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Zostały wręczone zostały 
podczas uroczystej gali, 
która miała wyjątkowo 
uroczystą oprawę. Laureaci 
oprócz statuetek otrzymali 
niepowtarzalny muzyczny 
prezent, którym był koncert 
zespołu Raz, Dwa, Trzy… 
 STR. 11

GMINNE 
GIMNAZJUM 
PRZECHODZI DO 
HISTORII

Z udziałem absolwentów 
z poprzednich roczników, 
co miło zaskoczyło całą 
kadrę pedagogiczną 
i w obecności wielu rodziców, 
uroczyście zakończono 
ostatni rok szkolny w Gminnym 
Gimnazjum. 
 STR. 14

UNIA WCHODZI 
DO A-KLASY

Szampan, radość, łzy szczęścia 
– tak pokrótce można opisać 
nastroje, jakie panowały 
na boisku w Szklarach 
Górnych. W 26. kolejce 
drugiej, legnickiej grupy 
B-klasy było wiele emocji 
i jeszcze więcej goli. Unia 
Szklary Górne podejmowała 
Kupryt Suchą Górna. Nasi 
pokazali pazur strzelając, 
przeciwnikowi dziesięć bramek. 
 STR. 23
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To co wydawało się niemożliwe w ciągu najbliższych miesięcy, stało się realne w ciągu zaledwie dziewięciu dni.
Tyle wystarczyło, by oczekiwane przez mieszkańców Gminy Lubin zmiany w rozkładzie jazdy pociągów weszły 
w życie. To efekt protestu, zorganizowanego przez mieszkańców Raszówki i okolicznych miejscowości, 
który odbił się szerokim echem w całym kraju. Ten protest i jego przyczyny są także głównym tematem rozmowy 
z wójtem Tadeuszem Kielanem   STR. 4-7

Odbywający się na oczach całej Polski protest w Raszówce osiągnął swój cel  

Mieszkańcy wygrali 
wojnę o pociąg 

W całej Gminie Lubin już od końca maja i przez cały czerwiec dorośli organizują dla 
maluchów i starszaków wiele atrakcji. Dzieci zwłaszcza te najmłodsze, są spontaniczne, 
beztroskie i pełne radości. Cieszą się całą sobą i ta radość w kontaktach z nimi, udziela się 
nam dorosłym. W tak szczególnych okolicznościach, jakimi są obchody Dnia Dziecka, należy 
je odwiedzać z prezentami i tak, od kilku lat robi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. W tym 
roku odwiedził dzieci w czterech gminnych punktach przedszkolnych i klubie dziecięcym 
oraz był na wielu festynach.  STR. 20 – 21

Dzień Dziecka 
i rodzinne festyny
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PRZYSŁOWIA 
NA LIPIEC

Lipcowe upały, wrzesień 
doskonały.

***
W lipcu upały, styczeń mroźny 
cały.

***
Miesiąc lipiec musi przypiec 
i ostatki mąki wypiec.

***
Gdy lipiec z deszczem, zima 
będzie z wiatrem.

***
Kiedy lipiec daje deszcze, długie 
lato będzie jeszcze.

***
Gdy się pająk w lipcu 
przechodzi, ze sobą deszcz 
przywodzi, gdy swą pajęczynę 
psuje, bliską burzę czuje.

***
Lipcowa pogoda, dla chłopów 
żniwna swoboda.

***
Czego lipiec i sierpień nie 
dowarzy, tego wrzesień nie 
usmaży.

***
Jeśli upały w sianokosy i żniwa, 
to zima ostra i dokuczliwa, 
a jeżeli słota, to w zimie dużo 
błota.

***
Kto w lipcu patrzy chłodu, 
nacierpi się w zimie głodu.

***
Lipcowe deszcze dla chłopa 
kleszcze; jak pogoda, większa 
swoboda.

***
W lipcu się kłosek korzy, że 
niesie dar boży, a najpierwsza 
Małgorzata, sierp w zboże 
założy.

***
Jeżeli w żniwa mysz w polu 
gniazdo wysoko zakłada, znak 
to, że zima srogie śniegi 
zapowiada.

***
Gdy listki ziemniaków w górę 
spoglądają, to nam na pogodę 
znak pewny dają.

***
Jak poranek mglisty, wieczór 
przezroczysty.

***
Gdy się grzmot w lipcu od 
południa poda, drzewom się 
znaczy szwank i nieuroda.

AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM PRACY OŚRODKÓW ZDROWIA 
NA TERENIE GMINY LUBIN W OKRESIE URLOPOWYM

Raszówka
Siedlce
Szklary Górne

dr Matławska n/b 01-05.07.2019 r., w tym okresie 
zastępstwo pełnić będzie dr Koronowski w dniach 01 
i 04.07.2019 r.
Przychodnia przez cały tydzień będzie świadczyła usługi 
pielęgniarki i poradni stomatologicznej zgodnie z ustalonym 
grafikiem.
dr Kubów n/b 15-17.07.2019 r., w tym czasie zastępstwo 
pełnić będzie dr Matławska (terminy zastępstwa zostaną 
ustalone w terminie późniejszym)
Przychodnie w Siedlcach i Szklarach Górnych będą realizowały 
świadczenia pielęgniarki i poradni stomatologicznej wg 
ustalonego harmonogramu.
W przypadkach nagłych lub dotyczących konieczności 
kontynuacji leczenia, wszyscy pacjenci uzyskają pomoc 
medyczną w siedzibie głównej placówki w Lubinie przy ul. 
Słonecznej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 
do 18.00 a także w soboty w godzinach od 08.00 do 12.00.

Miłoradzice

 lek. stom. Dariusz Skoczylas n/b 22.06-11.07.2019 r. 
(przypadki pilne można kierować do naszej Poradni 
Stomtologicznej w Trzebnicach 65, 59-140 – lekarz stomatolog 
jest we wtorki i środy od godz. 10.00, tel. do rejestracji – 76 817 
40 66).
lek. med. Brygida Jabłońska n/b 29.07- 04.08.2019 r. 
(przypadki pilne można kierować do naszej Poradni POZ w 
Lubinie, ul. Leśna 8 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 
godz. 18.00 – tel. do rejestracji 76 74 66 118 lub 119),
W okresie nieobecności lekarza POZ będzie czynny Punkt 
Pobrań w Trzebnicach we wtorki od godz. 9.00-10.15 
(pielęgniarka Małgorzata Cymbalak).

Przez cały lipiec i sierpień, Punkt Apteczny w Raszówce będzie czynny w godzinach 
8.30-14.00. Dodatkowo informujemy , że z powodu urlopu wypoczynkowego 
punkt będzie nieczynny w okresie 18-25 lipca 2019r.  

Złoty medal dla 
dyrektor GOPS

Miło nam poinformować, że odbyła się uroczystość 
wręczenia odznaczeń państwowych nadanych mieszkań-
com Dolnego Śląska, której gospodarzem był Wojewoda 
Dolnośląski Paweł Hreniak. Odznaczenia zostały nadanie 
przez Prezydenta RP i jedną z osób wyróżnionych była 
Bronisława Dul dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubinie.

Wojewoda m.in. wręczył Krzyże Oficerskie i Kawaler-
skie Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności 
na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za za-
sługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofia-
rach zbrodni systemów totalitarnych. Mieszkańcy regio-
nu otrzymali też Krzyże Zasługi oraz Medale za Długolet-
nią Służbę i taki złoty medal otrzymała Bronisława Dul, 
wieloletnia dyrektor GOPS w Lubinie. Serdecznie gratu-
lujemy tego wyróżnienia! 

Wydarzeniu towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna 
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.  (RED) 

Kierując słowo do wier-
nych wspomniał o trudnej 
drodze apostołów, ale też na-
wiązał do niełatwego życia 
współczesnego chrześcijani-
na. 

- Dzisiejszą uroczystość 
odpustową z radością odda-
jemy świętym apostołom 
Piotrowi i Pawłowi dwóm  fi-
larom Chrystusowego Koś-
cioła. […] Ta dzisiejsza uro-
czystość uświadamia nam, 
jak bardzo dzisiaj potrzebu-
jemy odnowienia naszej wia-
ry i osobistej więzi z Panem 
Bogiem. Nie są nam obce 
trudne realia rozbitych ro-
dzin, chaos w jakim pogrą-
żone jest nasze życie osobi-
ste czy też osób biegnących 

donikąd. Lęk przed bezro-
bociem, zwolnieniem z pra-
cy, bezradność wobec zja-
wisk niszczących ludzkie ży-
cie takich jak korupcja czy 
przemoc. […] Głośmy Jezu-
sa Chrystusa każdemu czło-
wiekowi i każdego dnia żyj-
my jego ewangelią a wów-
czas również i my staniemy 
się  Apostołami Trzeciego 
Tysiąclecia.

Oprawę muzyczną mszy 
świętej uświetniła orkiestra 
dęta  Hanys Band z Wrocła-

wia, 
która przy 
pięknych aranżacjach prze-
prowadziła wiernych  ulica-
mi Szklar Górnych, kończąc 
w ten sposób część oficjalną 
uroczystości i otwierając 
wspólne świętowanie nie-
opodal plebanii. Licznie 
przybyli mieszkańcy Szklar 
Górnych, Obory, Trzmielo-
wa, Szklar Dolnych składali 
księżom życzenia i wspólnie 
biesiadowali pomimo upału.

- To nie przypadek, że 
księża Paweł Kajl i Piotr Dra-
piewski są w parafii pod we-
zwaniem Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych- mó-
wiła Lucyna Masal, miesz-
kanka Szklar Dolnych, skła-
dając księżom życzenia obfi-
tujące w bardzo ciepłe i bu-
dujące wyrazy życzliwości 
i serdeczności.

Festyn parafialny odbył 
się w Szklarach Górnych po 
raz dugi i nie zabrakło atrak-

cji dla dzieci, jak rów-
nież konkursów z nagroda-

mi dla dorosłych. Poza do-
znaniami muzycznymi dla 
uczestników przewidziano 
darmowe stoiska gastrono-
miczne, dmuchańce, prze-
jażdżki konne i animacje dla 
najmłodszych.

- W obliczu coraz moc-
niejszych ataków na Kościół 
powinniśmy się jednoczyć, 
nie tylko podczas odpustów, 
i pokazywać wszystkim – 
tym wierzącym i tym niewie-
rzącym, że wiara w Jezusa 
Chrystusa to nie męka, to 
nie klepanie różańców tylko 
radość - taka jak dziś! Cie-
szy, że ksiądz proboszcz or-
ganizuje taki festyn, ponie-
waż wszystkie filialne koś-
cioły naszej parafii mogą się 
spotkać na modlitwie 
i wspólnym świętowaniu- 
cieszyła się mieszkanka 
Szklar Górnych.

(PS) 

W ostatnią 
niedzielę 
czerwca, 
o godzinie 13:00 
sumą odpustową, 
rozpoczęto 
w Szklarach 
Górnych 
świętowanie ku 
czci świętych 
patronów parafii 
pod wezwaniem 
Piotra i Pawła. 
Homilię wygłosił 
salezjanin 
ks. Piotr 
Dziubczyński,  
obchodzący 
jubileusz 30-lecia 
kapłaństwa. 

PARAFIALNE 
ŚWIĘTOWANIE 
U PIOTRA I PAWŁA 
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O naszą gminę dbamy 
i ją sami sprzątamy 2019

Ruszyła kolejna akcja 
ekologiczna pod hasłem ”O 
naszą Gminę dbamy i ją sa-
mi sprzątamy 2019”. 
Sprzątanie gminy potrwa 
do końca października. Ko-
rzyści będzie wiele, bowiem 
oprócz czystego sąsiedz-
twa, grupy które się zgłoszą 
do akcji, mogą wygrać 
atrakcyjne nagrody. Całą 
logistykę niezbędną do ze-
brania śmieci i ich później-
szego odbioru, zapewnia 
Gmina Lubin. 

Celem akcji jest przede 
wszystkim uprzątnięcie od-
padów zgromadzonych na 
terenach stanowiących włas-
ność Gminy Lubin, np. Z ro-
wów, dróg gminnych, placów 
zabaw, miejsc spotkań sołe-

ckich, parków, terenów ziele-
ni itp. Takie wspólne działa-
nia mieszkańców pomogą 
dodatkowo wzmocnić odpo-
wiedzialności za stan środo-
wiska naturalnego wśród 
mieszkańców i będą kształ-
tować postawy proekologicz-
nych wśród dzieci i młodzie-
ży naszej gminy. 

Biuro akcji znajduje się 
w Urzędzie Gminy w Lubinie 
ul. Księcia Ludwika I nr 3, 
pok. nr 7-8. Organizator za-
pewnia uczestnikom akcji 
worki na odpady, rękawice 

ochronne oraz odbiór zebra-
nych odpadów. Uczestnicy 
mogą brać udział w akcji 
w kilkuosobowych grupach, 
w których minimum jedna 
osoba jest pełnoletnia. Do-
datkowo każde sołectwo zo-
bowiązane jest do wyznacze-
nia osoby koordynującej ak-
cją ekologiczną. 

Jednocześnie każde sołe-
ctwo Gminy Lubin oraz in-
stytucja biorąca udział w ak-
cji, może zgłosić swój udział 
w konkursie ekologicznym.  
W ramach konkursu ocenie 

będą podlegały następu-
jące kryteria: ilość zebra-
nych odpadów w przeli-
czeniu na jednego miesz-
kańca sołectwa, praca 
konkursowa związana 
z przeprowadzoną w so-
łectwie akcją (np. plakat, 
praca plastyczna, infor-
macja 
z przebiegu akcji wraz 
z krótkim jej opisem) 
oraz  największa ilość 
zebranych odpadów 
w ramach akcji ekolo-
gicznej.   (SR)

REGULAMIN AKCJI JEST DOSTĘPNY NA  
WWW.UG.LUBIN.PL ORAZ  W URZĘDZIE GMINY 
LUBIN. SZCZEGÓŁY MOŻNA TAKŻE UZYSKAĆ POD 
NUMEREM TELEFONU 76 8403 126.

Radni Gminy 
Lubin debatowali 
nad raportem 
o stanie gminy 
za rok 2018 
i jednogłośnie 
udzielili wójtowi 
Tadeuszowi 
Kielanowi 
wotum zaufania. 
W głosowaniu 
przyjęto także 
sprawozdanie 
finansowe 
wraz ze 
sprawozdaniem 
z wykonania 
budżetu Gminy 
Lubin za rok 
2018.

Po raz pierwszy w historii 
wszyscy szefowie samorzą-
dów mieli obowiązek prze-
stawienia do końca maja ra-
portu o stanie gmin za rok 
poprzedni. Są w nim kluczo-
we informacje dotyczące sta-
tystyk, budżetu, realizowa-
nych strategii, zasobów ma-
terialnych, środowiska, ładu 
przestrzennego, polityki 
społecznej i oświaty. 

- Zdajemy sobie sprawę, 
że ten raport to tzw. telegra-

ficzny skrót i nie da się 
w nim opisać dwunastu mie-
sięcy ciężkiej pracy wójta, 
urzędników i radnych. Wi-
dać jednak, że nasza gmina 
się rozwija i przybywa nam 
mieszkańców. Jednocześnie 
jesteśmy świadomi tego, że 
rosną potrzeby i konieczne 
są nowe inwestycje. Może-
my być dumni z tego jak 
pracujemy na rzecz ludzi, że 
żaden problem nie jest u nas 
odkładany i zgodnie współ-
pracujemy. Dziękujemy dziś 
wójtowi za rozwój naszej 
gminy – mówiła w imieniu 
Klubu Radnych „Nasza 
Gmina” Zofia Marcinkie-
wicz.

Radni jednogłośnie zdecy-
dowali o udzieleniu wójtowi 
wotum zaufania. Jednocześ-
nie przedstawiono wszystkie 
dane finansowe za ubiegły rok 
i opinie Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej oraz komisji re-
wizyjnej, które rekomendowa-
ły udzielenie szefowi   gminne-
go samorządu absolutorium 
za realizację budżetu Gminy 
Lubin w roku 2018. Przypo-
mnijmy, że dochody przekro-
czyły 92 mln 300 tysięcy zło-
tych, wydatki 104 miliony, 
a przychody i rozchody wyko-
nano zgodnie z założeniami.

- Warto dodać, że w urzę-
dzie zakończyła się właśnie 
kompleksowa kontrola RIO, 

która jest przeprowadzana raz 
na cztery lata i dotyczyła okre-
su 2015-2018. Kontrola doty-
czyła wszystkich obszarów 
działalności i jej wyniki są bar-
dzo dobre. To kolejny dowód 
na to, że Gmina Lubin jest do-
brze zarządzana – mówiła 
radna Zofia Marcinkiewicz.

Przy jednym głosie wstrzy-
mującym się, radni zagłoso-
wali za udzieleniem wójtowi 
absolutorium. 

- Przyznam, ze jestem bar-
dzo wzruszony, bo to już moje 
piąte absolutorium i z roku na 
rok wyniki głosowań są dla 
mnie coraz lepsze. Ten głos 
wstrzymujący też jest ważny, 
bo to dobrze gdy opozycja jest 
konstruktywna – mówił wójt 
Tadeusz Kielan, odbierając 
gratulacje i bukiet kwiatów. 
– Przyjmuje dziś gratulacje 
osobiście, ale to przecież  efekt 
ciężkiej pracy wielu ludzi. 
Dziękuje swoim najbliższym 
współpracownikom, kierowni-
kom referatów, sołtysom i rad-
nym. Mam nadzieję, że kolejne 
miesiące naszej współpracy 
będą równie dobre.

Symbolicznym bukietem 
kwiatów nagrodzono także 
Marzenę Kosydor skarbnika 
Gminy Lubin.  (SR)

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA TADEUSZA KIELANA

- Dziękuje swoim najbliższym współpracownikom, kierownikom referatów, sołtysom i radnym. Mam 
nadzieję, że kolejne miesiące naszej współpracy będą równie dobre – mówił wójt Tadeusz Kielan. 

