
MISTRZYNIE 
SPORTU 

Ładne, skromne,  
utalentowane, sięgające po 
najwyższe trofea w swoich 
dyscyplinach. Łyżwiarka 
Kaja Ziomek oraz łuczniczka 
Paulina Ostrowska zostały 
Mistrzyniami Gminy Lubin 
2018 roku. Nagrody odebrały 
na Gali Mistrzów Sportu  
Zagłębia Miedziowego, 
najważniejszej w regionie 
sportowej imprezie, 
organizowanej rokrocznie 
w legnickim hotelu Qubus. 
Wręczył je przewodniczący 
Rady Gminy Lubin Norbert 
Grabowski.  Str. 23

SZALEŃSTWO  

To był festiwal smaków, 
kolorów i tradycji. Przepięknie 
udekorowane stoły, a na nich 
przepyszne potrawy. Za nami 
kolejna edycja Gminnego 
Konkursu Kulinarnego 
„Tradycje Wielkanocne”. Baby, 
mazurki, żurki, pasztety, 
rolady, mięsiwo faszerowane 
według przeróżnych przepisów  
i oczywiście jajka w dziesiątkach 
odsłon – to wszystko pojawiło 
się na stołach podczas XI 
edycji Gminnego Konkursu 
Kulinarnego „Tradycje 
Wielkanocne 2019”. Zgłosiło się 
do niego aż 16 drużyn.
 Str. 10 i 11 

Z NIM NIKT SIĘ 
NIE NUDZI 

W wyniku dwuetapowego 
tajnego głosowania, spośród 
pięciu nominowanych osób, 
wybrano Sołtysa Roku 2018 
Gminy Lubin. Został nim 
Czesław Niemiec, który już 
czwartą kadencję jest sołtysem 
Bukownej. Bukowna co roku 
w Noc Świętojańską przyciąga 
licznych gości, a sam sołtys o 
swojej wsi mówi: „Nikt się tam 
nie nudzi, mieszkańcy są chętni 
do współpracy i dzięki temu 
wiele się dzieje”.
 Str. 16 

Święta zmartwychwstania Pana są zawsze czasem radości, wzmocnienia 
i pogody ducha, czasem  nadziei i zwycięstwa miłości. Cieszmy się 

wspólnotą, która nas łączy i najbliższymi, których mamy obok nas. 
Pogodnych, radosnych i ciepłych świąt życzą  

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan
oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski 

Święta zmartwychwstania Pana są zawsze czasem radości, wzmocnienia 
i pogody ducha, czasem  nadziei i zwycięstwa miłości. Cieszmy się 

wspólnotą, która nas łączy i najbliższymi, których mamy obok nas. 
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Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność zarządzenia prezydenta Lubina dotyczącego 
przeprowadzenia miejskich konsultacji w sprawie zmiany granic. - To, co prawda, jeszcze nie 
koniec  formalnej ścieżki wniosku, ale ta decyzja znacząco przybliża nas do wygranej. To okazja, by 
podziękować wszystkim Mieszkańcom Gminy Lubin, za to, że jesteście z nami, że możemy na Was liczyć 
w każdej sytuacji, że kosztem swojego życia rodzinnego, a często i zawodowego zrobiliście wszystko, 
by granice naszej Małej Ojczyzny nie zostały zmienione. Z całego serca za to dziękuję – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.   Str. 2 i 3 

Po czterech miesiącach walki o zachowanie granic, widać światełko w tunelu  

Gmina się Gmina się Gmina się 
trzyma !
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PRZYSŁOWIA 

NA KWIECIEŃ

Gdy kwiecień chmurny, a maj z 

wiatrami, rok żyzny przed nami.

***

Śnieg w kwietniu goi rolę, 

hamuje niedolę.

***

Kwiecień wilgotny obiecuje rok 

stokrotny.

***

Gdy w kwietniu ciepłe deszcze 

padają, pogodną jesień 

zapowiadają.

Pierwszego maja deszcz, 

nieurodzajów wieszcz.

*** 

Na pierwszego maja szron, 

obiecuje hojny plon.

*** 

Deszcze w świętego Floriana, 

skrzynia groszem napchana.

***

Gdy w maju śnieg pada, suszę 

zapowiada.

***

Gdy maj jest przy pogodzie, nie 

bywają siana w szkodzie.

*** 

Grzmot w maju nie szkodzi, sad 

dobrze obrodzi.

*** 

Gdy w Zofię zboże do pasa, na 

zimę chleb i okrasa.

*** 

Gdy w maju żołądź dobrze 

okwita, dobry rok zawita.

*** 

Kiedy maj zimny, a w czerwcu 

deszcz pada, gospodarz pełne 

stodoły posiada.

***

Gdy na Magdalenę pogoda, to 

wygoda, gdy zaś słota, to 

lichota.

ROZMOWA

 Minione cztery miesiące były 
wyjątkowo pracowite dla Pana, 
mieszkańców, ale także pra-
cowników Urzędu Gminy. 
To był czas wytężonej pracy, po-

nieważ oprócz codziennych obo-
wiązków musieliśmy się angażo-
wać w walkę o obronę naszych 
gminnych granic. Na szczęście 
mogliśmy liczyć na niezwykle silne 
wsparcie mieszkańców naszej 
Gminy, którzy pokazali, że miejsce 
w którym żyją to nie tylko kawałek 
ziemi, to coś dużo więcej, w obronę 
czego są w stanie zaangażować 
swój czas i serce.

 Łączenie gminy z miastem to 
temat, który powraca jak bu-
merang od wielu lat… 
Ja również kiedyś się do niego 

przychylałem, ale pod warunkiem, 
że będą tego chcieli mieszkańcy 
i wiązać się to będzie z gratyfika-
cjami finansowymi, przeznaczany-
mi wyłącznie na inwestycje gmin-
ne. Dziś sytuacja jest diametralnie 
inna. Rząd nie proponuje żadnych 
środków za „łączenie”, a naszych 
siedem sołectw próbuje przejąć 
miasto, które jest gigantycznie za-
dłużone.

 To skok na kasę? 
A jak można to inaczej interpre-

tować? Z naszych informacji wyni-
ka, że całkowite zadłużenie miasta 
sięga przekracza 300 mln zł. Ocze-
kujemy precyzyjnej informacji do-
tyczącej zadłużenia miasta od po-
nad dwóch miesięcy. Przejęcie 
siedmiu naszych sołectw to łako-
my kąsek. Jednak ten zastrzyk go-
tówki poprawiłby sytuację finanso-
wą gminy miejskiej tylko na chwi-
lę, a konsekwencje dla naszej gmi-
ny byłyby nieodwracalne. Wskaź-
niki finansowe zostaną znacznie 
przekroczone, a to zgonie z obo-
wiązującym prawem oznacza za-
rząd komisaryczny, a w konse-
kwencji likwidację gminy poprzez 
wchłonięcie jej przez sąsiednie sa-
morządy. 

 Większość miejskich radnych, 
mimo protestujących na se-
sjach mieszkańców Gminy Lu-
bin poparła projekty uchwał 
w sprawie przyłączenia Chróst-
nika, Kłopotowa, Krzeczyna 
Wielkiego, Miroszowic, Obo-
ry, Osieka i Szklar Górnych do 
Lubina.
Radni są współwinni zadłużeniu 

miasta, do którego doprowadził 
ich prezydent. To oni akceptowali 
wszystkie jego propozycje. Sięgają 
po nagrodę w postaci naszych 
siedmiu sołectw, podczas gdy po-
winni ponieść konsekwencje sn   
woich działań. Powtórzę po raz ko-
lejny, zdajemy sobie sprawę w jak 
trudnej sytuacji finansowej znala-
zło się Miasto Lubin, ale własnych 
zobowiązań nie można spłacać 
pieniędzmi sąsiada, który lepiej 
zarządza swoim budżetem i myśli 
perspektywicznie. Zawsze chętnie 

służyć będziemy radą i wsparciem, 
bo los Lubinia i Lubinian leży nam 
na sercu, ale nie godzimy się na 
zmiany, które doraźnie pomagając 
Miastu, na zawsze pogrążą Gminę 
Lubin w inwestycyjnym marazmie, 
a w konsekwencji doprowadzą do 
jej całkowitej likwidacji. 

 Miejscy radni zaproponowali 
jednak mieszkańcom Gminy 
Lubin „kontrakt społeczny”, 
który zakłada m.in. utrzyma-
nie placówek oświatowych, 
kontynuację rozpoczętych in-
westycji , utrzymanie OSP… 
… i darmowy Uniwersytet Se-

nioralny, który już mamy. Miejscy 
radni, przygotowując ten – mam 
wrażenie – pisany na kolanie „kon-
trakt społeczny” nie zadali sobie 
nawet odrobiny trudu, by spraw-
dzić co w Gminie Lubin funkcjo-
nuje, a co można byłoby uspraw-
nić. Zawarte w nim obietnice, to 
czysta demagogia. Kto uwierzy, ze 
zadłużone miasto, inwestować bę-
dzie w okoliczne wsie. Poza tym 
szumnie nazwany „kontraktem 
społecznym” dokument słowem 
nie wspomina o 24 miejscowoś-
ciach, które miałyby pozostać 

w graniach Gminy Lubin. One ska-
zane byłyby na wegetację! 

 Czyli mamy do czynienia z pró-
bą transferu gminnych pienię-
dzy do miasta? 
Inaczej tego nazwać nie można. 

Odebranie nam 2/3 budżetu spo-
woduje niezdolność gminy do wy-
konywania zadań publicznych, do 
czego zobowiązuje nas Ustawa 
o samorządzie gminnym. Jeśli 
czarny scenariusz by się zrealizo-
wał  pozostalibyśmy z zadłużeniem 
nie do udźwignięcia dla pomniej-
szonej gminy,  zobowiązaniami 
z tytułu „podatku janosikowego” 
oraz szeregiem pytań dotyczących: 
trwałości zrealizowanych projek-
tów unijnych, dalszych losów na-
szych placówek oświatowych, 
świetlic wiejskich, Ochotniczych 
Straży Pożarnych czy zespołów 
folklorystycznych. 

 Ale to mieszkańców Gminy Lu-
bin pan prezydent nazywa pa-
sożytami…
W ten sposób próbuje ukryć 

własną nieudolność w zarządzaniu 
publicznymi pieniędzmi. Gminy, 
w podobnej sytuacji jak nasza, 
określa „pasożytniczymi obwa-
rzankami” a  wszystkie poprzednie 
rządy „leniwymi”  twierdząc, że 
podział administracyjny Polski jest 
sztuczny! Narracja pana prezy-
denta jest nie do przyjęcia. Gmina 
Lubin to 31 sołectw, by mogła na-

PO CZTERECH MIESIĄCACH WALKI O ZACHOWANIE GRANIC, 

WIDAĆ ŚWIATEŁKO W TUNELU 
Pomożemy Lubinowi, 
ale nie kosztem 
Gminy – rozmowa 
z wójtem Gminy 
Lubin Tadeuszem 
Kielanem

JEŚLI NASZE MIEJSCOWOŚCI NIE POJAWIĄ SIĘ W ROZKŁADZIE 
JAZDY, ZMUSZENI BĘDZIEMY POWIADOMIĆ ODPOWIEDNIE ORGANY, 
BO TO JUŻ NIE TYLKO POLITYCZNY ZAMORDYZM, ALE TAKŻE 
MOŻLIWOŚĆ NIEGOSPODARNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM. 

Konsultacje wygrywamy 
znaczną różnicą: 22 tys. 
przeciwników do niepełna 
10 tys. zwolenników 
łączenia – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin 
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PO CZTERECH MIESIĄCACH WALKI O ZACHOWANIE GRANIC, 

WIDAĆ ŚWIATEŁKO W TUNELU 

dal się rozwijać musi zachować 
swoją integralność. 

 Konsultacje w Gminie Lubin 
pokazały jasno, że nie ma zgody 
mieszkańców na połączenie 
z miastem. 
Nie byłem pewien decyzji 

„najmłodszych” mieszkańców, któ-
rzy  od niedawna mieszkają w Gmi-
nie Lubin. Sądziłem, że mogą 
chcieć przyłączenia do miasta. 
Usłyszałem jednak, że nie po to wy-
prowadzali się z Lubina, by teraz do 
niego wracać. Opinię pozostałych, 
wielopokoleniowych rodzin naszej 
gminy znałem, o nią byłem spokoj-
ny. Wynik konsultacji przeszedł 
jednak moje najśmielsze oczekiwa-
nia. 98, 23 proc. mieszkańców po-
wiedziało „nie” łączeniu z miastem. 

 Miasto również prowadziło 
konsultacje… 
Zainteresowanie nimi  było nie-

wielkie, wzięło w nich udział zale-
dwie 19 proc. mieszkańców, pod-
czas gdy u nas 63 proc.  Analizując, 
przy 15 tysiącach mieszkańców 
Gminy Lubin i ok. 70 tys. miesz-
kańców Lubina - wygrywamy. 
W gminnych konsultacjach  10,5 
tys. powiedziało „nie” łączeniu.  
Z danych przedstawionych przez 
miasto wynika, że w miejskich kon-
sultacjach wzięło udział ok. 13,5 
tys. osób. Jest to jednak suma gło-
sów oddanych w ankietach jak rów-
nież w konsultacjach interneto-
wych, których wiarygodność jest 
bardzo wątpliwa. Jednego dnia 
można było głosować wielokrotnie, 
podczas gdy kolejnego w ogóle nie 
można było oddać głosu. Gdy wyni-
ki były niekorzystne dla miasta, 
jednej nocy zostały odwrócone. 

Rachunek jest prosty: 3,5 miesz-
kańców Lubina opowiedziało się 
przeciw łączeniu. Dodając do tego 
nasze 10, 5 tys. oraz prawie 8 tys. 
podpisów lubinian przeciwnych łą-
czeniu z miastem, które zabraliśmy 
dodatkowo - wygrywamy i to znacz-
ną różnicą: 22 tys. przeciwników do 
niepełna 10 tys. zwolenników łą-
czenia. Jeszcze w grudniu prezy-

dent Robert Raczyński powiedział 
„niech zdecydują mieszkańcy, 
a nie urzędnicy”. Zdecydowali 
mieszkańcy! Jeśli prezydent bie-
rze odpowiedzialność za swoje 
słowa, powinien wycofać wnio-
sek. 

 Gmina Lubin również złożyła 
wniosek o dokonanie zmiany 
granic Gminy Lubin, polegają-
cej na włączeniu do gminy 
trzech obszarów należących 
dziś do miasta: osiedla miesz-
kaniowego Krzeczyn, terenów 
Strefy Aktywności Gospodar-
czej oraz  terenów leśnych 
i gruntów rolnych wokół szybu 
ZG Lubin. 

Gminni radni podjęli uchwałę 
w tej sprawie jednogłośnie, a wła-
dze Lubina miały trzy miesiące na 
ustosunkowanie się do tego po-
mysłu, ale tego nie zrobiły. Zakła-

damy, że skoro miasto nie powie-
działo „nie” oznacza to, że zgadza 
się  na zmianę granic. Mamy na-
dzieje, że Rada Ministrów weźmie 
to pod uwagę rozpatrując nasz 
wniosek. 

 W tej gminno-miejskiej batalii 
o granice pojawił się jeszcze je-
den wątek, dotyczący kolei. Po-
ciągi Kolei Dolnośląskich mają 
się nie zatrzymywać w miejsco-
wościach Gminy Lubin, mimo, 
że w Chróstniku, Gorzelinie 
i Raszówce powstały nowoczes-
ne perony. 
Linia kolejowa nr 289 oraz towa-

rzysząca jej infrastruktura, w tym 
trzy przystanki znajdujące się na 
trenie Gminy Lubin, nie zostały 
zmodernizowane z niczyich pry-
watnych środków, ale z publicz-
nych pieniędzy. Winny więc służyć 
całej lokalnej społeczności, w tym 
naszym mieszkańcom, których po-
trzeby brane były pod uwagę przy 
przygotowywaniu dokumentacji 
oraz określaniu wskaźników ren-
towności modernizowanej linii ko-
lejowej. 

Trudno nie dostrzec tu elementu 
walki politycznej, w którą próbuje 
nas wciągnąć prezydent Lubina 
Robert Raczyński oraz związani 
z nim Bezpartyjni Samorządowcy, 
pełniący wysokie stanowiska w za-
rządzie Województwa Dolnoślą-
skiego oraz we władzach Kolei Dol-
nośląskich. Niemniej jednak Bez-
partyjni Samorządowcy mają zale-
dwie sześć mandatów w 36 osobo-
wym Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego. Wierzę, że zdrowy 

rozsądek, a przede wszystkim sza-
cunek dla mieszkańców mniejszych 
miejscowości wezmą górę nad poli-
tyczną arogancją. Jeśli nie, zmu-
szeni będziemy powiadomić odpo-
wiednie organy, bowiem to już nie 
tylko polityczny zamordyzm, ale 
także możliwość niegospodarności 
w sektorze publicznym. 

 Ostatnie dni przyniosły jednak 
decyzję, która może oznaczać 
zakończenie tej wyjątkowo 
trudnej batalii o zachowanie 
dotychczasowych granic gmi-
ny… 
W naszej opinii zarządzenie 

o przystąpieniu do miejskich kon-
sultacji w sprawie zmiany granic 
wydane zostało niezgodnie z obo-
wiązującym prawem. Nasze przy-
puszczenia potwierdził Dolnoślą-
ski Urząd Wojewódzki. Decyzją  
Wojewody Dolnośląskiego, stwier-
dzono nieważność zarządzenia pre-
zydenta Lubina dotyczącego prze-
prowadzenia miejskich konsultacji 
w sprawie zmiany granic. To, co 
prawda, jeszcze nie koniec  formal-
nej ścieżki wniosku prezydenta Lu-
bina, ale decyzja ta znacząco przy-
bliża nas do wygranej. Oznacza 
ona, że miasto nie dopełniło for-
malnych obowiązków, nałożonych 
Ustawą o samorządzie gminnym. 
To kardynalny błąd, który – gorąco 
w to wierzę – będzie ważnym argu-
mentem podczas podejmowania 
ostatecznej decyzji przez Radę Mi-
nistrów.
 Dziękuję za rozmowę.   

Rozmawiała Agnieszka Kanclerz 

W wiarygodnych i rzetelnych konsulta-
cjach, w których każdy mieszkaniec 
mógł tylko raz wypowiedzieć się w spra-
wie zmiany granic Gminy Lubin, miaż-
dżąca większość powiedziała NIE forso-
wanemu przez prezydenta Lubina pomy-
słowi wchłonięcia przez miasto siedmiu 
sołectw. W konsultacjach wzięło 
udział  10 490 uprawnionych.
Gmina Lubin przeprowadziła rzetelne 
i profesjonalne konsultacje, w których 
jedna osoba mogła otrzymać tylko jeden 
opieczętowany  druk ankiety, składając 
przy tym własnoręczny podpis poświad-
czający odbiór. Każdy mógł oddać tylko 

jeden głos i wolność wypowiedzi gwa-
rantował fakt, że sama ankieta była 
anonimowa. Ta rzetelna weryfikacja licz-
by wydanych ankiet, przy jednoczesnej 
anonimowości głosu, dała wiarygodne 
i rzetelne wyniki konsultacji.
Pomysłowi prezydenta Lubina, który 
chce wchłonąć do miasta siedem so-
łectw: Chróstnik, Kłopotów, Krzeczyn 
Wielki, Miroszowice, Oborę, Osiek 
i Szklar Górne  zdecydowane NIE powie-
działo 98,23% głosujących czyli 10 301 
mieszkańców. Na TAK było  1,25% czyli 
131 osób, wstrzymało się od głosu 
0,52%, czyli 55 osób. 3 ankiety były nie-

ważne. W sumie wydano 10 490 ankiet.
Na takich samych zasadach mieszkańcy 
wypowiadali się także w drugiej ankiecie, 
która  dotyczyła włączenia do Gminy 
Lubin trzech obszarów miasta Lubina, 
czyli osiedla mieszkaniowego Krzeczyn 
Wielki, miejskiej części Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej  i terenów wokół szy-
bów zakładów górniczych. W głosowa-
niu wzięła udział taka sama liczba 
mieszkańców. Głos ZA oddało 95,76%, 
czyli 10 040 osób, na NIE  było 1,75%, 
czyli 184 osób, wstrzymało się 2,49% 
czyli 261 osób.
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Gmina i Miasto solidarnie przeciw łączeniu 

ZAMIAST WROGIEJ ANEKSJI  

Około 1,5 tys. osób – mieszkańców 
Gminy i Miasta przeszło ulicami Lubina 
w „Marszu Przyjaźni”, będącym wyrazem 
sprzeciwu wobec planów prezydenta 
Roberta Raczyńskiego, próbującego siłowo 
przyłączyć do Lubina siedem sołectw 
Gminy Lubin. Zespoły folklorystyczne, 
koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, 
sołtysi, strażacy, dzieci, rodzice 
i dziadkowie – z balonami, trąbkami, 
klaskaczami i kołatkami – dali wyraz 
swojej woli pozostania w granicach gminy. 

