
Melduję się 
i wygrywam!

Do 31 marca 2019 roku przedłużono 
termin składania formularzy 
w konkursie dla osób, które 
w 2018 roku zameldowały się 
w Gminie Lubin.Już po raz drugi 
przeprowadzana jest taka akcja 
promocyjna, która zachęca nowych 
mieszkańców do zameldowania 
na pobyt stały na terenie Gminy 
Lubin. Spośród osób, które dokonają 
niezbędnych formalności i wypełnią 
formularz konkursowy, rozlosujemy 
atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy 
i tablety. Str. 9

Koncert Noworoczny

Tradycją w Gminie Lubin stały 
się spotkania podtrzymujące 
nastrój Świąt Bożego Narodzenia 
i radość z zapoczątkowanego 
Nowego Roku. Kolejny Koncert 
Noworoczny odbył się w świetlicy 
wiejskiej w Miłoradzicach. 
Licznie zgromadzona publiczność 
wysłuchała prezentacji zespołów 
współpracujących z Ośrodkiem 
Kultury Gminy Lubin. Str. 12-13 

Klub dziecięcy 

Pierwsze dni adaptacyjne w Klubie 
Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim 
pokazały, że będzie to miejsce do 
doskonałej opieki, nauki, rozwoju ale 
przede wszystkim dobrej zabawy 
dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy Lubin. Sale są bardzo 
kolorowe i przytulne, wypełnione 
kolorowymi zabawkami i pomocami 
dostosowanymi wiekowo dla dzieci 
w wieku żłobkowym. Str. 15 

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. 
 Str. 5
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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. 

 Str. 12 – 13

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
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31 zebrań 
konsultacyjnych  
w sprawie zmiany granic

We wszystkich miejscowo-
ściach mieszkańcy mówią 
zdecydowane „nie” próbie 
odebrania Gminie Lubin 

siedmiu sołectw. To na razie opinia wyra-
żana podczas wiejskich zebrań. Obec-
nie trwa liczenie ankiet. W organi-
zowanych od 21 stycznia do 11 
lutego zebraniach uczestniczyło 
około 3 tys. mieszkańców. –
Jednocześnie uruchamiane są 
w wioskach punkty konsul-
tacyjne, o czym mieszkańcy 
są informowani na bieżąco 
przez sołtysów. Pomię-
dzy 25 lutego a 8 marca 
osoby, które do tej pory 
nie wypowiedziały się 
w ankiecie, będą to mo-
gły zrobić przychodząc do 
Urzędu Gminy w Lubinie.  
STR. 4-5

Inicjatywy mieszkańców
• Mieszkańcy integrują się i zaczynają 
realizować własne pomysły związane 
z obroną granic Gminy Lubin. 
We wsiach powstają banery protestacyjne, 
na Facebooku działają specjalne grupy, z ini-
cjatywy grupy mieszkańców powstała także 
specjalna strona internetowa o znamiennym 
tytule GMINALUBIN31.PL. Nasi miesz-
kańcy doskonale zdają sobie z tego sprawę 
i wiedzą także, że ich pomysły i inicjatywy 
są w najbliższych tygodniach bezcenne. To 
nie tylko wójt i urzędnicy walczą o utrzyma-
nie wszystkich sołectw w Gminie Lubin, to 
przede wszystkim mieszkańcy nie wyobraża-
ją sobie innych scenariuszy. Pomysły miesz-
kańców inspirują, integrują oraz dają wiarę 
i nadzieję w skuteczność działań wszystkich 
osób i instytucji zaangażowanych w utrzy-
manie 31 sołectw Gminy Lubin. STR. 4-5

Krzeczyn Mały był ostatnią miejscowością, 
w której odbyło się zebranie konsultacyjne 
dotyczące zmiany granic Gminy Lubin. Wierzyłem 

w mieszkańców 
naszej gminy i nie 
zawiodłem się. Bardzo 
państwu dziękuję za 
udział w spotkaniach 
i za wasze wsparcie, 
które jest nam teraz 
szczególnie potrzebne 
–  MÓWI TADEUSZ KIELAN,  

WÓJT GMINY LUBIN.
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30 nowych słupów oświetleniowych 
w Gminie Lubin
• W Karczowiskach, Gogołowi-
cach, Szklarach Górnych oraz 
Oborze zakończyły się prace 
związane z rozbudową oświe-
tlenia. Te cztery odcinki oświe-
tlenia kosztowały w sumie 183 
tysiące złotych.
W Karczowiskach rozbudowano 
oświetlenie na działce nr 13/27 
oraz 171/21. Zakres obejmował 
budowę odcinka oświetlenia dro-
gowego o długości 370 mb, dostar-
czenie i montaż 11 sztuk słupów 
z oprawami oświetleniowymi. 
Wartość robót około 69 tys. zł. Pra-
ce zakończono w grudniu 2018r. 
Także w grudniu zakończyła się 
rozbudowa oświetlenia w miejsco-
wości Gogołowice na dz. nr 96/1. 
Zakres obejmował budowę odcin-
ka oświetlenia drogowego o długo-
ści 195 mb, dostarczenie i montaż 

słupów z oprawami oświetleniowy-
mi w ilości 6 sztuk. Wartość robót 
około 35 tys. zł. 
W Szklarach Górnych rozbudo-
wa oświetlenia dotyczyła dział-
ki nr 263 na ul. Lipowej. Powstał 
odcinek oświetlenia drogowego 
o długości 239 mb, dostarczono 
i zamontowano 7 słupów z opra-
wami oświetleniowymi. Wartość 
robót to około 42 tys. zł. Prace za-
kończono w styczniu 2019r. Także 
w styczniu zakończyła się rozbu-
dowa oświetlenia w miejscowości 
Obora na działce nr 179/3 oraz na 
działce 179/7, przy ul. Lubińskiej. 
Zakres obejmował budowę odcin-
ka oświetlenia drogowego o długo-
ści 167 mb, dostarczenie i montaż 
słupów z oprawami oświetleniowy-
mi w ilości 6 sztuk. Wartość robót 
około 37 tys. zł. (MF)

Wszystko wskazuje na to, że od lipca za bieżące utrzymanie 
powiatowych dróg w Gminie Lubin ponownie odpowiadać będą władze 
Powiatu Lubińskiego.

Powiatowe drogi do powiatu

Wydawca: GMINA LUBIN
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin
NIP: 692 - 22 - 56 - 461
REGON: 390647541
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
e-mail: sekretariat@ug.lubin.pl

Zespół redakcyjny:
Maja Grohman (redaktor naczelna),
Agnieszka Kanclerz,
Anna Ickiewicz,
Sylwia Rozkosz

Druk: „Polskapresse”
w Sosnowcu-Milowicach,
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Czasem w marcu zetnie 

wodę w garncu. 
 

Czego nie dokaże marzec, 
dokaże kwiecień. 

 
Czterdziestu męczenników 
jakich, będzie czterdzieści 

dni takich. 
 

Gdy bocian na święty Józef 
przybędzie, to śniegu już nie 

będzie. 
 

Gdy marzec mglisty, w lecie 
czas dżdżysty. 

 
Gdy na Józka bociek siądzie, 

mrozu więcej nie będzie. 
 

Gdy w marcu burza z grzmo-
tem, miesiąc pogodny 

potem. 
 

Gdy w marcu od południa 
ryknie, wielki ci z tego uro-

dzaj wyniknie. 
 

Kiedy kruk kruka kłuje, pew-
nie głodne lato czuje. 

 
Kiedy w marcu deszczu wiele, 

nieurodzaj zboża ściele. 
 

Marzanna ze wsi, a lateczko 
do wsi. 
 

Marzec czy słoneczny, czy 
płaczliwy, listopada obraz 

żywy. 
 

Marzec zielony niedobre 
plony. 
 

Nie ma w marcu wody, nie 
ma w kwietniu trawy. 

Na wniosek wójta Rada Gminy 
Lubin uchyliła uchwałę z 2016 roku 
zezwalającą na zawieranie corocznych 
porozumień w tej sprawie. 

To właśnie na początku 
2016 roku Gmina Lubin 
przejęła to zadanie powia-
tu i sama zarządzała dro-

gami powiatowymi w gminie. Takich 
dróg jest na terenie gminy prawie 97 
kilometrów.
- Kiedy trzy lata temu podpisywa-
liśmy pierwsze porozumienie w tej 

sprawie to otrzymaliśmy od powia-
tu na ten cel około miliona złotych 
i już wtedy te pieniądze nie wy-
starczały na właściwe utrzymanie 
dróg – mówi Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin. – Wielokrotnie, nie-
stety bezskutecznie, zwracaliśmy 
się do Powiatu Lubińskiego z wnio-
skiem o zwiększenie tej kwoty. Dziś 

po trzech latach i dużym wzroście 
kosztów nie jesteśmy w stanie za-
pewnić ich właściwego utrzymania 
za kwotę, którą przeznacza na ten 
cel powiat, dlatego nie możemy 
brać za te drogi odpowiedzialności. 
Wójt zadeklarował jednocześnie, 
ze jeśli władze powiatu lubińskie-
go zwiększą dofi nansowanie na ten 

cel, to kontynuowanie porozumie-
nia jest możliwe. Wszystko wska-
zuje jednak na to, że powiat nie 
jest tym zainteresowany, bowiem 
w ofi cjalnym piśmie zaproponowa-
no na ten rok połowę dotychczaso-
wej kwoty, co w praktyce oznacza, 
że porozumienie wygaśnie z dniem 
30 czerwca 2019 roku.(SR) 
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Solidarne „nie” dla siłowych zmian granic samorządów 

Gminna batalia

Postulowane zmiany prawne: 
  Wzmocnienie w przepisach prawa wagi konsultacji 

społecznych, a także referendum w sprawie 
zmiany granic. Nie mogą mieć one wyłącznie 
charakteru konsultacyjnego. Politycy - zwłaszcza 
przed wyborami - deklarują, że będą słuchać ludzi, 
nie dzieje się tak, gdy wbrew woli mieszkańców 
podejmowana jest decyzja o zmianie granic. Rada 
Ministrów, nie powinna wydawać rozporządzenia 
w sprawie zmiany granic, gdy przeciwko takim 
zmianom opowiedziały się społeczności lokalne 
w konsultacjach lub referendum.

  Analizy zasadności zmiany granic powinni 
dokonywać niezależni eksperci np. 
z listy właściwego ministra. Brak uzasadnionych 
i obiektywnych podstaw merytorycznych do zmiany 

granic, powinien powodować, że zmiana granic nie 
powinna być dalej procedowana, a wnioskowi nie 
powinien być nadawany dalszy  bieg, 

  Należy zapewnić kontrolę  sądowo-administracyjną 
zmiany granic (Sąd Administracyjny),  

  Zmiana granic powinna wchodzić w życie wraz 
z nową kadencją, a nie w trakcie jej trwania, co 
ograniczyłoby wykorzystywanie tej instytucji do 
celów politycznych. 

  Aby uniknąć nękania mniejszych i słabszych 
samorządów przez silniejszych sąsiadów warto 
się zastanowić nad wprowadzeniem możliwości 
składania wniosku dot. zmiany granic tylko raz 

w trakcie kadencji. Brak takiego zapisu, powoduje, 
iż wnioski tej samej treści - po ich pierwotnym 
odrzuceniu - składane są wielokrotnie.

  W przepisach dot. zmiany granic brak jest 
rozporządzeń wykonawczych. Co z wdrażanymi 
projektami unijnymi, zobowiązaniami finansowymi, 
majątkiem, obowiązkiem płacenia Janosikowego 
itp.?

  Zapewnienie rekompensat (odszkodowań) 
pomniejszanym gminom z tytułu utraconego 
majątku oraz utraconych wpływów.

  Zapewnienie finansowania pomniejszanym gminom, 
umożliwiającym im realizację zadań własnych  

Związek Miast Polskich 
przyjął bardzo twarde 
stanowisko w tej sprawie. 
Popieramy zmianę granic 

gmin, tylko wtedy gdy jest potrzebna 
dla rozwoju obszaru funkcjonalnego, 
podkreślam obszaru funkcjonalne-
go, a nie pojedynczej jednostki – mó-
wił podczas posiedzenia Sejmowej 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej Marek Wójcik, 
Pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legi-
slacyjnych. 
Wymienionych przesłanek z całą 
pewnością nie spełnia wniosek 
prezydenta Lubina Roberta Ra-
czyńskiego, który usiłuje przejąć 
siedem sołectw Gminy Lubin. 
- Miasto Lubin nie ma żadnych 
przesłanek merytorycznych dla 
uzasadnienia swojego wniosku. 
To nic innego, jak próba ratowania 
miejskiego budżetu, którego łączne 
zobowiązania sięgają 300 mln zło-
tych. Na posiedzeniu komisji wszy-
scy byli zgodni, co do zasady, że 
dług jednego samorządu nie może 
być powodem okrajania sąsiedniej 
gminy, która lepiej zarządza swo-

imi finansami i myśli perspekty-
wicznie – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.
Samorządowcy, ale także par-
lamentarzyści i Związki zarów-
no Miast Polskich jak i Gmin 
Wiejskich są przekonane, co do 
potrzeby zmian legislacyjnych 
w przepisach dotyczących łącze-
nia, znoszenia, dzielenia gmin oraz 
ustalania ich granic. 
- Konsultacje społeczne oraz refe-

rendum w sprawie zmiany granic 
nie mogą mieć wyłącznie cha-
rakteru konsultacyjnego. Polity-
cy - zwłaszcza przed wyborami 
- deklarują, że będą słuchać ludzi, 
nie dzieje się tak, gdy wbrew woli 
mieszkańców podejmowana jest 
decyzja o zmianie granic ich gmi-
ny. Rada Ministrów, nie powinna 
wydawać rozporządzenia w spra-
wie zmiany granic, gdy przeciwko 
takim zmianom opowiedziały się 

społeczności lokalne w konsulta-
cjach lub referendum – dodaje wójt 
Tadeusz Kielan. 
Zmiany w przepisach miałyby tak-
że regulować m.in. kwestie zwią-
zane z koniecznością przeprowa-
dzenia analizy zasadności zmiany 
granic, wydania stosownych roz-
porządzeń wykonawczych, ale 
także zapewnić kontrolę sądowo-
-administracyjną wprowadzanych 
zmian. 

Ważnym aspektem jest zapropono-
wana zmiana, dotycząca możliwo-
ści składania wniosków w sprawie 
zmiany granic tylko raz w trakcie 
trwania kadencji i wejścia w życie 
tych zmian na początku kolejnej 
kadencji. 
Stosowny projekt uchwały trafi 
wkrótce do Marszałka Sejmu. Jego 
autorem poseł Ryszard Gallla. 
Gmina Lubin to nie jedyny samo-
rząd, któremu sąsiednia gmina 
próbuje siłowo zmienić granice. 
Z podobnym problemem boryka 
się m.in. Kleszczów, najbogatsza 
gmina w Polsce, którą okroić chce 
sąsiedni Bełchatów, co ciekawe tak-
że gmina wiejska. W tym przypad-
ku chodzi o milionowe wpływy do 
budżetu, które przynosi Elektrow-
nia Bełchatów. Na wnioskowanym 
terenie mieszka pięć osób…
W podobnej sytuacji każdego roku 
stawianych jest od kilku do kilku-
nastu samorządów. 
- Myślę, że tworzy się silna grupa, 
która stać będzie na straży nieza-
leżności samorządów i społecznej 
sprawiedliwości. Przed nami kolej-
ne spotkania i konferencje, na któ-
rych mocno akcentować będziemy 
nasze racje i argumenty. Wierzę, 
że uda nam się obronić nasze gmi-
ny i wprowadzić stosowne zmiany 
legislacyjne – podsumowuje wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 
(MG) 

Dług jednego samorządu 
nie może być powodem 
okrajania sąsiedniej 
gminy, która lepiej 
zarządza swoimi 
finansami i myśli 
perspektywicznie 
– MÓWI TADEUSZ KIELAN,  
WÓJT GMINY LUBIN.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego 
oraz spotkanie z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Michałem Dworczykiem były głównymi celami wizyty 
w Warszawie wójta Gminny Lubin Tadeusza Kielana. 
– Jestem mocno zbudowany przeprowadzonymi tam 
rozmowami. Wierzę, że przy silnym wsparciu Związku Gmin 
Wiejskich, ale także Związku Miast Polskich obronimy naszą 
gminę i inne samorządy, na które zakusy mają ich więksi 
i silniejsi sąsiedzi – mówi szef gminnego samorządu. 