 - Możemy być dumni z tego jak pracujemy na 
rzecz ludzi, że żaden problem nie jest u nas 
odkładany i zgodnie współpracujemy. Dziękujemy 
dziś wójtowi za rozwój naszej gminy – mówiła 
w imieniu Klubu Radnych „Nasza Gmina” Zofia 
Marcinkiewicz. 



⁴ WYDARZENIA

To co wydawało się niemożliwe 
w ciągu najbliższych miesięcy, stało 
się realne w ciągu zaledwie dziewięciu 
dni. Tyle wystarczyło, by oczekiwane 
przez mieszkańców Gminy Lubin 
zmiany w rozkładzie jazdy pociągów 
weszły w życie. To efekt protestu, 
zorganizowanego przez mieszkańców 
Raszówki i okolicznych miejscowości, 
który odbił się szerokim echem 
w całym kraju. 

Mieszkańcy Raszówki, 
Gorzelnia, Karczowisk, Bu-
kownej, Liśca, Wiercienia, 
Zimnej Wody, Chróstnika 
i wielu innych miejscowości 
Gminy Lubin wyszli na tory 
8 czerwca w 2019 r. Pierwsze 
osoby pojawiły się na nich 

tuż po godz. 18.00, choć 
przejazd pociągu planowany 
był dopiero na godz. 20.07.  

Grupa około 150 osób 
z sołtysem Raszówki Tade-
uszem Kosturkiem na czele 
zgromadzona na i w pobli-
żu przejazdu kolejowego 

w Raszówce uniemożliwiła 
przejazd pierwszego, hi-
storycznego pociągu do 
Lubina, gdzie odbywał się 
wielki festyn z tej okazji. 
Wśród nich były dzieci 
i młodzież, którzy ramię 
w ramię stanęli z dorosły-

mi, domagając się równego 
traktowania i mówiąc 
„nie” transportowemu wy-
kluczeniu. 

Obok nich kilkanaście po-
licyjnych radiowozów i kilku-
dziesięciu policjantów, 
włącznie z grupą szturmową, 

uzbrojoną w tarcze i pałki. 
Rozkaz użycia siły ostatecz-
nie jednak nie padł. Informa-
cja o proteście rozlała się po 

kraju niczym fala tsunami. 
Głośno było o nim m.in. 
w TVN 24, TVP, Fakcie i Ga-
zecie Wyborczej. Temat na 
bieżąco relacjonowały lokal-

MIESZKAŃCY WYGRALI 
WOJNĘ O POCIĄG 

Odbywający się na oczach całej Polski protest w Raszówce osiągnął swój cel  

„ALARM!” W RASZÓWCE 
„Kiedy krzywdzeni są ludzie, a urzędnicy żonglują 
ludzkim losem, gdy w sądach nie można znaleźć 
sprawiedliwości, wtedy do akcji wkraczają reporterzy 
„Alarmu!” – to dewiza reporterskiego programu 
telewizyjnej „Jedynki”, który gościł w Raszówce. Temat 
audycji - to oczywiście głośne w całej Polsce - usunięcie 
z rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich przystanków 
w Gorzelinie, Raszówce, Chróstniku i Rzeszotarach oraz 
przywrócenie ich pod wpływem społecznego protestu. 
Pisały o tym m.in. Gazeta Wrocławska i Gazeta 
Wyborcza, a relacjonowały TVN 24, Polskie Radio 
Wrocław i wszystkie lokalne media. 

Na torach i przy torach w Raszówce protestowało ponad 150 osób. Na transparentach widniały hasła 
„Stop wykluczeniu”, „Stawikowski nie omijaj wioski” czy „Chcę jechać do ZOO”. 

W Raszówce na pewno, a może także w Gorzelinie 
i Chróstniku, najpóźniej od września zatrzymywać 
się będą pociągi Kolei Dolnośląskich – taką 
deklarację złożył w czasie protestu Tymoteusz 
Myrda,  członek zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. Dwa dni później okazało się, że już 
od 17 czerwca pociągi zatrzymywać się będą na 
wszystkich peronach Gminy Lubin. 
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ne media. W nagłośnieniu 
sprawy pomógł prezydent 
Lubina Robert Raczyński, 
który publicznie stwierdził, 
że tych, którzy ukradli po-
ciąg trzeba, znaleźć, solidnie 
wybatożyć i obciążyć koszta-
mi tego koncertu.  

Kiedy słowa włodarza Lu-
bina padały ze sceny, roz-
mów z protestującymi 

mieszkańcami Gminy 
Lubin podjął się czło-
nek zarządu Woje-
wództwa Dolnoślą-
skiego Tymoteusz 
Myrda. Zadeklaro-
wał, że pociągi w Ra-
szówce zatrzymywać 
się będą od września. 
To była pierwsza złożo-
na obietnica, która z mi-

nuty na minutę ewoluowała. 
Ostatecznie stanęło na tym, 
że wszystkie pociągi z wyjąt-
kiem ekspresowego „Jana 
Wyżykowskiego” stawać bę-
dą w Raszówce, a rozważona 
zostanie również możliwość 
postojów w Gorzelinie 
i Chróstniku. 

Już w następny poniedzia-
łek okazało się, że zmiany 
będą jeszcze korzystniejsze 
dla mieszkańców. Od 17 
czerwca pociągi Kolei Dol-
nośląskich zatrzymują się na 
wszystkich stacjach Gminy 
Lubin, a także w Reszota-
rach w pobliskiej Gminie 
Miłkowice. 

Zgodnie z obietnicą władz 
województwa,  w poniedzia-
łek 10 czerwca złożony zo-
stał wniosek do przewoźnika 
czyli Kolei Dolnośląskich, 
które jeszcze tego samego 
dnia stosowne pismo skiero-
wały do PKP PLK. 

-  Gmina Lubin wygrała 
wyjątkowo trudną batalię 
o przywrócenie połączeń ko-
lejowych. To Państwa wielki 
sukces! Pozwolę go sobie 
nazwać naszym wspólnym 
sukcesem. My działaliśmy 
od trzech miesięcy drogą ofi-
cjalną, Państwo zdetermino-
wani i rozżaleni transporto-
wym wykluczeniem 

znaleźliście swój sposób - jak 
się okazało niezwykle sku-
teczny. Cała Polska dowie-
działa się o naszym proble-
mie. Z całego serca gratuluję 
odwagi, determinacji i sku-
teczności. Bez Państwa 
spontaniczności, uporu 
i konsekwencji tego proble-
mu nie udałoby się rozwią-
zać jeszcze  bardzo długo – 
mówi Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin. 

Gminny samorząd od 
trzech miesięcy odbijał się 
od ścian Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego: pisma, 
prośby, telefony nie przyno-
siły rezultatów. 

„Zgodnie z wytycznymi 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego uruchamiane 
połączenia nie będą obsługi-
wać przystanków położonych 
w miejscowościach: Rzeszo-
tary, Raszówka, Gorzelin 
i Chróstnik” – tak brzmiało 
oficjalne stanowisko.  

A jednak! Protest miesz-
kańców Raszówki przyniósł 
oczekiwany skutek! Nie 
oglądają już przemykających 
przez wieś pociągów, ale mo-
gą do nich wsiąść, na rów-
nych prawach, jak ich sąsie-
dzi z Lubina czy Legnicy. 

(MG)  

UCZESTNICY PROTESTU 
PRZED SĄDEM 
19 mieszkańców Raszówki - w charakterze podejrzanych - 
przesłuchanych zostało już przez lubińską policję w sprawie udziału 
w proteście, który 8 czerwca tego roku uniemożliwił przejazd pociągu 
Kolei Dolnośląskich do Lubina, gdzie hucznie świętowano reaktywację 
połączeń kolejowych. To nie koniec. Będą kolejne przysłuchania, 
a wnioski trafią do sądu. Pomoc prawną zadeklarował mieszkańcom 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, podkreślając, że zrobi to prywatnie, 
a nie jako szef samorządu, bo na to nie pozwala mu prawo. 
- Nie jestem w tym sam, jest wiele osób, które deklarują pomoc 
wszystkim tym, którym grożą jakiekolwiek konsekwencje, będące 
następstwem tego protestu. Kilkadziesiąt osób walczyło o kolej nie 
tylko dla siebie, ale dla całej gminy Lubin. Jeszcze raz dziękuję, 
gratuluję determinacji i odwagi, obiecując, że nie zostaniecie państwo 
sami z tym problemem. Zaczniemy od zorganizowana pomocy 
prawnej, a czas pokaże, co jeszcze będziemy mogli zrobić – mówi 
Tadeusz Kielan. 

„Raszówka pozdrawia Lubin” z takim hasłem - pociągiem - 
przyjechali do Lubina mieszkańcy Gminy Lubin, by świętować 
przywrócenie w rozkładzie jazdy Kolei Dolnośląskich przystanków 
w Raszówce, Gorzelinie i Chróstniku. Wśród pasażerów znaleźli się 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, przewodniczący Rady Gminy 
Norbert Grabowski oraz radny Powiatu Lubińskiego Wojciech 
Dziwiński. 
- Chcieliśmy w ten sposób wyrazić swoją wielką radość z faktu, że 
po piętnastu latach znów możemy jeździć koleją. Czarny scenariusz, 
który mówił, że przyjdzie nam oglądać tylko rozpędzony pociąg, 
przemykający przez nasze miejscowości na szczęście się nie 
sprawdził – mówi Tadeusz Kosturek, sołtys Raszówki. 
Delegacja mieszkańców Gminy Lubin wsiadła do pociągu 
w Raszówce o godz. 13.51. Podróż trwała dokładnie dziesięć 
minut.  

 HISTORYCZNY PRZEJAZD 

na obietnica, która z mi-
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  Wojna o kolej w Gminie Lubin 
dobiegła końca, pociągi zatrzy-
mują się w Raszówce, Gorzelinie 
i Chróstniku. Była to jednak ba-
talia niełatwa i okupiona konse-
kwencjami, które ponoszą 
mieszkańcy…
Przede wszystkim nie rozumiem 

dlaczego została nam wypowiedzia-
na. Czym narazili się mieszkańcy 
Raszówki i okolicznych miejscowo-
ści, którym próbowano tę wyczekaną 
kolej odebrać, zanim jeszcze im ją 
dano. Wierzę jednak, że polityczne 
konsekwencje poniosą autorzy tego 
zamieszania, czyli Bezpartyjni Sa-
morządowcy, a mieszkańcy, którzy 
wyszli na tory w obronie swoich praw 
udowodnią swoją niewinność. 

  Uważa Pan, że była to decyzja 
polityczna? 
Raczej trudno mieć, co do tego wąt-

pliwości. Jeszcze w marcu w rozkładzie 
jazdy Kolei Dolnośląskich znajdowały 
się nasze przystanki, nieoczekiwanie 
zostały z niego usunięte tuż po tym, jak 
do władzy w zarządzie województwa 
doszli Bezpartyjni Samorządowcy, 

a najbliżsi współpracownicy prezyden-
ta Lubina Roberta Raczyńskiego obję-
li kluczowe dla transportu kolejowego 
stanowiska: Tymoteusz Myrda, człon-
ka Zarządu Województwa Dolnoślą-
skiego, a Damian Stawikowski, preze-

sa KD. Tu niestety przyszło nam po-
nieść konsekwencje upolityczniania 
takich dziedzin, jak transport. Po wy-
powiedziach udzielanych mediom 
przez panów Raczyńskiego, Stawi-
kowskiego i Myrdę, a także ich rzeczni-
ków prasowych widać, że nie mają 
podstawowej wiedzy na ten temat, my-
ląc kolej aglomeracyjną z pociągami 
ekspresowymi. Kolej aglomeracyjna 
z definicji cechuje się dużą liczbą za-
trzymań, bez pomijania żadnych sta-
cji. Ma podobną misję do spełnienia, 
jak doskonale funkcjonujące niemie-
ckie, czy czeskie koleje dojazdowe. 

  Z zapowiedzi prezydenta Ra-
czyńskiego wynika, że wkrótce 
pociągi mogą się nie zatrzymy-
wać nawet w Legnicy, najwięk-
szym ośrodku regionu…
To jest to, o czym mówiłem: kom-

pletne niezrozumienie tematu. To nie 
jest kolej lubińska, ale  dolnośląska, 
na co wskazuje sama jej nazwa. 
Zresztą nie wiem, kto daje prezyden-
towi Lubina prawo kreowania dolno-
śląskiej polityki transportowej. Dzień 
przed protestem mieszkańców w Ra-

szówce, rzeczniczka prezydenta zapy-
tana przez dziennikarkę Gazety 
Wrocławskiej o zmiany w rozkładzie 
jazdy stwierdziła, że miasto nie jest 
stroną w tej sprawie. Kilka dni później 
Robert Raczyński stwierdza na ła-

mach tej samej gazety, że projekt ko-
lei na Dolnym Śląsku sam realizuje 
od dwóch lat i nie widzi potrzeby, by 
pociąg zatrzymywał się w Legnicy. Na 
antenie Polskiego Radia Wrocław do-
daje, że „połączenie między Lubinem 
a Wrocławiem, zatrzymujące się na 
każdym przystanku, wydłuży nam się 
do 1,5 godziny. Wartość takiego połą-
czenia jest żadna. To się robi tram-
waj”. Wynika z tego jasno, że nie roz-
różnia połączeń lokalnych od po-
śpiesznych. Te ostatnie są jak najbar-
dziej potrzebne, ale realizują je inne 
firmy, np. PKP Intercity. Dla prezy-
denta Raczyńskiego, jak widać nie 
ma to znaczenia, pociąg to - to po 
prostu pociąg. Z Lubina chciałby de-
cydować, gdzie się będzie zatrzymy-
wał i jak szybko będzie jechał. To zu-
pełnie oderwane od rzeczywistości 
i misji, jaką realizować mają Koleje 
Dolnośląskie. Gdyby jednak iść tym 
tokiem myślenia, to co zrobić mają 
lubinianie, którzy zachcą  wysiąść 
w Legnicy, mają wyskoczyć w polu 
czy jechać do Wrocławia i wracać? 

  Odpowiedzialnością za brak po-
stojów w Gminie Lubin próbowa-
no obciążyć Pana. Miało to być 
spowodowane brakiem odpo-
wiednio przygotowanej infra-
struktury przy peronach.  
Życie zweryfikowało te mocno 

naciągane argumenty i udowod-
niło, że nie istnieje racjonalne 
uzasadnienia usunięcia na-
szych przystanków z rozkładu 
jazdy. Rzecznik marszałka 
Michał Nowakowski przed 
protestem w Raszówce 
twierdził, że postoje w na-
szych miejscowościach 
wydłużą czas przejazdu 

HIPOKRYZJA NA TORACH 
rozmowa z Tadeuszem Kielanem, wójtem Gminy Lubin 

PREZYDENT RACZYŃSKI NIE ROZRÓŻNIA 
POŁĄCZEŃ LOKALNYCH OD POŚPIESZNYCH. JAK 
WIDAĆ POCIĄG, TO DLA NIEGO PO PROSTU 
POCIĄG. Z LUBINA CHCIAŁBY DECYDOWAĆ, 
GDZIE SIĘ BĘDZIE ZATRZYMYWAŁ I JAK SZYBKO 
BĘDZIE JECHAŁ.

- Spotkałem się z uczestnikami protestu, deklarując pomoc prawną, która - mam nadzieję -  pozwoli 
oczyścić mieszkańców ze stawianych im zarzutów, bo to nie ludzie tu zawinili, ale władza 
– mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.  
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o kilkanaście minut, 
w rzeczywistości pociąg 

jedzie o cztery minuty dłu-
żej. Podobnie jest z infrastruk-

turą. Drogę w Gorzelinie, do stanu 
jaki pokazywano w lubińskiej, miej-
skiej telewizji  mocno naciąganymi 
ujęciami doprowadził wykonawca. 
Jego obowiązkiem jest oddać nam 
teren w stanie niepogorszonym i do 
takiego stanu droga ta została już 
przywrócona. Jeśli zaś chodzi o jej 
długość, która zdaniem rzecznika 
KD Bartłomieja Rodaka wynosi 150 
metrów, to w rzeczywistości mierzy 
ona około 50 metrów. Jeden z inter-
nautów najlepiej podsumował te 
przygotowywane na kolanie „pseu-
do argumenty”, twierdząc, że pociąg 
do zatrzymania się nie potrzebuje 
parkingu ani drogi. Dojść do niego 
można -  jeśli się chce - nawet o ku-
lach. Od początku było widać, że to 
mocno naciągane teorie. 

  Infrastruktura przy peronach 
rzeczywiście nie jest zła, ale na 
pewno można jeszcze wiele zro-
bić. 
Wiele jej elementów na pewno 

można ulepszyć. Takie były i są nasze 
plany. Nie odstąpiliśmy od nich. 
W Gorzelinie na pewno wykonamy 
nową drogę do peronu o nawierzchni 
z masy bitumicznej wraz z niewielkim 
parkingiem. Przystąpiliśmy już do 
przygotowania dokumentacji tech-
nicznej. Na stacji kolejowej w Ra-
szówce chcemy stworzyć parking 
Park&Ride – Parkuj i Jedź, do które-
go będzie można dojechać samo-
chodem, ale także rowerem, skute-
rem czy elektryczną  hulajnogą 
i bezpiecznie je tam zostawić. Po-
czyniliśmy już w tym kierunki 
pierwsze kroki, zmierzające do 
przejęcia przez gminę terenów 
znajdujących się przy stacji ko-
lejowej. Ma ona trzech właści-
cieli. Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa już za-
deklarował przekazanie 
nam terenu, prowadzimy 
rozmowy w tej sprawie 
z władzami Powiatu Lu-
bińskiego i Polskim Li-
niami Kolejowymi. 