Gmina i Miasto solidarnie przeciw łączeniu Gmina i Miasto solidarnie przeciw łączeniu 

MARSZ PRZYJAŹNI 

- Mieszkańcy ziem za-
chodnich, nasi rodzice 
i dziadkowie już raz do-
świadczyli skutków politycz-
nej decyzji dotyczącej zmia-
ny granic. Wiązało się to 
z traumatycznymi doświad-
czenia, ludzkimi tragediami 
i bólem, który towarzyszył 
naszej społeczności w latach 
powojennych. Wierzę, że te-
raz pokazując swoją solidar-
ność w walce o zachowanie 
integralności Gminy Lubin, 
przekonamy decydentów, do 

tego by nie powtórzyli błę-
dów przeszłości – mówiła 
Monika Erkens, mieszkanka 
Bolanowa, która wspólnie 
z Krzysztofem Kandutem, 
sołtysem Obory prowadziła 
„Marsz Przyjaźni”. 

„Wybraliśmy wieś, doma-
gamy się uszanowania na-
szej decyzji”, „Byliśmy, je-
steśmy i będziemy dobrymi 
sąsiadami”, „GMINA SIĘ 
TRZYMA. Razem obronimy 
nasze granice!”, „Współpra-
ca tak, rozbiór nie”– to tylko 

niektóre hasła 
z transparen-
tów niesio-
nych przez 
mieszkańców 
Gminy Lubin. 

Były również bar-
dziej radykalne, od-
noszące się finanso-
wych skutków ewen-
tualnej zmiany gra-
nic: „Stop, dyktatu-
rze, precz z dykta-
tem”, „Po siódme nie 
kradnij”, czy „Nie 

- CELEM MARSZU BYŁO PRZEDE WSZYST-
KIM POKAZANIE, ŻE MIASTO I OKOLICZNE 
MIEJSCOWOŚCI SĄ ZINTEGROWANE 
W WYJĄTKOWY SPOSÓB  – PRZEKONYWAŁ 
WÓJT GMINY LUBIN TADEUSZ KIELAN. 
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ma takiego naiwnego, który 
chciałby spłacać długi Ra-
czyńskiego!”, bo jak wiado-
mo wraz z siedmioma sołe-
ctwami miasto przejęłoby 
2/3 budżetu Gminy Lubin. 

Przeciwna dzieleniu Gmi-

ny 
Lu-

bin 
i włą-

czeniu do 
miasta sied-

miu jej sołectw 
jest także  znaczna 

część mieszkańców miasta. 
- To powinno zależeć od 

ludzi, jeżeli  większość sie 
zgodzi, to tak, a jak nie to 
trudno. Jeśli tak chcą, to 
przecież do wszystkiego nie 
można zmusić ludzi – mówili 
mieszkańcy Lubina w roz-
mowie z dziennikarzem TVP 
Wrocław. 

W Marszu Przyjaźni wzięli 
udział wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan wraz zastępcą 
Bartoszem Chojnackim oraz 
Radni Gminy Lubin z prze-
wodniczącym Norbertem 
Grabowskim na czele. 

- Celem Marszu było prze-
de wszystkim pokazanie, że 

miasto i okoliczne miejsco-
wości są zintegrowane w wy-
jątkowy sposób. Dodatko-
wych bodźców - tym bardziej 
w postaci siłowych rozwią-
zań – absolutnie nie potrze-
bujemy. Myślę, że dziś dali-
śmy temu wyraz w tym bar-
dzo pokojowym „Marszu 
Przyjaźni” – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Szef gminnego samorządu 
podziękował mieszkańcom 
za tak liczny dział w marszu. 

- Przeszliśmy dziś ulicami 
Lubina, by pokazać swoją soli-
darność i podkreślić prawo do 
samostanowienia o tym, gdzie 
chcemy żyć i budować swoją 
tożsamość. Czy to się komuś 
podoba czy nie, miasto i gmi-
na są zintegrowane Wierzy-
my, że obronimy integralność 
Gminy Lubin. Żadne politycz-
ne decyzje tego nie zmienią. 
Choć marsz trwał zaledwie 60 
minut pokazał tak wiele. Do 
tego pogoda – jakby zamówio-

na. Jeszcze raz dziękuję, choć 
nie wyraża to w pełni, tego co 
czuję – napisał na Facebooku 
Tadeusz Kielan. 

W przeprowadzonych 
konsultacjach społecznych 
98,23 proc. mieszkańców 

powiedziała „nie” zmianie 
granic. Mimo jednoznaczne-
go stanowiska społeczności 
Gminy Lubin miejscy radni 
przyjęli  prezydencki wnio-
sek dotyczący przyłączenia 
do miasta: Chróstnika, Krze-

czyna Wielki, Miroszowic, 
Obory, Osieka, Szklar Gór-
nych i Kłopotowa. Ostatecz-
ną decyzję podejmie 
Rada Ministrów do 31 lipca 
2019 r. 

(AK)  

W  „Marszu Przyjaźni”,  wzięło udział około 1,5 tys. osób – mieszkańców Gminy i Miasta. Zespoły 
folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, sołtysi, strażacy, dzieci, rodzice i dziadkowie 
– z balonami, trąbkami, klaskaczami i kołatkami – dali wyraz swojej woli pozostania w granicach gminy. 

- Mieszkańcy ziem zachodnich, nasi rodzice i dziadkowie już raz doświadczyli 
skutków politycznej decyzji dotyczącej zmiany granic. Wierzę, przekonamy 
decydentów, by nie powtórzyli błędów przeszłości – mówiła Monika Erkens, 
mieszkanka Bolanowa.
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Miasta zainteresowane wchłonięciem sąsiednich gmin, które 
jeszcze w 2018 roku uruchomiły procedurę zmiany granic, skła-
dały do wojewody wszystkie wymagane dokumenty. Wniosek 
z opinią wojewody trafi później do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, który przedłoży go Radzie Ministrów. Rząd 
musi podjąć decyzję do końca lipca, jeśli zmiany miałyby wejść 
w życie 1 stycznia 2020 roku. Dla wielu samorządów próby wro-
giego wchłonięcia sąsiadów to jedyny pomysł na rozwój i spłatę 
zaciągniętych długów. Idealnym przykładem jest Lubin i sąsia-
dująca z nim Gmina Lubin.

„Kasa, misiu, kasa” – ten jeden z niezapomnianych cytatów tre-
nera Janusza Wójcika, idealnie obrazuje pomysł prezydenta Lubina 
Roberta Raczyńskiego, który chce wchłonąć siedem sołectw sąsia-
dujących z Gminą Lubin.  Nie wybrał przy tym wszystkich bezpo-
średnio sąsiadujących z miastem ale  te, które mają najwięcej miesz-
kańców, największe dochody i najlepszą infrastrukturę, czyli 
Chróstnik, Kłopotów, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, Oborę, Osiek 
i Szklary Górne.

Na wniosek prezydenta uchwałę intencyjną w tej sprawie 19 grud-
nia 2018 roku podjęła Rada Miejska. Stało się to przy ostrym sprze-
ciwie mieszkańców Gminy Lubin, którzy licznie wzięli udział  w sesji 
protestując przeciwko tym planom. Sesję z tego powodu przerwano, 
by ściągnąć z zagranicznego urlopu radnego rządzącego klubu, któ-
rego głos stawał się decydujący. 

- Już wtedy radni, ani przedstawiciel prezydenta nie potrafili ra-
cjonalnie wytłumaczyć celu takiej operacji, ani tym bardziej przeko-
nać do niej mieszkańców. Stwierdzili, że jesteśmy bandą krzykaczy – 
mówi Patryk Jarkowiec, radny Gminy Lubin i mieszkaniec Kłopoto-
wa. – Prezydenta Roberta Raczyńskiego oczywiście nie było na sesji 
i przez kolejne miesiące nie spotkał się z żadnym przedstawicielem  
Gminy Lubin. Mimo wysłanych 31 zaproszeń, nie wziął także udzia-
łu w żadnym zebraniu sołeckim, w trakcie których przeprowadzono 
konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany gra-
nic.
PONAD 98%  MIESZKAŃCÓW PRZECIWNYCH PODZIAŁOWI GMINY LUBIN

Gmina Lubin przeprowadziła rzetelne i profesjonalne konsulta-
cje, w których jedna osoba mogła otrzymać tylko jeden opieczętowa-
ny  druk ankiety, składając przy tym własnoręczny podpis poświad-
czający odbiór. Ta rzetelna weryfikacja liczby wydanych ankiet, przy 
jednoczesnej anonimowości głosu, dała wiarygodne i rzetelne wyni-
ki konsultacji.

Pomysłowi prezydenta Lubina zdecydowane NIE powiedziało 
98,23% głosujących czyli 10 301 mieszkańców. Na TAK było  1,25% 
czyli 131 osób, wstrzymało się od głosu 0,52%, czyli 55 osób. Trzy 
ankiety były nieważne. W sumie wydano 10 490 ankiet, co stanowi 
62,98% mieszkańców. To bardzo wysoki udział mieszkańców i fre-
kwencja, którą trudno było uzyskać w Gminie Lubin w dotychczas 
przeprowadzanych wyborach, czy to samorządowych, czy parla-
mentarnych i świadczy o wysokim stopniu integracji społeczności 
lokalnej, jej jedności i poczuciu wspólnoty.  Oznacza także, że miesz-
kańcy nie dostrzegli jakichkolwiek korzyści a tym bardziej perspek-
tyw związanych z planowaną przez władze Lubina zmianą granic 
miasta kosztem ich gminy. 

– Od lat spotykam się na co dzień z mieszkańcami i tak wielki 
sprzeciw nie jest dla mnie zaskoczeniem, tylko potwierdzeniem na-
szego stanowiska, że nie ma zgody, ani żadnych merytorycznych ar-
gumentów opowiadających się za podziałem Gminy Lubin – mówi 
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. -  Liczę, że radni miejscy i prezy-
dent Lubina uszanują wynik demokratycznych konsultacji i wycofa-
ją się z tego pomysłu. 
MIEJSKIE KONSULTACJE W PROKURATURZE

Miasto także prowadziło swoje konsultacje i w ich sprawie wójt 
złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa.  Miasto oprócz tradycyjnych ankiet papierowych, pro-
wadziło konsultacje elektroniczne, można się było wypowiedzieć na 
portalu www.lubin.pl . Nie forma budziła jednak wątpliwości wójta 
Gminy Lubin, ale podejrzewana, nieuprawniona ingerencja w wyni-
ki konsultacji. Jednej nocy, w przeciągu zaledwie kilku godzin miały 
miejsce gwałtowne zmiany wyników głosowania, co zrodziło uza-
sadnione podejrzenia, że doszło do nieuprawnionej manipulacji. 
W zawiadomieniu wskazano również na utrudnienia w oddawaniu 
głosów. Mimo prawidłowego wypełnienia ankiety i oświadczenia, że 
jest się mieszkańcem miasta nie można było skutecznie zagłosować. 
Miejskie konsultacje także się już zakończyły, ich wynik nie jest jed-
nak jeszcze upubliczniony.
ARGUMENT SIŁY 

Uzasadnienie miejskiej uchwały  w sprawie przejęcia jest bardzo 
krótkie i lakoniczne. Mówi o wzmocnieniu potencjału rozwojowego 
miasta i zwiększeniu jego konkurencyjności. Ambicje prezydenta są 
bardzo duże, ale fakty mówią o tym, że Lubin od lat się wyludnia, 
miasto ma gigantyczne zadłużenie i od lat nie pozyskało żadnego in-
westora. Większość mieszkańców pracuje w oddziałach KGHM 
w Polkowicach, Legnicy i Głogowie oraz w sąsiednich specjalnych 

strefach  ekonomicznych. W mieście rośnie jedynie z roku na rok 
liczba sklepów. 

- To piękny przykład megalomanii okraszony jeszcze większą 
dawką bezczelności i hipokryzji. W ogólnopolskich mediach Robert 
Raczyński uzasadniając ten pomysł nazwał nas „pasożytniczym ob-
warzankiem” a  wszystkie poprzednie rządy „leniwymi”  bo twierdzi 
, że podział administracyjny Polski jest sztuczny - mówi Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin- Teraz tym wnioskiem, chce trzykrotnie 
powiększyć swoje miejskie terytorium, stając się największym mia-
stem po Wrocławiu, przeskakując Jelenią Górę, Wałbrzych i Legni-
cę. Pozwoliłoby mu to też  chwilowo załatać dziurę budżetową 
i zwiększyć zdolność kredytową. 

Wygląda na to, że prezydent Lubina jest dumny ze swojej wypo-
wiedzi, bowiem chwali się nią na swojej oficjalnej stronie na Facebo-
oku, a w komentarzach czytamy m.in.: „szkoda, że tych planów nie 
było przed wyborami, proszę przeprosić, pseudozbawca, to pasoży-
tów chcesz do miasta”. To nie pierwszy raz, gdy Robert Raczyński 
obraża ludzi, kilka lat temu publicznie nazwał pracowników lubiń-
skiego starostwa „nierobami”.  
SIŁA ARGUMENTÓW

Gmina Lubin i jej mieszkańcy bardzo poważnie podeszli do tej 
próby aneksji. Mieszkańcy uaktywnili się w mediach społecznościo-
wych, licznie wzięli udział w konsultacjach, zainicjowali organizację 
referendum, zorganizowali marsz przyjaźni ulicami miasta a urzęd-
nicy wszystko policzyli i zebrali w przejrzyste argumenty. Nieuza-
sadnione przejęcie przez miasto siedmiu sołectw grozi m.in. tym, że 
gmina zostałaby podzielona na dwie odrębne części, tracąc 2/3 do-
chodów własnych straciłaby samodzielność finansową i nie miałaby 
pieniędzy na dalszy rozwój i utrzymanie terytorialnie rozproszonej 
infrastruktury oraz działalność kulturalną, oświatową i sportową. 

- Nie musimy czekać do stycznia przyszłego roku, by przekonać 
się jakie będą konsekwencje takiej decyzji Rady Ministrów. Już dziś 
wiadomo, że wskaźniki finansowe zostaną znacznie przekroczone, 
a to zgodnie z obowiązującym prawem oznacza zarząd komisarycz-
ny, a w konsekwencji likwidację gminy poprzez wchłonięcie jej przez 
sąsiednie samorządy – mówi wójt Tadeusz Kielan

 - Zmiana granic Lubina polegająca na przyłączeniu do niego na-
szych siedmiu sołectw nie spełnia przesłanek wynikających z art. 4  
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – dodaje Anna Marzec kie-
rownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, która 
przygotowywała odpowiednie dokumenty w odpowiedzi na uchwałę 
Rady Miejskiej. 
KONIECZNA JEST ZMIANA PRAWA

Związek Gmin Wiejskich RP od wielu lat zabiega o systemowe 
zmiany prawa dotyczącego procesów podziału i zmiany granic 
gmin.

- To nie jest przypadkowe, iż zagrożone „anektowaniem” są 
szczególnie tereny wiejskie z uporządkowaną infrastrukturą i atrak-
cyjnymi terenami inwestycyjnymi. Przejmowanie przez inne gminy 
tych terenów wraz z nieruchomościami gminnymi ma charakter wy-
właszczenia, bez jakichkolwiek odszkodowań, cesji zobowiązań czy 
też rekompensat -  mówi Marek Olszewski przewodniczący ZGW 
RP, w oficjalnym stanowisku związku, dodając:  -  Postulowane 
przez nas zmiany prawne mogą uchronić wiele gmin przez nieuza-
sadnioną „aneksją terytorialną” dokonywaną z pobudek ekono-
micznych politycznych lub na jednostronny wniosek silniejszej, są-
siadującej gminy miejskiej. 

Nawet Związek Miast Polskich przyjął bardzo twarde stanowisko 
w tej sprawie. Popieramy zmianę granic gmin, tylko wtedy gdy jest 
potrzebna dla rozwoju obszaru funkcjonalnego, a nie pojedynczej 
jednostki – mówił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki Regionalnej Marek Wójcik, pełnomoc-
nik zarządu ZMP ds. legislacyjnych.  
TAK PO LUDZKU…

- Nie może być tak, że do mieszkańców zwracamy się tylko w cza-
sie wyborów a później rządzimy i dzielimy nikogo o nic nie pytając 
i nie szukając porozumienia. Mieszkańcy każdej gminy mają prawo 
do własnego zdania. Tak po ludzku, to robi się przykro, kiedy widać 
takie przykłady lekceważenia innych, jak dzieje się to teraz u nas. Za 
rok to samo może wydarzyć się w innej gminie, nie możemy na to po-
zwalać – mówi Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lu-
bin. 

- Nasze wsie nie stały się częścią miasta, mimo że z nim sąsiadują. 
W Gminie Lubin zamieszkali ludzie, którzy wybrali wieś, a my inwe-
stujemy od lat w rozwój naszych sołectw, by wszystkim żyło się tu 
jeszcze lepiej – podsumowuje wójt Tadeusz Kielan. –Miasto ma dość 
własnych terenów i nie potrzebuje dodatkowych. Jeśli jest konieczna 
inna integracja, to można było się spotkać, porozmawiać, a nie do-
konywać zamachu z pozycji siły. Już w Dekalogu jest napisane… po 
7. nie kradnij.

Demokracja i głosy mieszkańców są najważniejsze 
STOP MEGALOMANII 

- Miasto i Gmina Lubin z obecnymi 31 sołectwami gwarantuje 
zrównoważony rozwój całego regionu. Po co to zmieniać? – pyta 
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. -  Miasto może się nadal rozwijać 
bez aneksji naszych 7 sołectw. 25%miejskich terenów od wielu lat 
czeka na niezbędną infrastrukturę, co graniczy już z zaniedbaniem. 
Kolejne 25%  terytorium, nie ma nawet  niezbędnych do rozwoju 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

Około 1,5 tys. osób – mieszkańców Gminy i Miasta przeszło ulicami Lubina w „Marszu Przyjaźni”, będącym wyrazem 
sprzeciwu wobec planów prezydenta Roberta Raczyńskiego. Nieśli transparenty z hasłami: „Współpraca tak, rozbiór nie”. 
„Wybraliśmy wieś, domagamy się uszanowania naszej decyzji”. „Razem obronimy nasze granice”,  „Stop, dyktaturze,
precz z dyktatem”. 



