne 
karty naszej historii ale i będącą ich następstwem radość zwycięstwa. 

PRZEDSZKOLAKI UCZCIŁY PRZEDSZKOLAKI UCZCIŁY 
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Który ze sportowców zdo-
był dla Polski najwięcej me-
dali indywidualnych? Ile dni 
trwało Powstanie Warszaw-
skie? W którym roku Polska 
stała się członkiem Unii Eu-
ropejskiej? Ile rolek papieru 
toaletowego rocznie przypa-
dało na jednego mieszkańca 
w dobie kryzysu ekonomicz-
nego? W którym roku miał 
miejsce przewrót majowy? – 
to tylko część pytań, z który-
mi zmierzyć się musieli 
uczestnicy Gminnego Testu 

Niepodległości. 
Pytania podzielone zostały 

na bloki tematyczne: historię 
sportu, kultury, życia co-
dziennego oraz postaci Józe-
fa Piłsudskiego. 25 pytań - 
niektóre łatwe, niektóre 
trudne. Nie było kół ratun-
kowych ani podpowiedzi 
publiczności. Pojawiły się za 
to emocje i duch niesamowi-
tej rywalizacji, dzięki table-
tom pozwalającym każdemu 
graczowi na połączenie się 
z dużym ekranem. Pozytyw-
ne napięcie udzieliło się rów-
nież całej widowni. Po każ-
dym pytaniu zarówno gracze 
jak i publiczność mogli na 
bieżąco śledzić rywalizację. 
Na wielkim ekranie widzieli-
śmy najszybciej odpowiada-
jących oraz kolejność dru-
żyn. Atmosferę dodatkowo 
podkreślały projekcje multi-
medialne, tło muzyczne, 
efekty dźwiękowe oraz pro-
fesjonalna obsługa. Całość 
poprowadził doświadczony 
konferansjer, który oprócz 
prowadzenia gry,  przybliżył 
ciekawostki i fakty historycz-
ne widowni.

- Poczułam się jak w tele-
wizyjnych „Milionerach” - 
skomentowała jedna 
z uczestniczek.

We wspólnej zabawie 
wzięło udział 10 pięciooso-
bowych drużyn, których 
przedstawiciele aktywnie 
działają na rzecz gminy. Ry-
walizowali seniorzy, sołtysi, 
radni, strażacy, reprezentan-
ci zespołów wokalnych, tea-
tralno – kabaretowych oraz 
wokalnych. Nie zabrakło 
najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy, swoje drużyny 
wytypowały gminne szkoły 
podstawowe i gimnazjum.

Rok obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości to wspaniała okazja 
do głębszego poznania drogi 
naszego kraju do niepodle-
głości i naszych dokonań po 
jej odzyskaniu, a także budo-
wania wspólnoty poprzez in-

tegrację i aktywizację miesz-
kańców gminy. Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin przy-
gotował pytania i projekcję 
multimedialną, tak aby przy-
pomnieć najważniejsze wy-
darzenia historyczne, spor-
towe i kulturalne minionego 
stulecia. Tej sentymentalnej 
podróży w czasie towarzy-
szyły fragmenty filmów do-
kumentalnych. Uśmiech wy-
woływały pytania dotyczące 
życia codziennego, szczegól-
nie absurdy PRL-u, które 
w swoich filmach pokazywał 
Stanisław Bareja czy Jerzy 
Gruza. Nikt już dzisiaj nie 
pamięta, że w latach 80-tych 
papier toaletowy był towa-
rem deficytowym, a rocznie 
na każdego Polaka przypa-
dało 7 rolek. 

We wspólnej zabawie 
udział wzięła również pub-
liczność, która nie tyko zna-
komicie kibicowała i dopin-
gowała drużyny, ale również 
odpowiadała na pytania. 

W Gminnym Teście Nie-
odległości decydowała nie 
tylko wiedza, ale także szyb-
kość udzielanych na table-
tach odpowiedzi. Najtrafniej 
i najszybciej odpowiadał 
radny elekt Jerzy Tadla, któ-
ry wygrał w kategorii indywi-
dualnej. Drugie miejsce za-
jęła Barbara Kosobucka, 
a trzecie Jolanta Fijałkow-
ska.

Rywalizację drużynową 
wygrali radni, którzy uplaso-
wali się przed drużyną ze-
społów wokalnych, repre-
zentowaną przez Siedle-
cką Nutę i Swojską Nutę. 
Ostatnie miejsce na po-
dium zajęła drużyna 
sołtysów. 

Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin ufun-
dował nagrody pie-
niężne dla zwy-
cięzców – 750 zł 
dla drużyny, 
250 zł dla za-
wodnika. Swo-

ją nagrodę 
drużyna rad-
nych prze-
kazała dla 
rodzinnego 
domu dzie-
cka w Skła-
dowicach, 
natomiast 
zwy-

cięzca rywalizacji indywidu-
alnej Jerzy Tadla wygraną 
przekazał na Uczniowski 
Klub Sportowy Rugby Hura-
gan.

Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dy-
plom i książkę „Wielcy zapo-
mniani. Polacy, którzy zmie-
nili świat” Marka Boruckie-
go o dokonaniach rodaków, 
którzy rozsławili nasz kraj za 
granicą. Z niej dowiemy się 
kto założył UNICEF , wyna-
lazł szczepionkę na tyfus, za-
projektował współczesny 
model klawesynu.

To niezwykłe wydarzenie 
uświetnił zespół Lejdis, któ-
ry przypomniał niezapo-

mniane utwory związane 
z naszą historią. Usłyszeli-
śmy nie tylko pieśni legio-

nowe, niezwykle wzru-
szająco wybrzmiała in-
terpretacja utworu Ag-

nieszki Osieckiej z filmu 
„Prawo i pięść”.

(MD/MG)  
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Wielki Gminny Test Niepodległości 

EMOCJE SIĘGNĘŁY 
ZENITU…  
Muzyka, 
atmosfera,  gra 
świateł i w końcu 
emocje, które 
sięgnęły zenitu 
– wszystko, jak 
w prawdziwym 
telewizyjnym 
teleturnieju. 
Gminny Test 
z okazji 100-lecia 
Niepodległej 
Polski - był 
nie tylko 
sprawdzianem 
wiedzy, ale także 
wyjątkowym 
przeżyciem 
zarówno dla 
uczestników, jak 
i publiczności.  

Najtrafniej i najszybciej odpowiadał 
radny Jerzy Tadla, który wygrał w kategorii 
indywidualnej, a swój czek przekazał 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Rugby 
Huragan z Krzeczyna Wielkiego. 

Rywalizację drużynową wygrała ekipa Radnych Gminy Lubin, którzy swoją 
nagrodę pieniężną przekazali Rodzinnemu Domowi Dziecka w Składowicach.  

W Gminnym Teście Nie-
odległości decydowała nie 
tylko wiedza, ale także szyb-
kość udzielanych na table-
tach odpowiedzi. Najtrafniej 
i najszybciej odpowiadał 
radny elekt Jerzy Tadla, któ-
ry wygrał w kategorii indywi-
dualnej. Drugie miejsce za-
jęła Barbara Kosobucka, 
a trzecie Jolanta Fijałkow-

Rywalizację drużynową 
wygrali radni, którzy uplaso-
wali się przed drużyną ze-
społów wokalnych, repre-
zentowaną przez Siedle-
cką Nutę i Swojską Nutę. 
Ostatnie miejsce na po-
dium zajęła drużyna 
sołtysów. 

Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin ufun-
dował nagrody pie-
niężne dla zwy-
cięzców – 750 zł 
dla drużyny, 
250 zł dla za-
wodnika. Swo-

ją nagrodę 
drużyna rad-
nych prze-
kazała dla 
rodzinnego 
domu dzie-
cka w Skła-
dowicach, 
natomiast 
zwy-

mniani. Polacy, którzy zmie-
nili świat” Marka Boruckie-
go o dokonaniach rodaków, 
którzy rozsławili nasz kraj za 
granicą. Z niej dowiemy się 
kto założył UNICEF , wyna-
lazł szczepionkę na tyfus, za-
projektował współczesny 
model klawesynu.

To niezwykłe wydarzenie 
uświetnił zespół Lejdis, któ-
ry przypomniał niezapo-

mniane utwory związane 
z naszą historią. Usłyszeli-
śmy nie tylko pieśni legio-

nowe, niezwykle wzru-
szająco wybrzmiała in-
terpretacja utworu Ag-

nieszki Osieckiej z filmu 
„Prawo i pięść”.

(MD/MG)  

Najtrafniej i najszybciej odpowiadał 
radny Jerzy Tadla, który wygrał w kategorii 
indywidualnej, a swój czek przekazał 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Rugby 

Rywalizację drużynową wygrała ekipa Radnych Gminy Lubin, którzy swoją 
nagrodę pieniężną przekazali Rodzinnemu Domowi Dziecka w Składowicach.  
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 Jak wyglądała codzienna 
szychta za pana czasów? 

Zdzisław Korczak: Kopal-
nia Lubin rozpoczęła fedru-
nek pięć lat wcześniej niż ja 
przyjąłem się do pracy. To 
były początki funkcjonowa-
nia kopalni. Doszło wówczas 
do połączenia szybu wschod-
niego z głównym. Było to ko-
nieczne, by ludzie pracujący 
na dole mieli czym oddy-
chać. Warunki w tamtych 
czasach były naprawdę trud-
ne. Wysoka temperatura 
bardzo dokuczała, zresztą do 
dziś szyb wschodni jest jed-
nym z najbardziej niebez-
piecznych, ze względu na du-
że zasoby wodne w wyrobi-
skach. Pracowaliśmy głów-
nie własnymi rękami, nie by-
ło wtedy dźwigów, podnośni-
ków, fadrom w takiej ilości 
jak teraz. 