  Mieszkańcy wy-
chodząc na tory 
w Raszówce poka-
zali swoją determi-

nację w walce 
o pociągi i wielką 

odwagę. Jakie 
działania pod-
jęła w tej spra-

wie Gmina? 
Początko-

wo mało kto 
wierzył, że 

to scena-
riusz, 
który 

może 
się ziś-
cić. 

Gdy jednak okazało się, że zagroże-
nie transportowym wykluczeniem 
naszych mieszkańców jest realne, 
podjęliśmy działania prawne zmie-
rzające do zaskarżenia tej decyzji. 
Prezydent Raczyński nie finansował 
budowy linii kolejowej nr 289 z bu-
dżetu miasta, ani ze swoich prywat-
nych pieniędzy, by mógł nią dowol-
nie dysponować. To projekt realizo-
wany z udziałem Funduszy Europej-
skich, dlatego jego wykorzystanie 
musi być zgodne politykami hory-
zontalnymi UE, a brak postojów 
w Rzeszotarach, Gorzelnie, Raszów-
ce i Chróstniku stało z tymi polityka-
mi w sprzeczności. Interweniowali-

śmy w tej sprawie m.in. u premiera, 
szefa jego kancelarii, ministra infra-
struktury, wszystkich posłów i sena-
torów Dolnego Śląska, a także prze-
wodniczących i wiceprzewodniczą-
cych parlamentarnych komisji  od-
powiedzialnych za transport. Wie-
my, że nie pozostały bez echa. Wnio-
ski o wyjaśnienie tej sytuacji trafiły 
do marszałka Cezarego Przybylskie-
go. Nie zrobiłem jedynie tego, co su-
gerował w jednym z w wywiadów pan 
Tymoteusz Myrda, nie odwiedziłem, 
go w domu, by porozmawiać o tej 
sprawie, choć  jesteśmy podobno są-
siadami. Jeśli zamierza on ważne dla 
regionu decyzje podejmować przy 
płocie, to błyskotliwej kariery raczej 
mu nie wróżę. Wydaje mi się, że ani 
on ani pan Damian Stawikowski 
przez ostatnich kilka miesięcy, mi-
mo piastowania tak ważnych stano-
wisk, niczego się nie nauczyli w za-
kresie polityki transportowej. Trak-
tują te posady jak polityczne łupy, 
a one mają to do siebie, że łato się je 
zdobywa i równie łatwo traci. Bez-
partyjni Samorządowcy mają zale-
dwie sześć mandatów w 36-osobo-
wym sejmiku, czas pokaże jak długo 
machać będą szabelką. 

  Najskuteczniejszym orężem 
w postaci społecznego protestu 
posłużyli się mieszkańcy. 
Zdecydowanie tak, za co po raz 

kolejny serdecznie dziękuję. Dzieci, 
rodzice, seniorzy i młodzież na czele 
z sołtysem Tadeuszem Kosturkiem 
stanęli na torach, nie cofając się ani 
na chwilę, mimo manifestacji siły 
w postaci grupy szturmowej policji, 
uzbrojonej w pałki i tarcze. Gratuluję 
uporu i determinacji, bo dopiero tak 
radykalne działania doprowadziły do 
zmiany decyzji i przywrócenia na-
szych przystanków do rozkładu jaz-
dy. Jeszcze miesiąc wcześniej Urząd 
Marszałkowski stał na stanowisku, 
że o ewentualnej korekcie rozkładu 
jazdy może być mowa najwcześniej 
w grudniu. 8 czerwca 2019 w Ra-
szówce okazało się, że wcale nie bę-

dziemy musieli tak długo czekać. Po 
dziewięciu dniach od protestu pierw-
szy pociąg zatrzymał się w Raszów-
ce, Gorzelinie i Chróstniku. 

  Społeczność Raszówki i okolicz-
nych miejscowości odniosła suk-
ces, ale nie wykluczone, że nie-
których może on słono koszto-
wać.
Trwają policyjne przysłuchania, 

które – wiele na to wskazuje - zakoń-
czą się skierowaniem wniosków do 
sądu. Spotkałem się z uczestnikami 
protestu, deklarując pomoc prawną, 
która - mam nadzieję -  pozwoli 
oczyścić mieszkańców ze stawia-

nych im zarzutów, bo to nie ludzie tu 
zawinili, ale władza. 

  W czasie protestu w Raszówce, 
w sobotę o godz. 20.00 nic  nie 
wskazywało na to, że pociąg 
dziewięć dni później zatrzyma 
się w tej miejscowości. 
Wiele osób zastanawia się, kto 

ostatecznie podjął tę decyzję. Ja sta-
wiam na marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Cezarego Przybyl-
skiego, rozsądnego i doświadczone-
go samorządowca, który od zawsze 
staje po stronie ludzi. To jednak tyl-
ko moje domysły, jak było naprawdę, 
tego pewnie nigdy się nie dowiemy. 

  Kto jest winny tej sytuacji, kto 
chciał pozbawić kolei mieszkań-
ców Gminy Lubin, kto pociąga 
za sznurki u Bezpartyjnych Sa-
morządowców ? 
To już pytanie do nich. Układa się 

to jednak wszystko w logiczną całość. 
Rokroczne straszenie mieszkańców 
Gminy Lubin tym, że ich dzieci nie zo-
staną przyjęte do miejskich szkół 
i przedszkoli, próba przyłączenia sied-
miu najbogatszych sołectw Gminy Lu-
bin do miasta, zakaz wjazdu do miej-
skiej części gminnego parkingu przy 
dawnej siedzibie Urzędu Gminy, a te-
raz połączenia kolejowe. Prezydent Lu-
bina ma swoją własną definicję demo-
kracji. Jeśli coś nie jest zgodne z jego 
oczekiwaniami, jeśli ktoś się z nim nie 
zgadza i nie współpracuje na jego wa-
runkach – to trzeba go ukarać. Na razie 
ta próba ukarania mieszkańców Gminy 
Lubin za posiadanie własnego zdania 
odbija się rykoszetem. Jak mocno ten 
rykoszet będzie bolesny dowiemy się już 
w październiku, Robert Raczyński odda 
się wówczas społecznej ocenie podczas 
wyborów parlamentarnych, w których 
zapowiedział już swój start. Czy demo-
kracja w wydaniu lubińskim znajdzie 
swoich zwolenników w kraju, czas po-
każe. Myślę, że demagogia i hipokryzja 
już dawno przestały być w cenie.

 Dziękuję za rozmowę 

HIPOKRYZJA NA TORACH 

ŻYCIE ZWERYFIKOWAŁO MOCNO NACIĄGANE 
ARGUMENTY I UDOWODNIŁO, ŻE NIE ISTNIEJE 
RACJONALNE UZASADNIENIA USUNIĘCIA 
NASZYCH PRZYSTANKÓW Z ROZKŁADU JAZDY.

INTERNAUCI 
OCENIAJĄ: 
Bóg pokarał region takim 
geniuszem

***
Co za durne tłumaczenie że 
pociąg się nie zatrzymuje bo 
nie ma parkingu.U nas 
w Jeleniej Górze właściwie też 
nie ma parkingu. Jest kilka 
wiecznie zajętych miejsc 
a nowy parking z prawdziwego 
zdarzenia będzie dopiero 
wybudowany. Idąc tym głupim 
rozumowaniem pana Myrdy to 
pociągi nie powinny się 
zatrzymywać na 80% stacji 
i przystanków bo nie ma 
parkingu. Jakoś nowo 
wybudowany przystanek 
w Jeleniej Górze Cieplicach też 
nie ma parkingu a KD to jakoś 
nie przeszkadza.

***
W Niemczech lokalne pociągi 
zatrzymują sie w każdej małej 
miejscowości ,dlatego 
nazywają się „lokalne”

***
W normalnym sprawiedliwym 
kraju taki prezydent Lubina co 
opowiada same steki kłamstw, 
od razu byłby wyrzucony ze 
stołka. Taki człowiek przynosi 
same straty. Najlepiej niech go 
pociąg zawiezie do Bolesławca 
do szpitala, tam jest takie 
miejsce gdzie może go jeszcze 
wyleczą. Przez te wszystkie 
lata, wziąć do kupy te 
wszystkie jego wypowiedzi to 
porostu się tego słuchać nie 
da, same steki kłamstw 
opowiada.

***
Zuch Raczyński! Rządzi jak 
Putin! ;) Proponuję, by ta linia 
kolejowa prowadziła z domu 
prezydenta do jego biura 
w Urzędzie Miejskim. 
Wystarczy! ;)

***
Mam lepszy pomysł. 
Zlikwidować postoje pociągu 
Nightjet z Wiednia do Berlina 
we Wrocławiu, bo i tak we 
Wrocławiu nikt nie wsiada.
(komentarze opublikowane na 
portalu Polskiego Radia 
Wrocław) 

 

 NA TORACH  NA TORACH 



⁸ INFORMACJE  URZĘDOWE

STYPENDIA POMOSTOWE 
DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 
Fundacja Edukacji Międzynarodowej do 26 lipca 2019 czeka na wnioski 
tegorocznych maturzystów, którzy chcą uzyskać stypendia na najbliższy 
rok akademicki. Na zwycięzców konkursu czeka pięć rekomendacji 
pozwalających na staranie się o uzyskanie roczne stypendium o wartości 
5 000 złotych.
Szanse mają ci, którzy rozpoczynają studia na polskich uczelniach 
państwowych mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego 
magistra, pochodzą z małych miejscowości Dolnego Śląska, a dochód 
na członka ich rodziny w czerwcu 2019 nie przekracza 1688 zł brutto na 
osobę. 
Zasady konkursu opisane są na stroniewww.fem.org.pl/pomost 
(bezpośredni link: https://www.fem.org.pl/nabor-wnioskow-o-
rekomendacje-do-programu-stypendiow-pomostowych-2019/). 
Tam też można pobrać niezbędne dokumenty. Aplikowanie 
o stypendium pomostowe jest dwuetapowe: 
  I etap to uzyskanie rekomendacji od FEM - Nabór „wniosków 

o udzielenie rekomendacji” potrwa do 26 lipca 2019. Lista osób, które 
uzyskają rekomendację upoważniającą do wypełnienia wniosku 
o stypendium pomostowe on-line - zostanie opublikowana do dnia 9 
sierpnia 2019 na stronie www.fem.org.pl  
  II etap to złożenie wniosku on-line na stronie www.stypendia-

pomostowe.pl (ogólnopolskiego organizatora programu 
stypendialnego). Do 14 sierpnia 2019 (do godziny 16:00) 
rekomendowani przez FEM kandydaci będą mieli czas na złożenie 
wniosków on-line do FEP na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

W roku akademickim 2019/2020 każde stypendium wyniesie 5000 zł 
rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku 
akademickiego 2019/2020). Wkład finansowy Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej (25 proc. wartości każdego stypendium) możliwy jest 
ze środków programu stypendialnego „zDolny Śląsk”, 
współfinansowanego z dotacji Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. Tymczasem środki przekazywane przez FEP pochodzą 
od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku 
Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.  (RED)

Wyróżnienie w konkursie 
Lesław Taraciński z miejscowości 

Obora znalazł się wśród osób wyróż-
nionych  podczas legnickiego finału 
etapu regionalnego XVII edycji Ogól-
nokrajowego Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne. Celem konkur-
su jest promocja zasad ochrony zdro-
wia i życia w gospodarstwie rolnym.  
Jest on jednym z wielu działań pre-
wencyjnych prowadzonych przez Ka-
sę Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego na rzecz 
zmniejszenia liczby 
wypadków i chorób 
zawodowych rolni-
ków.

W konkursie pod-
daje się gospodar-
stwa  profesjonalnej 
ocenie pod kątem bez-
pieczeństwa pracy, co 
w efekcie powinno przekła-

dać się na ergonomicz-
ną i bezpieczną pracę 

w gospodarstwach rol-
nych. Do etapu regio-
nalnego, przystąpiły 
gospodarstwa z powia-
tów: jaworskiego, legni-

ckiego, złotoryjskiego, 
bolesławieckiego, lubiń-

skiego, polkowickiego i gó-
rowskiego.  (RED) 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW GMINY LUBIN

Już po raz dziewiąty wójt Gminy 
Lubin przyznał nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych.
W tym roku nagrody pieniężne 
przyznano trzem sportowcom, 
listami gratulacyjnymi 
wyróżniono kolejnych trzech 
zawodników z naszego terenu 
oraz jednego trenera i dwóch 

działaczy sportowych.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Lubin z 2011 roku, nagrody 
i wyróżnienia są przyznawane za 
miejsca medalowe w zawodach, 
udział w reprezentacji Polski 
oraz zawodach 
międzynarodowych oraz za 
awanse do kolejnych klas 
w grach zespołowych. Uchwała 

określa także dyscypliny 
sportowe, które gmina stara się 
w ten sposób promować, są to: 
lekkoatletyka, piłka nożna, tenis 
stołowy, warcaby, łucznictwo 
i strzelectwo.
Przygotowanym z tej okazji 
listom gratulacyjnym 
przewodziło motto filozofa 
Jędrzeja Śniadeckiego „Wszystkie 
umiejętności wówczas  dopiero 
pożyteczne się stają kiedy na 
użytek społeczności obrócone 
być mogą...” W tym roku decyzją 
wójta, za ubiegłoroczne 
osiągnięcia listami i nagrodami 
pieniężnymi, nagrodzono trzy 
osoby:    
  Bartosza Terefelko - warcaby 

100-polowe
  Mateusza Dziewiatowskiego - 

piłka nożna

  Martę Mazur - lekkoatletyka/
biegi

Przygotowano też specjalne listy 
gratulacyjne dla Agnieszki 
Kowalewskiej (piłka nożna 
kobiet), Anny Adamek (piłka 
nożna kobiet), Krzysztofa Golisa 
(lekkoatletyka/biegi). Listami 
gratulacyjnymi nagrodzono 
także trenera Janusza Przybyło 
oraz działaczy: Kazimierza 
Jaszowskiego i Karola 
Rozmiarka.
Wszystkim nagrodzonym, w ślad 
za życzeniami z listów 
gratulacyjnych podpisanymi 
przez Tadeusza Kielana Wójta 
Gminy Lubin, życzymy samych 
sukcesów na niwie sportowej 
oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym. 

(SR) 

Wśród sołtysów wybra-
nych na początku tego roku 
na kolejną kadencje znala-
zło się wiele nowych osób, 
dlatego dopiero po kilku 
miesiącach ich pracy,  do-
konano wyboru nowej Rady 
Sołtysów. Na jej czele, po 
raz kolejny stanął Dariusz 
Sędzikowski, sołtys Kar-
czowisk.

 Rada Sołtysów została po-
wołana w Gminie Lubin pod 
koniec 2015 roku, jako ele-
ment Strategii  Rozwoju 
Gminy Lubin na lata 2015 – 
2030. Jest to tzw. ciało do-
radcze wójta Gminy Lubin w 
sprawach ważnych dla so-
łectw i jej celem jest aktywne 
działanie na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju Gminy 
Lubin. Warto przy tej okazji 
przypomnieć, że zgodnie z 
regulaminem Rady, realizuje 
ona  swoje cele m.in. po-
przez:
  reprezentowanie sołty-

sów Gminy Lubin jako 
przedstawicieli społecz-
ności wiejskich i samo-
rządów mieszkańców 
wsi w kontaktach z wój-
tem i Radą Gminy,
  wypracowanie zasad 

współdziałania i form 

dalszej integracji środo-
wiska sołtysów Gminy 
Lubin,
  prowadzenie pracy in-

formacyjnej i konsulta-
cyjnej mającej na celu 
wspólne rozwiązywanie 
problemów w zakresie 
poszczególnych dzie-
dzin działalności samo-
rządowej,
  inicjowanie i podejmo-

wanie czynności zapew-
niających stałe doskona-
lenie organizacji pracy 
sołtysów na rzecz sołe-
ctwa i samorządów 
mieszkańców,
  uczestnictwo w pracach 

nad ważnymi dla Gmi-
ny dokumentami 
strategicznymi,
  uczestnictwo w 

posiedzeniach Ra-
dy Gminy Lubin,
  propagowanie 

idei partycypacji 
społecznej oraz 
pomoc przy prze-
prowadzaniu kon-
sultacji społecznych 
w sprawach ważnych 
dla mieszkańców Gminy,
  współorganizowanie od 

2017 roku wyborów Soł-
tysa Roku,

  inicjowanie organizacji 
konkursów sołeckich,
  inne działania sprzyjają-

ce rozwojowi sołectw,
Podczas ostatniego spot-

kania sołtysów, na którym 
doszło do powołania nowej 
Rady, wystąpił także przed-
stawiciel Gminnej Spółki 
Wodnej i była okazja do po-
rozmawiania z innymi 
przedstawicielami jednostek 
gminnych oraz pracownika-
mi Urzędu Gminy. 
Najważ-
niej-

sze było jednak przeprowa-
dzenie wyborów do Rady 
Sołtysów i wybór przewodni-
czącego tego gremium.

W skład nowej Rady we-
szli:
  Sędzikowski Dariusz - 

przewodniczący ( kolejna 
kadencja)
  Białosiewicz Elżbieta
  Curyło Justyna  (kolejna 

kadencja)
  Jankun Jolanta
  Jędrak Renata
  Kandut Krzysztof

  Olszak Dariusz
  Tutko Aneta (kolejna ka-

dencję)

Sołtysi usłyszeli także ak-
tualne informacje na temat 
realizacji funduszu sołeckie-
go. W tym roku wynosi on 
dokładnie 964 153,20 zł. 
Gmina nie ma obowiązku 
tworzenia funduszy sołe-
ckich i nie wszystkie samo-
rządy w Polsce mają takie 
fundusze.