- Były to bardzo ważne i owocne 
rozmowy, dotyczące przyszłości 

naszej gminy – mówił w po 
spotkaniu w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan (na zdjęciu 

z szefem KPRM Michałem 
Dworczykiem, ministrem 

Adamem Lipińskim oraz posłem 
Krzysztofem Kubowem). 
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Wierzyłem w miesz-
kańców naszej gmi-
ny i nie zawiodłem 
się. Bardzo państwu 

dziękuję za udział w spotkaniach i za 
wasze wsparcie, które jest nam teraz 
szczególnie potrzebne – mówi Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lubin.
Podczas zebrań mieszkańcy wypeł-
niali dwie ankiety, w których mają 
możliwość powiedzenia „tak”, „nie”, 
„wstrzymuje się” w odpowiedzi na 
dwa pytania. Jedno z nich dotyczy 
zmiany granic Gminy Lubin poprzez 
włączenie w jej terytorium trzech ob-
szarów. Drugie dotyczy włączenia do 
miasta Lubina siedmiu gminnych so-
łectw: Chróstnika, Krzeczyna Wiel-
kiego, Miroszowic, Obory, Osieka, 
Szklar Górnych i Kłopotowa. 
Do udziału w konsultacjach upraw-
nione są wszystkie osoby zamiesz-
kałe na obszarze Gminy Lubin. 
Osoby niepełnoletnie mogą także 
głosować oraz mieszkańcy, którzy 
jeszcze nie zdążyli się zameldować 
a mieszkają na terenie gminy. 
- Nie chcemy do miasta! – krzyczeli 
na zebraniu mieszkańcy Osieka.
 - Bezczelność prezydenta jest po-
rażająca, chce zabrać sołectwa 
z największymi przychodami tzw. 
perełki gminne, a nie te które są 
najbliższe miasta. Dlatego na liście 
siedmiu sołectw są odległe Szkla-
ry Górne a nie na przykład Gola 
– mówili wzburzeni mieszkańcy 
na spotkaniu w sali gimnastycznej 
w Szklarach Górnych.

Wójt Tadeusz Kielan przedstawiał 
wszystkim stan faktyczny, informował 
o podjętych działaniach, potencjalnych 
zagrożeniach i odpowiadał na wszystkie 
pytania mieszkańców. Na 31 zebrań za-
proszono także prezydenta Lubina lub 
jego przedstawicieli, nikogo z miasta 
jednak nie było na żadnym spotkaniu.
- Prezydent działa jak dyktator na-
rzucający innym swoją wolę, bez ja-
kichkolwiek rozmów. To pokazuje, 
że celem wchłonięcia naszych sied-
miu sołectw nie jest integracja i roz-
wój. Zadłużone do granic możliwo-
ści miasto potrzebuje tylko naszych 
pieniędzy. Chcą nam zabrać 2/3 
przychodów, połowę mieszkańców 
i 1/3 terytorium – mówił Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin. 
Mieszkańcy nie kryli wzburzenia, 
choć niektórzy słysząc, że wynik 

przeprowadzanych konsultacji nie 
jest dla rządu wiążący przy podej-
mowaniu decyzji, pytali czy jest 
sens cokolwiek teraz robić.
- Musimy pokazać naszą siłę! Im 
jest nas więcej, tym nasz głos będzie 
bardziej słyszalny. Rządzący muszą 
wiedzieć, że nie zgadzamy się na taki 
rabunek. To my ich wybieramy do 
parlamentu a mamy rok wyborczy. 
Będziemy robić wiece i protesty – mó-
wił w odpowiedzi Norbert Grabowski 
przewodniczący rady Gminy Lubin.
- Oprócz oficjalnych konsultacji 
społecznych wyślemy do rządu listy 
sprzeciwu, apelujemy o podpisywa-
nie się na nich imieniem i nazwi-
skiem – mówił radny Patryk Jarko-
wiec i Tomasz Fuczek. We wszystkich 
miejscowościach licznie składano 
wpisy na tych listach. 
- Nawet gdy usilnie próbujemy 
znaleźć jakieś potencjal-
ne korzyści, to bezsku-
tecznie. Miasto nie 
będzie inwestować 
w tych siedmiu so-
łectwach, bo ma 
ogromne długi 
oraz swoje pro-
blemy i pla-
ny. Nie warto 
wierzyć także 
w to, że wzro-
śnie wartość 
gruntów bu-
dowlanych jeśli 
staną się one 
miejskie, bo to 

rynek kształtuje ceny – mówi Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin. 
- Nie wezmą nas jak niewolników 
na targu! Żadna władza nie ma pra-
wa decydować o innych jakby byli 
przedmiotami! To nie mieści się 
w głowie jak można w świetle prawa 
próbować okradać sąsiadów i żyć 
kosztem innych! – to tylko nieliczne 
wypowiedzi mieszkańców biorą-
cych udział w sołeckich zebraniach.
Wszystkie sołectwa, w większości 
jednogłośnie, przyjęły także apele – 
protesty. Zbierane są także podpisy 
do listów otwartych skierowanych 
do władz województwa i kraju. 
 (MG)

31 zebrań konsultacyjnych 
w sprawie zmiany granic

Krzeczyn Mały był ostatnią miejscowością, w której odbyło się zebranie konsultacyjne 
dotyczące zmiany granic Gminy Lubin. We wszystkich 31 spotkaniach uczestniczył wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan, radni oraz pracownicy urzędu. Nie oznacza to zakończenia 
konsultacji w tej sprawie. Cały czas zbierane są podpisy wśród mieszkańców, którzy nie 
godzą się na rozbiór naszej gminy.

W zebraniu konsultacyjnym w Krzeczynie Małym wzięło 
udział 76 osób z 208 uprawnionych do głosowania. To kolejna 
miejscowość, której mieszkańcy mówią zdecydowane „nie” 
próbie odebrania Gminie Lubin siedmiu sołectw. To na razie 
opinia wyrażana podczas wiejskich zebrań. Obecnie trwa 
liczenie ankiet. W organizowanych od 21 stycznia do 11 lutego 
konsultacjach uczestniczyło około 3 tys. mieszkańców.

Do udziału 
w konsultacjach 
uprawnione są wszystkie 
osoby zamieszkałe na 
obszarze Gminy Lubin. 
Osoby niepełnoletnie 
mogą także głosować 
oraz mieszkańcy, którzy 
jeszcze nie zdążyli się 
zameldować a mieszkają 
na terenie gminy. 

Wójt Tadeusz 
Kielan przedstawiał 

wszystkim stan 
faktyczny, informował 

o podjętych 
działaniach, 

potencjalnych 
zagrożeniach 

i odpowiadał na 
wszystkie pytania 
mieszkańców. Na 

wszystkie 31 zebrań 
zaproszono także 

prezydenta Lubina lub 
jego przedstawicieli, 

nikogo z miasta jednak 
nie było na żadnym 

spotkaniu. APEL

Apelujemy do mieszkańców 
o wypełnianie ankiet. Każdy 
głos jest bardzo ważny! 
Przedstawiciele Urzędu 
Gminy Lubin odwiedzają 
mieszkańców w domach. 
Jednocześnie uruchamiane 
są w wioskach punkty 
konsultacyjne, o czym 
mieszkańcy są informowani 
na bieżąco przez sołtysów. 
Pomiędzy 25 lutego a 8 
marca osoby, które do tej 
pory nie wypowiedziały się 
w ankiecie, będą to mogły 
zrobić przychodząc do 
Urzędu Gminy w Lubinie
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Ulotka informacyjna

Teraz trwają wizyty w do-
mach i organizowane są 
punkty konsultacyjne 
w konkretnych miejsco-

wościach. Tymczasem mieszkańcy 
integrują się i zaczynają realizować 
własne pomysły. We wsiach powstają 
banery protestacyjne, na Facebooku 
działają już dwie grupy, z inicjatywy 
grupy mieszkańców powstała także 
specjalna strona internetowa o zna-
miennym tytule GMINALUBIN31.
PL
List do Lubinian, czarne scenariusze, 
obalone mity -  to tylko kilka z licz-
nych informacji, które można zna-
leźć na stronie www.gminalubin31.
pl. 31 to symboliczna liczba ozna-
czająca dzisiejszą liczbę sołectw, bez 
której trudno sobie wyobrażać dobrą 
przyszłość mieszkańców w kolejnych 
latach. 
Nasi mieszkańcy doskonale zdają 
sobie z tego sprawę i wiedzą także, 
że ich pomysły i inicjatywy są w naj-
bliższych tygodniach bezcenne. To 
nie tylko wójt i urzędnicy walczą 
o utrzymanie wszystkich sołectw 
w Gminie Lubin, to przede wszyst-

kim mieszkańcy nie wyobrażają 
sobie innych scenariuszy. Pomysły 
mieszkańców inspirują, integrują 
oraz dają wiarę i nadzieję w skutecz-
ność działań wszystkich osób i insty-
tucji zaangażowanych w utrzymanie 
31 sołectw Gminy Lubin.
Zachęcamy do aktywnego udziału 
w dyskusjach i przedsięwzięciach 
proponowanych przez mieszkańców. 

Będziemy informować o wszystkich 
kolejnych inicjatywach. 
Na stronie  www.gminalubin31.
pl jest na przykład DEKLARACJA 
MIESZKAŃCA GMINY LUBIN, 
przygotowana przez założycieli 
strony. Można ją udostępniać na 
własnych stronach internetowych 
i kontach w mediach społecznościo-
wych.

Inicjatywy 
mieszkańców 
w proteście 
zmiany granic

We wszystkich 
sołectwach zakończyły 
zebrania wiejskie, 
podczas których 
mieszkańcy oficjalnie 
wypowiadali się 
w sprawie wchłonięcia 
przez miasto siedmiu 
sołectw Gminy Lubin. 

Gmina Lubin 
31 zaczęła też 
aktywnie działać 
na Facebooku. 
Warto polubić 
i być na bieżąco!

Mieszkańcy 
Gminy Lubin 
Zawsze Razem – 
to także aktywna 
grupa promująca 
konsultacje 
i przeciwna 
zmianom granic 
Gminy Lubin. 
Warto dołączyć do 
tej grupy!

W wielu 
miejscowościach 
mieszkańcy wieszają 
także banery 
protestacyjne.



6 SOŁECTWA

Podziękowania za dotychczasową czteroletnią współpracę oraz życzenia 
realizacji wielu nowych, udanych projektów w kolejnej kadencji 
towarzyszyły spotkaniu władz i urzędników z sołtysami Gminy Lubin. 
Spotkanie było także okazją do wielu rozmów, inicjatyw i pomysłów na 
kolejne miesiące ciężkiej pracy.

Spotkanie z sołtysami 
Gminy Lubin

Wyniki 
wyborów 
sołtysów
• Każde z 31 sołectw jest jed-
nostką pomocniczą Gminy Lu-
bin. Zebrania wiejskie, sołtysi 
i rady sołeckie to tzw. organy 
każdego sołectwa.  
Ich zadaniem jest przede wszystkim 
reprezentowanie interesów  miesz-
kańców sołectwa wobec organów 
gminy. Sołtysi i rady promują sołec-
kie inicjatywy, inspirują i realizują 
wiele lokalnych działań, organizują 
pomoc sąsiedzką, prace społeczne, 
dbają o kultywowanie tradycji. 
Nie wszyscy dotychczasowi soł-
tysi ubiegali się o ponowny wy-
bór, wszyscy mieli jednak okazję 
do podsumowania swojej pracy 
i odebrania podziękowań podczas 
zebrania i organizowanego póź-
niej spotkania w Urzędzie Gminy 
Lubin.
Wykaz sołtysów  
kadencja 2019-2023 

Sołectwo Imię i nazwisko

Osiek Krzysztof 
Figurski

Szklary 
Górne 

Ryszard 
Bubnowski

Miroszowice Stanisława 
Jasion

Obora Krzysztof 
Kandut

Kłopotów Ewa Gil

Krzeczyn 
Wielki Jerzy Tadla

Niemstów Józef 
Kostanowicz

Chróstnik Elżbieta 
Białosiewicz

Księginice Irena Dworak

Gorzyca Jan Olejnik

Miłoradzice Krystyna Bąk

Zimna Woda Aneta Tutko

Gola Katarzyna 
Grabowska

Raszówka Tadeusz 
Kosturek

Dąbrowa 
Górna Adrian Dychała

Gorzelin Joanna 
Tokarska

Siedlce Stanisław 
Ryniec

Karczowiska Dariusz 
Sędzikowski

Ustronie Justyna Curyło

Raszowa 
Mała Artur Kęciński

Składowice Lucyna 
Franczak

Raszowa Eugeniusz Gut

Czerniec Lilia Chudy

Wiercień Mieczysław 
Hubka

Miłosna Piotr Szymański

Bukowna Czesław 
Niemiec

Gogołowice Urszula Kwaśna

Lisiec Maria 
Sorokanycz

Buczynka Jolanta Jankun

Pieszków Renata Jędrak

Krzeczyn 
Mały 

Andrzej 
Niedźwiecki

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubin

Jerzy Tadla Przewodniczący

Tomasz Fuczek Członek

Krzysztof Lewicki Członek

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Jan Olejnik Przewodniczący

Andrzej Olek Członek

Joanna Pietruszka Członek

Patryk Jarkowiec Członek

Łukasz Kurowski Członek

Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Zofia Marcinkiewicz Przewodniczący

Marcin Nyklewicz Członek

Jerzy Tadla Członek

Sylwia Pęczkowicz - Kuduk Członek

Joanna Pietruszka Członek

Komisja Statutowa Rady Gminy Lubin

Elżbieta Białosiewicz Przewodniczący

Zofia Marcinkiewicz Członek

Joanna Pietruszka Członek

Paweł Łukasiewicz Członek

Komisje Rady Gminy Lubin kadencja 2018-2023

W walkę o utrzymanie 
dotychczasowego 
status quo angażuje-
my wszystkie możli-

we siły i środki, stąd między innym 
moja decyzja o powołaniu zastępcy 
wójta. Funkcję tę postanowiłem po-
wierzyć Bartoszowi Chojnackiemu, 
którego chciałbym dziś oficjalnie 
przedstawić. Wierzę, że będzie to ko-
lejna osoba w Urzędzie Gminy, która 
służyć będzie państwu swoją pomo-
cą – mówił wójt Tadeusz Kielan. 
Zastępca wójta Bartosz Chojnacki 
mówił o zawiązującej się w  gminie 
inicjatywie przeprowadzenia refe-
rendum w sprawie zmiany granic. 