⁷NIE DLA ŁĄCZENIA

Milcząca zgoda 
miasta na zmianę 
granic
Radni Gminy Lubin jednogłośnie przyjęli wniosek o dokonanie zmiany 
granic Gminy Lubin, polegający na włączeniu do gminy trzech 
obszarów należących dziś do miasta: osiedla mieszkaniowego 
Krzeczyn, terenów Strefy Aktywności Gospodarczej oraz  terenów 
leśnych i gruntów rolnych wokół szybu ZG Lubin. Władze Lubina 
miały trzy miesiące na ustosunkowanie się do tego pomysłu i  
wygląda na to, że milcząc wyraziły zgodę.
Na wniosek wójta Tadeusza Kielana Rada Gminy Lubin 28 grudnia 
2018 roku uruchomiła oficjalnie procedurę zmiany granic. Tak wójt 
uzasadniał wówczas ten pomysł:
–  Ta korekta granic administracyjnych wynika przede wszystkim 
z potrzeby zapewnienia gminie jednolitego terytorium.  W przypadku 
Strefy włączenie jej do gminy pozwoli na sprawniejsze nią zarządzanie 
a tym samym obniżenie kosztów funkcjonowania. Teren osiedla 
„Krzeczyn” przez lata w zasadzie tylko administracyjnie jest miastem. 
Miasto tam nie inwestuje, mieszkańcy są zżyci z Krzeczynem Wielkim. 
Natomiast do terenów szybu można dojechać tylko poprzez tereny 
gminne. Wnioskowane zmiany pozwolą na stworzenie spójnego 
terytorium naszej gminy. Granice Gminy Lubin będą tym samym 
bardziej czytelne.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy ten wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany przez zewnętrznych ekspertów oraz uzasadniony 
rzetelną opinią urbanistyczną i finansową. Zgodnie z prawem, 
powinny się w tej sprawie wypowiedzieć także władze miasta Lubina 
i przeprowadzić konsultacje społeczne.
– Miasto milczało i w ustawowym terminie, który minął wczoraj nie 
przesłało żadnej opinii, wyników konsultacji ani swojego stanowiska. 
Zgodnie z prawem, gmina spełniła wymóg zasięgnięcia opinii 
i milczenie uznajemy za  aprobatę  – mówi Anna Marzec kierownik 
referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, która 
przygotowywała obszerny wniosek w tej sprawie.

– Znaczna część mieszkańców osiedla Krzeczyn opowiedziała się za 
naszym wnioskiem. Miasto o tym osiedlu dawno zapomniało, 
w końcu po trzydziestu latach będziemy mogli zaplanować tam 
remonty dróg i inwestycje m.in. w małą architekturę – mówi wójt 
Tadeusz Kielan.
Oficjalny wniosek trafi teraz za pośrednictwem wojewody 
dolnośląskiego do ministra spraw wewnętrznych i administracji. 
Czytamy w nim: „Szanowny Panie Ministrze (…),włączenie tych 
obszarów do granic administracyjnych Gminy Lubin jest emanacją 
woli mieszkańców wyrażoną w konsultacjach społecznych. Ponadto 
wnioskowana zmiana granic uwzględnia zarówno istniejącą już na 
tym obszarze szeroko pojętą infrastrukturę (gospodarczą, 
komunikacyjną, edukacyjną, kulturalną itp.) i powstałe na jej 
podstawie związki, a także sposób jej wykorzystania oraz czynniki 
natury społecznej.  Jednocześnie przedmiotowa zmiana granic 
(…)  pozwoli również na przywrócenie zarówno Gminie Lubin jak 
i Miastu Lubin, terytorium jednorodnego ze względu na układ 
osadniczy  i przestrzenny, uwzględniającego więzi społeczne, 
gospodarcze i kulturowe oraz zapewniającego obydwu gminom 
zdolność wykonywania zadań publicznych”. Jeśli zmiana granic 
miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 roku, to Rada Ministrów, musi 
podjąć decyzję w tej sprawie do końca lipca bieżącego roku.

(SR)

Radni Gminy Lubin jednogłośnie przyjęli 
wniosek o dokonanie zmiany granic Gminy 
Lubin, polegającej na przyłączeniu do niej części 
terenów miejskich.  

Ostatecznie głosami prezydenckie-
go klubu Lubin 2006 przy sprzeciwie 
radnych Prawa i Sprawiedliwość oraz 
radnego niezrzeszonego podjęto 
uchwałę w sprawie przyłączenia do 
Lubina, Chróstnika, Kłopotowa,  
Krzeczyna Wielkiego, Księginic, 
Obory, Osieka i Miroszowic.  Poparli 
ją: Krzysztof Szczepaniak, Dorota 
Dutkanicz, Tomasz Górzyński, Joan-
na Kot, Romuald Kujawa, Bogusława 
Potocka, Grzegorz Pytka, Przemy-
sław Tadla, Marian Węgrzynowski, 
Katarzyna Kulczyńska, Roman Za-
prutko i Dariusz Jankowski. 

W sesji Rady Miejskiej Lubina, na 
której rozstrzygały się losy wniosku 
w sprawie zmiany granic wzięło 
udział kilkudziesięciu mieszkańców 
Gminy Lubin, którzy chcieli wyrazić 
swój sprzeciw wobec aneksyjnych pla-
nów prezydenta Lubina i zaapelować 
o uszanowanie wyników demokratycz-
nych konsultacji, w których 98,23 
proc. mieszkańców powiedziało „nie” 
planom łączenia samorządów. 

Pierwszy merytoryczny punkt po-
rządku obrad poświęcony był tzw. 
„kontraktowi społecznemu”, w któ-
rym miejscy radni obiecywali miesz-
kańcom m.in. utrzymanie szkół, 
świetlic i Ochotniczych Straży Pożar-
nych, a nawet kontynuację rozpoczę-
tych inwestycji. Roztaczaną przez wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Tomasza Górzyńskiego wizję rozwoju 
gminy przerwał rady PiS Franciszek 
Wojtyczka. 

- Za chwilę będę wnioskował 
o zmiany w budżecie. Nie mamy na 
remonty swoich dróg, miasto nie ma 
parkingów, nie mamy kanalizacji 
m.in. na pana osiedlu, a pan dziś ma-
mi mieszkańców Gminy Lubin jaki-
miś obietnicami. A poza tym, konsul-
tacje powinny być przeprowadzone 
z mieszkańcami Gminy, co ma miasto 

w tej sprawie do powiedzenia. Źle mi 
się kojarzy taka forma, bo przypomi-
na mi aneksję Krymu przez Rosję – 
mówił radny Franciszka Wojtyczka. 

Na tym w zasadzie zakończyła się 
merytoryczna dyskusja, a wizja „spo-
łecznego kontraktu” pękła jak bańka 
mydlana. Zaczęła się demonstracja 
siły ze strony klubu „Lubin 2006” 
i jawna manifestacja większości pre-
zydenckich radnych, którzy dysponu-
jąc przewagą zaledwie dwóch głosów 
zamykali  dyskusję i przechodzili do 
głosowania wniosków, także tych 
o udzielenie głosu wójtowi Tadeuszo-
wi Kielanowi. Szef gminnego samo-
rządu nie dał jednak łatwo za wygar-
ną i wbrew obowiązującym normom 
sam pozwolił sobie przejąć miejską 
mównicę. 

- Zastanawiam się, kiedy w tym 
mieście, w tym regionie zapanuje 
normalność, bo tylko tego chcemy. 
Przyszliśmy was prosić byście usza-

nowali wyniki demokratycznych kon-
sultacji  zagłosowali zgodnie ze swo-
im sumieniem, a nie klubową dyscy-
pliną. Oczekujemy też przeprosin 
mieszkańców naszej gminy, których 
prezydent nazwał pasożytami – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Nazywany „maszynką do głosowa-
nia” klub radnych Lubin 2006 – za-
głosował jak zwykle czyli tak, jak 
oczekiwał tego prezydent Lubina Ro-
bert Raczyński. Dwunastoma głosa-
mi za, przy dziesięciu sprzeciw podję-
to uchwałę w sprawie przyłączenia 
siedmiu sołectw Gminy Lubin do 
miasta. 

Sesja miała bardzo burzliwy prze-
bieg. Przewodnicząca Bogusława Po-
tocka odmówiła zabrania głosu nie 
tylko wójtowi, ale także mieszkań-
com, którzy przyszli na sesje z wyni-
kami referendum. 98,23 proc. osób 
powiedziało nie łączeniu z miastem, 
przy bardzo wysokiej 63 procentowej 
frekwencji. W mieście – według ofi-
cjalnych danych -  wyniosła ona zale-
dwie 19 proc.

Decyzja lubińskich radnych na 
szczęście o niczym nie przesądza. 
Wniosek zaopiniować musi wojewo-
da dolnośląski oraz minister spraw 
wewnętrznych i administracji, a osta-
teczna decyzja należy do Rady Mini-
strów. 

(MG) 

Burzliwa miejska sesja, decyzja „jak zwykle”  

MASZYNKA 
DO GŁOSOWANIA 
To był prawdziwy pokaz buty i arogancji. Włodarze miasta po raz kolejny 
dali wyraz temu, jak leży im na sercu los mieszkańców i Gminy Lubin, 
którą w części chcą przyłączyć. Choć najpierw obiecywali kontrakt 
społeczny, chwilę później odmówili prawa głosu mieszkańcom i… 
trzykrotnie wójtowi Tadeuszowi Kielanowi.  

 „Społeczny kontrakt” 
zaproponowany przez 
radnego Lubin 2016 Tomasza 
Górzyńskiego to czysta 
demagogia. Zadłużone 
miasto nie będzie w stanie 
zrealizować składanych 
w nim obietnic.  



⁸ NIE DLA ŁĄCZENIA

Kwiaty i życzenia dla mieszkanek 
Lubina, okraszone wyjątkowym 
koncertem, a do tego pokaz niezwy-
kłego rękodzieła – tak 8 marca 
w Galerii Cuprum Arena Gmina 
Lubin uczciła Dzień Kobiet. Kwiaty 
wręczali paniom m.in. wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan, przewodni-
czący Rady Gminy Norbert Gra-
bowski oraz radni, a najsilniejszą 
reprezentację stanowili  strażacy 
z gminnych jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Akcja zorganizowana została 
pod hasłem „Jesteśmy sąsiadami. 
Dobrymi sąsiadami!” i zdecydowa-
nie zdominowała tego dnia popołu-
dnie w lubińskiej galerii handlowej. 

Ekspozycja rękodzieła prezento-

wana w holu galerii przyciągnęła 
tłumy, a występujące na scenie ze-
społy działające przy Ośrodku Kul-
tury zgromadziły naprawdę liczną 
publiczność. 

Obecność strażaków również 
zrobiła swoje. Ubrani w galowe 
mundury obdarowywali panie tuli-
panami, różami i goździkami, czę-
stowali dorodnymi jabłkami 
z gminnych sadów, a maluchom 
rozdawali balony. 

- Celem naszej akcji było pokaza-
nie, że mieszkańcy miasta i gminy 
są zintegrowani w sposób wyjątko-
wy. Udało nam się to doskonale, 
a opinie, które usłyszałem utwier-
dziły mnie w przekonaniu, że nie 
ma żadnych przesłanek do tego, by 

tę integrację wzmacniać, tym 
bardziej w sposób siłowy – mó-
wi Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

- Jestem mieszkanką Przyle-
sia, w pobliżu uprawiam działkę, 
leżącą w granicach miasta, ale 
bezpośrednio sąsiadującą z Osie-
kiem. Bardzo się z tego cieszę, bo za 
każdym razem, gdy tam jadę mam 
wrażenie, że wyjeżdżam na wieś. 
Proszę mi wierzyć ta świadomość 
działa na mnie kojąco. Nie wiem po 
co ktoś, chce zmieniać coś, co tak 
dobrze funkcjonuje – mówiła jedna 
z mieszkanek Lubina. 

Muzycznymi prezentami dla 
mieszkańców Lubina były występy 
zespołów: OSIECZANKI z Osieka, 

LEJDIS ze Składowic, SIEDLE-
CKA NUTA z Siedlec, ROZŚPIE-
WANE PASTUSZKI z Gogołowic 
oraz TEATR TAŃCA z Raszówki. 

Autorzy wyjątkowego rękodzieła 
prezentowanego na ekspozycji 

Ośrodka Kultury Gminy to: Małgo-
rzata Ryś  i Cecylia Szwedo z Osie-
ka, Regina i Franciszek Kijewscy 
oraz Janina Mucha z Chróstnika, 
Grażyna Balewicz ze Składowic, 

Katarzyna Węglińska z Goli, Ga-
briela Razowska z Krzeczyna Małe-
go oraz Maria Galuba z Siedlec.  

W Dniu Kobiet, zorganizowa-
nym w Galerii Cuprum Arena 
uczestniczyli m.in. zastępca wójta 
Gminy Lubin Bartosz Chojnacki, 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Lubin Sylwia Pęczkowicz-Kuduk 
i Andrzej Olek oraz szefowa komi-
sji oświaty i kultury Zofia Marcin-
kiewicz, a także radny powiatu lu-
bińskiego Wojciech Dziwiński. 

(MG) 

Gmina mieszkańcom Lubina, czyli 
integracja bez łączenia…  

Kilkukrotne próby zaproszenia 
do tej publicznej debaty pomysło-
dawcy zmiany gminnych granic – 
prezydenta Roberta Raczyńskie-

go czy choćby jego przedstawicie-
li spełzły na niczym. 

- Zapraszaliśmy przedstawicie-
li miasta, dla których łakomym 

kąskiem jest siedem sołectw Gmi-
ny Lubin, niestety nie skorzystali 
z naszego zaproszenia. Uznano, 
że debata publiczna nie jest mia-
stu do niczego potrzebna – mówił 
prowadzący program „To jest te-
mat” Przemysław Adamski. Cóż 
gdy argumentów brak, bezpiecz-
niej milczeć.

Na zaproszenie TVP INFO od-
powiedzieli mieszkańcy i władze 
Gminy Lubin. 

- Dziś po raz kolejny pokazali-
śmy, jak bardzo leży nam sercu 
dobro naszej Gminy. Wyraziliśmy 
swoją jedność, solidarność i przy-
wiązanie do tradycji. Dziękuję 
wszystkim, którzy byli tam z na-
mi: zespołowi Osieczanki, straża-
kom z Czerńca i Szklar Górnym, 

radnym 
i oczywiście 
mieszkańcom, bez 
których nasza walka o integral-
ność Gminy Lubin nie miałaby 
sensu – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin. 

- Poznaliśmy stanowisko 
przedstawicieli Gminy Lubin, 
gminy wiejskiej. Zabrakło stano-
wiska miasta, które żąda przyłą-
czenia siedmiu jej sołectw do Lu-
bina. Szkoda, bo warto byłoby się 
z nimi zapoznać, ale najwidocz-
niej te argumenty nie są zbyt sil-
ne, by stanąć tu z mieszkańcami 
Gminy i porozmawiać. Jeśli nie 
wiadomo o co chodzi, to chodzi 
o pieniądze. 65 proc. budżetu 
Gminy Lubin czyli ok. 60  mln zł 

rocznie - do 
dochody z sied-

miu sołectw, które 
chce przejąć miasto – podsumo-
wał redaktor Przemysław Adam-
ski. 

Program, który we wstępnych 
założenia realizowany miał być 
w lubińskim Rynku, ostatecznie 
zarejestrowany został w Osieku, 
przy miejscowej świetlicy. Góru-
jący nad wsią kościół, obecność 
wozów bojowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz występ 
Osieczanek nadały mu wyjątko-
wego charakteru, pokazując 
przywiązanie do tradycji i kultury 
oraz silną integrację mieszkań-
ców naszej gminy. 

(MG) 

Gminne „nie” dla łączenia w ogólnopolskiej telewizji 

MIASTU DEBATA 
NIEPOTRZEBNA  
„Nie możemy być częścią miasta, chcemy pozostać w gminie” 
– to zdanie wielokrotnie powtarzane w ostatnich miesiącach , 
tym razem wypowiedziane zostało na antenie ogólnopolskiej 
telewizji. Pomysł prezydenta Lubina, który gigantyczne 
miejskie długi chce spłacać gminnymi pieniędzmi – był tematem 
realizowanego w konwencji „na żywo” programu telewizji TVP INFO 
„To jest temat”. Przedstawicieli miasta, jak zwykle nie było. 



⁹TRADYCJE

Poziom tegorocznego 
konkursu był bardzo wy-
soki. Nadesłane prace 
świetnie oddają klimat 
i charakter świąt. Este-
tyczne, kreatywne, czasem 
humorystyczne, wykona-
ne różnorodną techniką – 
od rysunków kredką i far-
bami, po wydzieranki, ko-
laże i kartki 3D. W przy-
padku pisanek przeważały 
te wykonane z bibuły i pa-

pieru, nie zabrakło jednak 
tradycyjnych metod zdo-
bienia jajek. Stworzenie 
tych prac wymagało talen-
tu, pomysłowości, rzetel-
ności i precyzji. 

Wszystkim uczestni-
kom dziękujemy za udział 
w przedświątecznej zaba-
wie, której celem jest za-
równo kultywowanie tra-
dycji Świąt Wielkanoc-
nych jak i promowanie ak-

tywności twórczej  oraz 
stwarzanie możliwości 
prezentacji artystycznej 
mieszkańców gminy Lu-
bin. W szranki konkurso-
we włączyły się gminne 
szkoły, ale wiele prac zo-
stało nadesłanych indywi-
dualnie.  

Po długich obradach ju-
ry konkursowe wybrało  
zwycięskie pisanki i kart-
ki.

Najważniejsze, regula-
minowe kryteria to:  este-
tyka pracy, wykorzystanie 
samodzielnie przygotowa-
nych elementów, oryginal-
ny pomysł, ciekawa kom-

pozycja, 
własnoręcz-
ne wykona-
nie oraz 
nakład 
pracy. 
A w przy-
padku pi-
sanek 
dodatko-
wo szcze-
gólny nacisk kładziony był 
na tradycyjne metody zdo-
bienia jaj przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. 

Nagrodę Główną za 
kartkę otrzymała 11-let-
nia Julia Zasada ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Szklarach 
Górnych. Nagrodzona 
kartka tradycyjnie została 
oficjalną tegoroczną świą-
teczną kartką Gminy Lu-
bin. 