(SR)

Rada Sołtysów nowej kadencji



⁹INWESTYCJE

Zagospodarowanie terenu 
pocmentarnego w Osieku 

Gmina Lubin otrzymała 
50 tysięcy złotych dotacji 
z Fundacji KGHM Polska 
Miedź na rekultywację i za-
gospodarowanie terenu po 
przedwojennym cmenta-
rzu w Osieku.

Całość zadania kosztować 
będzie ok. 380 tys. zł. Pie-
niądze zabezpieczono już 
w tegorocznym budżecie 
i trwa właśnie przygotowa-
nie dokumentacji przetargo-
wej na realizacje tego przed-
sięwzięcia. 

Cały obszar starego zabyt-
kowego cmentarza jest 
obiektem wpisanym do reje-
stru zabytków. Teraz uzyska 
nowe przeznaczenie i będzie 
służył celom edukacyjnym, 
kulturalnym i promocyjnym 
regionu. 

To dawny cmentarz ewan-
gelicko – augsburski otwar-
ty w 1883 r., na terenie któ-
rego pochówki odbywały się 
jeszcze po 1945 roku. Dziś 
jest w znacznym stopniu de-
wastacji i zniszczenia. W ob-
rębie cmentarza znajduje się 
cenny starodrzew oraz po-
zostawione samosiewy. Po 
terenie porozrzucane są 
fragmenty nagrobków, a po-
rośnięte trawą i bluszczem 
groby są mało widoczne. 
Najwięcej nagrobków za-
chowało się w części północ-
no – wschodniej cmentarza. 
Przy granicy terenu cmen-
tarnego zachowały się także 
fragmenty ogrodzenia i bra-
my wjazdowej. Głównym ce-
lem projektu, którego reali-
zacja rozpocznie się jeszcze 
w tym roku, jest stworzenie 

przestrzeni atrakcyjnej pod 
względem rekreacyjnym – 
turystycznym i reprezenta-
cyjnym dla mieszkańców 
wsi Osiek, a także osób od-
wiedzających Gminę Lubin.

Poprawiony zostanie 
w znacznym stopniu układ 
funkcjonalno – przestrzen-
ny terenu, który z zapomnia-
nego i zaniedbanego cmen-
tarza przekształci się 
w atrakcyjny park zachęca-
jący do spędzania czasu wol-
nego w plenerze. Utwardzo-
ne zostaną  nawierzchnie 
projektowanych traktów ko-
munikacyjnych, zamonto-
wane zostaną ławeczki. Po-
zostałości po dawnych na-
grobkach i grobowcach zo-
staną przeniesione w wyzna-
czone miejsce i po ich selek-
cji utworzone z nich zosta-

nie lapidarium. Szczątki zo-
staną wydobyte i przeniesio-
ne do mogiły na gminnym 
cmentarzu komunalnym 
w Zimnej Wodzie. Tym sa-
mym teren utraci funkcję 
cmentarza. 

Przed wejściem do parku 
umieszczona zostanie tabli-
ca informacyjna m.in. z ma-
pą i opisem historii tego te-
renu, która będzie pełniła 
funkcje edukacyjną i pro-
mocyjną oraz będzie dawała 
świadectwo poszanowania 
i dbałości o zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 
regionu. Do spacerów za-
chęci zadbany drzewostan 
oraz wprowadzone nowe 
nasadzenia zieleni. 

Na podkreślenie zasługu-
je fakt, iż wieś Osiek jest 
obecnie jedną z większych 

miej-
scowo-
ści Gminy 
Lubin i stale przy-
bywa jej mieszkańców. 
Dzięki realizacji tego zada-
nia i nadania obiektowi zu-
pełnie nowej funkcji, cała 
powierzchnia starego cmen-
tarza przekształci się w park 
dostępny dla wszystkich 
chętnych mieszkańców i tu-
rystów odwiedzających 
Osiek. Przedsięwzięcie zo-

sta-
ło po-

zytyw-
nie zaopi-

niowane przez 
Kościół Ewangelicko – 

Augsburski w Rzeczypospo-
litej Polskiej, który zapropo-
nował czynny udział w przy-
gotowaniu i przeprowadze-
niu uroczystości poświęce-
nia lapidarium oraz dokona-
nia ponownego pochówku 
szczątków na cmentarzu 
w Zimnej Wodzie.

(RED)

21 nowych latarni zasila-
nych energią słoneczną sta-
nęło w Gminie Lubin. Punkty 
świetlne zainstalowane zosta-
ły w miejscowościach Gorze-
lin, Raszowa, Pieszków, Obo-
ra, Szklary Górne, Krzeczyn 
Wielki, Niemstów, Miroszo-
wice i Gola.

Inwestycja pod nazwą „Bu-
dowa oświetlenia zasilanego 
ze źródeł odnawialnych na te-
renie Gminy Lubin” realizo-
wana była od marca do czerw-
ca bieżącego roku. Inwestycja 
kosztowała 148 tys. zł. Sfi-
nansowana została z budżetu 
Gminy Lubin.  (RED)

NOWY, BEZPIECZNY PLAC ZABAW 
Przy Szkole Podstawo-

wej im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie stanął  ko-
lorowy plac zabaw. Nowy 
obiekt rekreacyjny będzie 
służył popularyzacji ak-
tywnych form wypoczyn-
ku i stanie się miejscem 
zabaw szczególnie dla 
przedszkolaków i ucz-
niów szkoły.

Do dyspozycji najmłod-
szych  są różnorodne ele-
menty wykonane z drewna 
m.in.: dwie zjeżdżalnie, 
ścianka linowa, mostek, 
rurki do zjeżdżania. Kon-

strukcja urządzeń wykona-
na została z drewna bez-
rdzeniowego a elementy 
dekoracyjne i zabezpiecza-
jące ze sklejki wodoodpor-

nej. Plac zabaw w całości 
sfinansowany został ze 
środków Gminy Lubin

– To długo oczekiwany 
prezent dla maluchów. Gdy 

wrócą do szkoły we wrześ-
niu nie będę musiała się 
martwić o bezpieczeństwo 
dzieci przebywających na 
placu zabaw z uwagi na 
wadliwą konstrukcję. Do-
tychczasowe zabawki nie 
spełniały wymogów bez-
pieczeństwa, więc zostały 
zdemontowane a te nowe 
posiadają certyfikaty Unii 
Europejskiej w tym zakre-
sie, więc mogę spać spo-
kojnie. Dzieci i nauczyciele 
na pewno bardzo się ucie-
szą z tej inwestycji – mówi 
Patrycja Słota dyrektor 
szkoły.  (red) 

Nowe lampy solarne

Wiata z nowymi 
ławami i stołami
W kolejnej miejscowości Gminy Lubin – 
tym razem w Raszówce, gotowa jest 
już wiata z meblami, gdzie można 
biesiadować i spotykać się nawet 
w czasie deszczu. W ubiegłym 
roku z funduszu sołeckiego 
obok boiska utwardzono teren 
kostką betonową i postawiono 
nową wiatę, teraz ją w pełni 
wyposażono.
Wyposażenie w całości 
sfinansowano z gminnego budżetu. 
Zamontowano tam trzy komplety mebli 
wykonanych w całości z drewna. Są one 
dwukrotnie impregnowane i składają się z dwóch stołów i czterech 
ławek o wymiarach: stół 270cm x 80cm, ławka 270cm x  35cm oraz 
stołu o wymiarach 300cm x 170cm oraz zestawu ławek dookoła stołu 
szerokich na 35cm. Meble będą trwałe, bowiem oprócz impregnacji 
zamontowano je za pomocą śrub do fundamentu betonowego 
wykonanego z kostki betonowej.  (EP)

Mieszkańcy Czerńca przekonu-
ją, że razem można więcej i z przy-
jemnością informują, że zakoń-
czyły się prace polegające na re-
moncie wiat na miejscowym boi-
sku sportowym. To działanie w ra-
mach projektu „Od dzieciaka do 
starszaka- razem uczymy się i ba-
wimy”. Zgodnie z tym przewod-
nim hasłem w prace zaangażowa-
ne były dzieci, młodzież,  ich ro-
dzice oraz dziadkowie.

Wiaty były zbudowane przez 
mieszkańców wiele lat temu i nieste-
ty te lata odcisnęły już na nich swoje 
piętno. Wymagały remontu, który 
stał się faktem dzięki dotacji z Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, którą otrzymało miejsco-
we Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
oczywiście zaangażowaniu miesz-
kańców.  Projekt ten jest dofinanso-

wany ze środków „Dolnośląskiego 
Funduszu Małych Inicjatyw” reali-
zowanego w ramach Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

- Bardzo nas  cieszą efekty. Robili-
śmy to wspólnie, czyli kilku i kilku-
dziesięciolatkowie.  Myślę, że  dzięki 
temu wszyscy docenią trud i wysiłek, 

który został włożony najpierw w bu-
dowę a teraz w odnowienie wiat – 
mówi Lilia Chudy sołtys Czerńca.

Wszystkie prace odbywały się na 
wesoło. Wokół cały czas można było 
słyszeć głośnie śmiechy i rozmowy. 

- Jesteśmy dumni z naszych 
mieszkańców tych młodszych, jak 
również tych, którzy są z nami dłu-
żej. Niektóre dzieci pierwszy raz za-
częły posługiwać się pędzlem. 
W pewnym momencie ustawiła się 
nawet kolejka do malowania ławek. 
A ponieważ zostało nam farby, to  
pomalowaliśmy również ławki stoją-
ce przy boisku – dodaje Joanna Pie-
truszka mieszkanka Czerńca i radna 
Rady Gminy Lubin.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Czerńcu zaprasza wszystkich 
mieszkańców do wspólnych prac 
i zabaw, w praktyce pokazując, że  
razem można więcej.  (RED) 

Wspólna praca, integracja i zabawa 
– w Czerńcu odremontowano wiaty 

Wszystkie prace odbywały 
się na wesoło. Wokół cały 
czas można było słyszeć 
głośnie śmiechy i rozmowy.  
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Rozbudowa szkoły podstawowej w Szklarach Górnych 
Formalnie przekazano 

już plac pod budowę i wy-
konawca wyłoniony w prze-
targu nieograniczonym, 
rozpoczął pierwsze prace 
przy rozbudowie szkoły 
podstawowej w Szklarach 
Górnych.  Wstępna wartość 
tej inwestycji jest szacowa-
na na ponad 1 milion 209 
tysięcy złotych, przewidy-
wany termin realizacji wy-
nosi trzy miesiące. 

Rozbudowa szkoły będzie 
polegać na dobudowaniu no-
wego segmentu dydaktyczne-
go, tzw. plomby,  która będzie 
zintegrowana i połączona 
z istniejącym budynkiem 

szkoły i stworzy z nim spójną 
kompozycję architektoniczną.

W praktyce, dzięki temu 
szkoła zyska  dwie nowoczes-
ne sale dydaktyczne, każda 
dla 24 uczniów. Już wiado-
mo, że jedna będzie pracow-
nią plastyczną a druga pra-
cownią laboratoryjną prze-
znaczoną do nauki przed-
miotów przyrodniczych, 
w tym chemii i fizyki. W tej 
pracowni będzie zapewniona 
możliwość przeprowadzania 
eksperymentów w formie po-
kazów nauczycielskich i do-
świadczeń uczniowskich. 
Przewiduje się możliwość 
podłączenia (woda, gaz pro-
pan – butan) dygestorium, 

stołu demonstracyjnego, 
szafy wodnej i wentylowanej 
szafy z chemikaliami oraz 
prysznica bezpieczeństwa. 

Obie pracownie wyposa-
żone będą w zaplecza umoż-

liwiające stałe przechowywa-
nie materiałów i pomocy pla-
stycznych, substancji i pre-
paratów chemicznych, 
sprzętu laboratoryjnego, 
przyrządów pomiarowych, 

eksponatów, minerałów, 
map, atlasów itp. 

Tym samym szkoła zyska 
dodatkowe prawie 150 m. 
kw. powierzchni użytkowej. 
W obiekcie zaprojektowano 

także samowystarczalny sy-
stem odwodnienia dachu 
z możliwością wykorzystania 
wód deszczowych do podle-
wania terenów zielonych 
szkoły.  (RED)

Boisko i sąsiednia siłownia 
powstały na działce nr 213/1, 
budową zajmowała się firma 
ze Szklar Dolnych . Za kwotę  
425 595,45 zł brutto wykona-
no boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej 
gr. 48mm i wymiarach 19m x 

38m. Jest tam komplet wypo-
sażenia boisk do piłki ręcznej, 
kort tenisowy, do gry w siat-
kówkę  oraz koszykówkę. Wy-
konano także dojścia oraz 
opaski wokół boiska z kostki 
betonowej. Całość ma ogro-
dzenie, za bramkami o wyso-

kości na 
4 m oraz 
wzdłuż dłuższych 
boków  na wysokość 2,4 m. 
Są tam  furtki wejściowe i bra-
ma dwuskrzydłową o szeroko-
ści 3 m. Na sąsiedniej siłowni 
plenerowej zamontowano 
sześć urządzeń tj: orbitrek, 

wiośla-
rza, dra-

binkę, rowerek, 
wycisk na siedząco 

oraz steper. Wokół są także 
tzw. elementy małej architek-
tury, czyli cztery ławki oraz 
cztery kosze na śmieci.

(GJ) 

Przebudowa drogi 
wewnętrznej 
w Niemstowie

Zakończyła się inwestycja związana z przebudową 
drogi wewnętrznej w miejscowości Niemstów  na 
terenie działek 573/1 i  573/2. To droga za 
cmentarzem w kierunku Redlic. Zakres rzeczowy 
inwestycji obejmował wykonanie drogi tłuczniowej 
o długości ok. 600 m, której powierzchnia jest 
utrwalona emulsja asfaltową. Ten odcinek kosztował 
ponad 209 tysięcy złotych. Gmina Lubin uzyskała na 
ten cel  60 tysięcy złotych dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego, w ramach programu na ochronę, 
rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.   (RED)

Przebudowa drogi 
gminnej Niemstów-
Pieszków

Zakończyło się układanie nawierzchni bitumicznych na 
drodze gminnej nr 103045D pomiędzy miejscowościami 
Niemstów i Pieszków. Zakres rzeczowy inwestycji 
obejmował wykonanie drogi tłuczniowej o długości ok. 
1,70 km i szerokości 3,50 m. Droga kosztowała  980 391,64 
zł.  Gmina Lubin uzyskała dofinansowanie na to zadanie 
kwocie 315 000,00 zł, w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu na 
ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

(RR)

Droga przed 
inwestycją

Inwestycja 
w trakcie 
realizacji  

Droga 
w trakcie 
inwestycji

Droga przed 
remontem

NOWE BOISKO I SIŁOWNIA 
W MIEJSCOWOŚCI LISIEC
Zakończyła się trwająca pół roku inwestycja polegająca na budowie boiska 
wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Lisiec. Inwestycja 
kosztowała ponad 425,5 tysiąca złotych, pieniądze pochodziły z budżetu gminy. 
Mieszkańcy Liśca zyskali atrakcyjne miejsce sportowo-rekreacyjne. 

kości na 
4 m oraz 
wzdłuż dłuższych 
boków  na wysokość 2,4 m. 

wiośla-
rza, dra-

binkę, rowerek, 
wycisk na siedząco 
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Uzdolniona młodzież 
dolnośląskich szkół i pla-
cówek oświatowych dała 
popis swoich talentów 
podczas się finału IX Dol-
nośląskiej Gali Talentów, 
który odbył się 30 maja 
w sali widowiskowej Bi-
blioteki i Forum Kultury 
w Oleśnicy. Organizato-
rem wydarzenia był Dol-
nośląski Kurator Oświaty. 

W  gali finałowej Gmi-
nę Lubin reprezentowała 
uczennica klasy pierw-
szej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych 
Helena Solarz, która 
znalazła się w gronie lau-
reatów po udziale w eli-
minacjach regionalnych. 
Dwudziestu trzech 
uczestników wykazało 

się różnorodnością swo-
ich zamiłowań, pasji 
i możliwości. Helenka  
przygotowała występ 
gimnastyki artystycznej, 
za co została wyróżnio-
na, tak jak pozostali 
uczestnicy gali.  

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

(SP Szklary Górne)

Pierwszoklasistka ze Szklar Górnych 
na Dolnośląskiej Gali Talentów

Jak co roku Gala 
miała wyjątkowo 
uroczystą oprawę. 
Uczestniczyli 
w niej nie tylko 
nominowani, 
ale także 
zaproszeni goście, 
radni na czele 
z przewodniczącym 
Norbertem 
Grabowskim, 
a także zastępca 
wójta Gminy 
Lubin Bartosz 
Chojnacki, który 
dokonał o� cjalnego 
otwarcia tego 
najważniejszego 
wydarzenia 
kulturalnego Gminy 
Lubin.

– Bez względu na to, do 
kogo trafią dziś Anioły Kul-
tury, wszyscy państwo zasłu-
gujecie na niezwykły szacu-
nek i podziw za to, że pomi-

mo – z pewnością licznych 
obowiązków – znajdujecie 
czas na to, by realizować 
i rozwijać  swoje pasje. Od-
nalezienie państwa często 
bywa zadaniem niełatwym, 
bo jesteście osobami wyjąt-
kowo skromnymi, a satysfak-
cję daję wam sam akt tworze-
nia. Dzięki nagrodzie Anioły 
Kultury mamy okazję poznać 
państwa i państwa dorobek, 
a tu już samo w sobie niezwy-
kłe wyróżnienie – mówił Bar-
tosz Chojnacki.

W tym roku do Nagrody 
Anioł Kultury zgłoszono 
dziesięć nominacji  w pięciu 
kategoriach. Jurorzy, co pod-
kreślili w uzasadnieniu wer-
dyktu, nie mieli łatwego za-
dania, ale po długich i burzli-
wych obradach wyłonili lau-
reatów.