Wójt apelował do mieszkańców gmi-
ny by zbierali także podpisy miesz-
kańców Lubina, którzy nie zgadzają 
się na wchłoniecie przez miasto na-
szych siedmiu sołectw. Anna Ma-
rzec, kierownik referatu gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska 
przedstawiała dane dotyczące 31 
zebrań  sołeckich, podczas których 
wybierano sołtysów i brano udział 
w konsultacjach. Zebrano już prawie 
2 tys. 700 ankiet i 98,5% głosujących 
było przeciwnych grabieży planowa-
nej przez prezydenta Lubina.
Najważniejszej częścią spotkania 
było jednak podziękowanie sołty-
som za pracę w kadencji 2015 – 2019 

oraz przedstawienie zarysu współ-
pracy na lata 2019 – 2023. Zebranym 
wręczono oficjalne podziękowania, 
nominacje oraz drobne upominki.
- Bardzo serdecznie dziękuję za 
ostatnie cztery lata wyjątkowo 
owocnej współpracy. Byliście dla 
mnie drogowskazem, który wy-
tyczał kierunki naszych działań, 
pomagał mi poruszać się po skom-
plikowanej i rozległej mapie naszej 
gminy- mówił wójt Tadeusz Kielan. 
- Szereg inwestycji, które wykona-
liśmy w ostatnich latach to w dużej 
mierze, wasza zasługa. Upór i deter-
minacja, które towarzyszyły wam 
w działaniach na rzecz waszych 

miejscowości były zadziwiające. 
Najważniejsze jednak, że wkładali-
ście w to także serce, poświęcaliście 
swój własny czas, by działać na rzecz 
innych. To dziś postawy niestety 
nieczęsto spotykane. 
Sołtysom gratulował także Norbert 
Grabowski przewodniczący Rady 
Gminy Lubin, Wojciech Dziwiński 
prezes Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej Gminy Lubin i jed-
nocześnie radny Powiatu Lubiń-
skiego oraz Magdalena Dubińska  
dyrektor Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin, która mówiła o współpracy 
sołtysów i rad sołeckich z OKGL. 
(SR)

Przełom sołeckich kadencji zbiegł się w czasie z ważnymi 
dla Gminy Lubin wydarzeniami, o których wiele mówiono 
podczas spotkania. Chodzi przede wszystkim o próbę 
rozbioru gminy przez miejskiego sąsiada.
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Więcej osób uprawnionych 
do Karty Dużej Rodziny

IV sesja Rady Gminy Lubin

• Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej informuje 
o zmianach w Karcie Dużej Rodzi-
ny.
1 stycznia 2019 r. wszedł w życie prze-
pis dający możliwość przyznania KDR 
tym rodzicom, którzy mają lub mieli 
na utrzymaniu łącznie co najmniej 
troje dzieci – bez względu na ich wiek 
w chwili składania wniosku. W projek-
cie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Ro-
dziny przeznaczono 40,8 mln złotych 
– to ponad 12 mln złotych więcej niż 
w roku 2018.
 Dzisiaj z Karty Dużej Rodziny korzy-
sta ponad 2 mln osób – to o ponad 

140 proc. więcej niż przed trzema laty. 
Kartę tradycyjną posiada 2,1 mln osób, 
z czego 1,23 mln dzieci i 0,87 mln ro-
dziców. 
 Wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny można składać w gminie od-
powiadającej miejscu zamieszkania 
lub dużo sprawniej i szybciej za po-
średnictwem Platformy Informacyjno-
-Usługowej Emp@tia (www.empatia.
mrpips.gov.pl).
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system 
zniżek i dodatkowych uprawnień dla 
rodzin 3+ zarówno w instytucjach pu-
blicznych, jak i w firmach prywatnych. 
To zniżki np. na przejazdy kolejowe, 
niższe opłaty paszportowe, możliwość 
tańszego korzystania z oferty instytu-
cji kultury, ośrodków rekreacyjnych, 
księgarni czy w końcu zniżki na zakup 
ubrań, obuwia, kosmetyków, książek 
czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia 
więc dużym rodzinom dostęp do re-
kreacji oraz obniża koszty codziennego 
życia.
 Do programu Karty Dużej Rodziny 
może dołączyć każda firma i instytucja 
niezależnie od wielkości, sektora czy 
zasięgu działania. Wśród partnerów są 
zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali 
lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przy-
stępują do programu dobrowolnie, 
a wielkość zniżek udzielana jest in-
dywidualnie.
 Więcej szczegółowych informacji 
na temat Karty Dużej Rodziny na 
stronie Ministerstwa Rodziny.
(SR)

Wójt powołał 
zastępcę

Mimo dwukrotnie ogła-
szanych konkursów 
na stanowisko sekre-
tarza Gminy Lubin 

nie udało się znaleźć odpowiednie-
go kandydata. Osoby uczestniczące 
w konkursach albo nie prezentowały 
zbieżnej z naszą wizji rozwoju gmi-
ny, albo nie spełniały ustawowych 
kryteriów, które pozwalają powołać 
na to stanowisko osobę z co najmniej 
czteroletnim stażem na stanowisku 
urzędniczym, w tym co najmniej 
dwuletnim na kierowniczym stano-
wisku urzędniczym - wyjaśnia wójt 
Tadeusz Kielan. 
Bartosz Chojnacki stanowisko za-
stępcy wójta Gminy Lubin objął 4 
lutego. Obecnie przygotowywana 
jest nowa struktura organizacyjna 
Urzędu Gminy Lubin. 

- Chciałbym się teraz skupić na dzia-
łaniach związanych z obroną granic 
naszej gminy. Taka jest wola miesz-
kańców, co wynika z dobiegających 
końca konsultacji. Część spraw urzę-
dowych przekażę mojemu zastępcy 
i liczę na jego pomoc w naszych sta-
raniach o utrzymanie dotychczaso-
wego status quo naszej gminy – do-
daje szef gminnego samorządu. 
Bartosz Chojnacki ma 37 lat. 
Uzyskał tytuł magistra finansów 
i rachunkowości na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu, jest 
także magistrem politologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Pracował m.in. w Izbie Administra-
cji Skarbowej we Wrocławiu oraz 
Departamencie Komunikacji Kor-
poracyjnej KGHM Polska Miedź 
S.A. (RED) 

Bartosz Chojnacki został zastępcą wójta Gminy Lubin. – Decyzja w tej sprawie podyktowana 
była stale rosnąca liczbą zadań, realizowanych przez nasz samorząd, ale także obecną 
sytuacją, w której wszystkie siły i środki angażujemy w obronę naszej gminy przed jej 
podziałem – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

W kadencji 2014 – 2018 wójt 
zarządzał gminą jednoosobowo. 
Nie było zastępcy, ani sekretarza. 

• Miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego zdo-
minowały ostatnie obrady Rady 
Gminy Lubin. Uchwalono pięć 
takich planów i jednocześnie, 
decyzją rady,  przystąpiono do 
sporządzenia kolejnego planu 
miejscowego.
Plan miejscowy to bardzo ważny do-
kument, który stanowi podstawę pla-
nowania przestrzennego w gminie, 
jego uchwalenie jest jednak proce-
duralnie dość skomplikowane i trwa 
miesiącami. Taki plan ustanawia prze-
pisy obowiązujące na danym terenie, 
będące podstawą wydawania decyzji 
administracyjnych. Na ostatniej sesji 
uchwalono pięć  miejscowych planów 
dla terenów położonych w obrębie: 
Krzeczyna Małego, Krzeczyna Wiel-

kiego, Obory, Księginic oraz terenów 
Strefy Aktywności Gospodarczej, 
która jest w obrębie Obory, Krzeczyna 
Małego i Krzeczyna Wielkiego. Jed-
nocześnie podjęto uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położone-
go w obrębie Gogołowic.  
Radni wyrazili także zgodę na przystą-
pienie Gminy Lubin do projektu kon-
kursowego „Modernizacja systemów 
grzewczych szansą na czyste powietrze”, 
realizowanego przez Województwo 
Dolnośląskie i zawarcie w związku z tym  
partnerstwa gminnego. W ramach tego 
projektu organizowany będzie nabór 
na granty dotyczące modernizacji 
systemów grzewczych obejmujących 
wymianę wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła. Mieszkańcy będą mogli liczyć 
z tego tytułu na dofinansowanie do 85% 
wydatków kwalifikowanych.
Dokonano także zmian w uchwale 
dotyczącej wysokości diet przysłu-
gujących radnym Gminy Lubin. Za-
stępcy przewodniczących komisji 
rady, będą tak jak przewodniczący 
komisji otrzymywać 95% diety radne-
go,  a radni będący członkami jednej 
komisji otrzymają 85% diety radnego, 
zamiast dotychczasowych 60% . 
Na wniosek Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej rada podwyższyła 
także kryterium dochodowe upraw-
niające do przyznania nieodpłatnej 
pomocy w zakresie dożywiania w ra-
mach rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
(SR)



8 INFORMACJE URZĘDOWE

Dotacje na zabytkiTwój e-PIT od 15 lutego 2019 roku
• Właściciele zabytkowych bu-
dowli mogą liczyć na wsparcie 
w utrzymaniu, bądź przywróce-
niu świetności reliktom. 28 lutego 
upływa termin składania wnio-
sków o udzielenie dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na terenie 
Gminy Lubin. 
Z budżetu Gminy Lubin mogą być 
udzielane dotacje celowe, jeżeli zaby-
tek ten na stałe znajduje się na terenie 
Gminy Lubin, jest ogólnodostępny dla 
mieszkańców i turystów oraz posiada 
istotne znaczenie historyczne, arty-
styczne, naukowe lub kulturowe.
Dotacje mogą być udzielone osobom 
posiadającym tytuł prawny do zabytku. 
Wnioskodawca może równocześnie 
wystąpić z kilkoma wnioskami o dota-

cje na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy więcej 
niż jednym zabytku.
Wnioski o udzielenie dotacji można po-
brać drogą elektroniczną, lub osobiście 
w Urzędzie Gminy w Referacie Oświa-
ty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, 
pokój nr 120 I piętro. Zainteresowani 
uzyskają tam także dodatkowe infor-
macje. Kontaktować się można także 
telefonicznie, pod nr: 76/84 03-179.
Komplet dokumentów należy złożyć 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy 
w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I 3, 
najpóźniej w czwartek, 28 lutego br.
Zasady i trybu udzielania dotacji regulu-
je Uchwała Nr XXXII/2013/2016 Rady 
Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r.
Na stronie www.ug.lubin.pl jest do 
pobrania wniosek oraz uchwała w tej 
sprawie. (SR)

Ogłoszono konkurs na działania 
z zakresu kultury i sztuki

To konkurs skierowany 
do organizacji pozarzą-
dowych. Przewiduje się 
dofinansowanie przed-

sięwzięć społeczno-kulturalnych 
podtrzymujących i pielęgnujących 
tradycję, historię, upowszechnienie 
czytelnictwa oraz organizację przed-
sięwzięć artystycznych rozwijających 
świadomość narodową i historyczną 
oraz tych, które propagują muzykę, 
teatr i taniec. Oczywiście działania te 
powinny być realizowane na terenie 
Gminy Lubin lub dotyczyć miesz-
kańców naszej gminy.
W tym roku na te cele przeznaczo-
nych zostanie 40 tysięcy złotych. 
Kwota dofinansowania ze strony 
Gminy Lubin nie może jednak prze-
kroczyć 85% rzeczywistych kosztów 
przedsięwzięcia. Powinno być ono 
zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia 

a 14 grudnia 2019 roku, jednak nie 
wcześniej jak od dnia rozstrzygnię-
cia konkursu. Dotacja nie może być 
przeznaczona m.in. na budowę i re-
monty lokali, wydatki poniesione 
na przygotowanie wniosku, dzia-

łalność gospodarczą, polityczną lub 
religijną.
Pisemną ofertę podpisaną i opieczę-
towaną należy złożyć na odpowied-
nim wniosku w kancelarii Urzędu 
Gminy lub drogą pocztową. Osta-

teczny termin mija 4 marca. Druki 
można pobrać ze strony interneto-
wej Urzędu Gminy lub bezpośred-
nio w urzędzie przy ul. Księcia Lu-
dwika I nr 3 , pok. 120 I piętro.
O udzieleniu dotacji rozstrzyga 

wójt w drodze zarządzenia, po za-
poznaniu się z opinią komisji kon-
kursowej. Dodatkowych informacji 
na temat warunków i możliwości 
uzyskania dotacji udziela Małgo-
rzata Polniak, Tel 76 840 31 79. (SR)

Wójt Gminy Lubin 
ogłosił otwarty konkurs 
ofert na rok 2019 
na wsparcie działań 
w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego. W tym roku 
przeznaczono na ten 
cel 40 tysięcy złotych. 
Wnioski przyjmowane 
będą do 4 marca. 

• Ministerstwo Finansów infor-
muje, że uzyskanie dostępu do 
zeznania podatkowego za 2018 
rok, przygotowanego w ramach 
usługi Twój e-PIT, nie wymaga 
składania żadnego wniosku ani 
przynoszenia dokumentów do 
urzędu skarbowego.
Zeznanie będzie wystawione auto-
matycznie i bezpłatnie dla wszystkich 
podatników, którzy rozliczają się na 
formularzach PIT-37 i PIT-38. Można 
je sprawdzić od 15 lutego do 30 kwiet-
nia 2019 r. wyłącznie elektronicznie 
na Portalu Podatkowym Minister-
stwa Finansów - podatki.gov.pl.
W usłudze Twój e-PIT to system au-
tomatycznie przygotuje i udostęp-
ni dla podatnika zeznanie roczne. 
Usługa wykorzystuje przy tym wy-
łącznie te dane, które posiada admi-
nistracja skarbowa. Są to informacje 
od pracodawców, dane z ubiegło-
rocznych zeznań dotyczące ulgi na 
dzieci czy informacje o organizacji 
pożytku publicznego, którą podat-
nik wskazał rok wcześniej.
Jeżeli podatnik chce skorzystać 
np. z odliczenia darowizny na cele 
krwiodawstwa czy kultu religijnego, 
wydatków na cele rehabilitacyjne 
lub użytkowania Internetu czy wpłat 
na IKZE – uzupełnia swoje zeznanie 
samodzielnie, po zalogowaniu do 
usługi. Resort fi nansów będzie ofe-
rować pomoc w przypadku pytań 
dotyczących rozliczenia (telefonicz-

nie, e-mailowo czy podczas czatu 
z konsultantem - link otwiera nowe 
okno w innym serwisie).
Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest 
wypełnione dla podatnika indywi-
dualnie. Sposób rozliczenia można 
zmienić na wspólny z małżonkiem 
lub jako osoba samotnie wychowu-

jąca dzieci. Aby to zrobić, również 
wystarczy się zalogować do usługi 
i wybrać odpowiednią opcję.
Usługa Twój e-PIT ułatwi coroczne 
rozliczenie PIT milionom Polaków. 
Każdy będzie mógł zapoznać się ze 
swoim PIT-37 lub PIT-38 za 2018 
r. na portalu podatki.gov.pl. Wte-
dy zdecyduje, czy chce skorzystać 
z przygotowanego dla niego zezna-
nia podatkowego i ewentualnie je 
uzupełnić, czy też chce samodziel-
nie rozliczyć PIT (elektronicznie lub 
składając formularz w wersji papie-
rowej w urzędzie skarbowym).
W 2020 r. z usługi Twój e-PIT będą 
mogli skorzystać kolejni podatni-
cy, którzy rozliczają się na formu-
larzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28. 
A to wszystko bezpłatnie, bezpiecz-
nie i bez konieczności składania ja-
kichkolwiek dokumentów.
(ŹRÓDŁO: 
MINISTERSTWO FINANSÓW)

Usługa Twój e-PIT 
ułatwi coroczne 
rozliczenie PIT 
milionom Polaków. 
Każdy będzie mógł 
zapoznać się ze 
swoim PIT-37 lub 
PIT-38 za 2018 r. 
na portalu 
podatki.gov.pl. 

sztuki
W tym roku na cele 

związane z kulturą i sztuką 
przeznaczonych zostanie 

40 000 
złotych

Nowe nazwy ulic
• W pięciu miejscowościach Gmi-
ny Lubin nadano pięć nowych 
nazw ulic. 
Przy ciągłej rozbudowie wsi, nazew-
nictwo ulic pomaga w porządkowa-
niu meldunków i dróg wewnętrz-
nych. W wielu wsiach na zebraniach 
sołeckich decydowano wcześniej ja-
kie mają być motywy przewodnie dla 
nazewnictwa ulic.
W Szklarach Górnych mieszkańcy 
jako motyw przewodni wybrali nazwy 

drzew, dlatego kolejna nowa ulica to 
Bukowa. W Gorzycy zdecydowano 
wcześniej, ze ulice będą nazywane ga-
tunkami ptaków i będzie tam teraz uli-
ca Orla. W Chróstniku powstała ulica 
Żurawinowa, bowiem motywem prze-
wodnim nazewnictwa są tam nazwy 
krzewów. Z krzewami, roślinnością 
i owocami związane są też nowe nazwy 
ulic w Krzeczynie Małym i Osieku. 
W Krzeczynie powstała ulica Jagodo-
wa, w Osieku Figowa. (SR)
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Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
• Przypominamy, że z dniem 
1 stycznia 2018 r. weszło w ży-
cie nowe Prawo wodne (Dz. U. 
z 2017 r. poz.1566) nakładające 
na samorząd lokalny obowiązek 
określenia opłaty za zmniejsze-
nie naturalnej retencji tereno-
wej.
CZYM JEST „OPŁATA ZA 
ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ 
RETENCJI TERENOWEJ”?
Opłata za zmniejszenie naturalnej re-
tencji terenowej stanowi nowy rodzaj 
opłaty, zaliczanej do grupy „opłat za 
usługi wodne”. Podstawę prawną po-
boru wskazanej opłaty stanowi art. 
269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego.
Nowa opłata została wprowadzona na 
terenie całego kraju, a 90% wpływów 
z jej tytułu stanowi dochód Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Pozostałe wpływy z tej opła-
ty (10%) stanowią dochód właściwej 
miejscowo gminy i są przeznaczane 
na pokrycie kosztów administracyj-
nych związanych z ustaleniem wyso-
kości opłaty oraz jej poborem.
Do opłat stosuje się przepisy działu II 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Or-
dynacja podatkowa.
JAKIE NIERUCHOMOŚCI SĄ 
OBJĘTE NOWĄ OPŁATĄ? 
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 Pra-
wa wodnego opłatę za usługi wodne 
uiszcza się za zmniejszenie natural-
nej retencji terenowej na skutek wy-
konywania na nieruchomości o po-
wierzchni powyżej 3500 m2 robót lub 
obiektów budowlanych trwale zwią-
zanych z gruntem, mających wpływ 

na zmniejszenie tej retencji przez wy-
łączenie więcej niż 70% powierzchni 
nieruchomości z powierzchni biolo-
gicznie czynnej na obszarach nieuję-
tych w systemy kanalizacji otwartej 
lub zamkniętej.
Opłata za zmniejszenie naturalnej re-
tencji terenowej obejmuje zatem jedy-
nie nieruchomości spełniające ściśle 
określone kryteria, tj. nieruchomości:
• o powierzchni powyżej 3500m2;
•  których więcej niż 70% powierzchni 

zostało wyłączonych z powierzchni 
biologicznie czynnej;