 Jakie są największe za-
grożenia pod ziemią i czy 
istnieją sposoby by się 
przed nimi chronić?

Z.K. Nasi inżynierowie 
pracujący nie tylko na dole, 
ale również w Akademii Gór-
niczej robią wszystko, by te 
zagrożenia minimalizować. 
Najbardziej niebezpieczne 
są tąpnięcia, po których nisz-
czone są wyrobiska, a jeżeli 
są w nich ludzie, to niestety, 
często tak jest, że tracą tam 
zdrowie, a nawet życie. To 
jest jedno z największych za-
grożeń, występujących w na-
szych kopalniach. Jedną 
z metod, która te tąpnięcia 
niweluje są strzały rozpręża-
jące, czyli sztuczne tąpnię-
cia. Są wykonywane wtedy, 
kiedy nie ma górników na 
dole, aby nie zagrażały lu-
dziom. W miejscowościach 
takich jak Lubin czy Polko-
wice, odczuwane są te 
wstrząsy dosyć mocno i od-
bierane jako silne tąpnięcia. 
Mają one na celu rozprężyć 

skały nad wyrobiskami gór-
niczymi, co chroni przed na-
turalnymi tąpnięciami. In-
nym nieprzyjemnym zjawi-
skiem są podwyższone tem-
peratury. Wyrobiska ZG Lu-
bin znajdują się na głęboko-
ści 600 m, jednak schodzą 
coraz niżej i temperatury 
podnoszą się powyżej 28 
stopni.

 Czy ma Pan jakieś wspo-
mnienie, którego nie jest 
Pan w stanie wymazać z pa-
mięci związane z pracą na 
kopalni?

Z.K. Na samym początku 
mojej pracy, w okresie szko-
lenia, zostałem wyznaczony 
do „obstawiania chodników” 
przy robotach strzałowych. 
Miałem za zadanie nie do-
puszczać nikogo do strefy, 
w której odpalany był ładu-
nek. Oczywiście sam byłem 
też w bezpiecznej odległości. 
Posadzono mnie na pustej 
skrzyni po zapalnikach 
i miałem tylko nie wpuszczać 
nikogo do wyrobiska. W mo-
mencie kiedy, górnicy strze-
lili przodki usłyszałem taki 
huk, którego nigdy w życiu 
nie zapomnę, ale zanim go 
usłyszałem, podmuch wy-
miótł mnie dosłownie spod 
tej skrzyni, w kopalni zrobiło 
się ciemno, lampa z kasku 
spadła i na moment straci-
łem słuch. Jak później dowie-
działem się od starszych gór-
ników to była próba czy się 
nadaję do kopalni. Długo się 
po niej wahałem się czy na-
stępnego dnia zjechać zno-
wu na dół…. 

 Niedawno obchodziliśmy 
Dzień Świętej Barbary. 
Kim jest ona jest dla Was 
górników? Jak świętujecie 
ten dzień? 

ZK: W górniczej braci 
funkcjonuje piękna tradycja 
mówienia sobie „Szczęść Bo-

że” przed wejściem do klatki. 
To tradycja wywodząca się 
z węgla, a może nawet soli, 
ale przyjęła się również u nas 
„na miedzi”. Odwzajemnia-
my się w ten sposób naszej 
patronce św. Barbarze za to, 

że nas chroni i zawsze nam 
towarzyszy. Obchody „Bar-
bórki” rozpoczynamy mszą 
świętą, potem są spotkania, 
zabawy gwareckie, karczmy 
piwne dla mężczyzn i babskie 
combry dla kobiet. Są rów-

nież akademie, na których 
odznaczeniami państwowy-
mi, resortowymi czy zakłado-
wymi honoruje się najbar-
dziej zasłużonych górników. 
Ja w tym roku odszedłem na 
emeryturę, ale w dniu św. 

Barbary, po 45 latach pracy 
otrzymałem dyplom i kordzik 
górniczy oraz odznaczenie 
resortowe od ministra Tchó-
rzewskiego. Podsumowując 
Dzień Świętej Barbary – to 
modlitwa i zabawa. 

TRADYCJE

ZDZISŁAW KORCZAK
w Zakładach Górniczych Lubin 
przepracował 45 lat. 
Rozpoczynał od pracy na 
stanowiskach: mechanik, 
mechanik maszyn górniczych 
w komorze mechanicznej, 
a później pracował jako górnik-
operator. W tym roku odszedł 
na emeryturę. Oprócz pracy „na 
dole” pełnił funkcję zastępcy 
przewodniczącego Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność”, a pasję do 
górnictwa zaszczepił w swoich 
dwóch synach Michale 
i Marcinie. Górnictwem zajmuje 
się prawie cała jego rodzina, 

trzech braci również pracowało 
w tym zawodzie, teraz ich dzieci 
także związane są 
z górnictwem. 

MICHAŁ KORCZAK, 
od piętnastu lat, podobnie jak 
tato pracuje w kopalni Lubin. 
Jest górnikiem strzałowym, 
pełniącym funkcję przodowego 
pola. To on dopuszcza oddział do 
wydobycia po robotach 
strzałowych, kontroluje przodki 
po strzałach i szuka 
ewentualnych niewypałów. 

Praca, którą wykonuje pan pod 
ziemią należy z pewnością do 
najbardziej niebezpiecznych 
w górniczej profesji…
Michał Korczak: Rzeczywiście 
jest niebezpieczna, ale bardziej 
ciąży na mnie odpowiedzialność 

za innych, ponieważ nieraz to 
ode mnie zależy ludzkie życie. 
Strach i obawa przed 
niebezpieczeństwem zawsze 
towarzyszą pracy pod ziemią, ale 
ja jestem optymistą i wierzę, że 
jak tato dożyję emerytury.

Co zmieniło się w kopalni, od 
czasów kiedy rozpoczynał 
w niej pracę Pana tato? 
MK.: Na pewno wiele, pojawiły 
się maszyny, ludzie pracujący 
w maszynach są bardziej 
bezpieczni, szyby w maszynach 
są pancerne, maszyny 
klimatyzowane, chronią życie 

i zdrowie górnika. Jest nam 
ogólnie mówiąc łatwiej niż 
pokoleniu mojego ojca.

R.: Ma Pan syna, jeśli będzie 
chciał zostać górnikiem poprze 
go Pan w tym wyborze czy 
raczej odradzi? 
MK: Uważam, że praca górnika jest 
pracą wymagającą, ale ciekawą. 
Jeśli Piotr będzie chciał iść w moje 
ślady, będę go wspierał. Ten 
zawód daje satysfakcję. 

Czego życzy Pan swoim 
kolegom z okazji Dnia Świętej 
Barbary? 

MK.: Razem z ojcem życzymy im 
tylu wyjazdów, co zjazdów 
i Szczęść Boże Braci Górniczej.

GÓRNICZA TRADYCJA WE KRWI
Rozmowa ze Zdzisławem Korczakiem i Michałem Korczakiem, emerytowanym i obecnym pracownikiem Zakładów 
Górniczych Lubin, mieszkańcami Raszówki 
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Rozstrzygnięto pierwszą 
edycję gminnego konkursu 
na wizytówkę wsi. Ocenie 
poddano sześć zgłoszonych 
miejscowości. Jury zdecy-
dowało, że wszystkie  zgło-
szone miejsca zasługują na 
równorzędne nagrody i mo-
gą być inspiracją dla kolej-
nych sołectw, na tworzenie 
takich urokliwych i pięk-
nych zakątków.

To był konkurs, który za-
powiadano od wielu miesię-
cy, sołectwa miały więc czas 
na zagospodarowanie tere-
nów, które są wizytówkami 
ich wsi. We wszystkich przy-
padkach wymagało to zaan-
gażowania sołtysów i miesz-
kańców,   i co tu dużo ukry-
wać, także codziennej dbało-
ści o te zakątki.  Zgodnie 
z wymogami konkursu są to 
najpiękniejsze miejsca w ot-
wartej przestrzeni publicznej 
wsi, czyli powszechnie do-
stępne, na terenie stanowią-
cym własność gminy, odpo-
wiednio zaaranżowane, ude-
korowane (np. ukwiecone) 
i utrzymywane przez miesz-
kańców.

Ocenie konkursowej pod-
dano sześć zgłoszeń z nastę-
pujących miejscowości: Bu-
kowna, Dąbrowa Górna, Go-

gołowice, Osiek,  Ustronie, 
Zimna Woda.

- Z uwagi na bardzo duże 
zróżnicowanie charakterów 
wiosek, które przystąpiły do 
konkursu oraz bardzo różne 
i nieporównywalne ze sobą 
pomysły na „wizytówkę wsi” 
komisja konkursowa posta-
nowiła nie przyznawać punk-
tów poszczególnym miejsco-
wościom, ale wyróżnić i na-
grodzić wszystkie sześć so-
łectw biorących udział 
w konkursie – mówiła Anna 
Marzec przewodnicząca jury 
i jednocześnie kierownik re-
feratu gospodarki komunal-
nej i ochrony środowiska 
Gminy Lubin.

Oprócz dyplomów sołe-
ctwa otrzymały po tysiąc zło-
tych z przeznaczeniem na 
dalszy rozwój ich wizytówek. 
Nagrody wręczał wójt Tade-
usz Kielan i Norbert Gra-
bowski przewodniczący Ra-
dy Gminy.