W kategorii muzyka, ta-
niec, śpiew Anioła Kultury 
Gminy Lubin otrzymała Ali-
cja Sroka z Goli, tegoroczna 
maturzystka, absolwentka 
klasy fortepianowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Lubi-
nie, która w październiku ma 
zamiar rozpocząć naukę 
w Katowickiej Akademii Mu-
zycznej na kierunku wokali-
styka jazzowa.

Kategoria literatura, film i  
teatr należała do Grupy Tea-
tralnej „Zwykli Ludzie”, któ-
rej początki sięgają roku 
1998, kiedy to po raz pierw-
szy mieszkańcy Zimnej Wo-
dy, Wiercienia i Bukownej 
zachęceni przez Teresę Kot, 
odważyli się dołączyć do 
dziecięcej grupy teatralnej 
i zagrać wielopokoleniowe 
jasełka. W zmienionym i nie-
co okrojonym składzie grupa 
funkcjonuje do dziś. 

Anioł Kultury w kategorii 
malarstwo, rzeźba – trafił do 
Mirosławy Skalskiej, miesz-
kanki Bukownej, na co dzień 
pracującej z dziećmi i mło-
dzieżą niepełnosprawną in-
telektualnie. Mirosława 

Skalska przez wiele lat 
z ogromnym zaangażowa-
niem działała w Stowarzy-
szeniu Pro Humanitatis, po-
zyskując środki finansowe 
na rzecz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. Z  cera-
miką zawodowo związana 
jest od 2004 roku, wkrótce 
zamierza otworzyć pracow-

nię artystyczną w Bukownej, 
gdzie będzie prowadzić war-
sztaty.

Rękodzieło  to kategoria, 
w której zwyciężyła Alicja 
Sieradzka z zawodu archi-
tekt, której pasją jest ręko-
dzieło artystyczne. Tworzy 
od najmłodszych lat. Stosuje 
różne techniki rękodzielni-
cze takie jak: szydełkowanie, 
dzierganie na drutach, tka-
ctwo, haft, soutache, szycie 
ręczne i maszynowe, barwie-
nie tkanin, ceramika czy wi-
klina papierowa. Lubi łączyć 
te techniki tworząc niepo-

wtarzalne przedmioty użyt-
kowe, elementy wystroju 
wnętrz, a także buty, ubrania 
i biżuterię. Chętnie dzieli się 
wiedzą i lubi zarażać swą pa-
sją innych

W kategorii animator kul-
tury jurorzy postanowili 
przyznać dwie równorzędne 
nagrody. Aniołami Kultury 

zostały Zespół „Siedlecka 
Nuta” oraz Stowarzyszenie 
„Nasz Niemstów”.

Zespół „Siedlecka Nuta” 
powstał w 2011 r. Swoją 
twórczość prezentuje nie tyl-
ko w Gminie Lubin, ale także 
poza jej granicami, ale 
o swoje rodzimej miejscowo-
ści nie zapomina i zawsze 
jest obecna na  uroczystoś-
ciach i świętach organizowa-
nych przez sołtysa i radę so-
łecką. To właśnie z inicjatywy 
Siedleckiej Nuty w kalenda-
rzu gminnych imprez znala-
zło się Święto Pieczonego 
Ziemniaka – impreza inte-
grująca nie tylko mieszkań-
ców Siedlec. Zespół aktyw-
nie uczestniczy w koncertach 
charytatywnych, w uroczy-
stościach kościelnych i gór-
niczych.

No różnych płaszczyznach 
działa także Stowarzyszenie 
„Nasz Niemstów”, stworzo-
ne przez grupę ludzi, których 
jednoczy wspólna pasja, ale 
przed wszystkim chęć do 
działania na rzecz swoje ma-
łej ojczyzny. Strona interne-
towa, cykl „Ocalić od zapo-
mnienia” czy doroczny kon-
cert muzyki operowo-operet-
kowej, na który z niecierpli-
wością czekają mieszkańcy 
całej gminy z udziałem arty-
stów scen wrocławskich 
i warszawskich – to tylko 
niektóre projekty zrealizo-
wane przez Stowarzyszenie. 
„Nasz Niemstów” bezintere-
sownie pracuje nad tworze-
niem „dobrej i zdrowej” 
wspólnoty, pielęgnuje trady-
cje, kulturę i obyczaje…

Anioły Kultury Gminy Lubin, wręczone zostały podczas uroczystej gali, a laureaci oprócz statuetek otrzymali 
niepowtarzalny muzyczny prezent, którym był koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy… 

ANIOŁY KULTURY 
GMINY LUBIN 2019

To najważniejsza w gminie nagroda w dziedzinie kultury i sztuki, 
pozwalająca dostrzec i uhonorować osoby z wyjątkowym dorobkiem 
artystycznym. Nominacje oceniała Rada Artystyczna, pod 
przewodnictwem Barbary Tórz, kierownika Referatu Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia UG w Lubinie, w skład której weszli  
Agnieszka Byszkowska – plastyczka, Gabriela Mikityn, instruktor 
teatralny oraz muzyk Włodzimierz Kuba Danek.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim nagodzonym i już 
dziś gorąco namawiamy do 
szukania w swoim otoczeniu 
ludzi z pasją, których dorobek 
warto pokazać innym 
i uhonorować. Laureaci oprócz 
statuetek Anioła Kultury 
otrzymali nagrody pieniężne 
w wysokości 500 zł.

Ponad godzinny koncert zespołu Raz, Dwa Trzy 
pełen był świetnej muzyki, niezapomnianych 
brzmień, ale i zadumy, a w repertuarze znalazły się 
piosenki m.in. Wojciecha Młynarskiego, któremu 
dedykowane były tegoroczne Dni Kultury Gminnej. 
Zespół z Adamem Nowakiem czele – pokazał, 
że granie nadal sprawia mu radość, a on swoim 
graniem daje wyjątkowość radość publiczności…
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Międzynarodowy 
Festiwal 
Folklorystyczny 
„Świat pod 
Kyczerą” 
i niewielki Lisiec 
w Gminie Lubin 
połączyły ze 
sobą  – chyba 
już na dobre 
– wyjątkowy 
klimat, miłość do 
tańca i muzyki, 
a także szacunek 
dla innych 
kultur, tradycji 
czy religii. 
W rytmach  
muzyki na 
lisicekiej polanie 
publiczność 
bawiła się 
doskonale.

To miłość z wzajemnością. 
Mieszkańcy Liśca i okolicz-
nych miejscowości nie wyob-
rażają sobie początku waka-
cji, bez festiwalu, ale i jego 
organizatorzy darzą to miej-
sce wyjątkową sympatią. 
W tegorocznej edycji wystą-
pił Zespół Pieśni i Tańca Ky-
czera, goście z Serbii,  Ukra-
iny, Litwy, Węgrzy z Transyl-
wanii, Zespół Regionalny 
z Beskidu Śląskiego Konia-
ków, goście z Ukrainy, Litwy, 
Zespół Głównej Szkoły Han-
dlowej w Warszawie oraz Ze-
spół Pieśni i Tańca Legnica.

- Myślę, że zabierzemy 
dziś państwa w piękną 
podróż po Europie, 
bo  20 lat temu 
rozpoczął się fe-
stiwal, który rea-

lizowaliśmy jako Kyczera, 
wcześniej nosił on nazwę Eu-
ropa bez granic, bo był to 
okres kiedy Polska wkraczała 
do Unii Europejskiej, a my-
śmy chcieli przedstawić właś-
nie Europę mniejszości naro-
dowych i etnicznych- mówił 
organizator Jerzy Starzyński 
- U państwa jesteśmy , jeśli 
się nie mylę co naj-
mniej piąty raz, 
więc mamy mały 
jubileusz. Chcę 
z tego miejsca 
podziękować 
po raz kolejny 
władzom Gmi-
ny Lubin za za-
proszenie, Ośrodkowi 
Kultury Gminy Lubin za taką 
wspaniałą organizację.

- Bardzo cieszy-
my się, że mo-
żemy po 
raz 

kolejny gościć 
Świat pod Kyczerą w naszym 
cudownym Liścu i dziękuje-
my dyrektorowi, że udało się 
w tym roku zaprosić tak fan-
tastycznych gości. Gratulu-
jemy Stowarzyszeniu Kycze-

ra, które zostało nagrodzone 
niedawno prestiżową nagro-
dą im. Oskara Kolberga 
w dziedzinie kultury. Jeste-
śmy dumni, że możemy ze 
stowarzyszeniem współpra-
cować. Życzę wszystkim fan-
tastycznej zabawy i cudow-
nych wrażeń- mówiła Mag-
dalena Dubińska dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin.

Na lisiecką 
polanę zjechał 

tłum fanów, nie byli to tylko 
mieszkańcy naszej gminy.

- Przyjeżdżamy za każdym 
razem jak odbywa się tu kon-
cert, tańczę w zespole i jest 
to dla mnie cudowne przeży-
cie gdy mogę spotkać się 
z taką ogromną różnorod-

nością. Klimat jaki panuje 
w Liścu jest niesamowity, nie 
mogłabym znieść myśli, że 
mnie tu nie ma- mówi Rena-
ta Dąbrowska z Legnicy.

- Początki festiwalu zaczynają 
się w ogrodzie, sadzie pana Ste-
ranki. Przyjechali do nas Maory-
si z Nowej Zelandii, zespoły 
z Chile i Czarnej Afryki. Zrobili-
śmy korowód przez wieś, a na 
progu swojego gospodarstwa, 

dokładnie przy bramie, 
pan Steranka w łem-
kowskiej Czuchanie wi-
tał chlebem i solą gości 
ze świata- wspomina Je-

rzy Starzyński.
- Jesteśmy dumni 

z tego, że w naszej małej 
wsi Lisiec możemy gościć 

tak wielkie wydarzenie jakim 
jest festiwal Świat pod Kycze-
rą. Szanujemy i kultywujemy 
swoją łemkowską kulturę ale 
lubimy również popatrzeć na 
inną, często bardzo egzotycz-
ną. Cieszymy się, że nie tylko 
nam się to podoba i z roku na 
rok przyjeżdża do nas coraz 
to więcej gości, nie tylko oko-
licznych ale i z daleka- powie-
działa nam Margareta Kiec - 
mieszkanka Liśca (AI)

FESTIWAL KULTUR

„ŚWIAT POD KYCZERĄ” 
XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY 

- U państwa jesteśmy , jeśli się nie mylę co najmniej piąty raz, więc mamy 
mały jubileusz. Chcę z tego miejsca podziękować po raz kolejny władzom 
Gminy Lubin za zaproszenie, Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin za taką 
wspaniałą organizację - mówił Jerzy Starzyński

Na lisiecką polanę zjechał tłum fanów, nie byli 
to tylko mieszkańcy naszej gminy.

dokładnie przy bramie, 

kowskiej Czuchanie wi-
tał chlebem i solą gości 
ze świata- wspomina Je-

rzy Starzyński.

z tego, że w naszej małej 
wsi Lisiec możemy gościć 

tak wielkie wydarzenie jakim 
jest festiwal Świat pod Kycze-
rą. Szanujemy i kultywujemy 

już na dobre już na dobre 
– wyjątkowy – wyjątkowy 
klimat, miłość do klimat, miłość do 
tańca i muzyki, tańca i muzyki, 
a także szacunek 
dla innych dla innych 
kultur, tradycji kultur, tradycji 
czy religii. czy religii. 
W rytmach  W rytmach  
muzyki na muzyki na 
lisicekiej polanie lisicekiej polanie 
publiczność publiczność 
bawiła się bawiła się 
doskonale.

To miłość z wzajemnością. 
Mieszkańcy Liśca i okolicz-
nych miejscowości nie wyob-
rażają sobie początku waka-
cji, bez festiwalu, ale i jego 
organizatorzy darzą to miej-
sce wyjątkową sympatią. 
W tegorocznej edycji wystą-
pił Zespół Pieśni i Tańca Ky-
czera, goście z Serbii,  Ukra-
iny, Litwy, Węgrzy z Transyl-
wanii, Zespół Regionalny 
z Beskidu Śląskiego Konia-
ków, goście z Ukrainy, Litwy, 
Zespół Głównej Szkoły Han-
dlowej w Warszawie oraz Ze-
spół Pieśni i Tańca Legnica.

- Myślę, że zabierzemy 
dziś państwa w piękną 
podróż po Europie, 
bo  20 lat temu 
rozpoczął się fe-
stiwal, który rea-

lizowaliśmy jako Kyczera, 
wcześniej nosił on nazwę Eu-
ropa bez granic, bo był to 
okres kiedy Polska wkraczała 
do Unii Europejskiej, a my-
śmy chcieli przedstawić właś-
nie Europę mniejszości naro-
dowych i etnicznych- mówił 
organizator Jerzy Starzyński 
- U państwa jesteśmy , jeśli 
się nie mylę co naj-
mniej piąty raz, 
więc mamy mały 
jubileusz. Chcę 
z tego miejsca 
podziękować 
po raz kolejny 
władzom Gmi-
ny Lubin za za-
proszenie, Ośrodkowi 
Kultury Gminy Lubin za taką 
wspaniałą organizację.

- Bardzo cieszy-
my się, że mo-
żemy po 
raz 

kolejny gościć 
Świat pod Kyczerą w naszym 
cudownym Liścu i dziękuje-
my dyrektorowi, że udało się 
w tym roku zaprosić tak fan-
tastycznych gości. Gratulu-
jemy Stowarzyszeniu Kycze-

Na lisiecką 
polanę zjechał 

tłum fanów, nie byli to tylko 
mieszkańcy naszej gminy.

- Przyjeżdżamy za każdym 
razem jak odbywa się tu kon-
cert, tańczę w zespole i jest 
to dla mnie cudowne przeży-
cie gdy mogę spotkać się 
z taką ogromną różnorod-

- U państwa jesteśmy , jeśli się nie mylę co najmniej piąty raz, więc mamy 
mały jubileusz. Chcę z tego miejsca podziękować po raz kolejny władzom 
Gminy Lubin za zaproszenie, Ośrodkowi Kultury Gminy Lubin za taką 
wspaniałą organizację - mówił Jerzy Starzyński

Na lisiecką polanę zjechał tłum fanów, nie byli 
to tylko mieszkańcy naszej gminy.
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Miejsca zbiórki, godzinę 
startów oraz trasy przejazdu, 
każde sołectwo ustalało zgod-
nie z regulaminem indywidual-
nie. Wspólna była meta w Go-
rzelinie.  Każdy mógł zdobyć 
jedną z trzech odznak „Znam 
Gminę Lubin”: brązową, 
srebrną lub złotą.  Do brązowej 
lub srebrnej odznaki trzeba by-
ło odwiedzić odpowiednio trzy 
i cztery dowolne miejscowości 
Gminy  Lubin i mieć na to po-
twierdzenie na swojej indywi-
dualnej karcie zgłoszeń. Po-
twierdzeń udzielali np. sołtysi, 
parafie, właściciele sklepów.  
Do otrzymania złotej odznaki 
„Znam Gminę Lubin” ko-
nieczny był przejazd wytyczo-
nym szlakiem pątniczym Św. 
Jakuba lub szlakiem dookoła 
Lubina, bądź też odwiedzenie 
minimum pięciu miejscowości 
Gminy Lubin.

Pierwsi rowerzyści pojawili 
się na mecie w Gorzelinie już 
około godziny 14:30. Na linii 
mety, członkowie PTTK Od-
dział w Lubinie na bieżąco we-

ryfikowali potwierdzenia 
uczestników i wręczali rowe-
rzystom odznaki . 

W konkursie rowerowym 
wręczono osiem cennych na-
gród i wyróżnień. Nagrodę 
główną  w postaci roweru wrę-
czył Krzysztof Kubów poseł na 
sejm RP.

Gromkimi brawami uczest-
nicy biesiady przywitali wójta 
Gminy Lubin Tadeusza Kiela-
na, który na mecie rajdu ser-
decznie witał wszystkich 
uczestników. 

- Jest mi bardzo miło widzieć 
tak liczne grono rowerzystów, 
co jest dowodem na to, że na-
szej gminie udaje się rozwijać 
turystykę rowerową, czyniąc 
z niej wizytówkę regionu. To 
dobry sposób na promowanie 
aktywnego wypoczynku oraz 
spędzanie czasu z rodziną. 
Rajd integruje również miesz-
kańców gminy – mówił Tade-
usz Kielan.

Popołudnie wypełniły liczne 
konkursy m.in. rzutów kar-
nych, rzut do kosza, strzał 

w poprzeczkę, slalom rowero-
wy, wyścig żółwi, ujeżdżanie 
byka oraz zabawy prowadzone 
przez członków PTTK i anima-
cje dla najmłodszych.  Zastęp-
ca wójta Bartosz Chojnacki 
wręczał nagrody za miejsca od 
1 – 4 ufundowane przez Part-
nera Rajdu Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne. Spośród 
wszystkich uczestników, któ-
rzy ukończyli rajd, rozlosowa-
no także nagrody niespodzian-
ki, których sponsorem były 
Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne m.in. rower,  hulajnogę 
i inne wartościowe akcesoria 
rowerowo-turystyczne. 

Zadbano także o bezpie-

czeństwo i edukację. Było go-
rąco, wiec strażacy zamonto-
wali kurtynę wodną i na fanto-
mie pokazano w sposób prak-
tyczny, jak należy zachować się 
przy ratowaniu ludzkiego ży-
cia. Byli także przedstawiciele 
policji z prelekcją na temat bez-
piecznych wakacji, którzy roz-
dawali kamizelki odblaskowe 
i inne gadżety, dzięki którym 
jest się bezpiecznym i widocz-
nym na drodze z daleka.

Z myślą o najmłodszych 
uczestnikach zabawy przygo-
towano ogromny dmuchany 
zamek ze zjeżdżalnią, a dla 
mniejszych dzieci suchy basen 
– trampolinę. Były również bu-
dowle z klocków przestrzen-
nych, dmuchanie balonów, 
puszczanie ogromnych baniek 
mydlanych oraz słodki poczę-
stunek watą cukrową, słody-
czami i zimnymi napojami.