•  znajdujących się na obszarach nie-
ujętych w systemy kanalizacji otwar-
tej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ww. 
ustawy z opłaty zwolnione są jezd-
nie dróg publicznych oraz drogi 
kolejowe, z których wody opadowe 
lub roztopowe są odprowadzane 
do wód lub do ziemi przy pomocy 
urządzeń wodnych umożliwiają-
cych retencję lub infiltrację tych 
wód oraz kościoły i inne związki 
wyznaniowe.
KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO 
UISZCZANIA OPŁAT, ZŁOŻE-
NIA OŚWIADCZENIA
W myśl art. 298 pkt 2 ustawy Prawo 
wodne podmioty zobowiązane do 
uiszczenia powyższej opłaty to oso-
by fi zyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne, w tym spółki nieposia-
dające osobowości prawnej, będące:
1.  właścicielami nieruchomości lub 

obiektów budowlanych,
2.  posiadaczami samoistnymi nieru-

chomości lub obiektów budowla-

nych,
3.  użytkownikami wieczystymi grun-

tów,
4.  posiadaczami nieruchomości lub ich 

części albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego, które na skutek 
wykonywania na nieruchomości 
o powierzchni powyżej 3500m2 ja-
kichkolwiek robót i obiektów budow-
lanych trwale związanych mających 
wpływ na zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej doprowadziły do 
zmniejszenia tej retencji.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Pra-
wo wodne, wysokość opłaty za ww. 
usługę wodną zależy odpowiednio od 
wielkości powierzchni uszczelnionej, 
rozumianej jako powierzchnia za-
budowana wyłączona z powierzchni 
biologicznie czynnej oraz zastosowa-
nia kompensacji retencyjnej. 
Jednostkowe stawki opłat za usługi 
wodne za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej, zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 2017r. w sprawie jednost-
kowych stawek opłat za usługi wodne 
wynoszą:
1.  bez urządzeń do retencjonowania 

wody z powierzchni uszczelnio-
nych trwale związanych z gruntem 
– 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok; 

2.  z urządzeniami do retencjonowa-
nia wody z powierzchni uszczelnio-
nych o pojemności: 

•  do 10% odpływu rocznego 
z powierzchni uszczelnionych trwa-

le związanych z gruntem – 0,30 zł za 
1 m2 na 1 rok, 

•  od 10 do 30% odpływu rocznego 
z obszarów uszczelnionych trwale 
związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 
m2 na 1 rok, 

•  powyżej 30% odpływu rocznego 
z powierzchni uszczelnionych trwa-
le związanych z gruntem – 0,05 zł za 
1 m2 na 1 rok. 

JAK ZOSTANIE USTALONA 
WYSOKOŚĆ OPŁATY? 
Sposób obliczania opłaty za zmniej-
szenie naturalnej retencji terenowej 
reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo 
wodne wskazując, że wysokość opłaty 
ustala się jako iloczyn jednostkowej 
stawki opłaty, wyrażonej w m2 wiel-
kości utraconej powierzchni biolo-
gicznie czynnej oraz czasu wyrażone-
go w latach. 
Zgodnie ze znowelizowanym art. 
552 ustawy – Prawo wodne podmio-
ty obowiązane do ponoszenia opłat 
za usługi wodne zobowiązane są do 
składania oświadczenia, zgodnie ze 
wzorem zamieszczonym w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie pod-
miotowej Wód Polskich:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/
wzor-oswiadczenia-dotyczacego-
oplat-za-uslugi-wodne.html 
w terminie 30 dni od dnia, w którym 
upływa dzień przypadający na koniec 
każdego kwartału. Należy przy tym 
podkreślić, że ustalając wysokość ww. 
opłaty uwzględnia się okres rozlicze-
niowy wynoszący kwartał. 
Oznacza to, że podmioty ponoszące 
opłaty z tytułu zmniejszonej retencji 

składają oświadczenia wójtowi, bur-
mistrzowi, prezydentowi miasta za 
każdy kwartał w terminie 30 dni od 
dnia ostatniego dnia kwartału, w ter-
minie za kwartał IV 2018 roku do 30 
stycznia 2019 r. 
ZA 2019 ROK NATOMIAST 
KOLEJNO:
I kwartał 1 – 30 kwietnia,
II kwartał 1-31 lipca,
III kwartał 1- 31 października 
oraz IV kwartał do 30 stycznia 2020 
roku.
Jednocześnie informuję, że oświad-
czenie za III kwartał 2018 r. należało 
złożyć do 30 października 2018 r. Je-
żeli nie zostały one przekazane Wój-
towi - należy to zrobić jak najszybciej 
OŚWIADCZENIE NALEŻY 
PRZESŁAĆ NA ADRES: 
Urząd Gminy w Lubinie, 
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin 
lub złożyć osobiście w Biurze Podaw-
czym na parterze Urzędu (pokój nr 3).
Po uzyskaniu i zweryfikowaniu da-
nych spełniających warunek nali-
czenia ww. opłaty tut. Urząd prześle 
stosowną informację o jej wysokości, 
zawierającą także sposób obliczenia 
tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno 
nastąpić w terminie 14 dni od dnia, 
w którym doręczono informację na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy, 
wskazany w informacji.
W razie pytań i wątpliwości prosimy 
o kontakt z pracownikiem Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska pod nr telefonu 76/84-
03-127

Do 31 marca 2019 roku przedłużono termin składania formularzy 
w konkursie dla osób, które w 2018 roku zameldowały się 
w Gminie Lubin.

Melduję się w Gminie 
Lubin i wygrywam!

Gmina Lubin jest atrak-
cyjnym miejscem za-
mieszkania dla osób 
zapracowanych, cenią-

cych spokój i zdrowe, piękne oto-
czenie. W ciągu ostatnich dwudzie-
stu lat liczba mieszkańców wzrosła 
o ponad 60%. Dziś jest ich ponad 15 
tysięcy.
– Co roku przybywa nam miesz-

kańców, jednocześnie bardzo dużo 
inwestujemy, by żyło się u nas co-
raz lepiej – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin, inicjator nowej 
akcji promocyjnej. – Uważam, że 
każdy powinien płacić podatki tam 
gdzie mieszka. Meldunek to tylko 
jedna wizyta w naszym urzędzie, 
która zajmuje mniej niż 10 minut. 
Nie ma żadnych kolejek, nie ma 

u nas konieczności wypełniania 
wniosków i formularzy.
Nowe meldunki to korzyści za-
równo dla mieszkańców, jak i dla 
Gminy Lubin. Dla budżetu gmi-
ny wpływy z podatków są bardzo 
istotne i to oczywiste, że im więk-
sze przychody tym większe nakła-
dy na inwestycje. Dla mieszkańców 
to także korzyści – zyskują bez-

pośredni wpływ na wybór władz 
gminy i pośredni na jej priorytety 
i plany. 
Usługa zameldowania jest bezpłat-
na, wydanie zaświadczenia o tym 
meldunku także jest bezpłatne. 
Meldunek ma miejsce „od ręki”. 
Wystarczy zgłosić się do Urzędu 
Gminy w Lubinie, pok. 28 (nr tel. 
76 8403 103,104, 144). Do zgłosze-

nia meldunku potrzebny jest tylko 
dokument tożsamości oraz doku-
ment potwierdzający tytuł prawny 
do lokalu. W Gminie Lubin nie 
trzeba wypełniać żadnych wnio-
sków i formularzy. Nie trzeba także 
wymeldowywać się z dotychczaso-
wego miejsca zamieszkania. Nasi 
urzędnicy załatwiają wszystkie for-
malności

Już po raz drugi przeprowadzana jest 
taka akcja promocyjna, która zachęca 
nowych mieszkańców do zameldowania 
na pobyt stały na terenie Gminy Lubin. 
Spośród osób, które dokonają niezbędnych 
formalności i wypełnią formularz 
konkursowy, rozlosujemy atrakcyjne 
nagrody, m.in. laptopy i tablety.

KONKURS 
Z NAGRODAMI
Do wygrania są m.in. 
laptopy i dwa tablety. Udział 
w konkursie mogą wziąć 
osoby pełnoletnie, które 
w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018r. 
dokonały zameldowania 
na pobyt stały na terenie 
Gminy Lubin z innej 
gminy. Muszą wypełnić 
formularz zgłoszeniowy 
dostępny w pok. 28 (Biuro 
meldunkowe), w kancelarii 
urzędu (pok. 3) i złożyć go 
w kancelarii Urzędu Gminy 
lub przesłać pocztą na adres 
urzędu (59-300 Lubin, ul. 
Ks. Ludwika I 3). Losowanie 
nagród odbędzie się na 
sesji Rady Gminy Lubin 
w terminie do 31 maja 2019r. 
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Podsumowanie 
roku OSP w Niemstowie
Pierwsze tygodnie roku to tradycyjne 
zebrania sprawozdawcze naszych 
wszystkich jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W każdym z nich uczestniczy 
wójt Tadeusz Kielan, dziękując i gratulując 
naszych strażakom za zaangażowanie 
i ciężką pracę. Strażacy na co dzień 
współpracują także z Państwową Strażą 
Pożarną, której liczni reprezentanci także 
uczestniczą w spotkaniach. 

Gratuluję zaangażowania, cieszę się, że tacy ludzie jak wy są, i że możemy, 
wszyscy mieszkańcy gminy i nie tylko, liczyć na to, że zawsze wyciągniecie 
pomocną dłoń i życzę kolejnych sukcesów w nowym roku- mówił st. bryg. 
Marek Kamiński zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego 

PSP we Wrocławiu. Podczas corocznego zebrania sprawozdawczego OSP w Niemsto-
wie, pod adresem strażaków, padło bardzo wiele słów uznania i podziękowania za co-
dzienny trud.
 Strażacy pomagają nie tylko podczas pożarów, wypadków i innych katastrof, ale są obecni 
podczas wszystkich ważnych świąt i uroczystości, a także uczą i najmłodszych w szkołach, 
i dorosłych mieszkańców jak unikać zagrożeń.
-Chciałabym podziękować nie tylko jednostce w Niemstowie, ale wszystkim strażakom 
z Gminy Lubin za wspaniałą współpracę z naszym ośrodkiem kultury. Większość imprez 
gminnych bez was nie była by tak uroczysta, szczególnie dziękuję za oprawę 100-lecia odzy-
skania Niepodległości, które wspólnie obchodziliśmy w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że te 
pozytywne emocje będą nam towarzyszyć również w tym roku- mówiła Magdalena Dubiń-
ska, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin.
Ubiegłoroczną działalność OSP w Niemstowie 
podsumowano w sprawozdaniach i jednogłośnie 
udzielono zarządowi absolutorium za rok 2018. 
Głosowania poprzedziła jednak minuta ciszy. 
W ten sposób uroczyście wspomniano druha Jó-
zefa Wojasa, który w ubiegłym roku odszedł na 
wieczną służbę.
OSP w Niemstowie liczy 47 członków w tym jed-
nego honorowego i w planach ma przyjęcie ko-
lejnego. Podczas zebrania przyrzeczenie złożyli 
nowi druhowie bracia Jarosław i Łukasz Moroch. 
W 2018 roku strażacy wyjeżdżali 31 razy do akcji 
ratowniczo-gaśniczych, w tym do 16 pożarów 
i trzy razy poza teren Gminy Lubin. W akcjach naj-
częściej brali udział druhowie: Maślej Marek (20), 
Noga Tomasz (20), Mościwski Michał (17). Człon-
kowie OSP Niemstów zwyciężyli także w ubiegło-
rocznych Gminnych Zawodach Sportowo-Pożar-
niczych.
Strażacy ochotnicy na co dzień współpracują także 
z Państwową Strażą Pożarną w Lubinie, Jednostką 
Ratownictwa Górniczo-Hutniczego oraz wieloma gminnymi, samorządowymi i kościelnymi 
instytucjami. Z wielu stron otrzymują więc wyrazy uznania i podziękowania. Podczas zebra-
nia sprawozdawczego dziękowało im wielu gości, m.in. wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Lubin Andrzej Olek oraz radny Powiatu Lubińskiego Wojciech Dziwiński.
- Muszę przyznać, że bardzo miło i przyjemnie słuchało się waszego sprawozdania i chodzi 
mi tu o jakość. Chcę wam oddać szacunek i podziękowanie za waszą bardzo wszechstronną 
działalność. Płynie z tego prosty wniosek, że jesteście tutaj bardzo potrzebni. Życzę wam żeby 
te wasze plany spełniły się w tym roku- mówił wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, również 
druh OSP w Niemstowie.
 (AI)

Absolutorium dla 
zarządu OSP Raszówka
W 15 akcjach ratowniczych – jedenastu 
pożarach oraz w likwidacji 4 miejscowych 
zagrożeń uczestniczyli w 2018 roku strażacy 
z Raszówki. Podejmowali także działania 
w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej 
oraz włączali się w akcje społeczne takie jak 
„Strażacy wspólnie przeciw Białaczce”. 

Walne Zabranie Sprawozdawcze ochotniczej straży pożarnej OSP Ra-
szówka było okazją do wyróżnienia druhów, którzy obchodzili jubi-
leusze wstąpienia do służby.Kamil Wojciechowski - 10 lat, a druhowie 
i druhny: Michał Gierczak, Mateusz Siwak, Anna Frąc, Marta Frąc, 

Monika Siwak, Joanna Dobrowolska, Nina Sobol, Sabina Przystoj, Agnieszka Gorczyca 
i Agnieszka Barcz obchodzili jubileusz pięciolecia.
Drużyna z Raszówki w powiększy się w tym roku o czteroosobową drużynę młodzieżową. 
W szeregi strażaków wstąpią Ola Targowicz, Ola Gretkierewicz, Iza Kożewnikow i Szymon 
Czaja.
Podczas zebrania podsumowano rok 2018 oraz 
przedstawiono plany na rok bieżący. Zarządowi 
OSP Raszówka, którym kieruje prezes Damian 
Dobrowolski jednogłośnie udzielone zostało ab-
solutorium.
Życzenia spokojnej służby w 2019 r. oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym życzyli wójt Gmi-
ny Lubin Tadeusz Kielan oraz zastępca Komen-
danta Powiatowego PSP w Lubin bryg. Cezary 
Olbryś. W zebraniu uczestniczyli także przewod-
niczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, 
sołtys Raszówki Tadeusz Kosturek oraz Komen-
dant Gminny OSP Marek Maślej.
OSP Raszówka liczy 30 członków. Ma zarów-
no męską jak i kobiecą drużynę pożarniczą. Na 
Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
w 2018 r. kobieca drużyna zajęła drugie miejsce, 
a męska czwarte.
(AI)

Zarówno wójt jak 
i komendant zwrócili 
uwagę na potrzebę 
prowadzenia szeroko 
zakrojonej profilaktyki 
przeciwpożarowej 
wśród dzieci 
i młodzieży, która 
z pewnością przyczyni 
się do zmniejszenia 
liczby pożarów.

Drużyna z Niemstowa 
planuje w tym roku 
założyć młodzieżową 
drużynę OSP, 
będzie ona liczyła 
około 11 członków, 
a trenowaniem 
i szkoleniem jej zajmie 
się naczelnik OSP 
Niemstów- Tomasz 
Noga.

Medale „Za wysługę lat” 
wręczali wójt Gminy 

Lubin Tadeusz Kielan 
oraz prezes Zarządu 

Gminnego Oddziału ZOSP 
RP w Lubinie Grzegorz 

Obara.

W 2018 roku strażacy 
wyjeżdżali 31 razy do akcji 

ratowniczo-gaśniczych, 
w tym do 16 pożarów i trzy 

razy poza teren Gminy Lubin. 
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OSP Szklary Górne
OSP Szklary Górne mają już za sobą 
walne zebranie sprawozdawcze. Zarząd 
jednogłośnie otrzymał absolutorium za 
poprzedni rok, przyjęte zostały także plany 
na rok bieżący.