- Chciałbym, żeby każda 
wieś miała  taką swoją pięk-
ną wizytówkę, żeby wszyst-
kie nasze miejscowości były 
pełne zieleni i kwiatów. Ży-
czę Wam wiele dalszego en-
tuzjazmu i siły do takiej pra-
cy – mówił wójt Kielan.

(SR) 

„Wizytówki wsi” Gminy Lubin 
Zdjęcia 
nie oddają 
uroków tych 
zakątków, 
zachęcamy 
więc do ich 
odwiedzin, 
a już wiosną 
do  tworzenia 
nowych 
miejsc, 
które będą 
wizytówkami 
naszych 
wsi i naszej 
gminy.

 BUKOWNA  DĄBROWA GÓRNA

 GOGOŁOWICE  OSIEK

 USTRONIE  ZIMNA WODA

Wręczono nagrody w kolejnej, wiosennej edycji konkursu na najpiękniejszą posesję.  Oceniano prawie 40 posesji 
z 14 sołectw. Przyznano jedno miejsce I, dwa miejsca II, trzy miejsca III oraz pięć wyróżnień specjalnych. 

NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA 

Na konkurs w wyznaczonym ter-
minie do 30 maja wpłynęło 31 zgło-
szeń. Dodatkowo, zgodnie z regu-
laminem,  komisja konkursowa do 
oceny wytypowała 7 posesji. Łącz-
nie oceniono 38 posesji z 14 so-
łectw.

- Ocenianie tych posesji było czy-
stą przyjemnością – mówiła 
z uśmiechem Anna Marzec prze-
wodnicząca jury i jednocześnie kie-
rownik referatu gospodarki komu-

nalnej Gminy Lubin- Tym razem 
oceniany był wygląd posesji od 
„strony drogi”. Czyli wyróżniamy 
mieszkańców, którzy dbają o to by 
goście naszej gminy ale także ich 
sąsiedzi mogli cieszyć oczy pięk-
nem i kolorami przyrody.

Zgodnie z konkursowym regula-
minem zwracano także uwagę na 
dbałość o ład przestrzenny posesji, 
wkomponowanie jej w krajobraz 
przyrodniczy wsi  (rodzaje nasa-

dzeń, ład przyrodniczy), pomysło-
wość, zastosowanie nowatorskich 
rozwiązań, trwałość oraz tworzenie 
miejsc przyjaznych pszczołom (np. 
zastosowanie do dekoracji roślin 
miododajnych).

Zgodnie z decyzją komisji kon-
kursowej przyznano jedno miejsce 
I, dwa miejsca II, trzy miejsca III 
i 5 wyróżnień specjalnych.  

Posesja, która zdobyła pierwsze 
miejsce idealnie wpisała się w ramy 

konkursu. Zamiast płotów jest 
tam piękna zieleń, która 

pięknie komponuje się 
z otoczeniem. Wśród 
wyróżnień specjalnych 
znalazł się także znany 
i promowany przez 

Gminę Lubin „Ogród 
Freya” w Bukownej. Jest 

on od lat pięknie prowadzo-

ny 

i bardzo często udostępniany przez 
właścicieli. Wygrał bezkonkuren-
cyjnie w pierwszej edycji konkursu, 
tym razem więc, żeby dać szansę 
innym, wyróżniono go za konse-
kwentny rozwój i dbałość o szcze-
góły.   

- Gratuluję wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym. Wiem jak du-
żo pracy, wysiłku ale i serca trzeba 
włożyć w stworzenie i pielęgnacje 
ogrodu. Efekty takiej pracy są jed-
nak zachwycające i warte tych wy-
siłków – mówił Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin.

(SR)

Była to już trzecia edycja konkursu. 
Przypomnijmy, że wcześniej oceniano latem 
ogrody, później zimą świąteczne iluminacje 
a tym razem wiosną posesje widoczne 
wyłącznie od strony drogi, czyli dla 
wszystkich postronnych osób. 

Zdobywca I miejsca 
w konkursie – 
posesja w Czerńcu

LAUREACI
I miejsce – Czerniec 24
II miejsce – Krzeczyn Mały 27
II miejsce – Niemstów 86
III miejsce – Lisiec 11 A
III miejsce – Miłosna 7A
III miejsce – Miłosna 32

WYRÓŻNIENIA 
SPECJALNE
Bukowna 11, Miłosna 20E, 
Obora ul. Diamentowa 13B, 
Osiek (ul. Miedziana 59), 
Pieszków 31. 

II MIEJSCE 
KRZECZYN MAŁY

II MIEJSCE 
NIEMSTOW

III MIEJSCE 
LISIEC

III MIEJSCE 
MIŁOSNA 

III MIEJSCE 
MIŁOSNA
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Upadek to nie przypadek
Zmniejszona liczba zajęć w go-

spodarstwie rolnym to dobry mo-
ment, by pomyśleć o poprawie sta-
nu bezpieczeństwa oraz o wyelimi-
nowaniu zaniedbań występujących 
w obejściu. Dane statystyczne, któ-
rymi dysponuje KRUS wskazują, 
że na terenie działania Placówki Te-
renowej w Polkowicach, 60 % zgło-
szonych wypadków związana jest 
z upadkiem. Najczęściej były to 
upadki na płaskiej powierzchni 
(podwórza, obejścia).

Znaczna ilość upadków osób 
spowodowana jest złym stanem 
nawierzchni podwórzy i ciągów 
komunikacyjnych na terenie go-
spodarstwa, który ulega dodatko-
wemu pogorszeniu na skutek wa-
runków atmosferycznych. Szcze-
gólnie w zbliżającym się okresie 
zimowym, opady śniegu i deszczu  
oraz towarzyszący opadom mróz 
powodują, że podłoże staje się śli-
skie, grząskie i nierówne.

Dla uniknięcia niebezpiecz-
nych zdarzeń powinno stosować 
się zasady, których przestrzega-
nie niejednokrotnie może urato-
wać zdrowie bądź życie:
 zachować porządek w obejściu, 
dbać o stan techniczny ciągów 
komunikacyjnych, tj. usuwać 
wszelkie przeszkody i nierów-
ności terenu,
 wyrównać i w miarę możliwości 
utwardzić nawierzchnię po-
dwórza,

 używać odpowiednich atesto-
wanych drabin,
 w okresie zimowym na bieżąco 
oczyszczać trakty komunika-
cyjne i zabezpieczać powierzch-
nie np. posypywać solą, pia-
skiem,
 w godzinach wieczornych sto-
sować odpowiednie oświetlenie 
posesji,
 dostosować obuwie do panują-
cych warunków atmosferycz-
nych np. przylegające do kost-
ki, z protektorowaną podeszwą.
Informacje o szkoleniach, kon-

kursach i innych wydarzeniach 
organizowanych przez KRUS 
znajdują się na stronie interneto-
wej www.krus.gov.pl (zakładka 
‘wydarzenia prewencyjne’) 
oraz  w  placówkach KRUS, gdzie 
dostępne są także broszury pre-
wencyjne dotyczące zasad BHP 
w rolnictwie – ZAPRASZAMY.

(KRUS PT Polkowice) 

Rolniczy handel detaliczny
– dwukrotnie większe limity
1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa wprowadzająca ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników do sklepów i restauracji. Nowe przepisy wprowadzają podwyższenie limitu 
zwolnionych z podatku dochodowego przychodów z rolniczej sprzedaży detalicznej do kwoty 
40 000 zł. Oznacza to dwukrotne zwiększenie dotychczasowych norm. 
 Do tej pory zwolnienie obejmowało przychody do kwoty 20 000 zł rocznie, ze sprzedaży 
produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego 
handlu detalicznego.
Dodatkowo ustawa poszerza liczbę punktów, w których sprzedaż będzie mogła mieć 
miejsce. Sprzedaż ta mogła odbywać się wyłącznie w miejscach, w których produkty te 
zostały wytworzone lub przeznaczonych do prowadzenia handlu, podczas wystaw, 
targów, festynów. Dzięki zmianom rolnik będzie mógł prowadzić sprzedaż nie tylko na 
rzecz konsumenta finalnego, ale również do zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego jednak z ograniczeniem terytorialnym.
Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów 
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie 
mogła się odbywać do zakładów zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym 
ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, 
lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku 
województwa, sąsiadujących z tym województwem.
Więcej szczegółów w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. 
2018 poz. 2242) SR, www.dodr.pl)

Oprócz przedstawicieli 
instytucji pracujących na 
rzecz rolnictwa, w miejsco-
wości Obora spotkali się 
także  działacze samorządu 
terytorialnego i rolniczego, 
przedstawiciele organizacji 
społeczno zawodowych i  
nadleśnictw.  W forum wziął 
także udział Norbert Gra-
bowski przewodniczący Ra-
dy Gminy w Lubinie oraz 
Jan Olejnik przewodniczący 
komisji rolnej i ochrony śro-
dowiska Rady Gminy w Lu-
binie.

- Takie spotkania są po-
trzebne, żeby wymienić naj-
nowsze informacje i pomóc 
rolnikom w dostępnie do 
różnych źródeł finansowa-
nia, żeby ich praca była jak 
najlepiej opłacalna. Cieszę 
się, że spotykamy się w ta-
kim gronie już po raz drugi 
w tym roku. Są z nami 
przedstawiciele różnych 
szczebli instytucji i wszyscy 
liczymy na bardzo dobrą 
wymianę informacji – mó-
wił Tadeusz Kielan wójt  
Gminy Lubin.