KATEGORIA I (DO 8 LAT)
  Nagroda – Oliwier Żmuda/SP w Szklarach 

Górnych
  Nagroda – Emilia Buchowska/Osiek
  Nagroda – Martyna Buchowska/Osiek
  Nagroda – Daria Marcinek/Raszówka

KATEGORIA II (9-13 LAT)
  I Nagroda – Marek Kasprzyk/Osiek
  II Nagroda – Milena Broda/Gogołowice
  III Nagroda – Kacper Dworak/Księginice
  III Nagroda – Filip Dworak/Księginice

KATEGORIA III (POWYŻEJ 13 LAT)
  I Nagroda – Joanna Pietruszka/Czerniec
  I Nagroda – Margareta Kiec/Lisiec
  II Nagroda – Maria Sorokanycz/Lisiec
  II Nagroda – Maria Galuba/Siedlce
  III Nagroda – Stanisława Jasion/

Miroszowice
  III Nagroda – Marlena Jasion/Miroszowice
  Wyróżnienie – Aneta Pietruszka/Czerniec
  Wyróżnienie – Gabryela Razowska/

Krzeczyn Mały
  Wyróżnienie – Irena Dworak/Księginice
  Wyróżnienie – Elżbieta Białosiewicz

KATEGORIA I (DO 8 LAT)
  Nagroda – Milena Sobczyk/Oddział 

Przedszkolny w Szklarach Górnych
  Nagroda – Oliwier Żmuda/SP w Szklarach 

Górnych
  Nagroda – Julia Curyło/SP w Siedlcach
  Nagroda – Szymon Kołodziejczyk/SP 

w Siedlcach
  Nagroda – Lena Mazur/Oddział 

Przedszkolny w Miłoradzicach
  Nagroda – Wiktoria Senio/Oddział 

Przedszkolny w Wiercieniu
  Nagroda – Daria Marcinek/Raszówka

KATEGORIA II (9-13 LAT)
  NAGRODA GŁÓWNA – Julia Zasada/SP 

w Szklarach Górnych
  Nagroda I – Julia Werbna/SP w Krzeczynie 

Wielkim
  Nagroda II – Natan Jamróz/SP 

w Krzeczynie Wielkim
  Nagroda II – Szymon Kwapisz/SP 

w Szklarach Górnych
  Nagroda III – Aleksandra Chojnicka/SP 

w Krzeczynie Wielkim
  Wyróżnienie – Zuzanna Anopczenko/SP 

w Raszówce
  Wyróżnienie – Aleksandra Piaskowy/SP 

w Krzeczynie Wielkim

KATEGORIA III (POWYŻEJ 13 LAT)
  Nagroda I – Weronika Chobot/Siedlce
  Wyróżnienie – Klaudia Jędrak/Pieszków
  Wyróżnienie – Amelia Bielejewska/

Gimnazjum w Lubinie
  Wyróżnienie – Małgorzata Ryś/Osiek
  Wyróżnienie – Janina Mucha/Chróstnik

WYNIKI KONKURSU 
NA PISANKĘ

WYNIKI KONKURSU NA 
KARTKĘ WIELKANOCNĄ 

Wielkanocne konkursy plastyczne rozstrzygnięte  

Z PASJĄ, TALENTEM 
I PRECYZJĄ… 

183 kartki i 64 pisanki wpłynęły na tegoroczne konkursy wielkanocne zorganizowane 
przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Ich rozstrzygnięcie odbyło się podczas XI edycji 
TRADYCJI WIELKANOCNYCH w Krzeczynie Małym. Nagrody wręczali zastępca wójta 
Gminy Lubin Bartosz Chojnacki oraz dyrektor OKGL Magdalena Dubińska. 

własnoręcz-
ne wykona-

gólny nacisk kładziony był 
na tradycyjne metody zdo-

Zwycięska kartka Julii Zasady 
została oficjalną tegoroczną 
świąteczną kartką Gminy Lubin.
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Baby, mazurki, żurki, 
pasztety, rolady, mięsiwo fa-
szerowane według przeróż-
nych przepisów  i oczywiście 
jajka w dziesiątkach odsłon – 
to wszystko pojawiło się na 
stołach podczas XI edycji 
Gminnego Konkursu Kuli-
narnego „Tradycje Wielka-
nocne 2019”. Zgłosiło się do 
niego aż 16 drużyn. Wszyst-
kie jak zwykle pokazały, że 
grają w najwyższej kulinar-
nej lidze. Przed bardzo trud-
nym zadaniem stanęli juro-
rzy: Bożena Michalik-Kro-
czek, Marzena Kosydor, 
skarbnik Gminy Lubin oraz 
radny Jan Olejnik. Potrawy 
oceniane były w trzech kate-
goriach:  jajo wielkanocne 
w roli głównej, główny boha-
ter obiadu wielkanocnego 
oraz deser wielkanocny. Poza 
kategoriami przyznane zo-
stało Grand Prix konkursu. 
Tę główną nagrodę otrzymał 
„Pasztet z gara” przygotowa-
ny przez Klub pod Garami, 

Szaleństwo smaków XI Tradycjach Wielkanocnych  

JAJO W ROLI GŁÓWNEJ 
To był festiwal smaków, kolorów i tradycji. Przepięknie udekorowane stoły, a na nich przepyszne potrawy. Za nami 
kolejna edycja Gminnego Konkursu Kulinarnego „Tradycje Wielkanocne”. 

zaczyn
3 ziemniaki, obrane i pokrojone na 

małe kawałki
1 litr zimnej wody
3 łyżki mąki

ciasto
250 ml ciepłego mleka
15 g świeżych drożdży
4 żółtka, w temperaturze pokojowej
150 g miałkiego cukru
1 kg mąki
olej słonecznikowy, do nasmarowania
100 g sułtanek

lukier
175 g cukru pudru
2 łyżeczki esencji waniliowej
2 łyżki wody

    1.  Przyrządzić zaczyn: włożyć ziemniaki do garnka, zalać wodą i doprowadzić do wrze-
nia. Gotować przez 15 minut, aż zmiękną.

    2. Odlać większość wody, pozostawiając 200 ml. Utłuc z nią ziemniaki.
    3.  Dodać mąkę i starannie wymieszać, przykryć i pozostawić w ciepłym miejscu na 12 

godzin.
    4. PO tym czasie dodać do zaczynu mleko i drożdże i starannie wymieszać.
    5. W dużej misce ubijać jajka z cukrem, aż zrobią się puszyste.
    6.  Dodać do jajek zaczyn z mlekiem. Delikatnie połączyć. Stopniowo dodawać 

przesianą mąkę i mieszać – ciasto powinno być zwarte i elastyczne. Przykryć 
czystą ściereczką i odstawić na godzinę w ciepłe miejsce, aby wyrosło.

    7.  Zwilżyć dłonie olejem słonecznikowym i zagniatać ciasto przez 15 minut. Posy-
pać stolnicę sułtankami i wgnieść je do ciasta.

    8. Przełożyć ciasto do formy.
    9. Tymczasem rozgrzać piekarnik do temperatury 180 st. C.
10. Wstawić do piekarnika na 45-50 min.
11.  Przygotować lukier. W misce utrzeć cukier puder z esencją waniliową i wodą. Rozpro-

wadzić po wierzchu baby, pozwalając, aby ściekał po bokach. 

KRÓLEWSKI KULICZ NA ZACZYNIE Z ZIEMNIAKA

którego autorką była Graży-
na Szeliga. 

W kategorii, w której 
główną rolę odgrywało „ja-
jo” zwyciężyło jajko faszero-
wane, przygotowane przez 
Babki z Miłoradzic. 

Boczek pieczony autor-
stwa Buczynianek – to zda-

niem jurorów najsmaczniej-
szy bohater obiadu wielka-
nocnego.

Wśród deserów najwyżej 
oceniony został królewski 
kulicz na zaczynie z ziemnia-
kami autorstwa Stowarzy-
szenia „Nasz Niemstów”. 

- Poziom konkursu był 

bardzo wysoki. Jak co roku 
zostaliśmy zaskoczeni róż-
norodnością smaków i spo-
sobem podania potraw. Bar-
dzo trudno było wybrać te 
najsmaczniejsze, bo wszyst-
kie były prawdziwymi kuli-
narnymi dziełami – mówi 
Marze Kosydor. 

Gminnym kulinariom tra-
dycyjnie już towarzyszył 
konkurs na najpiękniejszy 
stół wielkanocny o Puchar 
Wójta Gminy Lubin. Nagro-
da ta przyznana została 
aranżacji przygotowanej 
przez Stowarzyszenia „Nasz 
Niemstów”. 
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JAJO W ROLI GŁÓWNEJ 
WYNIKI XI 
GMINNEGO 
KONKURSU 
KULINAREGO
TRADYCJE 
WIELKANOCNE 
2019
NAGRODA GŁOWNA 
– 500 zł: Pasztet z gara (Klub 
pod Garami z Ksieginic) 

KATEGORIA: JAJO 
WIELKANOCNE W ROLI 
GŁOWNEJ 
  I miejsce – 350 zł: Jajka 

faszerowane (Babki 
z Miłoradzic) 
  II miejsce – 300 zł: Jajka 

w sosie tatarskim 
(Karczowianki)
  III miejsce – 250 zł: Jajko 

w cieście francuskim 
(Sołectwo Czerniec) 

KATEGORIA: GŁÓWNY 
BOHATER OBIADU 
WIELKANOCNEGO 
  I miejsce – 350 zł: Boczek 

pieczony (Buczynianki) 
  II miejsce – 300 zł: Indyk 

z owocami (Siedlecka Nuta) 
  II miejsce – 300 zł: Karkówka 

na pierzynce chrzanowo-
cebulowej (Sołectwo 
Składowice) 
  II miejsce – 300 zł: Kaczka 

nadziewana (Chróstniczanki) 
  III miejsce – 250zł: Roladki 

z kartkóweczki 
(Pieszkowianki) 
  III miejsce – 250zł: Pasztet 

zapiekany (Koło Kobiet 
Niezależnych BABECZKI 
z Osieka) 
  III miejsce – 250zł: Żurek 

staropolski i szynka w miodzie 
(Jarzębina z Księginic) 
  III miejsce – 250zł: Tort 

naleśnikowy na ostro (Koło 
Gospodyń z Wiercienia) 

KATEGOERIA: DESER 
WIELKANOCNY 
  I miejsce – 350 zł: Królewski 

kulicz 
na zaczynie z ziemniaków 
(Nasz Niemstów) 
  II miejsce – 300 zł: Mazurek 

(KG Krzeczyn Wielki) 
  III miejsce – 250 zł: Wesołe 

ciasteczka (KGW Czerniec) 
  III miejsce – 250 zł: Słodki 

mech (Żony Idealne) 

PASZTET Z GARA  
Składniki: 
•  Mieszanka mięs: karkówki, łopatki, wołowiny , 

podgardla i wątróbki drobiowej - w sumie ok. 2,5 
kg 

•  marchewka 
•  seler 
•  pietruszka 
•  6 jajek 
•  przyprawa do mięs, sól, pieprz, majeranek 

Przygotowanie: Mięso i warzywa gotujemy do 
miękkości, dodając do wywaru przyprawy. Po odla-
niu wody w wystudzeniu mięso mielimy w maszyn-
ce. W tym momencie warto spróbować czy jest ono 
odpowiednio doprawione. Następnie oddzielamy 
białka od żółtek. Żółtka dodajemy do masy mięsnej 
i intensywnie mieszamy. Białka ubijamy na sztyw-
ną pianę i delikatnie łączymy z masą mięsną.  
Przekładamy ją do wyłożonej papierem do piecze-
nia formy i pieczemy 90 minut w 160 stopniach. 
Zwycięski pasztet z gara nie był pieczony. W tej 
wersji nie dodajemy do niego jajek.  

Autorką zwycięskiego pasztetu z gara jest 
Grażyna Szeliga , której nagrodę główną 
wręczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 

Konkurs na 
najpiękniejszy stół 
wielkanocny o Puchar 
Wójta Gminy Lubin 
wygrała aranżacja 
przygotowana przez 
Stowarzyszenie „Nasz 
Niemstów”.  

- Tradycje Wielkanocne, to 
impreza, która jest dowodem 
przywiązania mieszkańców 
naszej gminy do tradycji, 
obyczajów i kultury. Jak co 
roku było to wspaniałe do-
świadczenie. Bogactwo sma-
ków przeplatało się z prze-
pięknymi dekoracjami. Dzię-

kuję, za to że mogłem uczest-
niczyć w tym wydarzeniu 
i gratuluję wszystkim, bo 
wszyscy zasłużyli na nagrody 
– mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. 

Muzycznym akcentem te-
gorocznego konkursu był 
mini-recital utalentowanej 
mieszkanki Goli Alicji Sroki. 
Odbyły się także warsztaty 
zdobienia pisanek woskiem, 
które poprowadziły Grażyna 
Balewicz i Jadwiga Pasoń ze 
Składowic. W holu świetlicy 
w Krzeczynie Małym odbyła 
się akcja charytatywna zor-
ganizowana przez mieszkan-
ki Zimnej Wody, na której 
można było kupić wyjątko-
wej urody rękodzieło arty-
styczne.  Organizatorem 
konkursu był Ośrodek Kul-
tury Gminy Lubin.  (MG)  
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Absolutorium dla zarządu PGKL 
Prawie 220 tys. zł wyniósł 
w 2018 r. zysk Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Gminy 
Lubin. Walne Zgromadzenie 
Wspólników przyjęło 
sprawozdanie spółki i udzieliło 
absolutorium prezesowi oraz 
członkom Rady Nadzorczej. 
To drugi rok obrotowy 
funkcjonowania gminnej spółki 
i po raz drugi zakończony na 
plusie. W roku 2017 zysk wyniósł 
196 tys. zł. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin - 
powołane zostało w grudniu 
2016 r. jako spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Nowy 
podmiot stopniowo przejmował 
zadnia realizowane przez Gminny 
Zakład Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych w Księginicach. 
Od lipca 2017 roku realizuje 
zadanie z zakresu 
gospodarowania odpadami, a od 
marca 2018 roku odpowiada 

także za gospodarkę wodno-
kanalizacyjną w Gminie Lubin.
- Drugi rok obrotowy z rzędu 
zakończony zyskiem, to bardzo 
dobra informacja dla właściciela, 
którym jest Gmina – mówi wójt 
Tadeusz Kielan. 
- Zdecydowanie ważniejszy jest 
jednak fakt, że powołanie spółki 
pozwala nam mieć bezpośredni 
wpływ na kształtowanie kosztów 
odbioru odpadów czy 
dostarczania wody naszym 
mieszkańcom. W sytuacji gdy – 
tak, jak ma to miejsce obecnie – 
wzrastają koszty opłaty 
środowiskowej, odbioru odpadów 
czy cen energii i paliwa – jesteśmy 
w stanie panować nad cenami, 
jeśli nie utrzymać je na 
dotychczasowym poziomie, to 
podnieść je minimalnie. 
W przypadku firm zewnętrznych 
podwyżki mogłyby okazać się 
drastyczne. Podsumowując PKGL 
stało się wielobranżowym, 

specjalistycznym 
przedsiębiorstwem na dobrym 
poziomie – mówi wójt Tadeusz 
Kielan. 
Poza gospodarką wodno-
ściekową i odbiorem odpadów 
PGKGL zajmuje się także 
modernizacją i utrzymaniem dróg 
(również zimowym), gospodarką 
mieszkaniową, pielęgnacją zieleni 
i poboczy dróg oraz cmentarzami. 
- Celem powołania spółki, oprócz 
obniżenia kosztów, było także 
skrócenie czasu rekcji na 
zgłaszane awarie i ich znaczące 

ograniczenie. W obydwu 
przypadkach efekty są naprawdę 
satysfakcjonujące. 
Przeprowadzone inwestycje 
pozwoliły ograniczyć koszty 
i zmniejszyć awaryjność 
infrastruktury  wodno-
kanalizacyjnej, staramy się 
również najszybciej jak to możliwe 
reagować na zgłaszane przez 
mieszkańców usterki – mówi 
Wojciech Dziwiński, prezes 
PGKGL. 
Najważniejsze inwestycje spółki 
w 2018 r. to budowa stacji 

podwyższającej ciśnienie wody 
w Osieku wraz z przebudową 
zdegradowanej sieci wodno-
kanalizacyjnej w tej miejscowości, 
modernizacja dziesięciu 
przepompowni, wykonanie 
projektu kanalizacji Zalesia 
i podpisanie umowy na realizację  
pierwszego etapu tej inwestycji, 
jak również dobiegające końca 
projektowanie modernizacji 
i rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Raszówce. 
Wykonano  rozbudowę  sieci 
wodno kanalizacyjnej 
w Niemstowie, Szklarach 
Górnych, Goli i Osieku oraz 
zakończono przebudowę 
oczyszczalni w Szklarach Górnych.
Ponadto opracowana została 
dokumentacja rozbudowy 
kolejnych odcinków sieci na 
terenie Gminy, przebudowy SUW 
w Siedlcach i zlecone wykonanie 
projektu modernizacji SUW 
w Oborze.

W ubiegłym roku spółka kupiła 
także dwa samochody tzw. 
hakowca do przewożenia 
kontenerów oraz samochód 
dostawczy na potrzeby pogotowia 
wodno-kanalizacyjnego. 
- Po zmianie planów przestrzennego 
zagospodarowania wszystkich 
miejscowości Gminy Lubin 
kilkukrotnie zwiększyła się ilość 
wydawanych warunków 
przyłączania do sieci oraz uzgodnień 
dokumentacji projektowej. 
Powstające nowe domu i stale 
zwiększająca się liczba mieszkańców 
mogą świadczyć o tym, że 
wyznaczony nam przez właściciela 
czyli Gminę Lubin kierunek 
funkcjonowania realizujemy 
właściwie  – dodaje prezes Wojciech 
Dziwiński. 
Spółka zatrudnia obecnie 98 
pracowników, z czego 33 osoby 
na stanowiskach umysłowych 
oraz 65 na stanowiskach 
fizycznych. 

(MG)  

Klub ma możli-
wość zaopiekowa-
nia się 15 dziećmi 
w wieku od  1 roku 
do 3 lat i to na razie 
jedyny problem, 
z jakim boryka się pla-
cówka ponieważ chęt-
nych jest dużo więcej. 

-  Mamy wspaniałą kadrę, z wyjąt-
kowym podejściem do dzieci. Pla-
cówka jest nowoczesna i doskonale 
wyposażana. Zabawki są atrakcyj-
ne, różnorodne i dostosowane do 
wieku i możliwości dzieci. Oprócz 
standardowego  zakresu działalno-
ści oferta Klubu wzbogacona jest 
o prowadzenie zajęć grupowych z ję-

zyka angielskiego, 
zajęć rytmiki, logo-
pedii oraz konsulta-
cji i zajęć  fizjotera-

peutycznych – mówi 
Katarzyna Foryś, kie-

rownik klubu Dziecięce-
go w Krzeczynie Wielkim. 

Klubu, poprzez objęcie dzieci  
wszechstronną opieką nawet do 10 
godzin dziennie, ma umożliwić ro-
dzicom tych dzieci powrót na rynek 
pracy, bądź poszukiwanie i podjęcie 
takiej pracy. 

Projekt zachęcając rodziców do 
podjęcia aktywności zawodowej ma 
na celu także możliwe odciążanie 
ich od ciężaru kosztów finanso-

wych. Zarówno pobyt, jak i wyży-
wienie dzieci oraz oferta zajęć do-
datkowych są bezpłatne.

Utworzenie placówki było możli-
we dzięki dofinansowaniu pozyska-
nemu z Programu Rządowego "MA-
LUCH" Plus oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, Oś priorytetowa 8 Ry-
nek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie 
życia zawodowego prywatnego. 
Stąd pochodziły środki zarówno na  
utworzenie (remont/ adaptacja po-
mieszczeń oraz ich wyposażenie), 
jak i prowadzenie klubu przez okres 
1 roku.  (red) 

 Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim oficjalnie otwarty  

ŚWIAT MALUCHA 
To bardzo długo oczekiwana, pierwsza placówka Gminy Lubin 
opiekująca się dziećmi do lat trzech. Jej utworzenie było możliwe 
dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W oficjalnym 
otwarciu Klubu Dziecięcego uczestniczył m.in. wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz rodzice, a poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz 
Kazimierz Rapacz. 
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W hołdzie Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II 

Multimedialna prezentacja, ulubione pieśni Papieża Polaka, homilia 
i rozważania poświęcone osobie Św. Jana Pawła II, a także ognisko, 
wspólne śpiewanie i serce ułożono ze zniczy – tak Księginice uczciły 
14. rocznicę śmierci Ojca Świętego. Punktualnie o godz. 21.37 zawyła 
strażacka syrena i wybrzmiała „Barka”, pieśń na zawsze już 
przypisana osobie tego wielkiego Polaka. 
Mszę św. w intencji Św. Jana Pawła II odprawił ksiądz proboszcz 
Tadeusz Żurek. – To wyraz szacunku, ale także naszego przywiązania 
do tego wielkiego rodaka. W modlitewnym czuwaniu chcemy sobie 
przypomnieć nie tylko osobę Ojca Świętego, ale także to, czego 
nauczał, jaką drogą nas prowadził, do czego nas zachęcał, czego 
oczekiwał i do czego nas namawiał - mówił ksiądz proboszcz Tadeusz 
Żurek. 
Msza Święta w rocznicę śmierci Ojca Świętego  organizowana 
w Księginicach – to już tradycja. Rokrocznie kierunek rozważań, 
refleksji i modlitewnego czuwania wyznacza inny temat, związany 
z życiową drogą Papieża, którego pokochały miliony nie tylko 
katolików.  
W tym roku homilia poświęcona była bezpardonowemu atakowi na 
Ojca Św., któremu zarzucono m.in. ukrywanie pedofilii w Kościele 
i nieprawidłowości finansowe, atakowi absurdalnemu, bo jak 
podkreśla kardynał Stanisław Dziewisz, wieloletni osobisty sekretarz 
Papieża oskarżenia kierowane pod adresem Jana Pawła II, zostały 
gruntownie wyjaśnione podczas jego procesu beatyfikacyjnego 
i kanonizacyjnego. 
W rocznicę śmierci Ojca Świętego odniósł się do nich ksiądz Tadeusz 
Żurek. 
- Dlaczego tak się dzieje, że są ludzie, którzy starają się zohydzić 
w naszych oczach osobę Papieża? Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, 
że ma to miejsce, ponieważ jego świętość uwiera i niepokoi. Wielu nie 
może przeboleć tego, że ten sędziwy i schorowany człowiek miał 
wpływ na miliony, że ciągnęły do niego pielgrzymki, że uważano go 
za świętego już za życia, bo był tak wielkim autorytetem – mówił 
w homilii ksiądz proboszcz. 
Głos w tej sprawie zabrał także uczestniczący w uroczystości wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 
- Zacząłem czytać jeden z artykułów na ten temat, ale nie byłem 
w stanie doczytać go do końca. Trudno uwierzyć, że są ludzie, będący 
w stanie uknuć coś tak absurdalnego – mówił Tadeusz Kielan, 
Szef gminnego samorządu podziękował księdzu proboszczowi 
i społeczności Księginic za przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości 
i zaproszenie. 
Od wielu lat odbywa się ono z inicjatywy pani Marii Pluty, byłej radnej 
Gminy Lubin, społeczniczki i człowieka wielkiego serca, którą bardzo 
mocno w przygotowaniach rocznicowej uroczystości wsparli sołtys 
i rada sołecka Księginic, zespół Jarzębina, miejscowe koła gospodyń 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna.  
Wyjątkowej oprawy wydarzeniu nadał akompaniament gitar i fletu. 