Drużyna ze Szklar Górnych liczy 16 druhów zwyczajnych i czterech wspierają-
cych,  w bieżącym roku zarząd planuje przyjęcie kolejnych pięciu strażaków. 
W ubiegłym roku ochotnicy  16 razy wyjeżdżali do gaszenia pożarów na terenie 
naszej gminy oraz 5 razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych. Najwięcej, bo 

aż 20 razy, w akcjach uczestniczył Piotr Charchal, następnym aktywnym druhem był Artur 
Oborski i Marcin Jazienicki, którzy wyjeżdżali 15 i 14 razy.
Strażacy ze Szklar Górnych bardzo aktywnie współpracują z radą sołecką i miejscową parafią, 
za co bardzo serdecznie podziękował im sołtys Ryszard Bubnowski. Również radny Tomasz 
Fuczek nie ukrywał podziwu jakim darzy druhów ze Szklar. Gratulacje ochotnikom złożyli 
jeszcze wójt Tadeusz Kielan i przewodniczący rady Gminy Lubin Norbert Grabowski.
- Przede wszystkim życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, tego żebyście mieli pa-
nowie tyle samo wyjazdów co przyjazdów, bo to jest najważniejsze żebyście byli bezpieczni. 
Życzę wam i sobie abyśmy obronili naszą gminę, bo to jest nowy wyznacznik naszych celów- 
ratować nasze dziedzictwo. Dodatkowo dziękuję wam za pełnioną służbę i wierzę głęboko, że 
w przyszłym roku tę służbę będziecie pełnić nadal w granicach Gminy Lubin- mówił Norbert 
Grabowski. (AI)

„Łukasz”  silnym 
wsparciem OSP Czerniec
Miniony rok był wyjątkowo udany dla 
strażaków z OSP Czerniec, których 
doposażono w motopompę  i samochód 
pożarniczy  ochrzczony imieniem założyciela 
OPS  w Czerńcu - Łukasz. Do tej pory 
strażacy zajmowali się przede wszystkim 
działalnością prewencyjną, teraz dołączą 
do systemu selektywnego alarmowania. 
Na zebraniu sprawozdawczym oficjalnie 
podsumowano ubiegły rok i przedstawiono 
plany na kolejne miesiące.

Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium,  a na naczelnika jednostki wybrany 
został Damian Kozioł. Gratulacji było więcej, bowiem Piotrowi Sokołowskiemu 
wręczono odznakę „Wzorowy Strażak” a Ryszardowi Chudemu przyznano Brą-
zowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

OS Czerniec liczy dziś 29 członków, w tym jednego honorowego i jedną kobietę. W mi-
nionym roku do tego grona dołączyły cztery osoby. Oprócz nowego, lekkiego samochodu 
pożarniczego udało się pozyskać  motopompę, nowe obuwie, kominiarki, rękawice i kurtki 
zimowe. Ocieplono  także remizę, wymieniono schody, dokończono ogrodzenie i wyremon-
towano garaż. Strażacy byli też bardzo aktywni przy organizacji wielu gminnych imprez, 
m.in. dożynek, dnia dziecka.
Za tę działalność i codzienne wsparcie dziękował im wójt Tadeusz Kielan, radna Gminy Lu-
bin Joanna Pietruszka, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych struktur OSP oraz 
strażacy z Państwowej Straży Pożarnej.
- Nie prowadziliście jeszcze działalności ratowniczo-gaśniczej, ale wasza praca na rzecz spo-
łeczeństwa jest bezcenna i mam nadzieję, że także po włączeniu do systemu powiadamiana 
selektywnego, będziecie tak aktywnie wspierać sołectwo i prowadzić działalność prewencyj-
ną i profilaktyczną – mówił wójt Tadeusz Kielan.- Gratuluje zarządowi absolutorium, życzę 
wam zdrowia i siły do pracy. Przed nami trudne tygodnie związane z działaniami prezydenta 
Lubina, który chce nam zabrać siedem sołectw. Robimy wszystko by mu się to nie udało, 
a nasze wsie i liczne jednostki OSP rozwijały się tak kwitnąco nadal przez kolejne lata. Każda 
inicjatywa mieszkańców jest w tej chwili bardzo ważna i liczę na wasze wsparcie. 
- Wasza jednostka i OSP Gorzyca wejdą w tym roku do systemu selektywnego alarmowania. 
Życzę wam dużo zdrowia i spełnienia planów jednostki. Liczę, ze w tym roku wystawicie 
drużynę do gminnych zawodów pożarniczych, które planujemy na wrzesień. Na 11 maja 
planowane są powiatowe obchody Dnia Strażaka i festyn – mówił Grzegorz Obara prezes 
powiatowych struktur OSP.
- Gratuluję zarządowi absolutorium, pozyskania samochodu i życzę wam dużo ratownicze-
go szczęścia, które potrzebne jest nam wszystkim – dodawał Bogdan Ćwikliński z-ca do-
wódcy jednostki ratownictwa gaśniczego PSP w Lubinie.
Na 2019 rok strażacy z OSP Czerniec mają kolejne ambitne plany. Chcą pozyskać kolejny 
sprzęt: nożyce, aparat tlenowy, pilarkę, łom i tłumice zrobić dobudowkę szatni i położyć kost-
kę do schodów.  (SR)

Piotrowi Sokołowskiemu 
wręczono odznakę 

„Wzorowy Strażak” 
a Ryszardowi Chudemu 

przyznano Brązowy 
Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa.

- Życzę wam i sobie abyśmy obronili 
naszą gminę, bo to jest nowy wyznacznik 
naszych celów- ratować nasze 
dziedzictwo. Dodatkowo dziękuję wam 
za pełnioną służbę i wierzę głęboko, że 
w przyszłym roku tę służbę będziecie 
pełnić nadal w granicach Gminy Lubin- 
mówił Norbert Grabowski.
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Wspólny śpiew daje ra-
dość, poczucie wspól-
noty i łączy, a Gmina 
Lubin jest wyjątkowo 

rozśpiewaną gminą. Po raz kolejny, z oka-
zji Nowego Roku, zorganizowano więc 
koncert, na którym zaprezentowało się 
aż dwanaście zespołów, w których grają 
i śpiewają mieszkańcy Gminy Lubin.
Na scenie były i kilkuletnie dzieci i dostojni 
seniorzy, którzy z uśmiechem i radością 
prezentowali świąteczne piosenki, kolędy 
i pastorałki.Zespoły bardzo dbają o aran-

Tradycja wspólnego koncertu narodziła się w ubiegłym roku, wtedy w Oborze spotkało się dziewięć gminnych zespołów.

Tradycją w Gminie Lubin stały się 
spotkania podtrzymujące nastrój 

Świąt Bożego Narodzenia i radość 
z zapoczątkowanego Nowego Roku. 

Kolejny Koncert Noworoczny odbył się 
w świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach. 

Licznie zgromadzona publiczność 
wysłuchała prezentacji zespołów 

współpracujących z Ośrodkiem Kultury 
Gminy Lubin. W ich wykonaniu usłyszeli 

kolędy i pastorałki, znane i nieznane.

Wieczór kolęd i pastorałek

Izabela 
Kożewnikow- 
Raszówka.

Leśne Echo- 
Raszówka.

Siedlecka Nuta- 
Siedlce.

Stokrotki- 
Miłoradzice.

Rozśpiewane 
Pastuszki- 
Gogołowice. Koniczynki- Miłoradzice.
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żacje, stroje i profesjonalizm. Większość 
z nich działa prężnie od wielu lat.
– Cieszę się, że noworoczny koncert 
jest w tym roku organizowany w Mi-
łoradzicach, bo my mamy, aż dwa ze-
społy w naszej wsi. Kolędujmy wszyscy 
razem, życzę Państwu, abyśmy za rok 
spotkali się w tych samych granicach 
gminy i dzięki wysiłkom nas wszyst-
kich spotkamy się za rok na kolejnym 
Koncercie Noworocznym wszyscy 
razem- mówiła radna Sylwia Pęczko-
wicz-Kuduk.

Po koncercie na uczestników spotka-
nia czekała miła niespodzianka, otrzy-
mali drobne upominki i stanęli do 
wspólnego zdjęcia.
- Serdeczne podziękowania dla naszych 
artystów, to dzięki ich codziennej pracy, 
próbom, pracy jaką wkładają w twór-
czość promujemy naszą gminę. Dzisiaj 
w taki piękny sposób przedłużyliście 
nam ten piękny nastrój bożonarodze-
niowo-noworoczny. Miejmy nadzieję, 
że ten rok będzie dla nas bardzo dobry, 
bardzo udany i za rok spotkamy się 

w jeszcze większym gronie – mówiła 
Magdalena Dubińska, dyrektor Ośrod-
ka Kultury Gminy Lubin.
(AI, OKGL)

Tradycja wspólnego koncertu narodziła się w ubiegłym roku, wtedy w Oborze spotkało się dziewięć gminnych zespołów.

Wieczór kolęd i pastorałek

Teatr Tańca- Raszówka. Zachęta- Zimna Woda.

Osieczanki- Osiek.

Kaja Kuduk- Miłoradzice.

Lejdis- Składowice.

WYSTĄPILI:
  Zespół folklorystyczny

KONICZYNKI –
MIŁORADZICE

  Zespół folklorystyczny LUBIN
– KRZECZYN WIELKI

  Zespół folklorystyczny
ZACHĘTA – ZIMNA WODA

  Zespół wokalny LEŚNE 
ECHO – RASZÓWKA

  Zespół wokalny LEJDIS –
SKŁADOWICE

  Zespół wokalny SWOJSKA
NUTA – BUKOWNA

  Zespół wokalny SIEDLECKA
NUTA – SIEDLCE

  Zespół wokalny 
OSIECZANKI– OSIEK

  Zespół 
dziecięcomłodzieżowy
STOKROTKI –MIŁORADZICE

  Zespół 
dziecięcomłodzieżowy
ROZŚPIEWANE
PASTUSZKI – GOGOŁOWICE

  Zespół 
dziecięcomłodzieżowy
TEATR TAŃCA– RASZÓWKA

  Orkiestra Dęta Gminy Lubin– 
IZABELA KOŻEWNIKOW
– RASZÓWKA i KRZYSZTOF 
AUGUSTYNIAK
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Także i w tym roku udał się 
wypad na saneczkowe sza-
leństwo. Dzieci wybrały się 
do Rybnicy Leśnej. 33- oso-

bowa grupa mogła podziwiać malow-
nicze widoki a bezpieczny zjazd dla 
wszystkich uczestników korzystających 
z sanek gwarantował świetną zabawę.
W Kłopotowie dzieci tworzyły malow-
nicze witraże, które zostały oprawione 
w kolorowe podkłady i osadzone w an-
tyramy.
W Wiercieniu zebrała się grupa fil-
mowych zapaleńców i stworzyła po-
klatkowy fi lm na podstawie wiersza J. 

Brzechwy „Abecadło”. Do tworzenia 
abecadła dzieci użyły plasteliny i spe-
cjalnej gliny. Powstały fantastycznie za-
bawne literki, które potem zostały prze-
robione na poklatkowy fi lm.
Do Zielonej Góry 27 osobowa grupa 
wybrała się do Parku Trampolin SKO-
KOLOCO – to istne szaleństwo dla tych 
wszystkich, którzy uwielbiają aktywnie 
spędzać czas. Nie było miejsca na nudę 
a kondycja naszych dzieci i młodzieży 
wprawiała instruktorów w zdumienie.
W Miłosnej i w Siedlcach podziwiali-
śmy kunszt aktorski w spektaklach ” 
Anaruk w Grenlandii” oraz ” Przygody 

Ważniaka i spółki ” w wykonaniu grupy 
teatralnej ”Blaszany Bębenek„.
Dwa razy dzieci były w kinie Helios na 
fi lmach ” Asteriks i Obeliks – Tajemni-
ca Magicznego Wywaru„ oraz ”Ralph 
– demolka w Internecie„. Między se-
ansami fi lmowymi dzieci mogły się wy-
szaleć w zabawach ruchowych w parku 
zabaw AKUKU.
Uczestnicy zajęć, w atmosferze nauki 
i zabawy, spędzili miło czas, korzystając 
z naszych feryjnych propozycji. Pra-
cownicy OKGL dziękują wszystkim 
uczestnikom za udział i miłą atmos-
ferę . (OKGL) 

Ferie z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin za sprawą wielu atrakcji jakie 
czekały na dzieci i młodzież naszej gminy minęły niezwykle szybko. 
Ponad 130 dzieci skorzystało z oferty Ośrodka.

Wspomnienia 
z zimowych ferii

W świetlicach w Osieku, Oborze i Miłoradzicach odbyły się warsztaty 
plastyczne. Pod fachowym okiem Małgorzaty Ryś dzieci realizowały swoje 
piękne projekty w technikach decoupage, ceramiki z wykorzystaniem 
materiałów przyrodniczych, tekstylnych i ekologicznych. 
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Pierwsze dni adaptacyjne w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim 
pokazały, że będzie to miejsce do doskonałej opieki, nauki, rozwoju 
ale przede wszystkim dobrej zabawy dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy Lubin 

Klub dziecięcy 
w Krzeczynie Wielkim

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” 
– 28 tys. nowych czytelników w Polsce

Klub będzie działał od 6.30 
do 16.30, obejmie opieką 
15 dzieci, nabór już pra-
wie zakończony. Dzięki 

pozyskanemu dofinansowaniu, dla 
rodziców powracających na rynek 
pracy przez rok pobyt dziecka wraz 
z wyżywieniem może być bezpłatny. 
Podopieczni będą mieli zapewnio-
ne zajęcia z rytmiki, angielskiego, 
będzie też logopeda i fi zjoterapeuta. 

Na spacery zakupiono dla dzieci spe-
cjalne sześcioosobowe wózki. Obiekt 
jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Przypomnijmy, że na potrzeby klu-
bu dziecięcego zaadaptowany zo-
stał budynek, w którym mieścił się 
wcześniej sklep, w centrum Krze-
czyna Wielkiego, tuż przy OSP. Jego 
lokalizacja jest bardzo dogodna, 
bowiem tuż obok jest przystanek 
autobusowy i można do niego łatwo 
dojechać z sąsiednich wiosek, czyli 
Chróstnika, Gorzycy oraz Krzeczy-
na Małego.
Inwestycja pochłonęła ponad pół 
miliona złotych. Gmina Lubin 
otrzymała na ten cel dofi nansowa-
nie z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu 
„Maluch+”, który wspiera rozwój 
instytucji opieki nad dziećmi do 
lat 3. Później urzędnikom udało się 
pozyskać pieniądze z Unii Europej-
skiej, dzięki czemu pierwszy rok dla 
wielu rodziców może być bezpłatny. 
(SR)

• Czy pierwsza wizyta w biblio-
tece może być początkiem wspa-
niałej przygody na całe życie? 
Wierzymy, że tak! Dlatego we 
wrześniu 2018 r. w ramach kam-
panii „Mała książka – wielki 
człowiek” Gminna Biblioteka Pu-
bliczna wzięła udział w projekcie 
pilotażowym skierowanym do 
dzieci rozpoczynających eduka-
cję przedszkolną oraz ich rodzi-
ców.
Nawyk codziennego czytania 
z dzieckiem oraz regularnego od-
wiedzania biblioteki warto kształ-
tować już od najwcześniejszych lat 
życia dziecka, dlatego zaproszono 
rodziców trzylatków, żeby wspól-
nie ze swoimi maluchami odebrali 
w bibliotece wyjątkowy prezent. 
W przygotowanej dla nich „Wypraw-
ce Czytelniczej” znalazły się: książka 
„Pierwsze wiersze dla…” (antologia 
wierszy wybitnych polskich poetów), 
poradnik „Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka” przy-
pominający o korzyściach wynika-
jących z czytania oraz Karta Małego 
Czytelnika do zbierania naklejek. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończo-

ną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzymuje naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu zostaje 
uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania.
Do projektu przyjęto blisko 800 bi-
bliotek publicznych z całej Polski, 
co wraz z podległymi im fi liami daje 
łącznie 3,5 tys. oddziałów biblio-
tecznych, w których można odebrać 
„Wyprawki Czytelnicze”. Od po-
czątku trwania pilotażu bibliotekę 
odwiedziło ponad 30 tys. trzylatków 
z rodzicami. Dla większości z nich 
była to pierwsza wizyta w bibliotece, 

podczas której zostały zapisane do 
biblioteki i stały się pełnoprawnymi 
uczestnikami życia kulturalnego. 
Dzięki pilotażowi akcji bibliotekom 
publicznym przybyło blisko 28 tys. 
nowych czytelników! Bibliotekarze 
z wielkim zaangażowaniem włączyli 
się w projekt, stając się dla trzylat-
ków wyjątkowymi przewodnikami 
po świecie książek. Uroczyste wrę-
czanie dziecku dyplomu za częste 
wizyty w bibliotece było doskonałą 
okazją do zbudowania z nim trwa-
łych więzi, które – mamy nadzie-

ję – przetrwają lata. Od początku 
trwania akcji ponad 4 tys. trzylat-
ków odebrało imienny dyplom za 

aktywne rozwijanie czytelniczej 
pasji, czyli wypożyczenie co naj-
mniej dziesięciu książek.
W Gminie Lubin są to Biblio-
teki w Raszówce, Chróstniku, 
Księginicach, Miłoradzicach, 

Niemstowie, Oborze i Zimnej 
Wodzie.