Dla młodzieży i dorosłych 
także przygotowano atrakcje 
m.in.  żyroskop - kosmokrę-
cioł, który jest wykorzystywany  
w treningach pilotów i astro-

W tej edycji rajdu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a najwytrwalszym biorącym 
w nim udział nieprzerwanie od samego początku,  wręczano pamiątkowe znaczki IV Gminnego Rajdu Rowerowego. 

Na trasę tegorocznego rajdu rowerowego wyruszyło dokładnie 378 
cyklistów! To kolejny rekord frekwencji, który jest co roku pobijany.  Na metę 
imprezy w Gorzelinie , dotarli także kibice i przy boisku sportowym bawiło 
się już ponad 400 osób! Było wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak 
i dorosłych oraz dużo cennych nagród. 

Organizatorem IV Gminnego Rajdu Rowerowego była Gmina Lubin, 
współorganizatorem Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
„Zagłębie Miedziowe”. Po raz pierwszy rajd miał Partnera Głównego - Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. Organizatorzy dziękują partnerom za pomoc 
w zorganizowaniu rajdu oraz strażakom i  policji.  

nautów. Każdy mógł spróbo-
wać i poczuć się jak za kokpi-
tem odrzutowca, bowiem urzą-
dzenie gwarantowało moc nie-
zapomnianych wrażeń.  Dużą 
atrakcją był „byk na arenie”, 
przy którego ujeżdżaniu było 
mnóstwo śmiechu i dobrej 
energii. W tej konkurencji 
wśród panów najlepsi byli: Mi-
chał Rudź, Paweł Koterbiński 
i Kacper Lenik. Spośród pań 
najlepsza okazała się Izabela 
Niewiadomska. W konkursie 
„strzał w poprzeczkę” w kate-
gorii dzieci zwyciężył Maciej 
Skupień, natomiast w rzucie 
do kosza Wojciech Błaut, a w  
rzucie siódmiaka pierwsze 
miejsce zdobyła Monika Byliń-
ska.

Tak duża frekwencja, udana 
impreza  i życzliwe opinie 
uczestników sprawiły, że orga-
nizatorzy już myślą o  kolejnej 
edycji i deklarują, że w przy-
szłym roku  jeszcze miło 
wszystkich zaskoczą.  (AS)

Popołudnie wypełniły liczne konkursy 
m.in. rzutów karnych, rzut do kosza, strzał 
w poprzeczkę, slalom rowerowy, wyścig żółwi, 
ujeżdżanie byka oraz zabawy prowadzone przez 
członków PTTK i animacje dla najmłodszych.

cyklistów! To kolejny rekord frekwencji, który jest co roku pobijany.  Na metę cyklistów! To kolejny rekord frekwencji, który jest co roku pobijany.  Na metę 
imprezy w Gorzelinie , dotarli także kibice i przy boisku sportowym bawiło 

IV GMINNY RAJD ROWEROWY 
„ZNAM GMINĘ LUBIN”

Tegoroczna biesiada 
miała ludowe  
rytmy, dzięki 

Witoldowi  
Klockowi 

z Raszówki.  
Przygotował 

specjalny 
program 

i porywał 
wszystkich 

do wspólnego 
śpiewania 

i biesiadowania. 

Na wszystkich uczestników rajdu czekała 
grochówka i żurek oraz kiełbaski z grilla. 

Dużą atrakcją był 
„byk na arenie”, przy 
którego ujeżdżaniu 
było mnóstwo 
śmiechu i dobrej 
energii. 
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Gminne Gimnazjum przechodzi do historii
Z udziałem absolwentów 

z poprzednich roczników, 
co miło zaskoczyło całą ka-
drę pedagogiczną i w obec-
ności wielu rodziców, uro-
czyście zakończono ostatni 
rok szkolny w Gminnym 
Gimnazjum. Świadectwa 
odebrało 61 osób, przed 
którymi teraz bardzo waż-
ny, nowy etap życia w szko-
łach średnich. 

- Obiecujemy, że będziemy 
godnie reprezentować naszą 
szkołę i włożymy wiele wysił-
ku, by w przyszłości osiągać 
jak najlepsze wyniki – mówi-
li uroczyście tegoroczni ab-
solwenci, podczas ceremonii 
nagradzania najlepszych wy-
ników i największych osiąg-
nięć kulturalno-sportowych.

- Serce bije mi bardzo 
mocno, kiedy na was patrzę 

i widzę naszych absol-
wentów z lat po-
przednich, którzy 
dzisiaj są już do-
rosłymi ludźmi. 
Bardzo Wam 
dziękuję za za-
angażowanie 
i rodzicom za 
współpracę. Za 
wasz codzienny trud, 
bez was ta szkoła byłaby 
zupełnie inna, a wiecie sami, 
że była naprawdę wyjątkowa 
– mówił nie ukrywając wzru-
szenia Mateusz Marciniak 
dyrektor szkoły.

Gminne Gimnazjum po-
wstało sześć lat temu i choć 
było wiele problemów z jego 
lokalizacją bowiem mieściło 
się kolejno na ulicach: Skło-
dowskiej-Curie, Szpakowej 
i Księcia Ludwika I, to niepo-
wtarzalnego ducha tej szkoły 

tworzyła kadra  
i nietuzinkowi uczniowie, 
osiągający bardzo wiele suk-
cesów  w wielu dziedzinach. 
Bardzo wiele działo się na 
zajęciach pozalekcyjnych 
i wspólnych wyjazdach.  
Szkoła współpracowała m.
in. z Fundacją Krzyżowa, czy 
też z Polonią mieszkającą 
w Rosji i niemieckimi rodzi-
nami, gdzie wyjeżdżano 
w ramach uczniowskich wy-
mian.  

Tablicę upa-
miętniającą powstanie szko-
ły w 2013 roku uroczyście 
przekazano wójtowi i docelo-
wo ma trafić do gminnego 
minii muzeum. Dziękując za 
te lata współpracy wielolet-
niemu dyrektorowi wójt Ta-
deusz Kielan mówił: 

- Od początku istnienia 
gimnazjum kierowała pa-
nem troska o wychowanie 
młodzieży. Widzieliśmy, że 
najważniejszy był zawsze 

uczeń i jego do-
bro. Motywo-

wał pan ucz-
niów i na-
uczycieli 
do udziału 
w  wielu 

projektach. 
Swoją krea-

tywnością 
i zapałem mobi-

lizował pan całą spo-
łeczność szkolną do dzia-
łań, które wzbogacały życie 
szkoły, umożliwiały aktyw-
ność i rozwój uczniów na 
różnych płaszczyznach. 
Cieszył się pan zaufaniem 
uczniów, nauczycieli, ro-

dziców. Bardzo za to dzię-
kuję.

- Lata tu spędzone pokaza-
ły, że zdobywanie szczytów 
wiąże się z ciężką pracą. Ale 
pamiętajcie, że im wyżej, 
tym piękniejsze są widoki. 
Dziękujemy nauczycielom za 
wysiłek i trud włożony w edu-
kację naszych dzieci. Dzię-
kujemy za cierpliwość oraz 
entuzjazm do przekazywania 
wiedzy młodym ludziom. Ży-
czę kolejnych owocnych lat 
pracy, sukcesów w życiu za-
wodowym i prywatnym – 
mówiła Ewa Jarkowiec prze-
wodnicząca Rady Rodziców.

 (SR)  

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

W naszych 
gminnych 
szkołach 
podstawowych 
było mnóstwo 
nagród, świadectw 
z czerwonym 
paskiem, życzeń  
i chwil wzruszenia. 
Oprócz 
absolwentów, 
którzy opuszczali 
mury szkoły, 
były także dwa 
wyjątkowe 
pożegnania. 

W Szkole Podstawowej 
w Siedlcach na emeryturę prze-
chodzi dyrektor Krystyna Sza-
rowska. Były prezenty, kwiaty, 
życzenia i wiele dobrych słów 
podziękowań. W uroczystym 
apelu wziął udział Tadeusz Kie-
lan wójt Gminy Lubin oraz 
Norbert Grabowski przewod-
niczący Rady Gminy.  

-  Oprócz zadań wynikają-
cych z pełnienia funkcji dyrek-
tora z zaangażowaniem prowa-
dziła Pani klub 4H „Talenciaki”, 
przygotowując młodych miesz-
kańców wsi do życia w nowych, 
zmieniających się warunkach, 
nie zapominając o tradycji re-
gionu, dziejach i kulturze pol-

skiej – mówił wójt Tadeusz Kie-
lan - Inspirowała Pani nauczy-
cieli i uczniów do realizacji pro-
jektów stanowiących kontynua-
cję dziedzictwa kulturowego 
„Wiem co jem”, „Wokół trady-
cji”, w ramach których organi-
zowano warsztaty kulinarne 
i rękodzieła. W tej wyjątkowej 
chwili dziękuję Pani za ten  wie-
loletni trud.

- Bardzo dziękuję za te dobre 
słowa. Dziękuję nauczycielom, 
pracownikom szkoły, rodzi-
com, uczniom. Nasze osiąg-
nięcia są wspólne. Będę nadal 
was wspierać i pomagać – mó-
wiła dyrektor Krystyna Sza-
rowska, która prowadziła pla-
cówkę od 1991 roku.

Uroczyście pożegnano także 
ósmoklasistów, którzy zapre-
zentowali się wszystkim tań-
cząc poloneza oraz ślubując, że 
swoją dalszą pracą i nauką bę-
dą rozsławiać imię szkoły. 

Żegnając się z uczniami i ży-
cząc im wspaniałych wakacji, 
wójt poinformował także 
o tym, że rozstrzygnięto właś-
nie przetarg na budowę nowe-
go boiska przy szkole w Siedl-
cach i wszystko na to wskazuje, 
że będzie ono gotowe jeszcze 
w tym roku.

Wyjątkowy nastrój pożeg-
nań  panował także w Szkole 
Podstawowej w Krzeczynie 
Wielkim, gdzie żegnano dyrek-
tor Elżbietę Młynek.

- Szczególną troską otaczała 
Pani najmłodszych uczniów, 
zapewniając im przyjazne wa-
runki do nauki i zabawy. Dba-
łość o nowoczesne wyposaże-
nie klas lekcyjnych oraz zaple-
cza szkoły, pięknie zagospoda-
rowana przestrzeń wokół 

obiektu, lekcje w plenerze - 
„Zielona klasa”, wszystko to 
w trosce o dobro wspólne jakim 
jest szkoła- mówił na uroczy-
stym apelu wójt Tadeusz Kie-
lan. - Kierowana przez Panią 
placówka dzięki aktywności 
nauczycieli i uczniów zdobyła 
liczne certyfikaty, jak np. 
”Szkoła z klasą”, „Szkoła przy-
jazna dla sześciolatka”, „Szko-
ła promująca zdrowie”. Dzię-
kuję za pracę i zaangażowanie. 

- Jest mi niezmiernie miło, że 
tak licznie zgromadziliśmy się 
tutaj. Dziękuję gronu pedago-
gicznemu, pracownikom szko-
ły, rodzicom i uczniom  za ak-
tywność i osiągnięcia. Nigdy 

nie zapomnę tych ostatnich  10 
lat. Będę was odwiedzać, bo 
wszyscy uczniowie tej szkoły to 
jak moje dzieci –mówiła dyrek-
tor Elżbieta Młynek.

Na uroczystym apelu pożeg-
nano ósmoklasistów wręczając 

im świadectwa i życząc wielu 
sukcesów na nowym etapie ży-
cia. Wyróżniono także bardzo 
wielu uczniów za osiągnięcia 
w nauce i świadectwa z czerwo-
nym paskiem. Nagrodzono 
także osoby, które w kończą-
cym się roku szkolnym nie 
opuściły ano jednego dnia na-
uki. Takich osób było aż piętna-
ście.  

We wszystkich gminnych 
Szkołach Podstawowych na-
ukę ukończyło 852 uczniów. 

 (SR)

Wszyscy nauczyciele z gimnazjum będą mieli nowe miejsca pracy od 
września. Gminne Gimnazjum oficjalnie zakończy działalność 31 
sierpnia. Dotychczasowy dyrektor będzie od września kierował Szkołą 
Podstawową w Krzeczynie Wielkim.

i widzę naszych absol-

wasz codzienny trud, 
bez was ta szkoła byłaby tworzyła kadra  tworzyła kadra  Tablicę upa-tworzyła kadra  Tablicę upa-

uczeń i jego do-
bro. Motywo-

wał pan ucz-
niów i na-
uczycieli 
do udziału 
w  wielu 

projektach. 
Swoją krea-

tywnością 
i zapałem mobi-

lizował pan całą spo-Tablicę upa-

19 czerwca to jeden z najszczęśliwszych dni dla uczniów, którzy doczekali się upragnionych wakacji.

ODEBRANO SZKOLNE  ŚWIADECTWA 
I ZAINAUGUROWANO WAKACJE!

 - Życzę Wam bardzo udanych wakacji! Zwiedzajcie 
Polskę, świat, poznawajcie nowych ludzi! Dbajcie przy 
tym o bezpieczeństwo! Czekamy na was we wrześniu 
– mówił wójt Tadeusz Kielan, który do szkół które 
odwiedził  przywiózł także słodycze.  

Uroczyście pożegnano także ósmoklasistów, którzy 
zaprezentowali się wszystkim tańcząc poloneza 
oraz ślubując, że swoją dalszą pracą i nauką będą 
rozsławiać imię szkoły. 

W Szkole 
Podstawowej 
w Siedlcach na 
emeryturę przechodzi 
dyrektor Krystyna 
Szarowska.

Wyjątkowy nastrój 
pożegnań  panował 
także w Szkole 
Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim, 
gdzie żegnano 
dyrektor Elżbietę 
Młynek.
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90-letnia Jubilatka 
z Siedlec

Julia Dekshaimed z Siedlec świętowała swoje 90-lecie. Jak mówi 
rodzina, przez całe swoje życie zjeździła pół Polski, ale ostatnie 
kilkadziesiąt lat spędziła szczęśliwie z najbliższymi w Siedlcach. 
Dziś mieszka z kochającą wnuczką Kasią Karczewską i jej rodziną, 
która troskliwie opiekuje się babcią.
Julia Dekshaimed urodziła się w Kamionce Wielkiej koło Starego 
Sącza. Miało siedmioro rodzeństwa, dziś jest najstarszym 
żyjącym członkiem rodziny. W latach 50-tych wyjechała z domu 
rodzinnego i rozpoczęła prace w okolicach Jeleniej Góry. Całe 
życie ciężko pracowała w kilku Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych. W 1972 roku osiedliła się, jak życie pokazało już na 
stałe, w Siedlcach. Doczekała się dwóch córek i jednego syna, ma 
pięcioro wnuków i czworo prawnuków. Całe życie była bardzo 
aktywna i pewnie odziedziczyła to po niej wnuczka Kasia, która 
opiekuje się na co dzień  troskliwie babcią i jest znana w Siedlcach 
ze swojej aktywności społecznej. Jak się okazało wnuczka 
pasjonuje się także wędkarstwem i nie jest wykluczone, że 
efektem jubileuszowej wizyty w Siedlcach będzie w przyszłości 
organizacja gminnych zawodów wędkarskich. Jubilatce życzymy 
wielu lat w zdrowiu, szczęściu i miłości najbliższych!  (SR)  

90-lecie Heleny Książek 
z miejscowości Obora

Klimat Gminy Lubin chyba sprzyja długowieczności bowiem 
w tym roku mamy już  97 mieszkańców powyżej 90 roku życia. Do 
grona szacownych jubilatów dołączyła Helena Książek 
z miejscowości Obora, którą z okazji tego pięknego jubileuszu 
odwiedził Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin oraz Krzysztof 
Kandut sołtys Obory.
Był piękny bukiet kwiatów, upominki i przede wszystkim szczere 
życzenia kolejnych lat w zdrowiu i miłości najbliższych. Tego nie 
brakuje Jubilatce bowiem troską otacza ją zarówno córka, z którą 
dziś mieszka, jak i pozostała czwórka dzieci, która także mieszka 
w Zagłębiu Miedziowym.
Pani Helena przyjechała na Ziemie Odzyskane z mężem i trzyletnią 
córeczką w 1946 roku i osiedliła się w Oborze. Pochodzi z okolic 
Dubna na Lubelszczyźnie, w czasie wojny była wywieziona na 
roboty do Niemiec. Wiele lat przepracowała w miejscowym 
Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Od ponad 40 lat jest wdową, 
ale doczekała się 12 wnuków, 12 prawnuków i jeszcze w wakacje 
na świat ma przyjść  kolejne pokolenie rodziny, czyli dwójka 
praprawnuków. Życzymy wiele zdrowia, miłości i spokoju!  (SR)

Z okazji tego pięknego jubileuszu panią 
Julię odwiedził wójt Tadeusz Kielan, Norbert 
Grabowski przewodniczący Rady Gminy oraz 
Stanisław Ryniec sołtys Siedlec. Jubilatka 
odebrała mnóstwo życzeń, były kwiaty, 
prezenty oraz wyrazy uznania.

90-lecie Stanisławy Filip z Raszówki
- Czas leci bardzo szybko, czasem 

nie wierzę, że mam już 90 lat – mówi 
ze śmiechem Stanisława Filip z Ra-
szówki, która dołączyła do grona sza-
cownych jubilatów Gminy Lubin, 
którzy mają już skończone 90 lat. 
Trudno się dziwić tym słowom, bo-
wiem Jubilatka naprawdę nie wyglą-
da na swój wiek, choć jak sama opo-
wiada w życiu bywało różnie. Ciężko 
pracowała ale jednocześnie zawsze 
doceniała wszystkie wesołe chwile 
oraz duże grono przyjaciół i znajo-
mych. 