(MG) 

Miejsce spotkania nie 
jest przypadkowe. To właś-
nie w Chróstniku urodził 
się uzdolniony i uwielbiany 
przez parafian kaznodzie-
ja, wybitny śląski pieśniarz 
i poeta, Benjamin 
Schmolck, który w swoim 
dorobku pozostawił ponad 
200 pieśni oraz kilkadzie-
siąt wierszy i modlitw na 
różne okazje.

Choć mury niegdyś ewan-
gelickiego kościoła w Chróst-
niku, dziś gromadzą głównie 
katolików,  to – gospodarz 
świątyni ksiądz proboszcz 
Kazimierz Rapacz o jej histo-
rii nie zapomina.

To właśnie z inicjatywy 
księdza proboszcza w 2012 
roku w kościele p.w. Matki 
Bożej Bolesnej w Chróstni-
ku wmurowana została  
tablica pamiątkowa ku czci 
ks. Benjamina Schmolcka.

Ta wyjątkowa ekume-
niczna inicjatywa szybko 
trafiła na podatny grunt – 
zaangażował się w nią moc-
no ksiądz Jerzy Gansel, pro-
boszcz Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej w Legni-
cy, bardzo życzliwie przyję-
ła ją także  wspólnota pra-
wosławna skupiona wokół 
Prawosławnej Parafii p.w. 
Zaśnięcia Przenajświętszej 
Bogarodzicy w Zimnej Wo-
dzie, którą w tym roku re-
prezentował nowy pro-
boszcz ksiądz mitrat Sławo-
mir Kondratiuk, dziekan 
Okręgu Lubińskiego.

Honorowy patronat nad 
spotkaniem objął Wójt 
Gminy Lubin.

– Czuję się niezwykle wy-
różniony faktem, że nasza 
Gmina po raz drugi jest go-
spodarzem spotkania, pod-
czas którego w duchu eku-
menizmu modlimy się, śpie-
wamy i dajemy wyraz naszej 
wiary w jednego Boga. Ser-
decznie dziękuję wspólno-
tom: ewangelickiej, prawo-

sławnej i katolickiej, za to, że 
dziś gromadzimy się w świą-
tyni, która jest symbolem 
szeroko rozumianego eku-
menizmu. Słowa ekume-
nizm, solidarność, toleran-
cja czy szacunek są dziś czę-
sto wypaczane. Myślę, jed-
nak, że takie spotkania, jak 
to dzisiejsze – to światełko 

w tunelu, nadzieja i wiara, że 
zmierzamy w dobry, kierun-
ku – mówił Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

Wyjątkowa była oprawa 
tegorocznego spotkania 
ekumenicznego.

Na zaproszenie wspólno-
ty ewangelickiej  w Legnicy 
uczestniczyli w nim przed-
stawiciele Chóru Puzoni-
stów Kościoła Najświętszej 
Marii Panny w Görlitz. Wy-
stąpił także zespól „Stacja 
XV” działająca przy Parafii 
Matki Bożej  Bolesnej 

w Chróstniku oraz Łem-
kowski Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca „KYCZER-
KA”. W spotkaniu uczestni-
czył ksiądz prałat Wiesław 
Migdał, radni Gminy Lubin 
z wiecprzewodniczącym 
Andrzejem Olkiem oraz 
mieszkańcy.  (MG)

II Spotkanie Ekumeniczne w Chróstniku 

W DUCHU SZACUNKU, 
TOLERANCJI 
I SOLIDARNOŚCI 
– To piękne, dobre i bardzo potrzebne spotkanie, bo właśnie tego 
rodzaju oddolne inicjatywy, jak żadne inne integrują i łączą społeczność, 
skutecznie przeciwstawiając się szowinizmowi i zamykaniu się we 
własnych środowiskach – mówi ksiądz Biskup Waldemar Pytel, 
Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
który uczestniczył w II już Spotkaniu Ekumenicznym, zorganizowanym 
w Chróstniku, będącym wspomnieniem postaci księdza Benjamina 
Schmolcka. Hasło przewodnie tegorocznej uroczyści brzmiało „Iść razem 
drogą miłości i pokoju”. 
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KOMISJA ZDROWIA I SPORTU RADY GMINY LUBIN
1. Tomasz Fuczek Przewodniczący
2. Patryk Jarkowiec Członek
3. Jerzy Tadla Członek
4. Marcin Nyklewicz Członek

KOMISJA ROLNA I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY GMINY LUBIN
1. Łukasz Kurowski Przewodniczący
2. Jan Olejnik Członek
3. Robert Piekut Członek

KOMISJE RADY GMINY LUBIN KADENCJA 2018-2023
KOMISJA ROZWOJU, INWESTYCJI I DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ RADY GMINY LUBIN
1. Patryk Jarkowiec Przewodniczący
2. Jan Olejnik Członek
3. Norbert Grabowski Członek
4. Elżbieta Białosiewicz Członek
5. Joanna Pietruszka Członek

KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY LUBIN
1. Marcin Nyklewicz Przewodniczący
2. Tomasz Fuczek Członek
3. Elżbieta Białosiewicz Członek

To tylko przykłady pytań, 
na które odpowiadali uczest-
nicy naszych gminnych eli-
minacji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega 
pożarom”.  Turniej podzie-
lony był na dwie grupy wie-
kowe: szkoły podstawowe 
klasy I-VI oraz szkoły pod-
stawowe klasy VII-VIII 
i gimnazja. Wyniki testów 
napawają bardzo dużym op-
tymizmem, bowiem okazało 
się, że młodzież wie bardzo 
dużo na ten temat. W star-
szej grupie wiekowej laureat 
popełnił tylko jeden błąd 
w odpowiedzi na 30 pytań. 

- W konkursach wiedzy po-
żarniczej biorę udział od 4 kla-
sy szkoły podstawowej – mó-
wił Paweł Polański zwycięzca  
w drugiej grupie wiekowej. – 
Trzy razy udało mi się osiąg-
nąć bardzo dobre wyniki i re-
prezentowałem Gminę Lubin 
w konkursie powiatowym-  

także z dobrymi rezultatami. 
Moja mama, chrzestny  i inne 
osoby z rodziny są związane ze 
strażą, więc to dla mnie temat 
oczywisty.

Gratulacje i specjalne dy-
plomy uczestnikom konkur-

su wręczał Eryk Górski ko-
mendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubinie: - Bar-
dzo wam gratuluję, widzę że 
wiedzę macie ogromną wiec 
pozostaje życzyć jeszcze 
szczęścia w kolejnych elimi-

nacjach. To bardzo budują-
ce, że młode pokolenie czę-
sto lepiej niż dorośli umie 
sobie poradzić w sytuacjach 
kryzysowych i zagrażających 
życiu.

(SR)

W WYNIKU ROZGRYWEK FINAŁOWYCH KOLEJNOŚĆ ZAJĘTYCH 
MIEJSC PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI)
Martyna Denko - SP Krzeczyn Wielki - 18 pkt.
Oskar Kłos - SP Szklary Górne - 15 pkt.
Martyna Paluch - SP Szklary Górne - 14 pkt. + 2
Alicja Werbna - SP Krzeczyn Wielki - 14 pkt. + 0
Szymon Rojek - SP Szklary Górne - 7 pkt.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII-VIII i gimnazja)
1. Paweł Polański - Gimnazjum w Lubinie - 29 pkt.
2. Patrycja Maślej - SP Niemstów - 27 pkt.
3. Jakub Skibik - SP Raszówka - 19 pkt + 4
4. Dawid Herejczak - Gimnazjum w Lubinie - 19 pkt.+ 3
5. Kacper Radulewicz - SP Niemstów - 18 pkt.
6. Adrian Jaszczyszyn - SP Krzeczyn Wielki - 16 pkt.
7. Alicja Jaszczyszyn - SP Krzeczyn Wielki  - 15 pkt.
8. Zofia Kwapisz - SP Szklary Górne - 13 pkt.
9. Mateusz Stodółka - SP Szklary Górne - 13 pkt.
10. Natalia Wójtowicz - SP Szklary Górne - 11 pkt.
11. Nikola Koza - SP Raszówka - 11 pkt.

Stare polskie przysłowie mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeśli rzeczywiście 
ma ono zastosowanie w życiu, to w zakresie ochrony przeciwpożarowej możemy być spokojni o bezpieczeństwo 
młodego pokolenia.

Co jest niezbędnym czynnikiem 
palenia się: tlenek węgla, 
dwutlenek węgla czy też tlen? 
Ile razy w roku należy usuwać 
zanieczyszczenia z przewodów 
dymowych od palenisk opalanych 
paliwem stałym 
(na przykład węglem) w budynku 
mieszkalnym: co najmniej raz 
w miesiącu, co najmniej 2 razy, 
co najmniej 4 razy? W obrębie 
pożaru ciepło rozchodzi się 
dzięki zjawisku: dyfuzji, 
promieniowania cieplnego, 
konwekcji i przewodności 
cieplnej, czy też parowania 
nagrzanych cieczy w wyniku 
płomienia? 

Zarówno uczniowie szkół podstawowych najniższych klas, jak i ich starsi koledzy wykazali się bardzo 
dobrą, wręcz specjalistyczną wiedzą w turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”.

Nagrody wręczał Eryk Górski komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. 

GMINNY TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ 
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OSP Krzeczyn Wielki 
w 2018 r. uczestniczyła w 20 
akcjach ratowniczych. Naj-
częściej, bo aż 13 razy stra-
żacy wyjeżdżali do pożarów, 
pięć razy likwidowali miej-
scowe zagrożenia.

W grudniu ubiegłego roku 
doszło do zmian personal-
nych w jednostce. Prezesa 
Marka Trafidło, zastąpił peł-
niący wcześniej funkcję na-
czelnika Marcin Trafidło, 
a nowym naczelnikiem zo-
stał Michał Woś. Funkcję 
skarbnika powierzono Kami-
lowi Zelentowi.

– Patrząc na liczbę mło-
dych ludzi w naszej jednost-
ce możemy optymistycznie 
patrzeć w przyszłość. Trady-
cja ochotniczego pożarni-
ctwa ma szansę nie tylko 
przetrwać, ale nadal się roz-
wijać – mówi Marcin Trafid-
ło, prezes OSP Krzeczyn 
Wielki.

Za współpracę w minio-
nym roku druhom OSP 
w Krzeczynie Wielkim po-
dziękowali wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan oraz wice wójt 
Bartosz Chojnacki, Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie mł. 
brygadier Eryk Górski, radny 
Gminy Lubin Jerzy Tadla oraz 
prezes i komendant gminny 
Związku OSP RP w Lubinie 
druhowie Grzegorz Obara 
i Marek Maślej.

OSP GORZYCA
Drużyna OSP Gorzyca li-

czy 24 członków w tym jedną 
kobietę, w ubiegłym roku po-
zyskano kolejnych 2 druhów.

W 2018 roku wyjeżdżali 9 
razy do gaszenia pożarów, 
jeden raz mieli fałszywy 

alarm. Najaktywniej, bo aż 
10 razy wyjeżdżał Robert 
Klimkowski, 9 razy wyjeż-
dżał Krystian Bojko, dwa ra-
zy rzadziej uczestniczyli 
w akcjach druhowie Grze-
gorz Gorczakowski i Miro-
sław Witkowski.

Drużyna z Gorzycy ma 
bardzo ambitne plany na ten 
rok. Planują wybudować no-
wą remizę oraz zająć lepsze 
miejsce na Gminnych Zawo-
dach Pożarniczych, choć 
w ubiegłym roku zajęli wyso-
kie trzecie miejsce.

W ubiegłym roku odzna-
czono kilku druhów: Roberta 
Klimkowskiego, Kry-
stiana Bojko, 
Grzegorza 
Gorczakow-
skiego, 
Bartło-
mieja Pa-
kułę, Mi-
rosława 

Wit-
kow-
skiego, An-
drzeja Jaszczyszy-
na oraz Łukasza Gajdosza.

Strażacy z Gorzycy bardzo 
aktywnie współpracują z pa-
rafią i sołectwem, za co bar-
dzo serdecznie podziękował 
im sołtys Gorzycy, a zarazem 
radny gminy Jan Olejnik.

– Dziękuję wam za 
to, że jesteście, że 

zawsze kiedy 
potrzebuję 
mogę na was 
liczyć zarów-
no w spra-
wach wsi ale 

i również do-
tyczących na-

szej gminy- mó-
wił radny.

Za dotychczasową 
służbę podziękował druhom 
również wójt naszej gminy 
Tadeusz Kielan.

– Widzę, że działalność 
jest bogata i szeroka, i że 
warto było starać się o to au-
to dla was, bo zmobilizowało 
i widać to po sprawozda-
niach. Widać, że jesteście 
potrzebni i to auto też było 
tutaj potrzebne. Dziękuję za 
to wszystko co robicie, bo 

doce-
niam to, że 

można na was 
liczyć i życzę żeby 

ten wasz bardzo ambitny 
plan budowy remizy się ziś-
cił. Ja bardzo bym chciał, być 
może będzie to zrealizowane 
w tej kadencji ale pod jed-
nym warunkiem, że ta gmina 
zostanie w całości. Jeśli jed-
nak prezydent Raczyński zi-
ści swój szatański plan ode-
brania nam 7 sołectw to nie-
stety nie będzie nas stać na 
taką inwestycję. Wierzę jed-
nak, że ten plan się nie po-
wiedzie i nadal zostaniemy 
w całości i będziemy realizo-
wać nasze ambitne plany- 
mówił Tadeusz Kielan.

OSP KSIĘGINICE
Jednostka z Księginic to 

dziś 17 ochotników w tym 
dwie kobiety. W ubiegłym 
roku jedna z nich, czyli Irena 
Dworak została laureatką 
pierwszego w historii Gminy 
Lubin tytułu Strażak Roku 
w kategorii kobiet.  Wyróż-
nień dla strażaków z Księgi-
nic było jednak więcej Paweł 
Cisak otrzymał srebrną od-
znakę za zasługi dla pożarni-
ctwa, Stanisław  Poczynek 
brązowy medal za zasługi dla 

pożarnictwa. Wręczano tak-
że odznaki „Wzorowy stra-
żak”, które otrzymali:  Hen-
ryk Nagaj, Tomasz Pielarz, 
Marcin Poczynek oraz Szy-
mon Jakóbczak.

W roku 2018 strażacy mieli  
22 zgłoszenia. Wyjeżdżali do 
16 pożarów  i 5 razy do likwi-
dacji miejscowych zagrożeń. 
Zanotowano także jeden fał-
szywy alarm. Najwięcej 
udziałów w akacjach ratowni-
czych odnotowali : Marcin 
Mamona (19),  Łukasz Kurek 
(18) i Irena Dworak (15).

-Te dane mówią, że wyjeż-
dżaliście dwa razy w miesią-
cu ratować ludzkie życie. 

Bardzo wam za to dziękuję. 
A jeszcze bardziej za co-
dzienną współpracę ze szko-
łami, gminnymi jednostkami 
kiedy prowadzicie działal-
ność prewencyjną i za pomoc 
przy organizacji wielu gmin-
nych uroczystości i festynów.  
Jesteśmy z was dumni – mó-
wił Tadeusz Kielan wójt Gmi-
ny Lubin. – Planujecie w tym 
roku przyjęcie kolejnych 
strażaków w wasze szeregi 
i mam nadzieję, ze niedługo 
uda wam się stworzyć kobie-
cą drużynę. 

Naszym ochotnikom dzięko-
wali także zawodowi strażacy.

- Wiemy, ze każdy nasz 
wyjazd wiąże się z ludzką tra-
gedią albo utratą mienia. 
Nasza współpraca jest jed-
nak bardzo dobra i zawsze 
udaje nam się minimalizo-
wać potencjalne straty, dzię-
kuję wam za to – mówił Bog-
dan Ćwikliński z-ca dowódcy 
jednostki ratownictwa gaśni-
czego PSP w Lubinie. – 
Wszyscy życzylibyśmy jed-
nak sobie doskonalenia na-
szych umiejętności nie na 
akcjach, ale na ćwiczeniach 
i szkoleniach.

Drużynie z OSP Księgini-
ce udało się w ubiegłym roku 
zająć 4 miejsce w gminnych 

zawodach sportowo-pożar-
niczych. Strażacy pozyskali 
także nowy sprzęt: umundu-
rowania bojowe, dwie prze-
nośne radiostacje i zestaw 
fantomów. Na ten rok posta-
wili sobie ambitny cel kupna 
pompy elektrycznej i zesta-
wu ratownictwa techniczne-
go.

Zebranie OSP Księginice 
odbywało się w dzień uro-
dzin wójta i tuż po Dniu Ko-
biet. Szef gminnego samo-
rządu był miło zaskoczony 
tortem, a obecne na sali pa-
nie pięknymi różami.

(RED)  

Sprawozdawcze zebrania 
OSP zakończone

Krzeczyn Wielki zakończył cykl zebrań 
sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Lubin za 2018 rok. Tak jak we wszystkich 
jednostkach zarząd jednogłośnie otrzymał 
absolutorium.

Nasi strażacy nigdy nie odmawiają pomocy a kiedy trzeba ratują ludzkie życie i mienie. Bardzo 
angażują się także w działalność prewencyjną  i profilaktyczną. Coroczne zebrania sprawozdawcze, 

na których podsumowuje się ich działalność i udziela zarządowi absolutorium są zawsze 
doskonałą okazją do wyrażenia słów uznania i podziękowania za pracę 

i zaangażowanie. Takie podziękowania składał  wszystkim wójt Tadeusz Kielan.

W OSP w Krzeczynie Wielkim rośnie 
już trzecie pokolenie strażaków 
ochotników. Po dziadku Janie 
i tacie Marcinie w bojowym 
stroju na ostatnim 
zebraniu zaprezentowała 
się pięcioletnia Krysia 
Trafidło.