W tym roku ponownie zapraszamy 
do udziału trzylatki - tym razem są 
to dzieci urodzone w 2016 roku. Za-
sady pozostały bez z mian - dziecko 
urodzone w 2016 roku zapisuje się 
do biblioteki, otrzymuje wyprawkę 
czytelniczą (książeczkę dla dzie-
ci oraz informator dla rodziców), 
a także „Kartę Małego Czytelnika” 
(na zasadzie karty lojalnościowej 
:) - po uzbieraniu 10 naklejek każdy 
trzylatek otrzyma Dyplom Małego 
Czytelnika. 
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK 
NA TERENIE GMINY LUBIN!
Najważniejsze informacje o kampa-
nii można znaleźć na stronie: www.
wielki-czlowiek.pl
(RED)
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ną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, 

ję – przetrwają lata. Od początku 
trwania akcji ponad 4 tys. trzylat-
ków odebrało imienny dyplom za 

aktywne rozwijanie czytelniczej 

Niemstowie, Oborze i Zimnej 
Wodzie.

W tym roku ponownie zapraszamy 
do udziału trzylatki - tym razem są 
to dzieci urodzone w 2016 roku. Za-
sady pozostały bez z mian - dziecko 

Od początku 
trwania akcji ponad 

4 tys.
trzylatków

odebrało imienny dyplom 
za aktywne rozwijanie 
czytelniczej pasji, czyli 

wypożyczenie co najmniej 
dziesięciu książek.

Jako pierwszy w klubie pojawił się mały Jaś z mamą, potem 
przybywały kolejne dzieci, żeby się oswoić, zintegrować 
i polubić to miejsce. Opiekunki przygotowały atrakcyjne zajęcia 
integracyjne, były tańce, zabawa. Sale są bardzo kolorowe 
i przytulne, wypełnione kolorowymi zabawkami i pomocami 
dostosowanymi wiekowo dla dzieci w wieku żłobkowym.

Podopieczni 
klubu będą mieli 
zapewnione 
zajęcia z rytmiki, 
angielskiego, 
będzie też logopeda 
i fizjoterapeuta. 
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Polskie jasełka w Szklarach Gó rnych

Wspólne kolędowanie w Składowicach Bal dla 
dzieci

Polskie akcenty pojawiły się 
w tegorocznych jasełkach 
w postaci takich tańców 
jak: krakowiak, lasowiak 

czy polonez. Maria i Józef szukają 
schronienia pod górami, bo tam żyją 
gościnni... Polacy. Jak zwykle diabły 
na czele z Lucyferem próbują nie do-
puścić do narodzin Jezusa, ale i tu na 
przeszkodzie stają ...górale, budując 
w lesie pensjonat. Tam na przyszłych 
rodziców Jezusa czeka misa z ...pie-
rogami. Lucyfer się złości, bo nie 
boją się go nawet dzieci, kojarząc go 
z postacią bajkową lub kuzynem 
legendarnego smoka wawelskiego. 
A diabły ulegają urokowi Krakowia-
ków. 
Mimo nowoczesnej wersji jasełek, 
szkolnym artystom udało się prze-
nieść wszystkich w czasie za pomo-
cą tańca z magicznymi zegarami 
i wyczarować świąteczną atmosferę. 
Mrugające światełka, półmrok, ra-
dosne głosy rozśpiewanych dzie-
ci, zaskakujące układy taneczne 
wzbudzały zachwyt widzów. A było 
ich wielu. Tłumnie przybyli rodzi-
ce, dziadkowie, ciocie i wujkowie, 

mieszkańcy Szklar Górnych oraz 
absolwenci szkoły. Było tez wielu 
gości m.in. z Urzędu Gminy, powia-
tu, Rady Gminy. Sala gimnastycz-
na pękała w szwach. Jak zwykle na 
scenie zaprezentowali się prawie 
wszyscy uczniowie szkoły, od przed-
szkolaków zaczynając, a kończąc 

na młodzieży z klasy VIII. Jak zwy-
kle widzowie wzruszali się do łez 
i uśmiechali szeroko, zwłaszcza, gdy 
maluszki - owieczki dzwoniły dzwo-
neczkami i wdzięcznie tupotały „ra-
ciczkami”. To wspaniałe widowisko 
przygotowała Barbara Kwapisz i Da-
nuta Kasperska, z pomocą rodzin 

własnych oraz uczniowskich.
Flesze błyskały co chwilę, kamery 
pracowicie utrwalały te radosne mo-
menty, zupełnie tak, jakby to była 
premiera amerykańskiego musica-
lu. Goście nie szczędzili pochwał 
wszystkim dzieciom i nauczyciel-
kom, które je przygotowały do wy-

stępów. Byli zachwyceni rozmachem 
całego przedsięwzięcia. Podziwiali 
również dekoracje, pięknie oświe-
tlone kolorowymi światełkami. Gra-
tulowali dyrektor Elżbiecie Piasny 
takich utalentowanych uczniów 
oraz pracowitych nauczycieli i pra-
cowników szkoły. Na jej ręce złożyli 

• Koncert kolęd mieszkańców 
Składowic przygotował zespół 
Lejdis. Panie z zespołu wystąpiły 
„pod dyrekcją” kierownika ze-
społu Jerzego Kusia. Zaśpiewały 
kolędy i pastorałki. Małe aniołki 
zaprezentowały kolędę „Lulajże 

Jezuniu”. Zespół przygotował 
poczęstunek, kawę i ciasta. 
Przez całe spotkanie czas sołtys Lu-
cyna Franczak zapraszała zebranych 
do wspólnego śpiewania i tak też 
się działo. W spotkaniu wziął udział 
ksiądz Jerzy Jastrzębski, mieszkańcy 

Składowic oraz innych miejscowo-
ści należących do parafii oraz radny 
Krzysztof Lewicki.
Podczas koncertu zbierano datki na 
remont przeciekającego dachu w ko-
ściele w Składowicach.
(RED)

• W Składowicach dla najmłod-
szych mieszkańców sołectwa 
zorganizowano kilkugodzinną 
zabawę karnawałową. 
Dzieci pięknie przebrały się w wyma-
rzone stroje bohaterów z bajek i brały 
udział w licznych konkursach, zaba-
wach i tańcach. Śmiechu było co nie 
miara, pozostały dobre wspomnie-
nia.

Świąteczny nastrój w styczniu?! A jednak!  
W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy  
w Szklarach Górnych wszystko jest możliwe.  
W dodatku było nie tylko świątecznie,  
ale i patriotycznie oraz ludowo. 
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Polskie jasełka w Szklarach Gó rnych

Wieczór kolęd i pastorałek 
w Pieszkowie

Spotkanie noworoczne zespołu „Lubin”

Na sali wyraźnie było 
słychać wielkie poru-
szenie. Gdy w końcu 
w ciemnym pomiesz-

czeniu na scenę padło światło, goście 
ujrzeli Maryję tulącą małe zawiniąt-
ko. Tę wzruszającą scenę dopełnił 
piękny, niebanalny głos Oli Naglik 
z Obory, która piosenką „Mario czy 
ty wiesz” wycisnęła łzy niejednemu 
obserwatorowi. Ola jest zwycięż-
czynią tegorocznej „Cecyliady”, więc 
można sobie wyobrazić oryginalny 
i piękny sposób wykonania utworu. 
Dziękujemy Olu za tak wielką dawkę 
wzruszeń.
Tego dnia goszczono również na sce-
nie rodzeństwo Ziętek z Osieka, któ-
re zaprezentowało dwie kolędy pięk-
nie wykonane na flecie poprzecznym 
i akordeonie – taki duet nie jest po-
wszechny, cieszymy się więc, że mo-
gliśmy podziwiać go w Pieszkowie. 
Z pazurem i przytupem wystąpiły 
Osieczanki – dziołchy prawdziwie 
rozśpiewane, uśmiechnięte, chętnie 
śpiewałyby do samego rana.
Na pochwałę zasługują niewątpliwie: 
Julia Rębisz, Nadia Durda, Natalia 
Dokla i Weronika Gancarczyk które 
debiutowały na scenie śpiewając ko-
lędy w wersji karaoke lub grając na 
gitarze (tak trzymać dziewczyny!!!), 
z solowymi występami pokazali się 
również stali bywalcy śpiewnych 
uroczystości Klaudia Jędrak oraz 
ks.Wojciech Skowron SDB.
Nie byłoby wieczoru kolęd 
bez Naszych Górali, skrzy-
peczek i „Jezusicka”. Trzeba 
przyznać, że panowie to po-
trafią przygrywać, do śpie-
wu porywać, ino się stoły 
trzęsły, hej! 
W dzień kolędowania, obcho-
dziliśmy w Polsce również Dzień 
Transplantacji. To bardzo ważne 
święto dla wszystkich „składaków”, 
czyli ludzi po przeszczepie. Nie było 

lepszego momentu, aby wspomnieć 
o dawcach, którzy wyrażając zgodę 
na pobranie narządów po śmierci, 
ratują życie innym ludziom. Dzięki 
nim, tak wiele osób może jeszcze 

cieszyć się dobrym zdrowiem. Nie-
znani, niedocenieni, niewidoczni... 
Dla nich, piękną „Kolędę dla nie-
obecnych” zaśpiewała Agnieszka 
Windysz. 

Chyba każdy z uczestników znalazł 
w programie tego wieczoru coś,do 
czego będzie wracał myślami… 
Mieszkańcy Pieszkowa zapraszają 
za rok. RENATA JĘDRAK

• Zespół „Lubin” tym się chlubi 
że potańczyć sobie lubi! W tym 
kierunku zrobił krok, gdy się za-
czął Nowy Rok. Więc by Nowy 
Rok ugościć Zespół sprosił trochę 
gości. Były śpiewy i dyskusja, 
grały skrzypce i perkusja. Wszy-
scy dobrze się bawili jedli pili 
i tańczyli. W końcu wszystkich 
dopadł stres, bo zabawy nad-
szedł kres. No i morał stąd wyni-
ka: to co dobre szybko znika.
To tyle poezji, teraz będzie proza. 
Pod koniec stycznia jak co roku (przy 
sobocie po robocie), zorganizowa-
liśmy spotkanie noworoczne, tym 
razem w Krzeczynie Małym. Panie 
przygotowały wspaniałe potrawy, no 

a panowie… wiadomo.
Przybyli zaproszeni goście m. in.: 
sołtys Krzeczyna Wielkiego Jerzy 
Tadla wraz z małżonką, przedsta-
wicielka rady sołeckiej Edyta Sobol 
i Mirosława Kuciejczyk przedsta-
wicielka Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin. Część zaproszonych gości za-
trzymały, niestety sprawy rodzinne. 
 A Zespół? By z ogładą nie być w zwa-
dzie, Zespół przybył w pełnym skła-
dzie. Prawie. Toasty, tańce, śpiewy. 
Piosenki ludowe, biesiadne, znane 
przeboje i kolędy. Wspaniała rodzin-
na atmosfera. Czy czegoś brakowało? 
Tylko białego puchu za oknem. Za-
tem do siego roku!
BOGUSŁAW KUMOR

„To właśnie tego wieczoru, wspominanego od wieki wieków, w ubogiej stajence, 
wśród bydła Bóg się narodził w człowieku”- takimi słowami, wypowiedzianymi przy 
zgaszonych światłach rozpoczął się wieczór kolęd i pastorałek w Pieszkowie. Chwilę 
potem, nadal w całkowitej ciemności, na świetlicy rozległ się głośny, przeraźliwy płacz 
malutkiego dziecka... 

prezenty i słodycze dla wszystkich 
artystów. Wspaniałą i smaczną nie-
spodziankę dla dzieci przygotowała 
Agnieszka Małyniak. Olbrzymi tort 
z fajerwerkami wjechał na scenę 
i został powitany okrzykami radości, 
a potem... zjedzony do ostatniego 
okruszka.
 I ja tam byłam, chociaż miodu i wina 
nie piłam. Za to razem z widzami 
dzieci podziwiałam i gromko ich 
oklaskiwałam. (AS)
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Specjalistka z KGHM Polska  S.A. i mieszkanka naszej gminy laureatką międzynarodowego 
plebiscytu „Women in Mining”

Z Raszowej na światowe TOP 100

Jest to trzecia edycja listy, która 
pokazuje górnictwo jako dobry 
wybór kariery dla kobiet. Na ła-
mach publikacji prezentowane 

są kobiety zatrudnione w górnictwie 
na całym świecie.
W tym roku do organizatorów wpły-
nęła rekordowa liczba - aż 642 zgło-
szeń. Z tego grona wybrano 100 pań, 
które doskonale wykonują swoją 
pracę i są inspiracją dla innych ko-
biet. 
Kamilla Słowikowska od ponad 
dwudziestu lat pracuje w KGHM 
Polska Miedź. Realizuje zadania 
związane m.in. z rozszerzeniem bazy 
zasobowej i uzyskiwaniem koncesji 
na eksploatowanie złóż rud miedzi. 
Uczestniczyła w pracach zespo-
łów projektowych, które rozwiązu-
ją strategiczne z punktu widzenia 
KGHM Polska Miedź S.A. wyzwa-
nia, m.in. projekt „Koncesja 2013”, 
umożliwiający eksploatację kopaliny 
i funkcjonowanie KGHM na rynku 
wydobywczym przez następne kil-
kadziesiąt lat. Jej praca wpływa na 
kluczowe obszary działalności spółki 
i rozwój branży.

- Kobiety powinny być pewne swojej 
wiedzy i umiejętności, aby sprawnie 
funkcjonować w branży tradycyjnie 
męskiej. Warto, żeby kobiety, które 
decydują się na karierę w górnictwie, 
pamiętały, że nie trafiają tam przez 
przypadek. Dlatego chciałabym żeby 
odważnie przedstawiały swoje idee, 
pomysły, projekty.- powiedziała Ka-
milla Słowikowska 
W publikacji „Women in Minning” 
doceniono jej wkład w rozwój 
i edukację młodej kadry inżynie-
ryjno-technicznej. Słowikowska 
współtworzy i organizuje programy 
szkoleń pracowników zakładów gór-
niczych. Jako aktywny członek Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa inspiruje do działań w za-
kresie ruchu wynalazczego, wdraża-
nia nowych rozwiązań technicznych 
i technologicznych.
Publikacja w pdf oraz relacja z jej 
uroczystej prezentacji dostępne są 
na stronie organizacji Women in Mi-
ning https://www.womeninmining.
org.uk/.
(SR, źródło: kghm.com)

Kamilla Słowikowska z Departamentu 
Hutnictwa w KGHM Polska Miedź 
S.A. trafiła na prestiżową listę Top 100 
Global Inspirational Women in Mining. 
Międzynarodowy ranking prezentuje 
kobiety, które wnoszą istotny wkład 
w rozwój światowego górnictwa. Po raz 
pierwszy wśród wyróżnionych znalazła 
się kobieta z Polski i jest to mieszkanka 
Raszowej w Gminie Lubin.

Nowy proboszcz Parafii Prawosławnej w Zimnej Wodzie

• Po 28 latach posługi kapłańskiej 
ze stanowiska proboszcza Parafii 
Prawosławnych w Zimnej Wo-
dzie oraz Michałowie odwołany 
został ksiądz Jerzy Malisz. Pro-
bostwo objął ksiądz Sławomir 
Kondratiuk, związany dotych-
czas ze wspólnotą prawosławną 
w Rudnej i Głogowie. 