Jubilatkę z pięknymi kwiatami, pre-
zentami a przede wszystkim płynącymi 
z serca życzeniami zdrowia, spokoju 

i miłości, odwiedził wójt Tadeusz Kie-
lan oraz sołtys Raszówki Tadeusz Ko-
sturek.

- Nie wygląda Pani na swoje lata. Ży-
czę by kolejne upływały w spokoju, 

zdrowiu i życzliwości  - mówił wójt Ta-
deusz Kielan. 

- Wiele lat pracowałam w tartaku, 
bywało naprawdę bardzo ciężko, w tym 
wiele urazów, ale za to po pracy często 
się spotykaliśmy, wspieraliśmy i było 
wesoło. Udało mi się także  później 
zmienić pracę i byłam zatrudniona 
w Ośrodku Zdrowia w Raszówce – mó-
wi z uśmiechem Stanisława Filip.

W Raszówce mieszka już ponad 65 lat. 
Przyjechała na zachód jako podlotek po 
wojnie z Piotrkowa Trybunalskiego. Naj-
pierw mieszkała w Szczytnikach koło Pro-
chowic, później przeprowadziła się do Ra-
szówki do domu, w którym mieszka do dzi-
siaj. Wychowała dwóch synów i doczekała 
się czterech wnuków i 3 prawnuków.  (SR) 

Setki osób gościły na prastarym 
święcie Nocy Świetojańskiej, 
która już po raz jedenasty odbyła 
się w Bukownej w Gminie Lubin. 
Noc Kupały to piękny przykład 
tego, jak niesamowita i piękna 
jest kultura naszych przodków.  
Było kwiatowo, kolorowo, wesoło 
i radośnie! Niech żałują ci, którzy 
do Bukownej nie dotarli i zaplanują 
sobie taki wyjazd już za rok. 

Oj działo, się działo w Bu-
kownej, a wszystko się za-
częło od  kolorowego „Prze-
jazdu na byle czym”, który 
podziwiało wiele osób. Trze-
ba przyznać, ze było co po-
dziwiać, bo okazuje się, że 
pomysłowość uczestników 
nie zna granic. Był m.in. 
świętojański traktor, leśna 
chaty i leśna polana, piękna 
i bestia, czy też ochotnicza 
straż świętojańska. Jury 
konkursu miało bardzo 
twardy orzech do zgryzienia.

- Co roku uczestnicy nas 
zaskakują pomysłowością, 
dlatego tak trudno nam za-
wsze podjąć decyzję. Zwra-
caliśmy szczególną uwagę 
na to, żeby pojazdy były 
związane z nocą świętojań-
ską i miały akcent humory-
styczny, docenialiśmy też 
nakład i trud pracy – mówił 
Jan Olejnik radny Gminy 
Lubin i przewodniczący 

czteroosobowego jury.
Nagrodę główną i 400 zł 

przyznano za „Płonący stos” 
z Bukownej, dwa równo-
rzędne drugie miejsca i po 
350 zł zdobyły „Leśna cha-
ta” z Wiercienia  i „Leśna 
Polana” z Bukownej. Trzecie 
miejsce i 300 zł przypadło 
„Ochotniczej straży święto-
jańskiej” z Bukownej . Przy-
znano także dwie specjalne 
nagrody. Pierwszą nich i 300 
zł otrzymał „Skorpion”, 
drugą i 250 zł za dowcipne 
podejście do tematu tradycji 
świętojańskiej Osieczanki   
z Miłoradzic.  Wyróżnienia 
i 200 zł wręczono także za 

„Po-
jazd na ga-
ry” i  „Traktor 
Świętojański” reprezentom 
Księginic, za „Pociąg do la-
ta”  i „Piękną i Bestę” miesz-
kańcom Wiercienia oraz ka-
baretowi Ale Baby za „Łopa-
tę wiedźmy świętojańskiej. 

- Gratuluję wszystkim po-
mysłowości! Wszyscy jeste-
ście wygranymi a my widzo-
wie mamy z tego bardzo dużo 
radości. To piękna tradycja 
i cieszę, się, że mogę się tu 
z wami rokrocznie spotkać 
w Bukownej. Życzę wszyst-
kim doskonałej zabawy – 
mówił wójt Tadeusz Kielan. 

Całe sobotnie popołudnie 
wypełnione było szeregiem 
atrakcji m.in.: konkursem 
na wianek świętojański oraz 
na przebranie świętojańskie. 
Były także warsztaty cera-
miczne i plecionkarskie. 
Garnki lepili i pletli wianki 

także mężczyźni.
- Próbuje coś ulepić, ale 

nie jest to łatwe. Może bę-
dzie miseczka albo doniczka 
– mówił Kacper z Ksieginic.

- Nie jest to wcale takie ła-

twe, trzeba moc-
no skoordynować ruchy rąk 
i nogi napędzającej urządze-
nie – mówiła ze śmiechem 
Agata Rudnik, która prowa-
dziła  warsztaty garncarskie.

Nie było łatwo także z wi-
kliną.

- Jako, że ona jest kobietą, 
to bywa uparta, ale cierpli-
wość i wytrwałość dają efek-
ty – dodawała Mariola Witt-
chen z Nowego Tomyśla, 
które jest polskim zagłębiem 
wikliniarskim. 

Dla najmłodszych zapew-
niono wiele atrakcji, były np. 
dmuchane skakance i mega 
bańki mydlane. Ochotnicza 
Straż Pożarna z Zimnej Wo-
dy  uczyła zasad pierwszej 
pomocy. Na scenie wystąpiły 
lokalne zespoły wokalne, ta-
neczne i teatralne: Swojska 
Nuta, Siedlecka Nuta, Teatr 
Tańca, Osieczanki, Teatr 4 
aktów. Wieczorem uroczy-
sty korowód bosych ludzi 
idąc w takt poloneza,  ze 
światłami  w rękach, prze-
szedł łąką, by w rzece Czar-
na Woda puścić zgodnie 
z tradycją piękne wianki. By-
ły wspólne tańce i zabawy 
a wieczorem na scenie wy-
stąpił zespół ALTR’OO 
i wszystkich zachwycił pięk-
ny pokaz ognia.

(SR)

Setki osób gościły na prastarym 

KULTYWUJEMY TRADYCJE 
- XI NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W BUKOWNEJ 
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Na „Kielichu” w Lubi-
nie, który jest  jednym 
z najwyższych obiektów 
wspinaczkowych w Euro-
pie,  przeprowadzono 
szkolenie wspinaczkowe, 
w którym wzięli udział ucz-
niowie z naszych gminnych 
szkół. Było sporo zabawy, 
ale też walki z samym sobą 
w trakcie ćwiczeń na wyso-
kościach i  balansowaniu 
na linie. 

Równowagę najlepiej 
ćwiczyć uprawiając slackli-
ne, czyli dyscyplinę sporto-
wą polegająca na chodze-
niu i wykonywaniu trików 
na taśmie, zazwyczaj o sze-
rokości 2,5-5 cm, rozwie-
szonej i napiętej między 
dwoma punktami, np. 
drzewami na wysokości 
kilkunastu centymetrów. 

I tej sztuczki próbowali 
uczniowie ze Szklar Gór-
nych, Siedlec i Gminnego 
Gimnazjum.

- Jestem pierwszy raz na 
takiej linie i z asekuracją 
kolegi da się przejść. Faj-
nie jest – mówił Mateusz 
Kurowski z Siedlec. 

Z uczniami przyjechała 
nauczycielka wychowania 

f- w Renata Stankie-
wicz: - Ruch, 
zwłaszcza na 
świeżym powie-
trzu jest ważny. 
Może tutaj nie-
którzy złapią 
bakcyla wspi-
naczki.

- To sport dla 
wszystkich, który mo-

że być uprawiany także 
i amatorsko. Już 6-latko-
wie mogą robić  pierwsze 
kroki we wspinaczce – mó-
wi Stanisław Barabaś wi-
ceprezes Stowarzyszenia 
Miłośników Gór, które 
wprowadzało naszych ucz-
niów w arkana wspinacz-
ki.- To już dyscyplina olim-
pijska, a w Lubinie mamy 

trzy ścia-
ny do 

uprawiania tego 
sportu, do czego 
serdecznie wszyst-
kich zachęcam. To 
naprawdę duża ra-
dość i dobra adrenali-
na.

Młodzież ćwiczyła na 
małej ściance, później był 
trening i wejście na wieżę 
na wysokość 15 metrów.  
Wieża ma 33 metry i do 
niedawna była najwyż-
szym takim obiektem 
w Europie, dziś rekord na-
leży do Holandii. Można 
było, ale już 
schodam,i wejść także na 
jej szczyt i obejrzeć z tej 
perspektywy Lubin. 

Osoby zainteresowane 
wspinaczką  mogą przyjść 
pod kielich w każdą środę 
w godzinach 18 – 20.       

(SR) 

Uczyli się wspinaczki  

Celem wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach do placówki wałbrzyskiej było 
poszukiwanie i odkrywanie związków między 
pojęciami matematycznymi a obszarami naszej 
rzeczywistości, badanie jak matematyka może 
inspirować sztukę, wzmacnianie zdolności i chęci 
sposobów myślenia logicznego i przestrzennego, 
prezentacji wzorów, modeli a także pogłębianie 
wiedzy o własnościach figur geometrycznych. 
Uczniowie wzięli udział w specjalnie dla nich 
zorganizowanych warsztatach i dowiedzieli się 
w przyrodzie króluje matematyka. Poznali odpowiedzi 
na wiele ciekawych pytań. Rozwiązywali zadania 
logiczne, wprawiali w ruch modele testujące prawo 
Pitagorasa, tworzyli konstrukcje. Dowiedzieli się też, 
że ciąg Fibonacciego jest nie tylko teoretycznym 
założeniem matematycznym, ale urzeczywistnia się 
również często w przyrodzie. Zajęcia zachęciły 
uczniów do eksperymentowania, zadawania pytań, 
prowadzenia dialogu i wspólnego poszukiwania 
rozwiązań.

Wyjazdy edukacyjne dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

Wyjazdy edukacyjne 
w ramach unijnego projektu 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ TRZECIA EDYCJA WYJAZDOWYCH SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH I JĘZYKOWYCH W SZKO-
ŁACH PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN”, KTÓRY JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I REALIZOWANY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN. TYM RAZEM WARSZTATY 

REALIZOWANE BYŁY W EXPLORAPARK W WAŁBRZYCHU, CENTRUM EDUKACYJNYM FISCHER W LEGNICY ORAZ OGRODZIE ZOOLOGICZNYM WE WROCŁAWIU. 

 (RED)

Tę samą placówkę odwiedzili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Niemstowie, którzy uczestniczyli 
w warsztatach pn. „Matematyka w przyrodzie”. Mieli 
oni okazję rozwijać swoje kompetencje matematyczne 
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. 
W sposób praktyczny poznawali tajniki powstawania 
budowli oraz mostów. Młodzież chętnie brała udział 
w zadaniach logicznych, które wymagały myślenia 
przestrzennego, oceny złudzenia równoległości 
i kształtu, długości i wielkości czy równoległości. 
Zajmowali się układankami archimedesowskimi, 
wprawiali kulkę w ruch tak, by wtaczała się pod górkę. 
Na własne uszy mogli przetestować rozchodzenie się 
fal dźwiękowych. Działając wspólnie, mogli osiągnąć 
więcej, bo niektóre zadania wymagały współpracy 
w grupie. Część zadań, co także zainteresowało 
uczniów, można było wykonać na komputerze 
(sudoku, konik szachowy, napełnianie naczyń). 
Młodzież w bardzo ciekawy i twórczy sposób 
przekonała się, że nauka nie musi być nudna!

Tematykę zajęć edukacyjnych pn. „Ginące gatunki” 
w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu podjęli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzeczynie 
Wielkim. Fascynacja wymierającą fauną naszej 
planety skupiała się m.in. na zagadnieniach 
dotyczących Konwencji o międzynarodowym 
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem CITES (skrótowo 
konwencja waszyngtońska), dotyczących ochrony 
gatunków, zasadności tworzenia ZOO. Uczniowie 
poszukiwali odpowiedzi na pytanie dlaczego wielu 
gatunkom zwierząt grozi wyginięcie? Odbyli także 
praktyczne warsztaty na terenie ogrodu. Nie 
zabrakło oczywiście obserwacji wielu gatunków 
zwierząt i ptaków oraz ich codziennych zachowań.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Raszówce, 
będący uczestnikami zajęć językowych 
uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach 
w Centrum Edukacji FISCHER w Legnicy, których 
celem było rozwijanie kompetencji językowych 
oraz ciekawości, otwartości i tolerancji wobec 
innych kultur. Zajęcia były okazją do rozwijania 
umiejętności porozumiewania się w języku obcym, 
a także kompetencji społecznych i umiejętności 
uczenia się. Zaproponowane ćwiczenia były 
różnorodne i interesujące dla uczniów. Rozwijały 
one głownie umiejętności produktywne: pisanie 
i wypowiadanie się w języku obcym. Młodzież 
brała udział w scenkach sytuacyjnych, 
ćwiczeniach stymulujących i rozwijających 
pamięć, grach i zabawach zespołowych.

serdecznie wszyst-
kich zachęcam. To 
naprawdę duża ra-
dość i dobra adrenali-

Młodzież ćwiczyła na 
małej ściance, później był 
trening i wejście na wieżę 
na wysokość 15 metrów.  
Wieża ma 33 metry i do 
niedawna była najwyż-
szym takim obiektem 
w Europie, dziś rekord na-
leży do Holandii. Można 

schodam,i wejść także na 
jej szczyt i obejrzeć z tej 
perspektywy Lubin. 

Osoby zainteresowane 
wspinaczką  mogą przyjść 
pod kielich w każdą środę 
w godzinach 18 – 20.       

(SR) 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
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Z okazji obchodzonego 5 
czerwca Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska Natural-
nego, w Szkole Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach zorganizowano 
Gminny Turniej Ekologiczny – 
„Ziemię mamy tylko jedną”.

Była to 26 edycja tego konkur-
su. W rywalizacji wzięli udział 
uczniowie z czterech szkół pod-
stawowych Gminy Lubin. 

Zmagania drużyn przebiegały 
tradycyjnie w trzech obszarach: 
plastycznym, sportowym i wiedzy 
ekologicznej. Plastycy malowali 
plakaty - „Stop Smogowi”. Spor-
towcy mierzyli się w konkuren-
cjach sprawnościowych:  pudeł-
kowy curling,  ekologiczna siatka, 
slalom zakrętką od mleka,  strzały 

do bramki  kulą z gazety.  Współ-
zawodnictwo w wiedzy ekologicz-
nej  dotyczyło wyjaśniania  pojęć 
ekologicznych, rozwiązywania te-
stu, krzyżówki, odgadnięcia rebu-
sów, segregowania śmieci. 

Tegoroczny konkurs miał na 
celu zainteresowanie uczniów 
światem przyrody, jego różnorod-
nością,  bogactwem i pięknem, 
propagowanie postaw i zacho-
wań ekologicznych, wdrażanie 
uczniów do zdrowej rywalizacji 
oraz integrowanie uczniów ze 
szkół wiejskiej Gminy Lubin

Zmaganiom drużyn bacznie 
się przyglądało  jury w składzie: 
Ewa Jarkowiec oraz Agnieszka 
Kmiecik – Bierzyńska z referatu 
gospodarki komunalnej i ochro-
ny środowiska Urzędu Gminy  
w Lubinie.

Wszyscy uczestnicy wykazali 
się dużą znajomością wiedzy eko-
logicznej, a za pracę włożoną 
w przygotowanie do turnieju zo-
stali nagrodzeni upominkami 
ufundowanymi przez Urząd 
Gminy. 

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom, a szczególnie zwy-
cięzcom. W tym roku I miejsce 
zajęła   drużyna ze  Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach.  Na miejscu II upla-
sowała się Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Raszówce. 
Miejsce III zajęła Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych, a wyróż-
nienie Szkoła Podstawowa im. Ja-
nusza Korczaka w Niemstowie.

Dziękujemy wszystkim za 
udział w turnieju.  (SP Siedlce) 

Gminny Turniej Ekologiczny 
– „Ziemię mamy tylko jedną”

SPOTKANIE PISARKI 
Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI

Biblioteka w Raszówce po raz kolejny 
wzięła udział w projekcie Dolnośląskiej 
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu 
pod hasłem-  XVI Dolnośląskie spotka-
nia pisarzy z młodymi czytelnikami 
„Z książką na walizkach”. 

Redaktor „Walizki” – okolicznościowej 
gazety wydawanej w ramach projektu 
w artykule „Piórem, młotem, oszczepem” 
napisał:

„Pisarze, zupełnie tak samo jak mi-
strzowie dyscyplin sportowych, przeska-
kują wysoko postawione poprzeczki (wy-
magań czytelników), zdarza się, że miota-
ją (słowem), pływają (po morzu wyobraź-
ni), toczą walki (wewnętrzne, podczas pi-
sania), podnoszą ciężary (trudnych za-
gadnień), chcą zdobywać nagrody (np. 
Nobla).” 

O tych wszystkich zmaganiach wspa-
niale opowiedziała Emilia Kiereś – autor-
ka i tłumaczka książek dla dzieci, laureat-
ka wielu nagród. Podczas spotkania au-
torskiego z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach. Udzieliła ona wywiadu 
dwóm uczennicom - Oliwii i Aleksandrze 
z klasy VIII.

Spotkaniu z pisarką towarzyszyła wy-
stawa prac uczniów SP w Siedlcach zgło-
szonych do konkursu plastycznego „Mój 
mistrz literatury” ogłoszonego w ramach 
projektu „Z książką na walizkach” przez 
Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we 
Wrocławiu. Emilia Kiereś wraz z towarzy-
szącym jej Adamem Hemerem wybrali 
trzy prace, które zostały zakwalifikowane 
do kolejnego etapu konkursu i pojechały 
na finał do Świdnicy. Biblioteka dodatko-

wo nagrodziła wyróżnieniem kolejne trzy 
prace. Wszystkie laureatki otrzymały 
książki z autografem pisarki.