– Dziękuję wam za to, że jesteście, że zawsze kiedy potrzebuję 
mogę na was liczyć, zarówno w sprawach wsi ale i również 
dotyczących naszej gminy- mówił radny i sołtys Jan Olejnik.
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Kary i cofnięcie dopłat za wypalanie traw 
Nadeszła wiosna, tempe-

ratury są coraz wyższe. Na 
łąkach widać wyschnięte, 
martwe trawy, które w wielu 
miejscach mogą być celowo 
podpalane. Niektórzy upa-
trują w takim działaniu za-
biegów użyźniających glebę. 
Nic bardziej mylnego. 

Jest to bezsensowny, nie-
bezpieczny i bardzo szkodli-
wy proceder, a za wzniecanie 
pożarów przewidziane są 
dotkliwe kary, również fi-
nansowe. Jak co roku 
ARiMR przestrzega, ile złe-
go przynosi ten proceder 
i apeluje o zaprzestanie wio-
sennego wypalania suchych 

traw.
Ustawa o ochronie przy-

rody i o lasach zabrania wy-
palania traw na łąkach, po-
zostałości roślinnych na nie-
użytkach, skarpach kolejo-
wych i rowach przydroż-
nych. Za nieprzestrzeganie 
tych zakazów grożą wysokie 
kary. Kodeks wykroczeń 
przewiduje nawet 5 tys. zł 
grzywny za wypalanie traw. 
Znacznie surowszą karę po-
niesie osoba, która podpala-
jąc trawy, spowoduje zagro-
żenie życia i zdrowia innych 
ludzi albo mienia np. budyn-
ków. W tym wypadku Ko-
deks karny przewiduje karę 
więzienia od roku do 10 lat.

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
również może nakładać do-
tkliwe kary finansowe, jeśli 
stwierdzi, że rolnik wypala 
grunty rolne. Zakaz wypala-
nia gruntów rolnych to je-
den z warunków, który zobo-
wiązani są przestrzegać rol-
nicy ubiegający się o płatno-
ści bezpośrednie oraz płat-
ności obszarowe w ramach 
PROW 2014-2020. Brak ich 
przestrzegania może dopro-
wadzić do zmniejszenia 
płatności o 3%. To oznacza, 
że o tyle mogą być pomniej-
szone wszystkie płatności 
bezpośrednie, jeśli rolniko-
wi udowodni się, że wypalał 

trawy na którymkolwiek 
z posiadanych przez niego 
gruntów. 

Wypalanie traw nie ma 
sensu - jest szkodliwe i nie-
bezpieczne. Po przejściu po-
żarów ziemia na „wypaleni-
skach” staje się jałowa. Pło-
mienie zabijają np. dżdżow-
nice i hamują naturalne zja-
wisko gnicia pozostałości 
roślinnych, dzięki któremu 
tworzy się urodzajna war-
stwa gleby. Nie koniec na 
tym, ogień zabija także owa-
dy np. pszczoły i dziko żyją-
ce zwierzęta takie jak jeże, 
zające, lisy czy kuropatwy 
oraz niszczy ich siedliska.  

(ARiMR) 

Wyboru Sołtysa Roku do-
konano podczas tradycyjne-
go spotkania z okazji Dnia 
Sołtysa. W tym roku zorgani-
zowano je w świetlicy w Krze-
czynie Małym. Oprócz sołty-
sów obecnej kadencji zapro-
szono na nie wszystkich soł-
tysów z poprzedniej kaden-
cji, radnych, dyrekcję Ośrod-
ka Kultury Gminy Lubin, 
Gminnej Biblioteki Publicz-

nej, Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej  oraz 
tych szefów referatów Urzę-
du Gminy, z którymi na co 
dzień sołtysi współpracują. 
Spotkanie miało bardzo uro-
czysty charakter i uświetnił je 
występ zespołu Osieczanki, 
który tak bardzo się podobał, 
ze były i bisy.

– Dziękuję sołtysom po-
przedniej kadencji za wyko-

naną pracę i poświęcenie. 
Może brzmi to górnolotnie, 
ale byliście naprawdę bar-
dzo  zaangażowani i oddani 
działaniom na rzecz gminy, 
a jesteście łącznikami po-
między mieszkańcami 
a urzędem gminy – mówił 
Tadeusz Kielan wójt Gminy 
Lubin. – Sołtysom nowej ka-
dencji gratuluję wyboru i ży-
czę sobie i wszystkim, uda-
nej współpracy i skuteczne-
go rozwiązywania proble-
mów.

Wójt, jego zastępca Bar-
tosz Chojnacki oraz prze-
wodniczący Rady Gminy 
Norbert Grabowski,  oprócz 
przekazania słów uznania, 
wręczyli wszystkim drobne 
upominki z okazji Dnia Soł-
tysa.

– W tzw. „zestawie sołty-
sa” mamy dla was latarkę, 
żeby wam na co dzień poma-
gała szukać dziury w całym. 
Fartuszek kuchenny, żeby-
ście także w domu przy przy-
słowiowych garach czuli się 
gospodarzami oraz ekolo-
giczną torbę, byście porzucili 

jednorazowe reklamówki fo-
liowe i świecili przykładem 
dla całej gminy – mówiła 
z uśmiechem Anna Marzec 
kierownik referatu gospodar-
ki komunalnej i ochrony śro-
dowiska Gminy Lubin.

Kulminacją spotkania by-
ło  przedstawienie pięciu no-
minatów do nagrody Sołtysa 
Roku 2018. Tego wstępnego 
wyboru dokonali sołtysi, 
radni i przedstawiciele 
gminnych jednostek i urzę-
du. Wśród osób nominowa-
nych znaleźli się: Elżbieta 
Białosiewicz sołtys Chróst-
nika, Justyna Curyło sołtys 
Ustronia, Renata Jężak soł-
tys Czerńca, Eugeniusz 
Wawryk sołtys Miłosnej oraz 
Czesław Niemiec sołtys Bu-
kownej.

W kolejnym tajnym głoso-
waniu, w którym brali udział 
już tylko sołtysi poprzedniej 
kadencji i radni obecni na 
spotkaniu, najwięcej punk-
tów uzyskał Czesław Nie-
miec, który tym samym zo-
stał Sołtysem Roku 2018. 
A oto co o nagrodzonym mó-
wią jego koledzy sołtysi 
i mieszkańcy Bukownej: „Po-
mocny dla mieszkańców, an-
gażuje do integracji, ma do-
bry kontakt z ludźmi, chętnie 
pomaga innym, bierze czyn-
ny udział w występach arty-
stycznych i konkursach, nie 
gwiazdorzy tylko robi co trze-
ba, dobry kolega”

Nic dodać , nic ująć – gra-
tulujemy tytułu!!!

(SR)  

Czesław Niemiec z Bukownej Sołtysem Roku 2018 

W wyniku 
dwuetapowego 
tajnego 
głosowania, 
spośród pięciu 
nominowanych 
osób, wybrano 
Sołtysa Roku 
2018 Gminy 
Lubin. Został 
nim Czesław 
Niemiec, który już 
czwartą kadencję 
jest sołtysem 
Bukownej. 
Bukowna co 
roku w Noc 
Świętojańską 
przyciąga licznych 
gości, a sam sołtys 
o swojej wsi mówi: 
„Nikt się tam nie 
nudzi, mieszkańcy 
są chętni do 
współpracy 
i dzięki temu wiele 
się dzieje”. 

TAM SIĘ NIKT 
NIE NUDZI…  

Czesław Niemiec jest sołtysem już czwartą kadencję. Świetnie odnajduje 
się także na scenie, grając biorąc czynny udział we wszystkich wydarzenia 
artystycznych przygotowywanych przez społeczność Bukownej. 

Galę z okazji Dnia Sołtysa uświetnił występ 
zespołu Osieczanki.   

naną pracę i poświęcenie. 
Może brzmi to górnolotnie, 
ale byliście naprawdę bar-
dzo  zaangażowani i oddani 
działaniom na rzecz gminy, 

jednorazowe reklamówki fo-
liowe i świecili przykładem 
dla całej gminy – mówiła 
z uśmiechem Anna Marzec 
kierownik referatu gospodar-
ki komunalnej i ochrony śro-

TAM SIĘ NIKT TAM SIĘ NIKT 
NIE NUDZI…  



¹⁷STRONA SENIORA

Seniorzy wyruszają 
na szklak 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt i Rada Seniorów Gminy Lubin yy
zapraszają na wycieczkę  ppp jjją yyyy ę

dla seniorów zamieszkałych na terenie  yy
Gminy Lubin w wieku +50 

 

 

 

 

Wyjazd w dniu 23 maja 2019r. 
godz. 8:00 parking (Kaufland Lubin). Planowany powrót do godz. 18:00. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. 
Wycieczka turystyczno - krajoznawcza  

pn.: „Walory Kulturowe podnóża Gór Kaczawskich” 
        

Pławna  
- Zamek Legend Śląskich 
- Arka Noego  
- Gród Rycerski  
- udział w warsztatach kowalstwa  
artystycznego, ceramiki  
lub litografii (do wyboru) 

 
 
Siedlęcin 
Wieża Książęca z XIV wieku, jeden z najważniejszych zabytków średniowiecza w Polsce.        
W jej wnętrzu znajdują się malowidła ścienne o wyjątkowej tematyce, bowiem nawiązują     
do legendy sir Lancelota, Rycerza Okrągłego Stołu na dworze Króla Artura.  

 
Uwieńczeniem wycieczki będzie Perła Zachodu, 
malowniczo usytuowane miejsce tuż nad krawędzią 
stromego urwiska, będącego jednocześnie linią brzegową 
jeziora Modre. Z  tarasu oraz wieży widokowej, rozpościera 
się ujmująca panorama jeziora Modrego         i otaczające 
go skałki. W tamtejszej restauracji będzie można się 
posilić, wypić kawę lub zjeść pyszne ciasto. 

 
 
 
 

    Uczestnik wycieczki ponosi koszt 45 zł 
      We własnym zakresie: napoje i posiłki oraz inne bilety wstępu  

poza programem wycieczki. 
 

Cena wycieczki obejmuje ♦ przejazd autokarem ♦ wstępy do Zamku Śląskich Legend  
♦ wejście na wieżę w Siedlęcinie ♦ udział w warsztatach ♦ opiekę pilota 

 
Wycieczka w części finansowana ze środków Gminy Lubin. 

 
Zapisy i wpłaty w biurze O/PTTK w Lubinie, Rynek 22 (8:00-16:00) do 10 maja 2019r. 

 
tel. 668 837 857, pttkolubin@interia.pl 

Wpłaty w biurze O/PTTK, Rynek 22 
lub na rachunek bankowy: 

29 1090 2082 0000 0005 4600 4201

 Podmiotom działającym na 
rzecz osób starszych przysługu-
ją dwa miejsca w Radzie Senio-
rów , po jednym reprezentancie 
zgłaszał także Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin, Rada Gminy Lu-
bin oraz wójt.  

Przypomnijmy, że celem dzia-
łalności Rady jest integracja 

środowiska osób starszych, 
wzmacnianie ich udziału w ży-
ciu społeczności lokalnej, a tak-
że sprzyjanie solidarności mię-
dzypokoleniowej. Kadencja 
członków rady trwa tyle samo 
co kadencja Rady Gminy, czyli 
około 5 lat. Rada wybiera ze 
swojego grona przewodniczą-
cego i zastępcę w głosowaniu 
tajnym. Przewodniczący jest 
odpowiedzialny za zwoływanie 
posiedzeń Rady, organizowanie 
jej pracy oraz reprezentowanie 
Rady na zewnątrz.

Pod koniec lutego członkowie 
Rady Seniorów Gminy Lubin II 
kadencji uroczyście odebrali 
nominacje, wybrali swoje wła-
dze i ustalili priorytety na 
najbliższy czas. Przewodniczą-
cą Rady została Janina Mucha, 
jej zastępcą Anna Rawska.  Se-
niorzy zapowiadają wielopoko-
leniowe wycieczki i spotkania, 
konkursy, wystawy a nawet 
chcą stworzyć kalendarz senio-
ra. 

- Zaangażowanie i udział 
osób starszych w organizowa-

nych przez nas przedsięwzię-
ciach jest trudny do przecenie-
nia.  Macie bogaty bagaż do-
świadczeń i wnosicie bardzo 
wiele dobrego do naszej lokal-
nej społeczności – mówił Tade-
usz Kielan wójt Gminy Lubin 
wręczając każdemu  nominacje 
do II kadencji Rady Seniorów 
Gminy Lubin. 

Członkowie nowej Rady dys-
kutowali na temat priorytetów 
pracy na najbliższy okres. 
Wśród nich wyszczególniono 
przede wszystkich szkolenie 
z metod i możliwości działania 
Rady Seniorów, wielopokole-
niowe wycieczki i spotkania, or-
ganizację konkursu i wystawy 
o naszych wsiach, czy też utwo-
rzenie kalendarza seniora. Zde-
cydowano także, że członkowie 
Rady będą się spotykali tak jak 
Rada I kadencji, regularnie co 
dwa miesiące.

(SR)

Wycieczkę rozpocznie wizyta w miejscowości Pławna, 
podczas której zaplanowano zwiedzanie Zamku Śląskich 
Legend, Arki Noego, Grodu Rycerskiego oraz  udział 
w warsztatach kowalstwa artystycznego, ceramiki lub 
litografii.
Drugim punktem w programie wycieczki jest Siedlęcin, 
gdzie znajdują się Wieża Książęca z XIV wieku, jeden 
z najważniejszych zabytków średniowiecza w Polsce oraz 
wyjątkowe malowidła ścienne z legendą o rycerzu króla 
Artura sir Lancelocie.
Zwieńczeniem wycieczki będzie Perła Zachodu, 
malowniczo usytuowane miejsce tuż nad krawędzią 
stromego urwiska, będącego jednocześnie linią brzegową 
jeziora Modre.

O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń. 
Ilość miejsc jest ograniczona.

Wyjazd godz. 8.00 parking (Kaufland Lubin). Planowany 
powrót do godz. 18.00. Uczestnik wycieczki ponosi koszt 
w wysokości 45 zł. We własnym zakresie: napoje i posiłki 
oraz inne bilety wstępu poza programem wycieczki.
Cena wycieczki obejmuje ♦ przejazd autokarem ♦ wstępy 
do Zamku Śląskich Legend ♦ wejście na wieżę w Siedlęcinie 
♦ udział w warsztatach ♦ opiekę pilota.

Wycieczka w części finansowana jest  ze środków Gminy 
Lubin.
Zapisy i wpłaty w biurze O/PTTK w Lubinie, Rynek 22 (8.00-
16.00) do 10 maja 2019 r., tel. 668 837 857, pttkolubin@
interia.pl  Wpłaty w biurze O/PTTK, Rynek 22 lub na 
rachunek bankowy: 29 1090 2082 0000 0005 4600 4201.

WÓJT GMINY LUBIN ORAZ RADA SENIORÓW 
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W WYCIECZCE TURYSTYCZNO 

– KRAJOZNAWCZEJ SZLAKAMI PODNÓŻA GÓR 
KACZAWSKICH. ZAPROSZENIE KIEROWANE JEST DO 
SENIORÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY 

WIEJSKIEJ LUBIN W WIEKU 50+. WYJAZD ODBĘDZIE SIĘ 
23 MAJA A ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE 

BĘDĄ DO 10 MAJA 2019 R.

NOWA RADA SENIORÓW 
GMINY LUBIN 
Zarządzeniem wójta Gminy Lubin  powołano skład II kadencji Rady 
Seniorów Gminy Lubin. Zgodnie ze statutem w skład Rady wchodzi 11 
osób. Kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy gminy i spośród nich 
wylosowano sześciu reprezentantów.

Poprzednią i historyczną, bowiem pierwszą Radę Seniorów Gminy Lubin stanowili: Emilia 
Bojko, Jan Hawrysz, Ryszard Kirsz, Danuta Kowalewska, Jan Olejnik, Janina Mucha, 
Wiesław Mucha, Anna Rawska – wiceprzewodnicząca, Inna Rogalska –  przewodnicząca, 
Barbara Tórz i Stanisława Zazula. W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Lubin 
dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie.

RADA SENIORÓW II KADENCJI
Maria Galuba
Tadeusz Wodziczka
Wiesław Mucha
Eugeniusz Wawryk
Stanisława Zazula
Alicja Maćkowiak
Anna Rawska – z-ca przewodniczącej
Emilia Bojko
Janina Mucha – przewodnicząca
Barbara Tórz
Jan Olejnik

Przewodniczącą Rady została 
Janina Mucha



¹⁸ KULTURA

Od Paryża, przez 
Włochy i Rosję, aż 
do Ameryki Północ-
nej wiodła muzycz-
na podróż, w którą 
artyści zabrali 
publiczność pod-

czas koncertu z okazji 
Dnia Kobiet. W świetlicy 
w Osieku wystąpili artyści 
scen warszawskiej i białoru-
skiej Barbara Twardosz-
-Droździńska, śpiewaczka 
oraz Leonid Wolodko tenor, 
pieśniarz i poeta.

Koncert 
„Być kobie-
tą”, którego 
inicjatorem 
był wójt Tade-
usz Kielan to mu-
zyczny prezent 
z okazji obchodzonego nie-
dawno Dnia Kobiet, zorgani-
zowany przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Kultural-
nym „Krajobrazy”. Artyści za-
brali publiczność w niezwykłą 
muzyczną podróż, wykonując 
standardy muzyki rozrywko-

wej w wielu ję-
zykach.

Muzyka 
spod dachów 

Paryża, słonecz-
nej Italii, przez ro-

syjskie romanse i prze-
boje Elvisa Presleya – to tylko 
część zaprezentowanego re-
pertuaru.

Nie zabrakło przepięknych 
polskich utworów od czasów 
big beatu do współczesnych, 
które wspólnie z artystami 
śpiewali uczestnicy koncertu.

Całość  wyreżyserowała 
i poprowadziła z wdziękiem 
i nutą humoru aktorka Aure-
lia Sobczak, bawiąc licznie 
zgromadzoną publiczność 
anegdotami, w których nie za-
brakło wątków damsko – mę-
skich.

Ten niezapomniany wieczór 
zakończyły owacje na stojąco, 
a potem były życzenia i kwiaty 
dla każdej z uczestniczek kon-
certu, wręczane przez radnych 
gminy i sołtysów.

(oprac. OKGL)

Muzyczna podróż z owacjami na stojąco 

Magdalena 
Dubińska, 
na co dzień 
dostrzegająca 
i wspierająca 
ludzi kultury 
z naszego 
regionu, 
tym razem 
sama została 
dostrzeżona 
i wyróżniona. 

Dyrektor OKGL znalazła 
się w zaszczytnym gronie lau-
reatów plebiscytu „Gazety 
Wrocławskiej” Osobowość 
Roku 2018 w kategorii kultura 
obok dyrektora Filharmonii 
Dolnośląskiej Tomasza Jan-
czaka, skrzypaczki Sary Dra-
gan czy wokalistki Pauliny 
Lendy-Kozub.

Kandydatów do zaszczytne-
go tytułu nominowała redak-
cyjna kapituła pod przewodni-
ctwem redaktora naczelnego 
„Gazety Wrocławskiej” Arka-

diusza Franasa.
– Już od początku grudnia 

nasi dziennikarze, którzy co-
dziennie opisują życie w dol-
nośląskich miastach i powia-
tach, dokonywali przeglądu 
swoich publikacji z całego ro-
ku, na bazie czego zapropono-
wali nominacje kandydatów. 
Oprócz tego, przyjmowane 
były także zgłoszenia od Czy-
telników, które kapituła wzięła 
pod uwagę udzielając nomi-
nacji – tłumaczy Arkadiusz 
Franas.

Plebiscyt odbywał się dwu-
etapowo. Najpierw wybierano 
Osobowości Roku w najwięk-
szych miastach i powiatach 
Dolnego Śląska.  W powiecie 
lubińskim Magdalena Dubiń-
ska bezapelacyjnie zwyciężyła 
pokonując m.in. dyrektorów 
Muzeum Historycznego i Cen-
trum Kultury Muza.