Ksiądz Jerzy Malisz probostwo w Pra-
wosławnych Parafiach Zaśnięcia Prze-
najświętszej Bogarodzicy w Zimnej 
Wodzie oraz świętego Michała Archa-
nioła w Michałowie objął w 1990 roku. 
W roku bieżącym odwołany został ze 
stanowiska. 
- Choć czas naszej współpracy trwał 
niewiele ponad cztery lata, było to dla 

mnie bardzo ważne doświadczenia. 
Prawosławna wspólnota naszej Gminy 
Lubin stała mi się bardzo blisko, a dzię-
ki Księdza otwartości mogłem lepiej 
poznać naszych współbraci w wierze 
oraz współuczestniczyć w ważnych dla 
wspólnoty wydarzeniach. Księdza za-
biegana postać, doglądająca po ojcow-
sku wszystkiego, co ważne dla parafii 

i parafian zapisze się w naszych sercach 
na zawsze, a praca i zdrowie włożone 
w renowację świątyni oraz okalającego 
ją XIV-wiecznego cmentarza pozostaną 
tego materialnym świadectwem – mó-
wił podczas nieoficjalnego pożegnania 
kapłana Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 
Nowy proboszcz Parafii Prawosławnej 

Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Zimnej Wodzi pełni także funkcję 
Dziekana Okręgu Lubińskiego, dlate-
go też siedziba Dekanatu Lubińskiego 
przeniesiona zostaje do Zimnej Wody. 
Dekret dotyczący zmian personal-
nych podjął Biskup Jerzy, Prawo-
sławny Arcybiskup Wrocławski 
i Szczeciński. (MG) 

Ksiądz Sławomir 
Kondratiuk oficjalnie 

objął probostwa 
w Zimnej Wodzie 

i Michałowie 11 lutego 
bieżącego roku (na 

zdjęciu z wójtem 
Gminy Lubin 

podczas II Spotkania 
Ekumenicznego 

w Chróstniku). 

Ksiądz Jerzy 
Malisz był 

proboszczem 
Prawosławnych 

Parafii 
w Zimnej Wodzie 

i Michałowie od 
1990 roku. 
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90 lat bez narzekania 
Pani Adela Kandut z Obory, to kolejna 
mieszkanka Gminy Lubin, która 
w doskonałej formie obchodzi swoje 90. 
urodziny. Choć los jej nie oszczędzał, tryska 
optymizmem, zadziwia doskonałą pamięcią 
i emanuje pogodą ducha. Z okazji okrągłego 
jubileuszu dostojną jubilatkę odwiedził wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 

Nigdy nie narzekam i zrozumieć nie mogę dlaczego inni to robią. Mamy gdzie 
mieszkać, jest chleb, jedzenia nie brakuje, a pralka robi za nas pranie, czego 
chcieć więcej - pyta Pani Adela. 
Radość z osiągniętej stabilizacji – to pokłosie wyjątkowo trudnej i bolesnej drogi, 

która do niej prowadziła. Pani Adela urodziła się we wsi Wełdzirz w województwie stanisła-
wowskim. Była jedną z czterech córek państwa Stanisława i Petroneli Gołębiowskich. 
Mieszkańcy wsi stanowili swoisty narodowościowy tygiel, mieszkali tu Ukraińcy, Polacy i Ży-
dzi. 
- Żyliśmy bardzo zgodnie. Nawet święta spędzaliśmy wspólnie, oni byli u nas, a my u nich  – 
wspomina pani Adela w Monografii Gminy Lubin pt. „Na przestrzeni lat” z 1995 r. 
II woja światowa zmieniła te relacje.  Państwo Gołębiowscy musieli uciekać przed banderow-
cami, którym marzyła się wolna Ukraina. 
Rodzina pani Adeli na Ziemie Zachodnie trafili ostatecznie w lipcu 1945 r. 
- W bydlęcych wagonach jechaliśmy w nieznane – wspomina jubilatka. 
Tym nieznanym okazał się Lubin. - Ulokowano nas na w baraku na Starym Lubinie. Cały czas 
jednak szukaliśmy „swoich” to znaczy ludzie z naszych rodzinnych stron. Udało się, ale drogę 
z Lubina do Oberau czyli dzisiejszej Obory skropiłam łzami – mówi pani Adela. 
W Oborze mieszkało już wówczas 36 rodzin, ale udało się znaleźć dom. 
- Komin był prawie całkiem zburzony od wybuchu bomby, a dachu w ogóle nie było. Nie mie-
liśmy jednak wyboru. Zresztą byliśmy przekonani, że zostaniemy tu tylko na chwilę – dodaje 
jubilatka. Chwila bardzo się przedłużyła i w tym samym domu, w którym pani Adela zamiesz-
kała, jako 17-letnia dziewczyna – przyszło jej świętować 90. urodziny. 
Choć za mąż wyszła już tu na Zachodzie, to mąż także pochodził z Kresów z Maksymówki, 
którą od Wełdzirza – rodzinnej miejscowości Pani Adeli dzieliła tylko rzeka Świca. 
Państwo Kandut doczekali się czworga dzieci: dwóch synów i dwóch córek. Mąż i córki już 
nie żyją, ale pani Adela cieszy się pięciorgiem wnucząt i dwójką prawnucząt. Wnuk Krzysztof 
Kandut został ostatnio sołtysem Obory, co jest także dla pani Adeli wyjątkowym powodem 
do dumy. 
Dostojną Jubilatkę w dniu urodzin odwiedził wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, życząc dal-
szych, długich lat w zdrowiu, w otoczeniu najbliższych.  (MG)

90 lat Kazimiery Kucab 
ze Składowic
Z życzeniami długiego życia w zdrowiu, 
szczęściu i miłości najbliższych odwiedzili 
90-letnią Kazimierę Kucab ze Składowic 
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin i Lucyna 
Franczak sołtys Składowic. Spotkanie było 
okazją do licznych wspomnień z życia 
solenizantki, ale i z czasów młodości wójta 
i sołtys. 

Nie spodziewałam się takich prezentów i takich gości w swoje urodziny. Nigdy 
tak ważnych i miłych gości nie miałam – mówiła wzruszona Jubilatka Kazi-
miera Kucab, odbierając życzenia, kwiaty i prezenty.
- Dla nas to przyjemność. Cieszymy się, że możemy odwiedzać naszych mieszkań-

ców podczas tak pięknych jubileuszy. Życzę dużo zdrowia i miłości najbliższych – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.
Jubilatka przyjechała do Składowic w lipcu 1945 roku wraz z rodzicami, braćmi i siostrą, trafili 
tu spod Lwowa. W Składowicach poznała przyszłego męża, z którym wychowała trójkę dzieci. 
Dziś ma sześcioro wnuków i sześcioro prawnuków. Pracowała na gospodarce a mąż w kółku 
rolniczym. W ich domu wynajmowano pokój, w którym wiele lat mieszkała miejscowa nauczy-
cielka, później ksiądz. Kazimiera Kucab doskonale pamiętała młodego wójta, który mieszkał 
niedaleko Składowic. Zarówno wójt, jak i sołtys mieli okazję do wielu wspomnień związanych 
ze Składowicami, np. pamiętnych jasełek z udziałem zwierząt, czy też dojazdów do szkoły kiedy 
zlikwidowanoplacówkę w Składowicach.
O szkole z rozmarzeniem mówiła także Jubilatka.
-  Lubiłam chodzić do szkoły, mimo że zimą szło się do niej w tenisówkach po kolanach w śnie-
gu. Szkoła skończyła się dla mnie niestety wraz z wybuchem wojny – wspominała ze wzrusze-
niem. 
Na tych wspominkach goście i Jubilatka spędzili urocze kilkadziesiąt minut, delektując się jed-
nocześnie pysznym tortem z okazji „90-tych urodzin Babci” – jak na ukwieconym torcie napi-
sano.
(SR)
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Podsumowanie efektów 
pracy lubińskich 
policjantów w 2018 roku

Policja poszukuje 
sprawców kradzieży 

Zima nie jest łaskawa 
dla kierowców

• W Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Lubinie odbyła się odprawa 
służbowa z udziałem inspektora 
Piotra Leciejewskiego - pierwsze-
go zastępcy Komendanta Woje-
wódzkiego Policji we Wrocławiu 
oraz zaproszonych gości, w tym 
wójta Tadeusza Kielana, na któ-
rej podsumowano pracę jednost-
ki w ubiegłym roku.
W trakcie odprawy podsumowa-
no wyniki pracy funkcjonariu-
szy Komendy Powiatowej Policji 
w Lubinie osiągnięte w roku 2018 
oraz określono priorytety na rok 
bieżący. Komendant Powiatowy 
Policji w Lubinie podinsp. dr Joan-
na Cichla oceniła pracę lubińskich 
policjantów oraz pracowników cy-

wilnych, czego wyrazem były po-
dziękowania oraz dowody uznania. 
Komendant bardzo wysoko oceniła 
również współpracę oraz wsparcie, 
jakiego policji w Lubinie udzielają 
lokalne samorządy oraz Fundacja 
Polska Miedź.
Pierwszy Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocła-
wiu insp. Piotr Leciejewski, również 
wysoko ocenił pracę jednostki, do-
ceniając zaangażowanie lubińskich 
policjantów jak i pracowników 
cywilnych. Jako wzór przedstawił 
współpracę policji z lokalnymi sa-
morządami oraz Fundacją Polska 
Miedź, które wspierając lokalną po-
licję wykazują się zaangażowaniem 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców naszego powiatu.
Komendant Powiatowy Policji w Lu-
binie podinsp. dr Joanna Cichla po-
dziękowała przedstawicielom samo-
rządów za wsparcie, jakiego udzielają 
lubińskiej Policji w działaniach na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa. Sze-
fowa lubińskich funkcjonariuszy 
podkreśliła, że jednym z najważniej-
szych wyzwań jest utrzymanie wyso-
kiego poziomu zaufania i poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców.
Podziękowania policjantom za efek-
ty pracy i dobrą współpracę prze-
kazał także Starosta Lubiński Adam 
Myrda, Wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan oraz Prokurator Rejonowy 
w Lubinie Magdalena Serafi n.
(KPP W LUBINIE)

• Wydział Kryminalny Komen-
dy Powiatowej Policji w Lubinie 
poszukuje trzech podejrzanych 
o dokonanie kradzieży sklepo-
wych oraz kradzieży portfela 
wraz z jego zawartością – doku-
mentami i kartą płatniczą. 
W związku z prowadzoną sprawą 
policjanci publikują wizerunki osób 
podejrzanych o dokonanie tych czy-

nów. Wszystkie osoby, które mogą 
mieć informacje o tożsamości męż-
czyzn, których wizerunek znajduje 
się pod komunikatem, proszone 
są o kontakt z dyżurnym komendy 
pod numerem 76 8406 200 lub bez-
pośrednio z prowadzącym sprawę 
w godz. 8.00-15.00 pod numerem 76 
8406 335.
(KPP W LUBINIE)

• Lubińska policja apeluje o roz-
wagę i rozsadek na drogach. Bez-
pieczna jazda ratuje życie. Bra-
wura na drogach to potencjalna 
przyczyna wypadków drogo-
wych. Pamiętajmy o tym, aby 
zawsze dostosować prędkość do 
warunków panujących na dro-
dze. 
Wieczorami znacznie spadają tem-
peratury, co może powodować go-
łoledź lub miejscowe oblodzenie 
jezdni, a tym samym wydłuża to zna-
cząco drogę hamowania. Zwolnijmy 
szczególnie na mostach i wiaduk-
tach, bądźmy przygotowani, że mogą 
występować mgły i widoczność nie 
będzie najlepsza. Wybierając się 

w podróż, bierzmy te wszystkie czyn-
niki pod uwagę.
Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu, 
zachowanie szczególnej ostrożności 
podczas zbliżania się do przejścia 
dla pieszych, czy skrzyżowania oraz 
dostosowanie prędkości do obecnie 
panujących warunków na drodze. 
Powinniśmy pamiętać również, aby 
zwiększyć odległość od samocho-
dów znajdujących się przed nami. 
Szczególny apel kierujemy również 
do pieszych, aby nie stwarzać sytuacji 
niebezpiecznych i nie wchodzić bez-
pośrednio przed nadjeżdżający po-
jazd, który przy śliskiej nawierzchni 
nie jest w stanie nagle się zatrzymać. 
(KPP W LUBINIE)

Krajowa Izba Kominiarzy 
popiera kampanię pre-
wencyjną CZUJKA NA 
STRAŻY TWOJEGO 

BEZPIECZEŃSTWA! prowadzo-
ną przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji i Pań-
stwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spa-
linową oraz wentylacyjną należy 
poddawać okresowej kontroli, oraz 
czyszczeniu przez uprawnionego ko-
miniarza.
Profesjonalna kontrola kominiarska 
to nie tylko formalność, lecz główna 
zasada bezpieczeństwa, zapobiega 
zaczadzeniom, pożarom, spełniając 
jeden z podstawowych warunków 
ubezpieczenia domu.
Obowiązek przeprowadzenia okre-
sowych czyszczeń i kontroli przewo-
dów kominowych dotyczy również 
budynków jednorodzinnych. Za te 

czynności odpowiedzialny jest wła-
ściciel/zarządca nieruchomości.
Utrzymywanie instalacji grzewczo-
-kominowych w dobrym stanie 

technicznym, spalanie paliw dobrej 
jakości oraz okresowe czyszczenia 
kominów jest ekonomiczne i proeko-
logiczne. Ma zasadniczy wpływ na 
zmniejszenie emisji toksycznych ga-
zów i pyłów do atmosfery, a w efekcie 
zmniejszenie smogu.
W przypadku pożaru lub zaczadze-
nia brak dokumentacji terminowe-
go czyszczenia i kontroli kominów 
może stanowić podstawę odmowy 
wypłaty odszkodowania przez fi rmę 
ubezpieczeniową.
Równocześnie zachęcamy do insta-
lacji czujników tlenku węgla oraz 
dymu – takie urządzenia mogą ura-
tować zdrowie, a nawet życie miesz-
kańców. Instalację czujników należy 
wykonać w konsultacji z kominia-
rzem podczas okresowej kontroli lub 
czyszczenia kominów.
MARCIN ZIOMBSKI
prezes Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej 
Izby Kominiarzy
w związku z sezonem 
ogrzewczym
Sezon zimowy niesie ze sobą zagrożenia związane 
z ogrzewaniem mieszkań – pożary i zaczadzenia.

Kominy: instalację 
dymową, spalinową 
oraz wentylacyjną 
należy poddawać 
okresowej kontroli, 
oraz czyszczeniu 
przez uprawnionego 
kominiarza.
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Ka n d y d a t ó w 
mogli zgłaszać 
mieszkańcy gmi-
ny i spośród nich 

wylosowano sześciu reprezen-
tantów. Podmiotom działają-
cym na rzecz osób starszych 
przysługują dwa miejsca w Ra-
dzie Seniorów , po jednym re-
prezentancie zgłaszał także 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin, Rada Gminy Lubin oraz 
wójt.  W ten sposób do Rady II 
kadencji powołani zostali: 

1. Maria Galuba
2. Tadeusz Wodziczka
3. Wiesław Mucha
4. Eugeniusz Wawryk
5. Stanisława Zazula
6. Alicja Maćkowiak
7. Anna Rawska
8. Emilia Bojko
9. Janina Mucha
10. Barbara Tórz
11. Jan Olejnik

Przypomnijmy, że celem dzia-
łalności Rady jest integracja 

środowiska osób starszych, 
wzmacnianie ich udziału 
w życiu społeczności lokalnej, 
a także sprzyjanie solidarności 
międzypokoleniowej w szcze-
gólności poprzez:
•  wspieranie aktywności osób 

starszych, 
•  profilaktykę i promocję 

zdrowia,
•  zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, 
•  twórcze wykorzystywanie 

potencjału osób starszych, 

•  integrację środowiska osób 
starszych i reprezentowanie 
zbiorowych interesów tych 
osób na zewnątrz,

•  upowszechnianie wiedzy 
o potrzebach, uprawnie-
niach i możliwościach osób 
starszych

Kadencja członków rady trwa 
tyle samo co kadencja Rady 
Gminy, czyli około 5 lat. Rada 
wybierze teraz ze swojego 
grona przewodniczącego i za-
stępcę w głosowaniu tajnym. 
Przewodniczący będzie odpo-
wiedzialny za zwoływanie po-
siedzeń Rady, organizowanie 

jej pracy oraz reprezentowanie 
Rady na zewnątrz.
Poprzednią i historyczną bo-
wiem pierwszą Radę Senio-
rów Gminy Lubin stanowili: 
Emilia Bojko, Jan Hawrysz, 
Ryszard Kirsz, Danuta Ko-
walewska, Jan Olejnik, Jani-
na Mucha, Wiesław Mucha, 
Anna Rawska – wiceprze-
wodnicząca, Inna Rogalska – 
przewodnicząca, Barbara Tórz 
i Stanisława Zazula. W imie-
niu wszystkich mieszkańców 
Gminy Lubin dziękujemy za 
wkład pracy i zaangażowanie.
(SR)

Gmina Lubin przyjazna seniorom

Rada Seniorów Gminy Lubin

Projekt skierowa-
ny jest nie tylko 
do seniorów, któ-
rzy stanowią gru-

pę potencjalnie najbardziej 
narażoną na działania nie-
uczciwych sprzedawców, ale 
również do osób młodszych, 
ponieważ to one często mają 
największy wpływ na podej-
mowanie działań rodziców 
czy dziadków.
Uświadamianie naszych praw 
oraz informowanie o mani-
pulacjach handlowych akwi-
zytorów – oto skuteczna broń 
przeciw oszustwom i wyłu-
dzeniom.