Spotkanie rozpoczęło się 
od bardzo miłej uroczystości 
wręczenia odznaczeń w czte-
rech kategoriach.  Docenio-
no 12 młodych rolników dy-

plomami i odznakami Dol-
nośląskiej Izby Rolniczej.  20 
rolników otrzymało specjal-
ne tabliczki i podziękowania 
od wójta Gminy Lubin i pre-
zesa DIR.  W podobny spo-
sób doceniono także czte-
rech przedsiębiorców. Przy-
znano także trzy medale 

„Zasłużeni dla DIR” rolni-
kom ze Składowic, Szklar 
Górnych i Bukownej.  

Rozmawiano na wiele 
spraw bieżących oraz m.in. 

o rozdysponowaniu gruntów 
z zasobu Skarbu Państwa, 
pomocy klęskowej po letniej 
suszy, płatnościach bezpo-
średnich , kredytach klęsko-
wych, ubezpieczeniach,  czy 
też pracach melioracyjnych 
na terenie Gminy Lubin. 

(SR)

W świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora zorganizowano II Gminne Forum Rolnicze pod patronatem wójta Gminy 
Lubin oraz Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 

II GMINNE FORUM 
ROLNICZE Wzięli w nim udział rolnicy i hodowcy z naszego 

regionu a także przedstawiciele  wielu instytucji 
zajmujących się tematyką rolnictwa.  

SPOTKANIE ROZPOCZĘŁO SIĘ OD 
BARDZO MIŁEJ UROCZYSTOŚCI 
WRĘCZENIA ODZNACZEŃ 
W CZTERECH KATEGORIACH.   



²⁵

Gmina Przyjazna Seniorom

STRONA SENIORA

Bezpieczny Senior 
w bibliotece 
w Niemstowie

Mieszkańcy Nie-
mstowa i okolic mieli 
okazję uczestniczyć 
w spotkaniu zorgani-
zowanym przez 
Gminną Bibliotekę 
Publiczną.

W szczególny spo-
sób skierowane ono 
było do seniorów, ale 
każdy z nas dowie-
działby się wielu inte-
resujących informacji 
dotyczących bezpie-
czeństwa w domu, na 
drodze i w banku.

Na zaproszenie bi-
bliotekarki odpowie-
dzieli pracownicy Ko-
mendy Powiatowej Po-
licji w Lubinie: st. asp. 
Karolina Hawrylciów 
oraz mł. asp. Anna 
Szajbler, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – Joanna 
Bogdziewicz oraz San-
tander Bank Polska: 
Sylwia Łucka – dorad-
ca klienta i Grzegorz 
Raduchowski – dorad-
ca biznesowy.

Uczestnicy spotka-
nia usłyszeli o zagro-

żeniach jakie mogą ich 
spotkać ze strony 
oszustów, złodziei 
czy nieuczciwych han-
dlowców, a także po-
znali wiele cennych 
rad, jak skutecznie 
unikać takich sytuacji. 
Zaproszeni przedsta-
wiciele instytucji opo-
wiadali historie z któ-
rymi zetknęli się pod-
czas swojej pracy, 
o sposobach działań 
oszustów, mechani-
zmach, które wykorzy-
stują w celu wyłudze-
nia pieniędzy.

Panie z policji oraz 
GOPS zwróciły rów-
nież uwagę na możli-
wość uzyskania pomo-
cy w przypadku prze-
mocy w rodzinie.

Każdy uczestnik 
otrzymał ulotkę infor-
macyjną policji „Nie 
daj się oszukać!” oraz 
zestaw upominków od 
pracowników banku. 
Słodki poczęstunek 
ufundował sołtys wsi 
Niemstów.

(GBP w Raszówce)

Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek 
w rozmaitych punktach, instytucjach 
i ośrodkach zdrowia. Takich punktów jest 
już ponad 1400, a z każdym dniem ta 
liczba rośnie.
W programie uczestniczy obecnie ponad 
100 samorządów.

– Przystąpiliśmy do tego projektu 
ponieważ wiemy, że chcieli w nim 
uczestniczyć nasi seniorzy. Obecnie 
szukamy lokalnych partnerów akcji i już 
dziś zapraszamy na 
uroczystą  inaugurację programu, która 
odbędzie się w styczniu – mówi Tadeusz 

Kielan, wójt Gminy Lubin.
Inauguracja Programu Gmina Przyjazna 
Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora 
połączona będzie z rozpoczęciem 
kolejnego roku akademickiego Akademii 
Senioralnej Gminy Lubin.
Seniorzy już mogą aplikować o wydanie 

karty. Stosowne druki można pobrać 
w pokoju nr 120 Urzędu Gminy 
w Lubinie, Ośrodku Kultury Gminy Lubin 
, a także na stronie www.ug.lubin.pl.  
Gdzie można skorzystać z karty seniora 
można się dowiedzieć na stronie : 
glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/

(RED)

GMINA LUBIN PRZYSTĘPUJE DO PROGRAMU OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. OZNACZA TO, ŻE KAŻDY MIESZKANIEC GMINY LUBIN, 
KTÓRY UKOŃCZYŁ 60 LAT BĘDZIE MÓGŁ UBIEGAĆ SIĘ O WYDANIE TAKIEJ KARTY. 

Jest to kompleks 
30 przepięknych 
rezydencji, obej-
mujący gotyckie 
zamki i wieże 
obronne, renesan-
sowe dwory, baro-
kowe pałace 
i XIX-wieczne, 
neogotyckie, neo-
renesansowe i kla-
sycystyczne rezy-
dencje, wzniesio-
ne przez najwybit-
niejszych archi-
tektów epoki.

Wszystkie bu-
dowle znajdują się 
w towarzystwie 
rozległych parków 
krajobrazowych, 
z bogatym staro-
drzewem i urozma-
iconą architekturą 
ogrodową.  (MP)

SENIORZY W DOLINIE 
PAŁACÓW I OGRODÓW
Grupa 49 seniorów z terenu Gminy Lubin wzięła udział w wycieczce po 
Dolinie Pałaców i Ogrodów położonej u podnóża Karkonoszy.
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- Wasze starania, by stale wzmacniać 
zawarty przed laty związek, zasługują na 
najwyższy szacunek i uznanie - mówił do 
licznie zgromadzonych Jubilatów i ich ro-
dzin Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. -  
W tak pięknym dniu składam Państwu 
w imieniu własnym, radnych Gminy Lu-
bin oraz pracowników Urzędu Gminy 
w Lubinie serdeczne życzenia zdrowia 
i szczęścia. Niech łączące Was uczucie 
dodaje Wam sił i wytrwałości na dalsze 
wspólne lata, abyście dalej szli razem 
przez życie, zawsze pewni swoich uczuć.

Wspólnie z wiceprzewodniczącym ra-
dy poprzedniej kadencji Marcinem Ny-
klewiczem oraz radnymi Patrykiem Jar-
kowcem, Zofią Marcinkiewicz, Janem 
Olejnikiem i Andrzejem Olkiem wójt 
wręczył jubilatom medale, specjalne li-
sty gratulacyjne, kwiaty i upominki. 

Życzeniom towarzyszyła uroczysta, 
symboliczna lampka szampana oraz 
ogromny, smaczny tort. Piękne chwile 
umilił także zespół „Siedlecka nuta”, 
którego występ tak spodobał się uczest-
nikom spotkania, że jeszcze długo po 
wyjściu muzyków śpiewano znane pio-
senki i przyśpiewki.

Wójtowi Tadeuszowi Kielanowi udało 
się także nakłonić Jubilatów do kilku 
wspomnień z czasów tak długiego poży-
cia małżeńskiego. 

- Przeżyliśmy tyle w zgodzie, bowiem 
staraliśmy się pamiętać i dbać tylko o te 
dobre chwile – mówili zgodnie Teresa 
i Jan Regulscy z miejscowości Obora, któ-
rzy w imieniu wszystkim Jubilatów dzię-
kowali za zorganizowanie tego spotkania.

- Braliśmy ślub w Narodziny Pańskie 
25 grudnia i Pan Bóg nam zawsze bło-
gosławił. Te lata minęły jak mgnienie 
oka. Nawet jak się sprzeczaliśmy, to 
szybko się za chwilę przepraszaliśmy – 
wspominali Jolanta i Andrzej Wójcik 
z Zimnej Wody.      

Stanisława i Edward Skóra z Osieka: 
– Mamy pięcioro dzieci i ośmioro wnu-
ków. Kiedy w 1974 roku przyjechaliśmy 
do Osieka, to liczył wówczas tylko 60 
numerów.  

Genowefa i Marian Rembeccy z Ra-
szówki mają troje dzieci, siedmioro 

wnuków i troje prawnuków. W uroczy-
stości towarzyszyła im m.in. najmłod-
sza Zosia.

Na ślubie Wandy i Zdzisława Panek 
z Gorzelina, jako że mąż jest muzykiem 
grała zaprzyjaźniona objazdowa orkie-
stra. Przyjechali do Gminy Lubin za 
pracą i mieszkaniem. Ich córka Magda 
wyszła za Grzegorza, a syn Grzegorz 
poślubił Magdę. 

Danuta i Władysław Niedzielscy 
z Zimnej Wody pobrali się grudniu i do-
chowali trójki dzieci oraz sześciorga 
wnuków, z których są bardzo dumni.