– Dziękuję za nominację 
oraz wszystkim, którzy na 
mnie głosowali, to niezwykłe 
wyróżnienie. Nagrody nie 
traktuję indywidualnie, to do-

cenienie  pracy całego 
zespołu. Cieszę się, że 
działalność Ośrodka Kultu-
ry Gminy Lubin została do-
strzeżona w regionie. To efekt 
kilkuletniej pracy, tworzenia 
projektów, w które zaangażo-
wała się tak szeroka rzesza 
mieszkańców gminy Lubin. 
Bez nich nasza praca nie mia-
łaby sensu, to właśnie ta 
wspólna interakcja rozwija 
kulturę w gminie. Powstają 
nowe inicjatywy, przybywają 
nowe grupy, a istniejące wciąż 
się rozwijają i promują nas nie 
tylko w Polsce ale także poza 
jej granicami – mówi Magda-
lena Dubińska, dyrektor 
OKGL.

Dorobek Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin w ostatnich la-
tach – to m.in. wydany prze-
piśnik „Smakołyki gminy Lu-
bin”, w którym przedstawione 
zostały utalentowane koła go-
spodyń i ich przepisy zwycię-
żające podczas gminnych wy-
darzeń wpisanych do kalenda-
rza Imprez Kulinarnych Dol-
nego Śląska. Imprezy organi-
zowane przez OKGL zyskują 
coraz więcej sympatyków już 
nie tylko wśród mieszkańców 

gminy ale 
całego regionu.

– Ogromnie cieszy fakt, że 
ustanowiona przez nas nagro-
da Anioły Kultury Gminy Lu-
bin pozwala odkryć tak wiele 
utalentowanych mieszkań-
ców, którzy dotąd tworzyli 
w zaciszu domowym. Stała się 
ona gminnym świętem kultu-
ry – dodaje dyrektor Magdale-
na Dubińska.

Ostatni rok w OKGL to 
przede wszystkim rok teatru. 
„Wybieram teatr” – to projekt, 
w którym mieszkańcy gminy 
kształcili się pod okiem zawo-
dowych aktorów i instrukto-
rów. Efektem tej pracy było 
powstanie niezwykłych spek-
takli.

– Dzięki nawiązanej współ-
pracy z Teatrem Polskim, zo-
baczyliśmy teatr i pracę akto-
rów od kulis. Ten projekt zo-
stał znakomicie oceniony 
przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa  Narodowego, 

które postano-
wiło przyznać środ-

ki na jego kontynuację. Pod-
sumowując ubiegły rok nie 
sposób nie wspomnieć o wy-
stawie „Gmina Lubin-wczoraj 
i dziś”, której pomysłodawcą 
był wójt Tadeusz Kielan. To 
wielkie przedsięwzięcie zreali-
zowane przez OKGL zaowo-
cowało powstaniem interak-
tywnej wystawy dawnych 
i współczesnych przedmiotów 
życia codziennego. Ta wysta-
wa wciąż się rozwija, trafiają 
do nowe eksponaty podaro-
wane przez mieszkańców 
gminy. Mamy wiele nowych 
pomysłów i wierzę, że w tym 
roku uda nam się je zrealizo-
wać – podsumowuje Magda-
lena Dubińska.

Statuetki Osobowość Roku 
2018 „Gazety Wrocławskiej” 
wręczone zostały podczas 
uroczystej Gali Plebiscytu 
w Dolnośląskim Centrum Fil-
mowym we Wrocławiu.

(MG)

OSOBOWOŚĆ 
ROKU 2018 
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- To docenienie  pracy całego zespołu. Cieszę 
się, że działalność Ośrodka Kultury Gminy Lubin 
została dostrzeżona w regionie – mówi Magdalena 
Dubińska. 

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin laureatką plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” 
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Oliwia Stefanowska ze Szkoły Podstawowej im. 
św. Dominika Savio w Lubinie zdobyła Grand 
Prix kolejnej edycji Przeglądu Teatru Jednego Ak-
tora pod nazwą „Bliżej Teatru”, zorganizowane-
go przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Tego-
roczny przegląd zgromadził rekordową liczbę 
uczestników. Swoje aktorskie umiejętności zapre-
zentowało aż 31 osób. 

Monodramy oceniało jury w składzie Gabriela 
Mikityn, instruktor teatralny, Wioletta Olech - 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ra-
szówce oraz Teresa Kot, założyciel oraz instruktor 
grup teatralnych działających przy OKGL. 

Jurorzy po burzliwych obradach nagrodę głów-
ną przyznali Oliwii Stefanowskiej z Salezjańskiej 
SP im. św. D. Savio w Lubinie. W kategorii do 8 
lat trzy równorzędne trzecie nagrody otrzymali: 
Monika Jakowyszyn ze SP nr 8 im. J. Wyżykow-
skiego w Lubinie, Letycja Mazurek z Salezjań-
skiej SP im. św. D. Savio w Lubinie oraz  Szymon 
Świderski z Salezjańskiej SP im. św. D. Savio w 
Lubinie

W grupie wiekowej 9 - 10 lat najlepsza była Iga 
Frankowska ze SP nr 14 im. Gen. Broni Stanisła-
wa Maczka w Lubinie. Laureatkami w kategorii 
od 12 lat zostały Zuzanna Baran z Ośrodka Kul-
tury Gminy Lubin oraz Milena Biały ze SP nr 14 
im. Gen. Broni Stanisława Maczka w Lubinie.  

Najmłodszym uczestnikiem tegorocznego 
przeglądu była Daria Marcinek z Przedszkola im. 
Jana Pawła  II w Raszówce.   (OKGL/MG)  

„Spacerem przez życie” – koncert w Niemstowie
Biblioteka, sołtys, radny i rada 
sołecka wsi Niemstów 
przygotowali dla mieszkańców 
Niemstowa i okolic spotkanie, 
na które zaproszono poetów: 
Katarzynę Georgiou oraz jej 
ojca  Piotra Stanisława Issela. 
Goście zaprezentowali swoją 
twórczość literacką, podzieli się 
swoimi przeżyciami 
i doświadczeniami. Utwory 
literackie przeplatał śpiew 
w wykonaniu Mariusza 
Świnkowskiego. Trzy pokolenia 
w poezji i piosence!
Spotkania kilku pokoleń – 
dziadków, rodziców i dzieci, 
dzielenie się swoimi 

wspomnieniami, emocjami, 
wspólne spędzanie czasu - tak 
ważne w naszym życiu, stają się 

niestety rzadkością. W ciągłym 
pospiechu, zmęczeniu, nawale 
pracy i problemów zapominamy, 

jak istotne jest znalezienie 
czasu na chwilę refleksji, 
odpoczynku, spotkania ze 
znajomymi. Wśród nas są na 
szczęście ludzie, którzy chcą to 
zmienić. Wspólnie podjęli trud 
zorganizowania wspaniałego 
koncertu poetycko-muzycznego 

pod pięknym tytułem 
„Spacerem przez życie”. 
Koncerty w Niemstowie powoli 
wpisują się w tradycję tej 
miejscowości. Liczny udział 
mieszkańców potwierdza 
potrzebę takich spotkań, 

a uśmiech na ich twarzach, 
zadowolenie i pozytywne emocje 
wywołane obcowaniem zarówno 
sztuką jak i znajomymi.

 (GBP) 

BIBLIOTEKA DZIĘKUJE ZA WSPÓŁPRA-
CĘ WŁODARZOM NIEMSTOWA, A MIESZ-
KAŃCOM ZA UDZIAŁ W KONCERCIE!  

Kolejną edycję 
konkursu 
tradycyjnie już 
przygotowała 
Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego 
w Raszówce, a nad 
całością czuwała 
Agata Szczytyńska 
– nauczycielka 
języka polskiego 
i historii.

Atmosferę twórczej rywali-
zacji podkreślała dekoracja 
sceny, na której pasł się 
uskrzydlony koń oraz wystawa 
książek przygotowana przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Raszówce. Uczniowie obej-
rzeli także prezentację, w któ-

rej Joanna Nyklewicz przybli-
żyła sylwetki patronów roku 
2019. Gościem specjalnym eli-
minacji był Bartosz Chojnacki 
zastępca wójta Gminy Lubin.

W konkursie jury oceniało 
prezentacje 27 uczniów ze szkół 
podstawowych w Krzeczynie 
Wielkim, Niemstowie, Raszów-
ce, Siedlcach, Szklarach Gór-
nych oraz Gimnazjum Wiej-
skiego w Lubinie.  Komisja kon-
kursowa w składzie: Barbara 
Tórz – kierownik Referatu 
Oświaty, Magdalena Dubińska 
– dyrektor Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin, Wioletta Olech – 
dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Raszówce oceniała 
prezentacje pod względem do-
boru repertuaru, interpretację 
utworu, kulturę słowa i ogólny 
wyraz artystyczny.

Uczniowie szkół podstawo-
wych z klas IV-VI wykonywali 
jeden utwór (poezja, fragment 

prozy lub poezja śpiewana). 
Laureatami zostali:
  I miejsce: Amelia Prętka 

ze Szkoły  Podstawowej  
im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim
  II miejsce: Kinga Szum-

lańska ze Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Siedlcach
  III miejsce: Alicja Wa-

szewska ze szkoły Podsta-
wowej im Orła Białego 
w Raszówce
  wyróżnienie: Kamil Kli-

maszka ze Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Kor-
czaka w Niemstowie

Uczniowie starsi, uczęszcza-
jący do klas VII – VIII szkół 
podstawowych oraz III klasy 
gimnazjum,  rywalizowali pre-
zentując dwa utwory ( poezja 
i fragment prozy lub dwa utwo-
ry poezji śpiewanej).  W tej gru-
pie zwycięzcami zostali:

  I miejsce: Wiktoria Ogło-
zińska ze Szkoły Podsta-
wowej w Krzeczynie Wiel-
kim
  II miejsce: Nikola Koza 

ze Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Ra-
szówce
  III miejsce: Zuzanna 

Szczypczyk ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Niemstowie;
Dorota Sobuś ze szkoły 
Podstawowej im Orła Bia-
łego w Raszówce
  wyróżnienie:  Jakub Ski-

bik ze szkoły Podstawowej 
im Orła Białego w Ra-
szówce

Oczekiwanie na werdykt ju-
ry, uczestnicy i goście spędzili 
na pogawędkach przy stole 
pełnym smakołyków przygo-
towanych przez panie ze 
szkolnej stołówki w Raszówce 
i mamy z Rady Rodziców.

(MM)

Rekord na 
Przeglądzie Teatru 
Jednego Aktora 

W świetlicy wiejskiej w Raszówce odbyły się  Gminne Eliminacje XXV Regionalnego, 
64 Dolnośląskiego oraz XXIV Dolnośląskiego Konkursu Literackiego PEGAZIK. 

PEGAZIK 
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Podwójna wizyta u dostojnych Jubilatów
Aż dwoje mieszkańców Raszówki odwiedził 
w jednym dniu wójt Tadeusz Kielan z kwiatami 
i życzeniami. 90. urodziny obchodziła Wiktoria 
Kubacka i Józef Moździoch. W rodzinnej atmosferze 
wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami zacni 

seniorzy świętowali swoje urodziny. Życzenia 
zdrowia i dalszego życia w szczęściu, szanownym 
jubilatom złożyli wójt Tadeusz Kielan, radny Marcin 
Nyklewicz oraz sołtys Raszówki Tadeusz Kosturek.
Wiktoria Kubacka przyjechała do Polski z Syberii 
w 1942 roku. Jej cała rodzina została tam zesłana, 
dzieciństwo spędziła ciężko pracując w lesie, aby 
dostać za to kawałek chleba. Po powrocie do Polski 
zamieszkali w Mierzowicach, w 1951 roku przyjechała 
do Raszówki „za pracą”. Po śmierci rodziców w 1952 
opiekowała się swoim młodszym rodzeństwem 
ponieważ tylko ona była pełnoletnia. Początkowo 
pracowała w tartaku, jako „kawiarka”, w tamtych 
czasach tak nazywano stanowisko baristy. Codziennie 
o 4 rano szła do tartaku, aby zaparzyć pracownikom 
pyszną kawę na rozpoczęcie dnia. Nie dane jej było 
długo pracować. Urodziła troje dzieci: Juliannę, 
Danutę oraz Tadeusza, wtedy zrezygnowała z pracy 
w tartaku i zajęła się gospodarstwem. Hodowała 
krowy i kury i utrzymywała się z tego co dała praca na 
roli. Jak widać życie nie rozpieszczało pani Wiktorii, 
jednak teraz ma troskliwą opiekę w domu swojej córki 
Danuty.  Babcię Wiktorię często odwiedza sześcioro 
wnuków wraz z czwórką prawnucząt, których się 
doczekała.

Józef Moździoch urodził się w powiecie mieleckim, 
w województwie rzeszowskim, miał  liczną rodzinę 
i pięcioro rodzeństwa.  W 1947 roku z całą rodziną 
przeprowadzili się na ziemie odzyskane szukając 
pracy. Początkowo zamieszkał w Koźlicach gdzie 
dostał pracę na kolei. Tam poznał swoją żonę 
Janinę i przeprowadzili się do Raszówki. Oboje 
pracowali w Polskich Kolejach Państwowych, 
a w 1952 roku wzięli ślub w Kościele w Zimnej 
Wodzie. Do emerytury pan Józef pracował jako 
nastawniczy. Wraz z żoną Janiną  wychowali troje 
dzieci:  Irenę, Zbigniewa i Janusza oraz doczekali się 
sześcioro wnuków oraz czterech prawnuków. Pan 
Józef zapytany jakie wydarzenia utkwiły w jego 
pamięci najbardziej, odpowiada że wojna.
- Byłem nieświadomy zagrożenia kiedy starsi 
wysłali mnie żebym sprawdził jak daleko są ruscy, 
bo front się zbliżał. Wszedłem na gruszę i tam 
złapał mnie Niemiec. Chciał do mnie strzelać 
i spadłem z tej gruszki, on wtedy mnie kopnął 
i spytał dlaczego szpieguję. Odpowiedziałem mu, 
że byłem głodny i po to tam wlazłem. Na drugi 
dzień w tym miejscu gdzie stał Niemiec była wielka 
dziura, chyba go ruscy namierzyli i pocisk 
wystrzelili. Do dziś zastanawiam się jakim cudem 

przeżyłem 2 kilometry od linii frontu- opowiada 
pan Józef.
Szanownym solenizantom życzymy wielu lat 
w zdrowiu wśród kochającej rodziny.

(AI)

To kolejna historia, pokazująca 
trud powojennych lat, podczas 

których na Ziemiach Zachod-
nich budowano polskość.

Pani Genowefa urodziła się 
w miejscowości Micigózd, 
w powiecie Piekoszów, w ów-
czesnym  województwie kiele-

ckim. W rodzinnej miejscowo-
ści dane jej było spędzić tylko 

dzieciństwo. Jako czternastolat-
ka zmuszona została do opusz-

czenia Micigozdu.
– To była niedziela, łapankę zor-

ganizowano tuż po mszy świętej, 
gdy wychodziliśmy z kościoła. Wy-

wieziono nas  „na roboty” do Nie-
miec, tak jak staliśmy. W grudniu 
skończyłam 14 lat, a to był luty. Ni-
komu to nie przeszkadzało, liczyły 
się ręce do pracy. Pracowaliśmy  na 
roli, spaliśmy na strychu z prześwi-
tującym od dziur dachem – opowia-
da pani Genowefa.

Z pobytem w Niemczech wiążą się 
także dobre wspomnienia. To tam pa-
ni Genowefa poznała swojego męża 
Władysława i odtąd szli wspólną dro-
gą, która ostatecznie zaprowadziła 
ich do Osieka.

– Wojna nas oszczędziła, pod tym 
względem, że nie straciliśmy nikogo 

z najbliższej rodziny. Po powrocie 
z Niemiec zamieszkaliśmy z mamą 
męża, ale tam niestety nie było dla 
nas pracy. Wszyscy mówili, że na Zie-
miach Zachodnich jest lepiej, więc 
przyjechaliśmy. Była tu już siostra ta-
ty, która nam pomogła się urządzić – 
wspomina Jubilatka

Tu faktycznie praca się znalazła, 
a z czasem także dom. Pani Genowefa 
najpierw zajmowała się rolą, potem 
pracowała m.in. w służbie zdrowia 
i kombinacie.

Jej pasją, która pozwoliła zadbać 
o rodzinę, było robienie na drutach. 
Dlatego każdy z synów mógł liczyć na 
własnoręczne zrobione przez mamę 
swetry, skarpetki czy czapki. A synów 
miała pani Genowefa ośmiu. Docze-
kała się także jedenaściorga wnucząt 
i pięciorga prawnucząt.

Życzenia dalszych lat w zdrowiu, 
w otoczeniu najbliższych złożył do-
stojnej jubilatce Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin. Był tort, kwiaty i pre-
zenty…

(MG)

95 lat Rozalii 
Rębisz 

Najstarsza mieszkanka 
wsi Kłopotów obchodziła 
95. urodziny. Z tej okazji 
z pięknymi kwiatami, upo-
minkami, prezentami i ży-
czeniami, odwiedziła ją nie 
tylko najbliższa rodzina ale 
także Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin, radny Patryk 
Jarkowiec i sołtys Kłopoto-
wa Ewa Gil. Był tradycyjny 
tort, szampan i gromkie 100 
lat!

95 letnia Rozalia Rębisz  
jest bardzo aktywna, jeszcze 
kilka lat temu odwiedzała ro-
dzinę i sąsiadów jeżdżąc po 
wsi  rowerem. Dziś w trosce 
o jej zdrowie rodzina na to nie 
pozwala, a Jubilatka która 
mieszka sama, na co dzień 
otoczona jest miłością i trosk-
liwą opieką najbliższych.

- Odwiedzamy mamę kilka 
razy dziennie pomagając 
w codziennych czynnoś-
ciach. Przynosimy też 
kolorowe gazety 
i książki, które czyta 
namiętnie, cza-
sem nawet bez 
okularów – mó-
wią troskliwi 
członkowie 
rodziny.

Kiedy pa-
trzą na Jubi-
latkę, to mi-
łość w ich 
oczach jest bar-
dzo widoczna. 
W oczy rzucają się 
też jej ciepłe kapcie 
z uroczym napisem „Su-
per Babcia”.

- Mama bardzo wcześnie 
owdowiała, nie wyszła po-
nownie za mąż i sama nas wy-
chowywała mimo, że miała 
wielu adoratorów – śmieje 
jedna z córek.

Rozalia Rębisz doczekała 
się 5-ciorga dzieci, 10-ciorga 
wnuków i 16-ściorga prawnu-
ków.  Do Kłopotowa przyje-
chała z mężem w 1946 roku 
z Komorowa na Rzeszow-
szczyźnie.Miała wówczas 22 
lata.  W domu, w którym się 
osiedlili mieszkało jeszcze 
niemieckie małżeństwo, któ-
re  wyjechało z Kłopotowa do-
piero w sierpniu 1946 roku. 
W tym domu mieszka do dziś. 
W wieku  31 lat została wdo-
wą. Sama utrzymywała rodzi-
nę, gospodarując  na ponad 8 
hektarach. 