W całej Polsce odbywają się 
setki różnego rodzaju pokazów 
i prezentacji, na które jesteśmy 
zapraszani. Sprzedawcy ma-
mią nas darmowymi prezen-
tami, badaniami, masażami 
–zrobią wszystko, aby zachę-
cić nas do przyjścia. Niestety 
bardzo dużo irm sprzedaży 
bezpośredniej posługuje się 
manipulacjami oraz sztuczka-
mi handlowymi, aby sprzedać 
nam, często niepotrzebne, a na 
pewno zbyt kosztowne pro-
dukty. Wykorzystując moment 
zaskoczenia, bombardując nas 
informacjami, których nie da 
się potwierdzić w ciągu kilku 
chwil szantażując

W ostatnich dniach lutego, zarządzeniem wójta Gminy Lubin  
powołano skład II kadencji Rady Seniorów Gminy Lubin. 
Zgodnie ze statutem w skład Rady wchodzi 11 osób. 

Stowarzyszenie Manko, Polska Unia Seniorów wraz 
z Fundacją Aktywizacji Seniorów Teraz stworzyły 
projekt „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!”, 
którego głównym celem jest opracowanie przestrzeni 
dla uczciwego handlu z zasadami, rozpowszechniania 
wiedzy konsumencko-psychologicznej oraz ostrzeżenia 
przed wszechobecną manipulacją. Bo metody, które są 
stosowane przez handlowców „prezenterów”, to nie są 
techniki sprzedażowe – to manipulacja.

1 REGUŁA WZAJEMNOŚCI Jeśli Ty 
zrobiłeś dla mnie coś dobrego, to ja także 
zrobię coś dobrego dla Ciebie. Jesteśmy 

kuszeni do przyjścia na spotkania rzekomo 
bezpłatnym prezentem, poczęstunkiem czy 
badaniami.

2 SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI 
Jeżeli inni ludzie zachowują się wdany 
sposób, oznacza to że jest on właściwy 

i ja również będę tak samo postępował. 
Kiedy podczas prezentacji większość 
zgromadzonych osób potwierdza, że dany 
produkt się sprawdza i jest wart swojej 
ceny, to nie chcemy „wyróżnić się z tłumu” 
i powiedzieć, że jest wręcz przeciwnie.

3 LUBIENIA I SYMPATII Jeżeli lubię Cię, to 
chętniej spełnię twoją prośbę. Prezenterzy 
zawsze częstują nas komplementami 

i schlebiają nam. Na prezentacjach 
dowiadujemy się, że mamy na imię jak 
najukochańsza babcia, siostra czy mama 
prowadzącego spotkanie.

4 WPŁYWU AUTORYTETU Jeżeli uważam, 
że jesteś autorytetem, to chętniej spełnię 
Twoją prośbę. Dlatego często prezenterzy 

powołują się na opinie ekspertów. Doskonale 
wiedzą, że podczas prezentacji nie możemy 
tego sprawdzić

5 NIEDOSTĘPNOŚCI Tylko tu i teraz. 
Taka okazja się nie powtórzy. Mamy tyle 
zamówień, że nie nadążamy z produkcją. 

6 ZAANGAŻOWANIA I KONSEKWENCJI 
Jeżeli zaangażowałem się w coś, będę 
kontynuował to działanie, ponieważ chcę 

być postrzegany jako osoba konsekwentna 
i nie chcę stracić już zainwestowanego czasu, 
energii i pieniędzy. Dlatego bardzo często 
umowy są skonstruowane tak, aby rezygnacja 
oznaczała stratę tak dużą, że nie opłaca się 
wycofać. 

Techniki manipulacji wg ROBERTA CIALDINIEGO, 
WYKORZYSTYWANE PODCZAS PREZENTACJI SPRZEDAŻOWYCH
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W każdej grupie me-
cze rozgrywane były 
w systemie „każdy 
z każdym”. Z każdej 

grupy, do dalszych rozgrywek wy-
chodziły po dwie drużyny, z których 
ich zwycięzcy walczyli o miejsce 
pierwsze, a wicemistrzowie o miej-
sce trzecie.
WYNIKI MECZÓW Z I GRUPY 
PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘ-
PUJĄCO: 
1) Księginice - Niemstów - 2;2
2) Kłopotów - Szklary G. - 2;3
3) Księginice - Kłopotów - 4;3
4) Niemstów - Szklary G. - 0;5
5) Szklary G. - Księginice - 5;2
6) Kłopotów - Niemstów - 3;1
WYNIKI MECZÓW Z II GRUPY 
PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘ-
PUJĄCO: 
1) Miłoradzice - Raszówka - 1;0
2) Obora - Siedlce - 1;4
3) Miłoradzice - Obora - 1;1
4) Siedlce - Raszówka - 2;3
5) Obora - Raszówka - 1;0
6) Miłoradzice - Siedlce - 2;2
W meczu o miejsce I – Szklary Górne 
grały z drużyną z Miłoradzic i w re-
gulaminowym czasie odnotowano 
wynik 0;0. Zwycięzcę wyłoniono do-
piero w drugiej serii rzutów karnych, 
w których skuteczniejsza okazała się 
drużyna ze Szklar Górnych. 

W meczu o miejsce III – Księginice 
pokonały drużynę z Siedlec 3;1
Należy podkreślić, iż cały turniej stał 
na bardzo wysokim poziomie spor-
towym, a rywalizacja przebiegała 
w duchu fair-play. Zwieńczeniem 
każdej rywalizacji sportowej są na-
grody, które wręczali: Przewodni-
czący Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski oraz radny Gminy Lubin 
Jerzy Tadla. Były to profesjonalne 
piłki – za miejsca 1-4 oraz nagroda 
główna , w postaci Pucharu Prze-

wodniczącego Rady Gminy Lubin 
dla Mistrza Gminy w Halowej Piłce 
Nożnej.
WYRÓŻNIENIA W POSTA-
CI STATUETEK WRĘCZONO 
RÓWNIEŻ DLA:
1.  Najlepszego strzelca turnieju, któ-

rym okazał się - Krawczyk Tomasz 
ze Szklar Górnych.

2.  Najlepszego bramkarza – Karola 
Rozmiarka z Miłoradzic.

3. Najlepszego zawodnika – Macieja 
Bar z Księginic (AP) 

Liga Siatkówki Gminy Lubin 

• W lubińskim Centrum Lubin 
Bilardowym rozegrano kolejne 
Mistrzostwa Gminy Lubin w Pool 
Bilard 8 bil. W zawodach wzię-

ło udział 16 osób, ich sportowe 
zmagania oceniało 2 sędziów. 
Na starcie stanęło 16 uczestników 
w różnych kategoriach wiekowych. 

W kategorii open najlepszym zawod-
nikiem okazał się Kamil Piechuta 
(Krzeczyn Wielki), drugie miejsce 
wywalczył Marcin Szydłowski (Kar-
czowiska), a trzecie miejsca zajęli: 
Kamil Pasierski (Lubin) i Łukasz Mar-
kowski (Osiek). W kategorii kobiet 
zwyciężyła Anna Selwaniuk (Krze-
czyn Mały), na drugim stopniu po-
dium stanęła Anna Kotylak (Obora), 
a trzecie miejsce przypadło w udziale 
Klaudii Sowizdrzał (Lubin).
W kategorii juniorów zwyciężył Ka-
mil Pasierski ,w kategorii old boy wy-
grał Stanisław Widuszko (Krzeczyn 
Wielki).
Nagrody, w poszczególnych katego-
riach w postaci pucharów i medali 
wręczył przedstawiciel Gminy Lubin 
Alfred Pilch.
Wręczono również nagrodę specjal-
ną, w postaci profesjonalnego kija bi-
lardowego dla Anny Selwaniuk, któ-
ra w bezpośrednim starciu pokonała 
zwycięzcę w kategorii open. 
W trakcie turnieju odbył się również 
pokazy gry i instruktarz w wykona-
niu zawodników Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Bilardowego w Lu-
binie oraz gościa specjalnego Jacka 
Lejmana z Zielonej Góry. (RED)

II Indywidualne Mistrzostwa Gminy Lubin 
w Pool Bilard 8 bil

• 10 lutego w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Szkla-
rach Górnych odbyła się I runda 
Gminnej Ligi Piłki Siatkowej. Do 
zawodów zgłosiło się 5 drużyn, 
które w pierwszej rundzie roz-
grywały po dwa mecze.
WYNIKI TEJ RYWALIZACJI 
PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘ-
PUJĄCO:
Grupa I
1.  Szklary Górne I - Lisiec II 0:2 

(17:21, 18:21)
2.  Madness Obora - Szklary II 0:2  

(14:21, 17:21)
3.  Szklary Górne I - Lisiec I 0:2  

(11:21, 14:21)

4.  Lisiec II - Szklary Górne II 0:2  
(15:21, 21:23)

5.  Madness Obora - Lisiec I 0:2  
( 18:21, 11:21)

PO PIERWSZEJ RUNDZIE ROZ-
GRYWEK KOLEJNOŚĆ PRZED-
STAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
1. Lisiec I - 6 pkt. - 4:0 84:54
2. Szklary Górne II - 6 pkt - 4:0 86:67
3.  Lisiec II - 3 pkt - 2:2 78:79 

Szklary Górne I - 0 pkt - 0:4 60:84 
Madness Obora - 0 pkt - 0:4 60:84

Turniej finałowy kończący rozgrywki 
Gminnej Ligi Piłki Siatkowej odbę-
dzie się 24 lutego 2019r. w Szklarach 
Górnych od godziny 9.00. Sędzią za-
wodów był Adam Rogowski. (AP)

Halowy Turniej Piłkarski 
Dopiero po rzutach karnych 
wyłoniono mistrza podczas 
rozegranego 2 lutego, kolejnego 
Halowego Turnieju Piłkarskiego 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Lubin. Do rozgrywek zgłosiło 
się 8 drużyn z Gminy Lubin, które 
zostały podzielone na dwie grupy. 
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W dniach 9-10 luty 
odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Dolne-
go Śląska Seniorów 

w Łucznictwie w Świebodzicach 
w których uczestniczyło ponad 100 
zawodników z województwa dol-
nośląskiego i śląskiego w tym 16 
osobowa ekipa LZS SKS Raszówka. 
Większość ekipy stanowili juniorzy 
młodsi i młodzicy. W bardzo silnej 
konkurencji ekipa LZS SKS Raszów-
ka zdobyła dwa brązowe medale. 
W łukach gołych Dorota Schelenz 
była trzecia a Ewa Puchalska szósta. 
Również trzecie miejsce zajęła dru-
żyna w łukach bloczkowych w skła-
dzie  J. Dzikowski, M. Walada, M. 
Posłuszny. W tej samej konkurencji 
drugi zespół z Raszówki w składzie: 
M. Radomski, SZ. Marczak, P. Kar-
szewski był piąty. Pozostali zawodni-
cy zajęli następujące miejsca :
1.  Mariusz Grzelak piąte wśród męż-

czyzn  w łukach gołych,
2.  Julian Jakubowski ( rocznik 1946) 

dziewiąte wśród mężczyzn  w łu-
kach gołych,

3.  Mateusz Posłuszny szóste wśród 
mężczyzn  w łukach bloczkowych,

4.  Magda Sieradzka siódme wśród 
kobiet w łukach olimpijskich,

5.  Iza Kożewnikow dziewiąte wśród 
kobiet w łukach olimpijskich 

(JD)

• W świetlicy wiejskiej w Osieku 
odbył się Powiatowo- Gminny 
Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Lubin. W turnieju wzięły 
udział 33 osoby. Podczas zawodów 
wyłoniono najlepszych zawodni-
ków w 3 kategoriach wiekowych.

WYNIKI TURNIEJU:
GRUPA I chłopcy do lat 13
1. Róg Bartek - Chocianów.
2. Grzebieniowski Michał - Głogów
3. Muryn Krzysztof - Siedlce
dziewczęta do lat 13
1. Szczepańska Jagoda - Lubin

2. Miklosz Małgorzata - Legnica
3. Kałuszka Oliwia - Przemków
GRUPA II chłopcy do lat 18
1. Wojtanowski Michał - Przemków
2. Janik Albert - Polkowice
3. Mielczarek Kacper - Lubin

GRUPA„OPEN”
1. Kanclerz Bartek - Lubin
2. Barankiewicz Zbigniew - Ustronie
3. Wojtanowski Michał - Przemków 
Najlepsi zawodnicy w poszczegól-
nych kategoriach otrzymali pamiąt-
kowe statuetki, a wszystkie dzieci 

i młodzież dodatkowo medale. Upo-
minek otrzymał również najstarszy 
uczestnik zawodów Andrzej Czopek 
z Lubina. Sędzią głównym zawodów 
był Józef Bałdyga. Nagrody w imie-
niu Wójta Gminy Lubin wręczał Al-
fred Pilch. (BJ)

Powiatowo-Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Lubin

Medale łuczników na rozpoczęcie sezonu
Dwoma medalami  
Otwartych Mistrzostw 
Dolnego Śląska 
Seniorów w Łucznictwie 
rozpoczęli sezon  
2019 roku Łucznicy  
LZS SKS Raszówka.
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Spotyka się dwóch stu-
dentów: 
- Gdzie idziesz? 
- Na wódkę. 
- Dobra, namówiłeś mnie.
  
Mówi kolega do kolegi:
- Co to znaczy PKP?
A drugi kolega na to:
- Poczekaj, Kiedyś Przyje-
dzie.
  
Dobra zmiana w sądach. 
Młody sędzia ma pierwszą 
sprawę. Postanowił skon-
sultować się z doświad-
czonym kolegą przez 
telefon:

- Mam tutaj bimbrownika. 
Jak myślisz, ile mu dać?
- Dwadzieścia złotych za 
litr, ani grosza więcej!
  
Jasiu szepcze tacie na 
ucho: 
- Jak dasz mi dziesięć 
złotych, to powiem Ci, co 
mówi mamie pan listo-
nosz jak jesteś w pracy. 
Ojciec wyjmuje 10zł i daje 
synowi. 
- I co, Jasiu? Co mówi? 
- Mówi: - „Dzień dobry. 
Poczta dla pani”.

  
Dostałem wiadomość od 
żony: „Czas zakończyć ten 
związek, to nie ma przy-
szłości. Zrywam z Tobą”.
Nawet mi ulżyło, gdy po 
chwili dostałem wia-
domość: „Przepraszam, 
pomyliłam numer”.
  
Kilka dni przed ślubem 
przyszły pan młody 
przychodzi do organisty 
i mówi: 
- Chciałbym, by mi pan 
zagrał na ślubie Marsz 
Weselny Mendelejewa. 
Podaje organiście kopertę, 

ten zagląda do środka 
i odpowiada: 
- Za takie pieniądze mogę 
panu nawet zagrać Avio-
marin Schuberta!
  
Zakłady mięsne w Polsce, 
rozmowa pracowników: 
- Panie majster, ile wody 
wlać do tej kiełbasy na 
eksport? 
- Dwa wiadra. 
- A do tej na kraj? 
- Odkręć kran i chodź na 
przerwę śniadaniową!

  
- Mamo, Tato - grałem 
w pokera i... wyprowa-
dzam się z tego domu! 
- Oo, gratulacje! 
- Wy też.
  
- Panie doktorze mam 
skleroze
- Od kiedy ?
- Co od kiedy?
  
Jasiu, słyszałem, że dostałeś 
jedynkę z historii! - krzyczy 
ojciec na Jasia. 
- To wszystko przez Łokiet-
ka!- broni się Jaś. 
- To po co się z nim zadajesz?

KRZYŻÓWKA WIADOMOŚCI GMINNYCH

Hasło krzyżówki z numeru 1/2019 Wiadomości Gminnych Gminy 
Lubin brzmi: „OD RANGI MECZU NIE ZALEZY RANGA KIBICA „. Na-
grodę otrzymuje Alicja Salamon z Gorzelina. Po jej odbiór zaprasza-
my 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 tradycyj-
ną: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy 
do 12 marca. Spośród osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespo-
dzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagro-
dy, po czy zostaną niezwłocznie usunięte. 

Ramka 1
Ramka 2 