Wanda i Edward Dobrzyńscy z Gogo-
łowic przyjechali do Gminy Lubin z cen-
tralnej Polski. Ślub wzięli w Zimnej Wo-
dzie, dwa lata wcześniej poznali się na 
szkolnej zabawie. Mają troje dzieci 
i dwoje wnucząt.

Obara Janina i Leon z Niemstowa 
wspominali jak przyjechali z Rzeszow-
szczyzny. Mąż zajmował się wcześniej 
melioracją, później przepracował wiele 
lat w piaskowni w Oborze. Z rozrzew-
nieniem mówił o tym, jak dobrze gotuje 
jego żona.

Moroch Teresa i Włodzimierz z  Nie-
mstowa świętowali  swój 60. Jubileusz. 
W 1958 roku wzięli ślub, podczas przy-
jęcia mąż grał na akordeonie. Mają pię-
cioro dzieci, trzynaścioro wnuków, 15 
prawnuków i trzech kolejnych w dro-
dze.

Wanda i  Roman Krysztofińscy z  Kar-
czowisk pochodzą z Wrocławia, gdzie 
wzięli ślub. Tydzień po ślubie mąż wyje-
chał w poszukiwaniu pracy i domu. – 
Przez moment bałam się, że już mu się 
znudziło i nie wróci – ze śmiechem 
wspominała żona. – Trafił do Pudliszek, 
ale ja tam nie chciałam i w  efekcie 
osiedliliśmy się w Lubinie.

Wszyscy Jubilaci byli zgodni co do te-
go, że małżeństwo bez względu na staż 
trzeba cały czas pielęgnować, jak przy-
słowiowego niemowlaka. Choć czasem 
można także pogrozić. Najważniejszy 
jest jednak wzajemny szacunek, miłość 
i zrozumienie. Czego wszystkim mał-
żonkom w Gminie Lubin serdecznie ży-
czymy!  (SR) 

Było wiele życzeń, wzruszeń, wspomnień i dobrych słów kierowanych w stronę szacownych Jubilatów. 

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 
W GMINIE LUBIN

Dziewięć par świętujących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz jedna obchodząca 60-rocznicę zawarcia 
ślubu odebrało z rąk Tadeusza Kielana wójta Gminy Lubin medale przyznane

przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie. 
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10-lecie zespołu „Lejdis” ze Składowic Wszystko rozpoczęło się od bajki, 
którą opowiedziała Lucyna Franczak, 
solistka zespołu. Przewijały się w niej 
osoby, dzięki którym grupa powstała. 
Głównymi postaciami byli Nadworny 
Muzyk Jerzy oraz Dwórka Mirosława. 
Królowa i Książę aktualnie panujący 
w Gminie Lubin, zagrozili 
Nadwornemu Muzykowi śmiercią, 
jeśli nie uda mu się stworzyć 
w grodzie Składowice zespołu 
wokalnego z samymi anielskimi 
głosami. W zabawny sposób 
przybliżono historię zespołu 
i „katorgi” jakie przeżywał Nadworny 
Muzyk. Na szczęście, jak to w bajkach 
bywa, wszystko dobrze się skończyło 
i Muzykowi nie ścięto głowy, bo 
stworzył – jak pokazało życie – 
bardzo utalentowany zespół.

Podczas spotkania zorganizowanego 
z okazji okrągłego jubileuszu można 
było posłuchać programu, będącego 
przekrojem dziesięcioletniej twórczości 
zespołu, a sala w której odbywała się 
uroczystość wypełniła się do ostatniego 
miejsca.

Zespół „Lejdis”  jako pierwszy otrzymał 
najważniejszą nagrodę Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin – Anioła Kultury. Aktualnie 
śpiewa w nim 10 osób, a nad czystością 
głosów czuwa kierownik artystyczny 
Jerzy Kuś. Oprócz prestiżowej gminnej 
nagrody „Lejdiski” zdobyły wiele innych 
trofeów i wyróżnień.
Repertuar zespołu „Lejdis” jest bardzo 
zróżnicowany, jak same przyznają jego 

członkinie – lubią śpiewać zapomniane 
przeboje muzyki popularnej z ubiegłego 
wieku, ale sięgają też po folklor i utwory 
zespołów ludowych, takich jak 
Mazowsze.
Za całokształt działalności 

podziękowali zespołowi m.in. wójt 
Tadeusz Kielan wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Norbertem Grabowskim. 
Gratulacjom i podziękowaniom zdawało 
się nie być końca. Po uczcie dla ducha 
przyszła pora na ucztę dla ciała, 

niezawodne „Lejdiski” przygotowały 
dla gości wspaniały poczęstunek, 
a dobra zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Życzymy kolejnych 
tak owocnych dziesięcioleci. 
 (JI) 

WYSOKI, POSTAWNY 
I SZYKOWNY Z ELEGANCKĄ 
MUCHĄ I W DOBRZE 
SKROJONYM GARNITURZE 
– TAK SWÓJ OKRĄGŁY 
JUBILEUSZ OBCHODZIŁ 
PAN JAN DOMSKI ZE SZKLAR 
GÓRNYCH. TRUDNO 
UWIERZYĆ, ŻE BYŁY TO… 
90. URODZINY DOSTOJNEGO 
JUBILATA..

Jak sam wspomina do-
stojny Jubilat do ożenku 
zbytnio się nie spieszył.

– Stary byłem, gdy się że-
niłem. Miałem 26 lat – opo-
wiada pan Jan, na co rodzi-
na wybucha śmiechem, bo 
dziś, to dla mężczyzny ra-
czej wczesny wiek na zwią-
zanie się węzłem małżeń-
skim.

Kiedyś jednak było ina-
czej, a Panu Janowi najwi-
doczniej chodziło o znale-
zienie tej jednej jedynej, 
z którą spędził całe życie. 
Dane im było wspólnie 
z małżonką świętować pół-
wiecze związku, niestety 
niedługo potem żona ode-
szła. Owocem ich miłości 
jest czworo dzieci, dwie cór-
ki i dwóch synów – ci ostat-
ni przyszli na świat w tym 
samym dniu 22 lipca, ale 
w czteroletnim odstępie 
czasu.

Państwo Domscy docze-
kali się ośmiorga wnucząt 
i czworga prawnucząt.Ro-
dzina w komplecie zjawiła 
się na 90. urodzinach pana 
Jana. Jubilat otoczony mi-
łością i opieką najbliższych 
nie ukrywał wzruszenia.

W jego życiu nie brako-
wało jednak chwil trudnych 
i bolesnych, a wspomnienia 

– choć minęło już 
tyle lat – wciąż 
nie dają o sobie 
zapomnieć. 
Na Dolny 
Śląsk, jak 
większość 
mieszkańców 
Ziem Zachod-
nich przywiał 
go wiatr historii, 
trudnej, bolesnej, 
której nie łatwo wy-
mazać z pamięci. Dotarł 
tu zza Buga. Pan Jan Dom-
ski urodził się w Petlikowi-
cach Nowych, w powiecie 
buczackim, w wojewódz-
twie tarnopolskim na dzi-
siejszej Ukrainie.

Ponad trzy miesiące 
przez Petlikowice przebie-
gała druga linia frontu, któ-

ra zebrała śmiertelne żni-
wo. Pan Jan został poważ-
nie ranny, trzy miesiące 
spędził w szpitalu polowym, 
a później trafił do szpitala 
cywilnego. Wrócił do zdro-
wia i wraz z rodziną depor-
towany został na Ziemie 
Zachodnie.

Najpierw trafił do Par-
chowa, a następnie do 
Szklar Górnych i właśnie ta 
miejscowość stała się jego 
miejscem na ziemi.  Z żoną, 
którą poznał w pobliskim 
Jędrzychowie, węzłem mał-

żeńskim związał się w 1954 
roku. Stworzyli wspaniałą 
rodzinę, a pan Jan mimo 
ciężkiej pracy m.in. na roli 
oddawał się swojej pasji 
czyli koniom, które do dziś 
wielbi ponad życie…

 (MG) 

Piękne jubileusze 90-lecia obchodzili niedawno Pani Maria Korcz mieszkanka Obory oraz  Pan Jan Domski ze Szklar 
Górnych. Jubilatów odwiedził z kwiatami i prezentami Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. 

Z WIZYTAMI U DOSTOJNYCH  JUBILATÓW
ZGROMADZIŁO ONO  CAŁĄ 
WIELOPOKOLENIOWĄ 
RODZINĘ. PANI MARIA 
URODZIŁA CZWORO DZIECI, 
A DOCZEKAŁA SIĘ JUŻ 
DZIEWIĘCIORGA  WNUKÓW,  
OŚMIORGA PRAWNUKÓW 
I TROJGA PRAPRAWNUKÓW. 
DOSTOJNĄ JUBILATKĘ 
ODWIEDZIŁ RÓWNIEŻ WÓJT 
GMINY LUBIN TADEUSZ 
KIELAN.

Pani do Obory została prze-
siedlona wraz z mamą i bra-
tem z miejscowości Polan 
w 1947 roku, tu poznała swo-
jego męża i pracowała w miej-
scowym PGR.

– Jest mi dobrze, nie mogę 
narzekać, mieszkam u córki 
i ona się mną opiekuje, choć 
moje życie nie było łatwe te-
raz to wszystko jest już do-
brze – mówi pani Maria.