 (SR)
 

Z WIZYTĄ U DOSTOJNEJ 
JUBILATKI

Z pięknej, owianej legendą wielkich wydarzeń 
historycznych Kielecczyzny, przez Niemcy 
z okresu II wojny światowej, aż do Osieka 
wiodła życiowa droga Genowefy Krzywickiej, 
która obchodziła niedawno swoje 90. urodziny. 
Dostojną Jubilatkę odwiedził wójt Tadeusz Kielan.
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NA TEATRALNEJ 
SCENIE 
Podopieczni Ośrodka Kultury Gminy Lubin wzięli 
udział w XX Rejonowym Przeglądzie Teatru 
Jednego Aktora „Witajcie w naszej bajce” 
organizowanym w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Lubinie. W konkursie wzięło udział 49 
uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.
Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim 
poziomem przygotowania do konkursu i jury 
naprawdę miało ciężki orzech do zgryzienia. Wśród 
nagrodzonych w kategorii II: 8-12 lat znaleźli się: 
Zuzanna Baran, Maja Kaczmarek, Iga Frankowska, 
Olena Żelazna  oraz Milena Biały/ Wyróżnienie 
w kategorii szkół podstawowych otrzymała Nikola 
Gwizdał.
Opiekunem artystycznym naszych młodych 
aktorskich talentów jest Dorota Baryłkiewicz, która 
od wielu lat związana jest z Ośrodkiem Kultury 
Gminy Lubin. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!  (OKGL) 

Zaczęło się od kilku długopisów, które 
przypadkowo znalazły się w jednym miej-
scu.

– Pomyślałem, że skoro jest ich tyle, dla-
czego nie miałoby być więcej. To dało po-
czątek mojemu zbiorowi i pasji, w którą 
przerodziło się kolekcjonowanie długopi-
sów – mówi Ryszard Stasiuk. Starannie 
posegregowane i ponumerowane w domu 
zajmują całą – kupioną specjalnie w tym 
celu – gablotę.

Dzięki wystawie zbiór pana Ryszarda 
jeszcze się powiększył. O kolejne ekspona-
ty wzbogacili go Jerzy Kuś, kierownik arty-
styczny zespołu „Lejdis” oraz wójt Tadeusz 
Kielan, który sam ma pokaźną kolekcję 
długopisów.

– Wkład Gminy Lubin w moją kolekcję 
jest bardzo duży. Mam długopisy od byłego 
i obecnego wójta, radnych, a i z niejednego 
biurka w urzędzie zdarzyło mi skubnąć dłu-
gopis. Zabierałem je zresztą nie tylko 
urzędnikom, ale także znajomym, przyja-
ciołom i rodzinie, czasem pytając, a czasem 
nie – śmieje się pan Ryszard. – Mój za-
chwyt i zainteresowanie budziły także dłu-
gopisy prezenterów z telewizji, ale zdoby-
cie ich było już poza moimi możliwościami 
– dodaje.

Dużą część zbiorów stanowią także dłu-
gopisy zdobyte całkiem legalnie. – Przywo-

ziłem je ze 
wszystkich 
miejsc, w któ-
rych bywałem, 
w Polsce i za granicą. 
Nie mam jednego ulubione-
go. To jest podobnie, jak z matką, która 
ma sześcioro dzieci i wszystkie kocha tak 
samo – tłumaczy Ryszard Stasiuk.

W zbiorach pana Ryszarda znajdują się 
długopisy m.in. Niemiec, Anglii, Hiszpa-
nii, a nawet Chin.

W wernisażu wystawy uczestniczyli 
ksiądz proboszcz Jerzy Jastrzębski, miesz-
kańcy oraz wójt Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan.

– Serdecznie gratuluję tej wspaniałej ko-
lekcji. Pozwolę sobie zacytować niemie-
ckiego poetę Johanna Wolfganga Goethe, 
który powiedział, że „kolekcjonerzy to lu-
dzie szczęśliwi”. Podpsuję się pod tym 

obiema rękami, 
a wiem coś o tym – 

mówił podczas otwarcia wy-
stawy wójt Tadeusz Kielan, sam kolekcjo-
nujący oprócz długopisów m.in. kufle, kar-
ty telefoniczne i piłki do tenisa.

Podczas wernisażu historię powstania 
długopisu przybliżyła sołtys Składowic Lu-
cyna Franczak. Został on wynaleziony 
1938 roku przez węgierskiego artystę 
i dziennikarza Laszlo Biro. Po wybuchu 
wojny uciekł on z ojczyzny i dotarł do Ar-
gentyny, gdzie ze swoim bratem 
George’em udoskonalali wynalazek.

Było także o tradycji tłustego czwartku, 
bo właśnie w tym dniu zainaugurowano 
prezentację ekspozycji.  Było to przyczyn-
kiem do częstowania gości pysznymi do-
mowymi pączkami i oponkami. Spotkanie 
przygotowane zostało przez sołtys Lucynę 
Franczak i radę sołecką, a ton wyjątkowej 
oprawie wydarzenia nadała Grażyna Bale-
wicz.  (MG) 

Pisząca 
kolekcja sołtysa 
Ponad trzy tysiące długopisów zgromadził w ciągu piętnastu lat Ryszard Stasiuk ze 
Składowic, były wieloletni sołtys tej miejscowości, a także radny Gminy Lubin. Kolekcja 
zaprezentowana została na wystawie „Moje hobby” w świetlicy w Składowicach. 

ziłem je ze 
wszystkich 
miejsc, w któ-
rych bywałem, 
w Polsce i za granicą. 
Nie mam jednego ulubione-
go. To jest podobnie, jak z matką, która 

obiema rękami, 
a wiem coś o tym – 

mówił podczas otwarcia wy-

Jeśli macie Państwo pasję, hobby czy kolekcję, 
którymi zechcielibyście podzielić się z innymi bar-
dzo prosimy o kontakt z redakcją „Wiadomości 
Gminnych”. Zależy nam, by pokazywać Miesz-
kańców Gminy Lubin, którzy realizują swoje pa-
sję.  A może sąsiad, przyjaciel czy znajomy zgro-
madził na strychu lub w szufladzie dorobek, któ-
rym warto się pochwalić? Czekamy na kontakt 
pod numerami telefonów 76 /840 31 51 i 840 31 
52 lub na informację pod mailowym adresem 
rzecznik@ug.lubin.pl 

CZEKAMY 
NA PASJONATÓW 
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SPOR TELEGRAM 
TENIS STOŁOWY 
 Dwunastu zawodników wzięło udział w Powiatowo -Gminnym 
Turnieju Tenisa Stołowego Seniorów. Grano systemem 
”rosyjskim” do dwóch porażek. Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali upominki, które wręczył sędzia główny turnieju Jerzy 
Tadla. Zwyciężył Marian Kupiecki z Obory, drugie miejsce 
wywalczył Jacek Kaliski, także mieszkaniec Obory, a na trzecim 
uplasował się Zdzisław Trojanowski z Lubina.

RASZÓWKA NIE DO ZATRZYMANIA 
W Niemstowie odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
Chłopców. Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny, które  
rozgrywały mecze  systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce, którzy wygrali 
wszystkie mecze. Kolejne miejsce zajęły reprezentacje Szkół 
Podstawowych w Siedlcach, Szklarach Górnych i Niemstowie. Na 
zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz piłki. Zwycięzcy turnieju otrzymali puchar.

HALÓWKA 

W  Lubinie odbył się Powiatowo-Gminny Turniej Halowej Piłki 
Nożnej Chłopców do lat 13.W zawodach wzięło udział sześć 
drużyn, które podzielone na dwie grupy, rozgrywały mecze 
systemem ,,każdy z każdym”. W rozgrywkach powiatowych 
zwyciężyła drużyna SP nr 14 z Lubina, na drugim miejscu 
uplasowała się reprezentacja lubińskiej „jedynki”, a trzecie 
wywalczyła ekipa Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. 
Reprezentacja Krzeczyna została także zwycięzcą Mistrzostw 
Gminy Lubin, a kolejne miejsca zajęły drużyny z Raszówki, 
Niemstowa i Siedlec. W trakcie turnieju rozegrano również turniej 
rzutów karnych, który wygrał Karol Snopkowski z SP w Siedlcach.

MISTRZYNIE Z SIEDLEC 
Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach okazała się najlepszym zespołem Gminnego Turniej 
Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Gospodarzem 
turnieju była Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach 
Górnych. Drugie miejsce zajęły siatkarki ze Szkoły Podstawowej 
w Niemstowie, trzecie walczyła reprezentacja Raszówki, 
a czwarte drużyna ze Szklar Górnych. Na zakończenie wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piłki. 
Zwyciężczynie turnieju otrzymały puchar.

W wielkim finale Lisiec obronił tytuł 
W sali sportowej Szkoły 

Podstawowej w Szklarach 
Górnych odbył się „Finał 
Gminnej Ligi w Piłce Siatko-
wej 2019”. Po pierwszej run-
dzie największe szanse na ty-
tuł Mistrza Gminy miały dru-
żyny z: Liśćca I, Szklar Gór-
nych II oraz Liśćca II. Zawody 
trzymały w napięciu aż do 
ostatniego meczu, który roz-
strzygnął o tytule Mistrza 
Gminy w Piłce Siatkowej na 
2019rok.

WYNIKI TEJ RYWALIZACJI 
PRZEDSTAWIAŁY SIĘ 
NASTĘPUJĄCO:
 Madness Obora – Szklary 
Górne I 0:2 ( 13:21, 8:21)
 Lisiec II – Madness Obora 
2:0 ( 21:9, 21:18)
 Szklary Górne II – Szklary 
Górne I 2:0 ( 24:21, 
21:18)

 Lisiec II – Lisiec I 1:2 ( 
21:14, 15:21, 20:18)
 Lisiec I – Szklary Górne II 
2:0 ( 21:16, 21:16)
 Wyniki końcowe:
 Lisiec I – 10 pkt. – 7:2 
179:142
 Szklary Górne II – 9 pkt . – 
6:2 163:148
 Lisiec II – 8 pkt. – 6:3 
178:162
 Szklary Górne I – 3 pkt . – 
2:6 141:150

 Madness Obora – 0 pkt. – 
0:8 111:170

Po zakończeniu rozgry-
wek wręczono nagrody 
w postaci piłek do siatkówki 
dla wszystkich uczestników 
turnieju. Za miejsca 1-3 
wręczono pamiątkowe pu-
chary. Nie zapomniano rów-
nież o nagrodach indywidu-
alnych. Pamiątkowe statuet-
ki otrzymali:
 Dawid Kaleta ( Lisiec I) – 
najlepszy atakujący,
 Antoni Śmietana (Szklary 
Górne II) – najlepszy roz-
grywający,
 Krzysztof Drzyzga ((Li-
siec II) – najlepszy bloku-
jący.
Organizatorem zawodów 

była Gmina Lubin. Sędzią 
zawodów był Adam Rogow-
ski.

Ponad 180 dzieci w wieku 5-6 lat bierze udział we wznowionym projekcie 
„Akademia Żaczek”, którego celem jest aktywizacja najmłodszych 
mieszkańców Gminy Lubin.  

Poprzez sport, zabawy ruchowe pro-
wadzone pod kierownictwem wyspe-
cjalizowanej kadry sportowej, pragnie-
my zaszczepić u najmłodszych dzieci 
nawyk aktywnego spędzania wolnego 
czasu w ramach treningu ogólnoroz-
wojowego zapobiegającego otyłości i 

innym chorobom cywilizacyjnym.
W zajęciach uczestniczą szkoły oraz 

przedszkola Gminy Lubin. Zajęcia pro-
wadzi wykwalifikowany trener Karol 
Gracz w obecności nauczyciela. Zaję-
cia odbywają się raz w tygodniu przez 
60 minut dla każdej z 10 grup objętych 

projektem. Programem są objęte 
wszystkie dzieci z Gminy Lubin w wie-
ku 5-6 lat, to w sumie 10 grup liczących 
181 maluchów w wieku 5-6 lat uczęsz-
czających do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych.

(RED)

„Akademia Żaczek” w Gminie Lubin  

KOCHAJĄ PIŁKĘ 
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Kaja Ziomek całe swoje ży-
cie podporządkowała uko-
chanemu sportowi. To on 
wyznacza rytm dni, tygodni 
i ostatnich lat, zresztą nie tyl-
ko jej ale także najbliższej ro-
dzinie, bo mama i siostra 
wspierają ją z całego serca. 

Lista sukcesów i osiągnięć 
Kai, która ma niespełna 22 
lata, jest długa: olimpijka 
Pjongczang  2018 roku, re-
kordzistka Polski na dystan-
sie 500 metrów, mistrzyni 
Polski Juniorów w 2017 r.,  
aktualna wicemistrzyni Pol-
ski seniorów na 500m – to 
tylko niektóre z nich. 

- Dla mnie najważniejszy-
mi osiągnięciami są czwarte 
miejsca Mistrzostw Świata 
Juniorów, oczywiście kwali-
fikacja do igrzysk olimpij-
skich, a w minionym sezonie 
możliwość startu w mistrzo-
stwa świata. Poziom tej im-
prezy był naprawdę bardzo 
wysoki. W zawodach wystar-
towały 24 zawodniczki z ca-
łego świata. Udało mi się po-
konać ustanowiony wcześ-
niej przeze mnie rekord Pol-
ski o 0,06, co jest znaczącym 
wynikiem i ostatecznie zaję-
łam 11 miejsce, co było nie 
tylko dla mnie ogromnym 
zaskoczeniem i dało mi wiele 
radości. Tym pozytywnym 
akcentem zakończyłam se-
zon – mówi  Kaja Ziomek, 
mieszkanka Obory.   

Tytuł Mistrzyni Sportu to 
dla Kai duże wyróżnienie 
i wielka radość. – Przede 
wszystkim bardzo się ucieszy-
łam, że mogłam być na gali, bo 
to ważne sportowe wydarze-
nie, a ja przecież najczęściej 
jestem z dala od domu. 

Wszystko się doskonale ułoży-
ło, bo sezon się zakończył, 
zdążyłam jeszcze pojechać 
z mamą na narty, zwiedzić 
Mediolan i pomału zaczynam 
się przygotowywać do wzno-
wienia treningów, już w maju 
rozpoczynamy zgrupowania – 
dodaje Kaja Ziomek. 

Zapytana o marzenia – od-
powiada, że nie będzie orygi-

nalna. – Jak każdy spor-
towiec, marzę o medalu 
olimpijskim, a my tego Kai 
szczerze życzymy. 

Druga statuetka Mistrza 
Sportu Gminy Lubin trafiła 

do Pauliny Ostrowskiej, tre-
nującej w LZS SKS Raszów-
ka. Dla Pauliny łucznictwo 

jest pasją, którą traktuje ja-
ko swoje największe hobby. 
I w jej przypadku lista spor-
towych osiągnięć jest bar-
dzo długa, ale ją samą naj-
bardziej cieszy pierwsze 
miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów oraz  trze-
cie miejsce w halowych Mi-
strzostwach Dolnego Ślą-
ska w kategorii open. Pauli-
na myśli o tym sporcie co-
raz poważniej, nie chodzi 
jednak o rekordy, ale o to by 
uczyć innych. Tytuł Mi-
strzyni Sportu Gminy Lu-
bin, ale także zauważenie 
tej dyscypliny w prestiżo-
wym plebiscycie sporto-
wym ma dla Pauliny wielkie 
znaczenie. 

- To ogromna szansa by 
pokazać, że łucznictwo ist-
nieje i systematycznie się 
rozwija. Naprawdę warto je 
uprawiać, bo to dyscyplina, 
która uczy spokoju, koncen-
tracji, pokory i szacunku dla 
drugiego zawodnika. Marzę 
o tym, by nasz klub się roz-
wijał i będą robić wszystko, 
by wesprzeć w tym naszego 
trenera Jerzego Dzikowskie-
go, który zaszczepił w nas 
miłość do tego wyjątkowego 
sportu – mówi Paulina Os-
trowska. 

Na razie jednak na pierw-
szym miejscu stawia naukę. 
Trudno się dziwić za kilka 
dni przystępuje do egzaminu 
dojrzałości. Życzymy poła-
mania pióra i mocno trzyma-
ny kciuki. 

(MG) 

SPORT

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców Zagłębia Miedziowego rozstrzygnięty 

MISTRZYNIE SPORTU 
GMINY LUBIN  
Ładne, skromne,  utalentowane, sięgające po najwyższe trofea w swoich dyscyplinach. Łyżwiarka Kaja Ziomek oraz 
łuczniczka Paulina Ostrowska zostały Mistrzyniami Gminy Lubin 2018 roku. Nagrody odebrały na Gali Mistrzów 
Sportu  Zagłębia Miedziowego, najważniejszej w regionie sportowej imprezie, organizowanej rokrocznie w legnickim 
hotelu Qubus. Wręczył je przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski. 

Kaja Ziomek została ambasadorem Centrum 
Mediacji Sportowej , którego głównym celem jest 
pomoc środowisku sportowemu. 

Pasją Pauliny jest nie 
tylko trenowanie 
łucznictwa, ale 
przekazywanie 
swoje wiedzy 
młodszym kolegom 
– jak sama mówi 
– przyszłym 
mistrzom. 

olimpijskim, a my tego Kai 

Druga statuetka Mistrza 
Sportu Gminy Lubin trafiła 

jest pasją, którą traktuje ja-

jednak o rekordy, ale o to by 

wym plebiscycie sporto-
wym ma dla Pauliny wielkie 

Pasją Pauliny jest nie 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  2/2019 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„KOBIETA NIEWIERNA JEST MISTRZYNIĄ W KŁAMSTWIE”. Nagrodę otrzymuje Wioleta 
Kiliman z Wiercienia. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia 
Ludwika I nr 3, pokój nr 3 (biuro podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa 
zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl lub tradycyjną: Urząd Gminy 
w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy do 6 maja. Spośród osób, które 
odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czy 
zostaną niezwłocznie usunięte. 

Przychodzi facet do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze, tak mnie strasznie 
wątroba boli! 
Na to lekarz: 
- A pije Pan? 
- Owszem, ale nie pomaga!

***
Na uroczystym przyjęciu Kubal już 
trzeci raz wraca z bufetu z kopiastym 
talerzem. Żona w końcu nie 
wytrzymała:
- Nie wstyd ci?! Co ludzie sobie o tobie 
pomyślą? 
- Nic, mówię im, że to dla ciebie.

***
Jedzie blondyna samochodem pod 
prąd. Policjant ją zatrzymuje i pyta: 
- Na boga, czy pani wie gdzie pani 
jedzie? 
- No tak, jadę na zebranie ale chyba 
się już skończyło bo wszyscy 
wracają.

***
Żona: 
- Kochanie, w tym tygodniu nasza 
rocznica ślubu - masz pomysł jak ją 
uczcimy?
Mąż:
- Nie wiem, może minutą ciszy?

***
Mały mol po raz pierwszy wypuścuł się 
w samotny lot po pokoju. 
Wyleciał z szafy, zrobił rundkę i wrócił 
na płaszczyk. Stary mol zapytał: 
- I jak poszło? 
- Chyba dobrze. Wszyscy klaskali...

***
Facet podczas spowiedzi: 
- Wczoraj zgrzeszyłem 
z osiemnastoletnią dziewczyną. 
Ksiądz: 
- Wyciśnij 18 cytryn i wypij je za 
jednym podejściem. 
- I to uwolni mnie od mojego grzechu? 

- Nie, ale może pozbędziesz się tego 
uśmieszku.

***
Marian! Sprawdź, czy w naszym 
radiowozie działa prawy 
kierunkowskaz? Mówi milicjant do 
kolegi...
- Działa... nie działa... działa... nie 
działa...

***
Ojciec zawsze powtarzał: 
- Jak chcesz zrobić sobie tatuaż, to zrób 
go w jakimś mało istotnym miejscu. 
- Dlatego zrobiłem go sobie 
w Radomiu.

***
Przeziębiony inżynier w pracy kicha 
i straszliwie kaszle. Zniecierpliwiony 
kolegą radzi mu, żeby poszedł do 
lekarza. Na to chory: wiesz, jak 
pomyślę jaki że mnie inżynier, to 
strach iść do lekarza.

***
Mówi dyrektor do sprzątaczki: 
- Pani Jadziu, gdzie się podział kurz 
z mojego biurka? 
- Starłam panie dyrektorze. Coś nie 
tak? 
- Cholera, miałem tam zapisane 
ważne telefony!

ROZRYWKA