Wcześniej niestety tak nie 
było…

– W wieku 10 lat trafiłam 

na służbę, tam 
przez cztery lata 
wykonywałam 
obowiązki do-
mowe, a gdy 
skończyłam 14 
wysłano mnie 
na przymuso-
we roboty do 
Niemiec. Praco-
wałam tam w go-
spodarstwie 
u Niemca, bardzo 
ciężko pracowałam. Pa-
miętam jak miałam całe po-
puchnięte ręce od dojenia 
krów i pracy w obrządku. Nie 
chcę tego pamiętać. Dobrze, 
że skończyła się wojna i mo-
głam wrócić do Polski – 
wspomina Pani Maria.

Obecnie pani Maria jest 
otoczona troskliwą opieką ro-
dziny, jest sprawna i aktywna, 
lubi spacerować po ogrodzie.

-Babcia jest cały czas ak-
tywna, pomaga przy opiece 
nad prawnukami, zawsze jest 

w ruchu, kochamy ją za to, że 
jest taką wspaniałą i ciepłą 
osobą – mówi wnuczka Patry-
cja Zbylska.

Podczas przyjęcia urodzi-
nowego zaprezentowano film 
o życiu pani Marii oraz od-
śpiewano pięknie przerobio-
ną na tę okazję piosenkę „Żyj 
nam lat czterysta”, do której 
akompaniował na gitarze 
prawnuk Paweł.

(JI) 

PRZYJĘCIE U PANI MARII SPOTKANIE CZTERECH POKOLEŃ 
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Rozstrzygnięty został 
gminny konkurs rękodzielni-
czy na „Kotylion inspirowa-
ny tradycją”.  

W 100- lecie odzyskania 
niepodległości Ośrodek Kul-
tury Gminy Lubin przybliżył 
tajniki kultury regionu i tra-
dycji przodków poprzez  po-
pularyzację najbardziej war-

tościowej i ciągle żywej spuś-
cizny regionalnej oraz naj-
ciekawszych dziedzin ręko-
dzieła ludowego.

Oryginalne prace, które 
spłynęły do Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin inspirowa-
ne były zarówno tradycją 
przodków (m.in. herb Sas) 
jak i tradycją regionu (m.in. 

kotylion z regionu Rzeszo-
wa). Każdy kotylion posiadał 
obowiązkowy element barw 
narodowych. Niezwykłe pra-
ce zostały wykonane własno-
ręcznie różnymi technikami 
z zakresu szydełkowania, 
prac na drutach oraz haftu. 
Mogliśmy podziwiać kotylio-
ny wykonane z frywolitki – 
rodzaju koronki artystycz-
nej, kordonku – skręconej 
ozdobnej nitki jedwabnej 
lub bawełnianej czy metodą 
haftu krzyżykowego.

Pomysłowość, kunszt 
i precyzja wykonania skłoni-
ła jury powołane przez organi-
zatora do przyznania  wszyst-
kim uczestniczkom równo-
rzędnych pierwszych miejsc, 
prezentów rzeczowych nawią-
zujących do polskiej tradycji 
ludowej  oraz  gratyfikacji fi-
nansowej.

Laureatkami konkursu 
zostały : Grażyna Balewicz 
ze Składowic, Elżbieta Bia-
łosiewicz z Chróstnika, Ha-

lina Chrąchol z Krzeczyna 
Wielkiego, Maria Galuba z 
Siedlec, Beata Kułak-Zyga z 
Karczowisk, Romualda Mar-
ciniak z Karczowisk, Janina 
Mucha z Chróstnika, Kata-
rzyna Ożyńska-Lebiedziń-
ska z Liśca, Gabryela Ra-
zowska z Krzeczyna Małego.

(OKGL) 

Kotylion inspirowany tradycją

Historia kotylionu sięga XIX w., jednak z upływem lat jej znaczenie się 
zmieniło. Początkowo wykonane z różnokolorowych wstążek rozetki 
były elementami zabawy tanecznej z języka francuskiego nazywanej 
kotylion. Polegała ona na losowaniu ozdoby i wyszukiwaniu na sali 
balowej partnera lub partnerki z taką samą rozetką. Biało-
czerwone kotyliony są dziś nieodłącznym elementem obchodów Dnia 
Niepodległości.

Wystawa jest 
opowieścią 
o losach ludzi 
przesiedlonych 
na Ziemie 
Zachodnie, 
którzy na terenie 
naszej Gminy 
tworzyli swoją 
nową historię, 
przybywając 
tu czasem 
z inwentarzem, 
ale częściej 
z jedną podręczną 
walizką.

– Jestem szczęśliwy i dum-
ny z faktu, że udało nam się 
doprowadzić do końca projekt 
„Gmina Lubin – wczoraj 
i dziś”. Dziękuję wszystkim, 
którzy zaangażowali się 
w przygotowanie wystawy, 
wypożyczając nam i przekazu-
jąc swoje eksponaty, pomaga-
jąc przywrócić je do dawnej 
świetności, uświetniając swo-
ją obecnością otwarcie ekspo-
zycji, jak również dyrekcji 

i pracownikom Ośrodka Kul-
tury Gminy Lubin oraz pra-
cownikom Urzędu Gminy, bez 
zaangażowania których nie 
udałoby się nam szczęśliwie 
dotrzeć do dnia uroczystego 
otwarcia naszego Gminnego 
Mini-Muzeum – mówił pod-
czas otwarcia ekspozycji Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lubin.

– Dzięki pamiątkom sprzed 
dziesiątek, a nawet setek lat, 
ale również współczesnym 
przedmiotom możemy odbyć 
sentymentalną podróż, podą-
żając za losem ludzi, którzy po 
przybyciu na Ziemie Odzyska-
ne tworzyli historię naszej 
Gminy. Serdecznie Państwa 
w tę podróż sentymentalną za-

praszam – dodał Tadeusz Kie-
lan.

„Na wystawie prezentowa-
ne są przedmioty, które towa-
rzyszyły osadnikom w ich ży-
ciu codziennym, a także 

w chwilach wyjątkowych, co 
nie znaczy, że zawsze pięk-
nych i magicznych – bywało, 
że smutnych, a nawet tragicz-
nych…

Dzięki oryginalnym ekspo-

zycjom zo-
baczyć 
można, co 
podróżni za-
brali ze sobą, 
a także to, co za-
stali w zasiedlanych 
domach i gospodarstwach” 
– napisano w katalogu, towa-
rzyszącym wystawie.

Ekspozycję wzbogacają in-
stalacje interaktywne i projek-
cje wideo. Zwiedzający będą 
mogli również pograć na 
pierwszych komputerach oraz 
zobaczyć jak działa dalekopis.

Pod-
czas wernisa-

żu każdy z gości otrzymał bilet 
– szary, tekturowy – taki, jakie 
kiedyś sprzedawały Polskie 
Koleje Państwowe. Tuż przy 
wejściu trzeba go było skaso-
wać, w kasowniku, którego 
czasy świetności minęły ład-
nych parę dekad temu.

Do sali ekspozycyjnej pro-
wadzą drzwi – produkowane-
go w drugiej połowie poprzed-
niego stulecia Jelcza 043, kul-
towego już autobusu nazywa-
nego powszechnie „ogór-
kiem”.

Pomysłodawcą powstania 
Gminnego Mini-Muzeum był 
wójt Tadeusz Kielan, a projekt 
zrealizował  Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin.

Wystawa prezentowana jest 
w siedzibie Urzędu Gminy.

(MG)

WYSTAWA GMINA LUBIN 
– WCZORAJ I DZIŚ 

To opowiedziana za pomocą przedmiotów – historia powstania Gminy Lubin, tworzenia jej tożsamości, kultury 
i obyczajów. Wernisaż przyciągnął tłumy – a prawie każdy z gości miał swój udział w tworzeniu tego projektu.
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W ramach wieloletniego 
Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa – 
„Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicz-
nych” Gminna Biblioteka 
Publiczna w Raszówce 
otrzymała na rok 2018 dota-
cję w wysokości 8 000 zł.

Dzięki zakupowi zrealizo-
wanemu z pozyskanych 
środków księgozbiory w na-
szych bibliotekach wzboga-
ciły się o 388 nowych ksią-
żek. Są wśród nich kontynu-
acje cykli powieściowych, np. 
cieszących się ogromnym 
powodzeniem powieści Re-

migiusza Mroza, Krystyny 
Mirek czy Katarzyny Micha-
lak oraz wielu innych pisarzy 
zarówno polskich jak i zagra-
nicznych. Księgozbiór dla 
dzieci wzbogaciły między in-
nymi kolejne opowiadania 
z serii Czytam sobie wydaw-
nictwa Egmont, wspierającej 
proces nauki czytania.

Głównym celem NPRC  
jest wzmocnienie aktywno-
ści czytelniczej w bibliote-
kach publicznych poprzez 
kreowanie wzrostu liczby 
wypożyczanych publikacji 
oraz wzrostu liczby czytelni-
ków bibliotek publicznych, 

poprawa jakości  zbio-
rów  bibliotecznych  oraz 
zwiększenie zainteresowa-
nia książką.

Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa jest 
uchwalonym przez Radę Mi-
nistrów programem wielo-
letnim na lata 2016-2020. 
W ramach Programu zdefi-
niowany został Priorytet 1 
Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicz-
nych. Szczególny nacisk zo-
stał położony na budowanie 
nawyków czytelniczych po-
przez stały dopływ nowości 
wydawniczych, możliwość 

systematycznego ubytkowa-
nia (aktualizacja zasobów), 
a w konsekwencji zwiększe-
nie oferty czytelniczej dla 
użytkowników bibliotek.

Kryteria i zasady rozdziału 
środków zostały przygotowa-
ne przez Dyrektora Bibliote-
ki Narodowej we współpracy 
z Zespołem Sterującym ds. 

zakupu nowości wydawni-
czych do bibliotek oraz dy-
rektorami wojewódzkich bi-
bliotek publicznych. 

(GBP w Raszówce)

Kupiono 388 nowych książek

Uczestnicy zabawy przybyli 
do świetlicy wiejskiej w Ra-
szówce, aby podziwiać skarb, 
który ukryto niemal 100 lat te-
mu, a  został znaleziony przy 
pracach archeologicznych 

i miał być nagrodą dla zwycię-
skiej drużyny Detektywistycz-
nej Rodzinnej Gry Terenowej. 
Niestety do świetlicy wpadło 
dwóch  zamaskowanych ban-
dytów i ukradli skrzynię.

Wszędzie gdzie problemy 
kryminalne, tam pojawia się 
Bronisław Cieślak. Aktor, zna-
ny głównie z roli Sławomira Bo-
rewicza z serialu „07 zgłoś się” 
i szefa biura detektywistyczne-

go z programu „Malanowski 
i Partnerzy” był gościem spe-
cjalnym imprezy. Zjawił się tuż 
po napadzie, z kartką jak się 
okazało listem zgubionym 
przez bandytów. Po przeczyta-

niu go, dowiedzieliśmy się, że 
skok na skarb znaleziony w Ra-
szówce był zaplanowany, a zle-
cił go Szef Syndykatu. Zada-
niem 17 drużyn, było znalezie-
nie miejsca w którym zrabowa-
ny skarb został ukryty.

Na drużyny detektywów cze-
kało około 100 zagadek rozlo-
kowanych w całej Raszówce. 
Trasa do pokonania liczyła  oko-
ło 12 kilometrów. Każdy szyfr 

rozwiązany prowadził do na-
stępnego punktu z inną zagad-
ką lub Punktu Kontrolnego, na 
który składały się postacie: 
Czerwony Kapturek, Pirat Kon-
rad, Lekarka Anna, oraz Muzyk 
Józef, co stopniowo pozwoliło 
na odkrycie hasła głównego.

W role statystów wcielili się: 
bibliotekarze, strażacy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ra-
szówce oraz pani Małgorzata 
Czaja, którym bardzo serdecz-
nie dziękujemy za pomoc w or-
ganizacji gry.

Po dotarciu do świetlicy na 
zmęczonych detektywów czekał 
ciepły poczęstunek przygotowa-

ny przez Szkołę Podstawową im. 
Orła Białego w Raszówce.

Drużyny walczyły o nagrody 
m.in. deskorolki, książki zwią-
zane z 100. rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
piłki, zestawy do badmintona, 
gry planszowe, kubki, zestawy 
długopisów, maskotki itp. Każ-
da drużyna otrzymała ponadto 
pamiątkowy medal za uczestni-
ctwo w grze. Na koniec każdy 
mógł zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z agentem 07 i  Dariu-
szem Rekoszem oraz otrzymać 
autograf.

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Raszówce składa serdecz-

ne podziękowania wszystkim 
sponsorom za wsparcie w orga-
nizacji Detektywistycznej Ro-
dzinnej Gry Terenowej „100 
ZAGADEK NA 100-LECIE 
NIEPODLEGŁOŚCI”.

– Swoją pomocą umożliwili 
Państwo realizację przedsię-
wzięcia, które nie tylko było for-
mą świętowania odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ale 
rodzinną zabawą, która sprawi-
ła uczestnikom wiele radości 
i satysfakcji – mówi Wiloetta 
Olech, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Raszówce.

Sponsorami wydarzenia byli: 
Firma MaWo Group Sp. z o. o. 

z Raszówki, Przemysława 
Koch, dyrektora Placówki Part-
nerskiej AVIVA, Muzeum Hi-
storyczne w Lubinie, „Piero-
garnia pod Kogutem „ w Lubi-
nie, Powszechny Zakład  Ubez-
pieczeń S.A., odział w Lubinie, 
firma„WOD – RUR” Józef 
Djaczyński z Karczowisk, Re-
stauracja McDonald’s w Lubi-
nie, Komenda Powiatowa Poli-
cji w Lubinie, Pani Władysła-
wa Ród oraz anonimowi dar-
czyńcy.

Projekt objęty był patrona-
tem Wójta Gminy Lubin  oraz 
dofinansowany ze środków 
Gminy Lubin.  (oprac. IT/GBP)

Miłośnicy gier i zagadek mogli 
uczestniczyć w Detektywistycznej 
Rodzinnej Grze Terenowej 
przygotowanej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Raszówce 
oraz miejscową Szkołę Podstawową 
im. Orła Białego, autorstwa pisarza  
książek przygodowych i kryminalnych 
Dariusza Rekosza. Gra odbyła się 
z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

MALANOWSKI KONTRA 
TERRORYŚCI W RASZÓWCE
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Ogólnopolski Mikołajkowy 
Turniej Łuczniczy 

W Świebodzicach odbył 
się Ogólnopolski Mikołaj-
kowy Turniej Łuczniczy, w  
którym startowało ponad 
200 zawodników w tym 34 
osobowa ekipa LZS SKS 
Raszówka. Turniej ten roz-
poczyna kolejny sezon halo-
wy w łucznictwie.

W turnieju tym najlepiej 
z zawodników LZS SKS Ra-
szówka spisali się : w kate-
gorii Orlik Hubert Wachow-
ski, który był drugi w śród 
chłopców i Ewa Puchalska 

również druga wśród kobiet 
w kategorii barebow.  Pauli-
na Ostrowska była trzecia 
wśród kobiet w łukach 
bloczkowych, Magda Sie-
radzka druga po elimina-
cjach i piąta po rundkach 
wśród kobiet w łukach olim-
pijskich. Czwarte miejsca 
zajęli  Karol Wachowski 
i Hania Kożewnikow w kate-
gorii Apacz, Bartosz Piotro-
wiak w kategorii Orlik, Ma-
teusz Posłuszny również 
 czwarte w kategorii łuków 
bloczkowych. Mateusz 

w rundkach pucharowych 
wyeliminował wielokrotne-
go medalistę Mistrzostw 
Polski, reprezentanta Polski 
Krzysztofa Gorczycę.

72-letni Julian Jakubow-
ski był szósty w łukach bare-
bow. W zawodach po raz 
pierwszy wystartowała Julia 
Bagińska (ur. 2008 rok) za-
wodniczka LZS SKS Ra-
szówka na wózku inwalidz-
kim, która w kategorii 
I Krok była 11 w śród dziew-
czynek.

(JD)

TURNIEJ 
RUGBY 
Z UNIJNYM 
WSPARCIEM
W drugim tygodniu listopada 
odbył się „JESIENNY TURNIEJ 
RUGBY TAG”, którego 
organizatorem był gminny 
Uczniowski Klub Sportowy 
Rugby Huragan. Na organizację 
tegoż projektu klub uzyskał 
dofinansowanie ze środków 
programu FUNDUSZ 
INICJATYW OBYWATELSKICH 
2018 dla młodych organizacji 
pozarządowych.
Celem projektu było przede 
wszystkich rozpropagowanie 
aktywności ruchowej wśród 
społeczności uczniowskiej 
powiatu lubińskiego poprzez 
udział szkolnych drużyn 
w rozgrywkach Rugby Tag. 
Turniej odbył się przy 
współpracy z Klubem rugby 
Miedziowi Lubin oraz szkołą 
w Krzeczynie Wielkim. 
Uczniowie z krzeczyńskiej 
placówki również wzięli udział 
w rugbowych zmaganiach 

sportowych, 
reprezentując 
Gminę Lubin na terenie 
powiatu, zdobywając czołowe 
miejsca w każdej kategorii 
wiekowej. Udział w tej imprezie 
wzięło ponad 100 uczniów 
szkół podstawowych. Tym 

samym emocji nie brakowało, 
a wyniki turnieju i krótką relację 
zdjęciową przedstawiamy 
poniżej.  (red)

W kręgielni lubińskiego 
RCS-u odbył się kolejny Gmin-
ny Turniej Kręglarski. Do za-
wodów zgłosiło się 45 osób, 
które podzielono na sześć ka-

tegorii. Turniej rozgrywany 
był  w systemie do 20 rzutów, 
tylko seniorzy mieli rundę fi-
nałową (15 rzutów). Zwycię-
ska drużyna wystąpiła w skła-

dzie: Tomasz Targowicz, Ra-
dosław Targowicz, Marek Ro-
galski.

W każdej kategorii trzy 
pierwsze osoby otrzymały pa-

miątkowe statuetki, które w 
imieniu Wójta Gminy Lubin 
wręczył sędzia główny zawo-
dów Jerzy Tadla.

(JT) 

W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 
WIEKOWYCH UZYSKANO NASTĘPUJĄCE 
WYNIKI:
Dziewczynki
1.Gabriela  Róg  – Krzeczyn Wielki  54 pkt.
2.Martyna Buchowska – Osiek  47 pkt.
3.Emilia Buchowska – Osiek  38 pkt.
Juniorki
1.Dominika   Krac  – Osiek  63 pkt.
2.Maja  Zdulska  – Krzeczyn Wielki  42 pkt.
Chłopcy
1.Michał  Targowicz  – Wiercień  75 pkt.
2.Bartłomiej  Czubek  – Zimna  Woda   49 pkt.
3.Patryk  Targowicz  – Wiercień  29 pkt.
Juniorzy
1.Hubert  Zdulski  – Krzeczyn Wielki    52 pkt.
2.Jan Łukaszewicz – Obora   46 pkt.
3.Adrian Sołtys – Obora  44 pkt.
Seniorki
1.Liliana  Buchowska  – Osiek  76 pkt.
2.Helena  Diduch- Góżdż – Osiek  67 pkt.
3.Irena Rogolska – Osiek  65 pkt.
Seniorzy
1.Tomasz  Targowicz – Raszówka  164 pkt.
2.Radosław Targowicz – Raszówka  153 pkt.
3.Tadeusz  Wodziczka – Krzeczyn Wielki  150 pkt.
4.Stanisław Róg – Krzeczyn Wielki  148 pkt.
5.Kamil Czubek – Zimna Woda   147 pkt.
6.Stanisław Diduszko – Krzeczyn Wielki  135 pkt.
Drużynowo (najlepsze wyniki sołectw)
Raszówka –  258 pkt.
Krzeczyn Wielki –  252 pkt.
Zimna Woda –  226 pkt.
Chróstnik –  209 pkt.
Osiek –  208 pkt.
Obora –  158 pkt.
Wiercień –  153 pkt.
Miroszowice  –  143 pkt. 

Zwycięska drużyna 
wystąpiła w składzie: 
(od prawej) Marek 
Rogalski, Tomasz 
Targowicz i Radosław 
Targowicz, oraz sędzia 
główny zawodów 
Jerzy Tadla.

Dziewczynki
1.Gabriela  Róg  – Krzeczyn Wielki  54 pkt.
2.Martyna Buchowska – Osiek  47 pkt.
3.Emilia Buchowska – Osiek  38 pkt.
Juniorki
1.Dominika   Krac  – Osiek  63 pkt.
2.Maja  Zdulska  – Krzeczyn Wielki  42 pkt.
Chłopcy
1.Michał  Targowicz  – Wiercień  75 pkt.
2.Bartłomiej  Czubek  – Zimna  Woda   49 pkt.
3.Patryk  Targowicz  – Wiercień  29 pkt.
Juniorzy
1.Hubert  Zdulski  – Krzeczyn Wielki    52 pkt.
2.Jan Łukaszewicz – Obora   46 pkt.
3.Adrian Sołtys – Obora  44 pkt.
Seniorki
1.Liliana  Buchowska  – Osiek  76 pkt.
2.Helena  Diduch- Góżdż – Osiek  67 pkt.
3.Irena Rogolska – Osiek  65 pkt.

GMINNY TURNIEJ 
KRĘGLARSKI
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego
W sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej im Orła 
Białego w Raszówce zorga-
nizowano już po raz czwarty 
Gminny Turniej Tenisa Sto-
łowego. Było na co popa-
trzeć, walka o podium odby-
wała się systemem każdy z 
każdym.

Turniej otworzył Marek 
Rogalski – sędzia zawodów, 
życząc wszystkim jak najlep-
szych osiągnięć sportowych 
i  przede wszystkim zdrowej 
rywalizacji. Nagrody przy-

znano w kilku kategoriach.
Wśród seniorów zwyciężył 

Marek Cholewa z Raszówki, 
drugi był Mirosław Majcher 
z Raszówki, a trzeci Jan Jani-
szak z Karczowisk.

W kategorii seniorek 
triumfowała Dorota Nowa-
cka z Raszówki. Najlepszą w 
kategorii dziewcząt okazała 
się Amelia Jędrzejewska z 
Raszówki.

Najzacieklejsza walka od-
bywała się w kategorii junio-
rów i chłopców. Ostatecznie 

zwycięzcą został Łukasz 
Ickiewicz z Raszówki, za nim 
uplasował się Kacper Kulpa, 
trzecie miejsce wywalczył 
Carlo Janiszak z Karczowisk. 
W kategorii chłopców niepo-
konany okazał się Bartosz 
Łagoda, który nie przegrał 
żadnego pojedynku, drugie 
miejsce wywalczył Maksymi-
lian Magdziak, po brąz sięg-
nął Jakub Nowacki z Ra-
szówki. W konkursowe 
szranki stanęło 15 zawodni-
ków.  (ŁI)

Turniej uroczyście otworzył wójt Tade-
usz Kielan.

– Cieszę się z tak licznej frekwencji i ży-
czę wszystkim uczestnikom powodzenia 
oraz podnoszenia swoich kategorii sza-
chowych. Szachy to bardzo bliska mi dy-
scyplina i zależy mi na jej szerokiej popu-
laryzacji, a wasza obecność dowodzi, że 
udaje nam się ten cel realizować. Widzę tu 
wielu młodych ludzi, którym gra w szachy 
ułatwi w przyszłości życie na wielu płasz-
czyznach. To gra  królewska,  wymaga 
wiedzy i koncentracji. Uczy przewidywa-
nia skutków, dlatego jest synonimem mą-
drości – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gmi-
ny Lubin.

Poziom zawodów bardzo wysoko ocenił 
sędzia główny turnieju Józef Bałdyga.

Nagrody w imieniu wójta Gminy Lubin 
wręczał Jerzy Tadla, Gminny Instruktor 
Sportu.  (MG)

37 zawodników wzięło udział w Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Lubin z okazji Święta 
Niepodległości, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szklarach Górnych.

GMINNY TURNIEJ SZACHOWY 
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

TURNIEJ ROZGRYWANY BYŁ 
W PIĘCIU KATEGORIACH:
Kategoria open:
I miejsce – Wiesław Baran ze Ścinawy
II miejsce – Bartek Kanclerz z Lubina
III miejsce – Bartłomiej Róg z Chocianowa
Kategoria junior straszy
I miejsce – Krzysztof Mydłowski z Przemkowa
II miejsce – Michał Wojtanowski
III miejsce – Wiktor Sokołowski z Lubina
Kategoria junior młodszy
I miejsce – Maciej Cybulski z Goli
II miejsce – Jakub Regułski z Lubina
III miejsce – Piotr Stefanowicz z Krzeczyna Wielkiego
Kategoria juniorka młodsza
I miejsce – Jagoda Szczepańska z Lubina
II miejsce – Magdalena Madarasz z Krzeczyna Wielkiego
III miejsce – Amelia Gretkierewicz z Miłosnej
Kategoria juniorka starsza
I miejsce – Julia Fedorowska z Lubina
II miejsce – Justyna Fedorowska z Lubina

Najliczniejszą reprezentację stanowili zawodnicy z Gminy Lubin, ale wystartowali 
również szachiści m.in. z Lubina, Chocianowa, Ścinawy, Polkowic i Przemkowa. 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  9/2018 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„W MILCZENIU NAWET SŁABY KRZYK ROBI WIELE HAŁASU”. Nagrodę otrzymuje 
Agnieszka Bentkowska z Obory. 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 9 stycznia. Spośród osób, 
które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czy 
zostaną niezwłocznie usunięte. 

- Dzieci drogie, ja umieram. 
Przynieście mi proszę szklankę 
wody... 
- Ojciec, jest pierwszy stycznia, 
wszyscy umierają, idź se sam 
przynieś!

***
W stołówce w kolejce po zupę 
rozmawiają dwaj studenci: 
- Masz jakieś wieści z domu? 
- Niestety, ani złotówki.

***
Poniedziałek, szósta  rano. 
Amerykański emeryt bierze 
butelkę burbona i wyrusza na ryby.

Francuski emeryt bierze 
butelkę wina i wyrusza na 
miłosne podboje.
Polski emeryt bierze słoiczek 
moczu i wyrusza do 
przychodni żeby zająć miejsce 
w kolejce.

***
Czym różni się programista od 
polityka? 
- Programiście płacą 
pieniądze tylko za programy, 
które dają jakiś efekt.

***
Żona do męża: 

- Zobacz, ja muszę prać, 
prasować, sprzątać, nigdzie 
nie mogę wyjść, czuję się jak 
Kopciuszek. 
A mąż na to: 
- A nie mówiłem, że będzie ci ze 
mną jak w bajce?

***
- Mój dziadek był na Titanicu. 
Jeszcze przed tragedią zaczął 
ostrzegać wszystkich, że statek 
zatonie. 
- I co? 
- Wywalili go z kina.

***
Przychodzi facet z sanepidu na 
kontrolę do szpitala 
psychiatrycznego, 
a tam wszyscy biegają z 
kierownicami. 
Idzie więc do ordynatora i pyta: 
- Co się stało, że tam wszyscy z 
kierownicami biegają? 
Ordynator wyjmuje z szuflady 
kierownicę i mówi: 
- Jedźmy to sprawdzić!

***
Wzdycha starszy pan siedzący 
w tramwaju: 

- Zero kultury, straszne 
chamstwo, brak żadnych 
wartości, zero szacunku dla 
starszych osób. 
- Ale o co panu chodzi?! 
Przecież ustąpiliśmy panu 
miejsca! 
- No tak, ale żona nadal stoi.

***
Spotyka się dwóch kolegów:
- Co u ciebie słychać 
- A nic nowego, stara bida...
- A co u ciebie? 
- Nooo, hmm, syn mi się urodził.
- To pewnie żona szczęśliwa?

- No nie wiem, właściwie 
jeszcze jej nie mówiłem...

***
Na stołówce studenckiej 
dosiada się młody studencik do 
stołu przy którym je obiad pan 
docent. 
- Orły nie przywykły jadać z 
prosiętami... - stwierdza 
spokojnie docent wachlując 
łyżką zupę. 
- O przepraszam panie 
docencie! - stwierdza student 
zabierając swój talerz i 
dodając - już odfruwam!

ROZRYWKA