Spotkanie autorskie odbyło się w trak-
cie Festynu z okazji Dnia Dziecka, przy-
gotowanym przez szkołę w Siedlcach. 
Podczas zabawy dzieci wzięły również 
udział w akcji „Jak nie czytam, jak czy-
tam!”, której organizatorem jest redakcja 
miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. 

Dziękujemy Bibliotece Szkolnej 
w Siedlcach za współpracę przy organiza-
cji spotkania autorskiego oraz populary-
zację czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury oraz dzięki wsparciu samorządów 
województwa dolnośląskiego, miasta 
i gminy Świdnica, powiatu świdnickiego 
i samorządowych instytucji kultury na 
Dolnym Śląsku.

(IT)

Quest prowadzi przez Szklary Górne, 
prezentując jednocześnie  najciekawsze za-
kątki związane z ich historią. Zabytkowy 
kościół pw. św. Piotra i Pawła, unikatowe 
płyty nagrobne, barokowy pałac i wiele in-
nych miejsc. Gra terenowa poprzez zabawę 
uczy historii. Na końcu gry na uczestników 
czeka nagroda – skrzynia ze skarbem. 

Quest jest skierowany do dzieci ale i ca-
łych rodzin. Scenariusze gry, tzw. karty qu-
estu, dostępne są w Urzędzie Gminy Lubin 
I piętro pok. 120, w parafii w Szklarach 
Górnych, można je także samodzielnie po-
brać ze strony questy.com.pl.

Przygotowano 
również specjalną 
aplikację mobilną 
questu , więc można 
przejść całą trasą ze smartfonem w dłoni. 
Opiekunem questu jest Anna Kosacz-Gol 
ze Szklar Górnych oraz proboszcz parafii 
św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych ks. 
Paweł Kajl.  Stworzenie gry zostało w cało-
ści sfinansowane z budżetu Gminy Lubin, 
jej wykonanie powierzono Fundacji Cala-
mita.  (MP)

Powstała pierwsza całoroczna gra terenowa na terenie Gminy Lubin polegająca na poszukiwaniu skarbu. 

PIERWSZA GRA TERENOWA W GMINIE LUBIN
TROPAMI HISTORII – 

LINK DO STRONY QUESTY - WYPRAWY ODKRYWCÓW:
HTTPS://QUESTY.COM.PL/QUEST/TROPAMI-HISTORII-W-SZKLARACH-GORNYCH

Kluczowe zadanie 
poszukiwawcze, 
czyli quest nosi 
nazwę „Tropami 
historii w Szklarach 
Górnych”. 
W ostatnich dniach 
maja pierwsi 
śmiałkowie 
testowali grę, która 
jak się okazało 
prowadzi do … 
skrzyni skarbów. 
Teraz zachęcamy 
wszystkich 
mieszkańców do 
zabawy!

Przygotowano 
również specjalną 
aplikację mobilną 
questu , więc można 

PIERWSZA GRA TERENOWA W GMINIE LUBINPIERWSZA GRA TERENOWA W GMINIE LUBIN



¹⁸ NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

KASKI ROWEROWE 
DLA UCZNIÓW

Na szczeblu gminnym zawody od-
były się po raz pierwszy, ale kajako-
we szlaki przecierali już wcześniej 
mieszkańcy Raszowej podczas Wiel-
kiej Kajakowej Majówki, zorganizo-
wanej przez Sołtysa i Radę Sołecką 

tej miej-
scowości.

Obie 
imprezy 
połączyła 
osoba zwy-
ciężczyni za-
wodów. Dwu-
krotnie nie do 
pokonania była Ag-
nieszka Kruszyńska, 
która na metę przypłynęła 
najszybciej, pozostawiając w tyle 
słusznej postawy mężczyzn. Trudno 
się dziwić, pani Agnieszka sporą 
część swojego życia poświęca spor-
towi.

– Kilkugodzinne treningi odby-
wam pięć razy w tygodniu, a w week-
endy jeżdżę na rowerze. To kondycja 
i siła mięsni dały mi zwycięstwo – 
tłumaczy.

Dla Agnieszki Kruszyńskiej nie 
wyniki tych zawodów są jednak naj-
ważniejsze. – Raszowa to moja miej-
scowość, bardzo się cieszę, że zabyt-
kowa fosa została odrestaurowana 
i że udało się stworzyć tu miejsce, 
w którym całymi rodzinami można 

spędzać wolny czas, dobrze się przy 
tym bawiąc – dodaje.

W pierwszych Gminnych Zawo-
dach Kajakowych wzięło udział po-
nad 30 uczestników.

Nagrody wręczał wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan oraz sołtys Ra-
szowej Eugeniusz Gut.

(MG) Niemstów

Zdają egzamin na kartę rowerową 
i stają się pełnoprawnymi 
uczestnikami ruchu drogowego 
a już teraz  w trosce o ich 
bezpieczeństwo, czwartoklasistów 
ze wszystkich szkół podstawowych 
w Gminie Lubin  wyposażono 
w kaski rowerowe. 
Z prezentami w postaci kasków 
rowerowych dla czwartoklasistów 
odwiedzał gminne szkoły wójt 
Tadeusz Kielan. Atmosfera tych 
spotkań jest bardzo radosna, bowiem 
wójt korzystając z okazji, mówił 
o czekających uczniów wakacjach 
i życzył wszystkim wielu wrażeń ale 
przede wszystkim bezpiecznych 
powrotów do domu.
- Gmina dba o bezpieczeństwo 
mieszkańców, szczególnie tych 
najmłodszych, dlatego dajemy wam 
te kaski i promujemy bezpieczne 
zachowania na drodze. Noście je 
zawsze jeżdżąc na rowerze. Życzę 
wam przysłowiowej szerokiej drogi 
i wspaniałych wakacji – mówił 
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.
Gromkimi brawami, a potem 
gremialnym okrzykiem „dziękujemy” 
witano Tadeusza Kielana wójta 
Gminy Lubin na apelu szkolnym 
w Raszówce.
- Dziękujemy, że znalazł Pan dla nas 
czas. Ten apel był dla nas doskonałą 
okazją do przypomnienia zasad 
bezpiecznego zachowania. W tym 
roku mamy bardzo liczną grupę 
czwartoklasistów, ze względu na 
kumulację z rocznikiem 
sześciolatków, który poszedł 
wcześniej do szkoły. Dziś 42 uczniów 
odbiera kaski rowerowe – mówiła 
Lucyna Szudrowicz dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Raszówce.
Jazda na rowerze to dla dzieci nie 

tylko wspaniała zabawa ale też 
konieczna dawka ruchu. Paulina 
Misiura i Zuzia Miedziak mówiły ze 
śmiechem: – Jeździmy od tak dawna, 
że już nawet nie pamiętamy kiedy się 
nauczyłyśmy. Wszyscy nasi koledzy 
i koleżanki jeżdżą na rowerze.
W Niemstowie, szefa gminnego 
samorządu także witano gromkimi 
brawami i „przybito” z tej okazji kilka 
„piątek”.
- Dziękujemy za tę wizytę i prezenty. 
Widać, że gmina o nas dba, przy 
szkole powstaje właśnie nowy plac 
zabaw – mówiła Patrycja Słota 
dyrektor szkoły.
W Niemstowie 22 uczniów odebrało 
kolorowe kaski. Kolejne 37 wójt 
wręczył uczniom szkoły 
w Krzeczynie Wielkim. Uczniowie  
przedstawiali się  wójtowi z imienia 
i po uścisku dłoni byli obdarowywani 
kaskami.
Wójt był w każdej szkole, każdemu 
czwartoklasiście uścisnął rękę 
i z wieloma rozmawiał o tym, jak 
należy zachowywać się na drodze.
- Stajecie się pełnoprawnymi 
użytkownikami dróg, dlatego musicie 
znać przepisy, przestrzegać je 
i w trosce o własne bezpieczeństwo 
zawsze jeździć w kasku - mówił 
Tadeusz Kielan. 
- My wiemy, że musi być bezpiecznie 
i że kask nam w tym pomaga. 
Będziemy je nosić  – mówił 
w odpowiedzi Fabian Duda z SP 
w Siedlcach.
W Siedlcach kaski odebrało 18 
uczniów, kolejna27 – osobowa  
grupa dzieci została wyposażona 
w kaski w Szklarach Górnych. 
W sumie w tym roku Gmina Lubin 
zakupiła 146 kasków dla wszystkich 
uczniów klas IV.       (SR) 

Krzeczyn Wielki

Siedlce

Raszówka

Szklary Górne

Gminne Zawody Kajakowe w Raszowej to jedyna tego 
rodzaju impreza w regionie. 

POPŁYNĘLI 
W PIERWSZYCH 
ZAWODACH 

Były pierwsze, 
ale z pewnością 
nie ostatnie. 
– Impreza została 
już wpisana do 
gminnego kalendarza 
imprez sportowo 
– rekreacyjnych 
i na pewno będzie 
kontynuowana, 
zastanawiamy się 
także nad jej drugą 
jesienną edycją – 
mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.  

Agnieszka Kruszyńska 
na metę przypłynęła 
najszybciej, pozostawiając 
w tyle słusznej postawy 
mężczyzn.

W kategorii jedynek open, w której 
triumfowała Agnieszka Kruszyńska 
drugie miejsce zajął Czesław Rojek, 
a trzecie Andrzej Hankus.
W rodzinnej kategorii dwójek zwyciężyli 
Adam Bidziński i Łukasz Bidziński, 
z drugim wynikiem przypłynęli 
Stanisław i Krzysztof Lenik, a z trzecim 
Kazimierz i Mateusz Jasion.
Paweł Mroczek i Andrzej Hankus 
najszybciej pokonali dystans w kategorii 
dwójek open, na drugim miejscu 
uplasowali się Marlena Jasion i Grzegorz 
Wójcik, a trzecim Artur Kęciński 
i Mariusz Wilk. 



¹⁹STRONA SENIORA

Zapisy na warsztaty dla seniorów

W Pławnie 
seniorzy  mieli 
okazję zobaczyć 
Zamek Legend 
Śląskich, 
gdzie cofnęli 
się w czasie 
i doświadczyli 
opowieści 
z pogranicza 
prawdy i baśni. 
W pracowniach 
odkrywali tajniki 
kowalstwa 
i litografii, aby 
jeszcze lepiej 
poczuć klimat 
dawnych czasów. 

W Pławnie zwiedzili 
też wybudowaną z ma-
teriałów z odzysku Arkę 
Noego wypełnioną dzie-
łami sztuki sakralnej, 
relikwiami i artefaktami 

z różnych zakątków 
świata, której auto-
rem jest malarz 
Dariusz Miliński. 
Byli także w Mu-
zeum Przesied-
leńców i Wypę-
dzonych, które 
jest stworzone 
w starym osiemna-
stowiecznym domo-
stwie rodziny Dietrich. 
Zobaczyli jak przed wie-
loma latami żyła rodzi-
na szewców. Znajdują 
się tam unikatowe pa-
miątki z Lwowa i Wilna. 

Kolejnym punktem 
w programie wycieczki 
był Siedlęcin słynący 
z Wieży Książęcej z XIV 
wieku, jeden z najważ-
niejszych zabytków śred-

nio-
wiecza 
w Polsce. Znajdują się  
tam wyjątkowe malowid-
ła ścienne z legendą o sir 
Lancelocie - rycerzu kró-
la Artura. Zwieńczeniem 

wycieczki była Perła Za-
chodu, malowniczo usy-
tuowane miejsce tuż nad 
krawędzią stromego 
urwiska, będącego jed-
nocześnie linią brzegową 
jeziora Modre. 

Wycieczka trwała wie-
le godzin, wzięło w niej 
udział 55 osób, czas umi-
lał uczestnikom swoimi 
opowieściami Eugeniusz 
Paszkiewicz przewodnik 
i prezes PTTK w Lubinie. 

(MP)

Wójt Gminy Lubin wspólnie z Radą Seniorów zapraszają 
mieszkańców z terenu Gminy Lubin w wieku 50+ do 
wzięcia udziału w warsztatach rękodzielniczych 
w Zagrodzie Edukacyjnej „OGRÓD FREYA” w Bukownej. 
Zajęcia zapowiadają się wyjątkowo atrakcyjnie. 
Uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił 
w warsztatach wyszywania 3D, które przeprowadzi 
Aleksandra Sieradzka – laureatka Aniołów Kultury Gminy 
Lubin 2019. 
Każdy uczestnik będzie mógł zabrać własnoręcznie 
przygotowaną pracę. Spotkanie rozpocznie się spacerem 
po pięknym ogrodzie położonym w uroczej wsi 
w Bukownej. Ogród to główny bohater tego miejsca. 

W 2017 roku ‚’Ogród Freya’’ otrzymał I nagrodę 
w konkursie ‚’Najpiękniejsza Posesja w Gminie Lubin’’, 
właścicielka Anna Rawska opowie o kolekcjonowanych 
w ogrodzie roślinach. Ogród założony został w 2002 r. 
Obecnie znajduje się tam staw, plac zabaw, miejsce na 
ognisko, fontanny i liczne pergole, a przede wszystkim 
jest pełen niezliczonej ilości kwiatów, ziół, krzewów 
i drzew. 
W tym dniu przy okazji zwiedzania ogrodu uczestnicy 
zobaczą wystawę pt.: „Pasje”, autorstwa Marii Galuby, 
Aleksandry Sieradzkiej i Mirosławy Skalskiej także 
laureatki Aniołów Kultury Gminy Lubin. Dodatkowo 
uczestnicy zaproszeni zostaną do wysłuchania mini 

koncertu w wykonaniu Marii Galuby. Spotkanie zakończy 
się wspólnym grillowaniem. 
Chętnych zapraszamy do „Ogrodu Freya” w Bukownej 
w sobotę 13 lipca 2019 roku. Początek o godzinie 13:00. 
Uczestnicy ponoszą koszt w wysokości 20 złotych od 
osoby płatne na miejscu – cena obejmuje poczęstunek 
przy grillu, napoje chłodzące oraz kawę, herbatę i ciasto. 
Koszty warsztatów rękodzielniczych pokrywa Gmina 
Lubin. 
Zapisy do dnia 10 lipca 2019 roku pod nr telefonów: 
Anna Rawska 695 937 403 lub Małgorzata Polniak 76 
840 31 79 (Urząd Gminy).

(MP)

Dzięki wsparciu samorządu, 23 maja seniorzy z terenu Gminy Lubin wzięli udział w wycieczce i zwiedzili 
miejscowości Pławna Górna i Siedlęcin.

ŚLADAMI LEGEND I HISTORII 
- wycieczka seniorów

TO BYŁA PIERWSZA  WYCIECZKA W TYM ROKU, ALE SENIO-
RZY ZAPOWIADAJĄ, ŻE NA PEWNO NIE OSTATNIA. 
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Dzieci zwłaszcza te najmłodsze, są 
spontaniczne, beztroskie i pełne 
radości. Cieszą się całą sobą i ta 
radość w kontaktach z nimi, udziela 
się nam dorosłym. W tak szczególnych 
okolicznościach, jakimi są obchody 
Dnia Dziecka, należy je odwiedzać 
z prezentami i tak, od kilku lat 
robi Tadeusz Kielan wójt Gminy 
Lubin. W tym roku odwiedził dzieci 
w czterech gminnych punktach 
przedszkolnych i klubie dziecięcym 
oraz był na wielu festynach.

- Życzę wam żebyście były 
zdrowe, kochane, szczęśliwe 
i miały dużo zabawek. Kochamy 
Was i czerpiemy z tej miłości du-
żo siły i zapału, a dziś świętujemy 
razem z wami. Bawcie się, śmiej-
cie, tańczcie i okazujcie taką ra-
dość przez całe życie – mówił 
wójt wręczając dzieciom słody-
cze i zabawki.

Na festynie w Czerńcu 
śmiechom i zabawom nie było 

końca.  Konkursy, puszczanie 
baniek mydlanych i malowa-
nie twarzy to tylko kilka 
z mnóstwa atrakcji. Był rów-
nież smaczny poczęstunek, 
a dzieci bawiły się ze swoimi 
rodzicami i dziadkami. 

W Niemstowie atrakcji na 
terenach zielonych atrakcji 
nie zabrakło. Była m.in prze-
jażdżka pociągiem, który 
ciągnęła Lokomotywa Tuwi-
ma. Nie było tam prawdziwej 
lokomotywy, za to można by-
ło posłuchać interpretacji 
wiersza, który czytali wójt 
Gminy Lubin, dyrektor 
Gminnej Biblioteki, radny, 
sołtys Niemstowa oraz czytel-
nicy biblioteki. Na koniec za-

bawy odbyła się jeszcze lote-
ria, żadne z dzieci nie wyszło 
bez nagród.

Dzieci, rodzice, dziadkowie, 
ale także wielu gości bawiło się 
na festynach i spotkaniach ro-
dzinnych, które zorganizowały 
sołectwa Miłoradzice i Buczyn-
ka. Było wiele atrakcyjnych za-
baw dla najmłodszych oraz du-
żo ruchu na świeżym powie-
trzu, podczas konkursów i za-
baw, w których udział brali tak-
że dorośli. W zasadzie bez 
ograniczeń, nie licząc tych roz-
sądkowych wynikających ze 
zdrowia, dostępne były słody-
cze, ciasta, wata cukrowa, pop-
corn, grillowane kiełbaski 
i różne napoje. Rozegrano 
także turniej młodzieżowy 
w piłce nożnej. Puchary wrę-
czał Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin, który przyje-
chał na piknik z torbą pełną 
słodyczy. 

- Bardzo się  cieszę, że mo-
gę być na tylu festynach i wi-
dzieć jak wspólnie spędzacie 
czas wolny. W dzisiejszych, 
zabieganych czasach to bar-
dzo ważne, by była chwila na 
rodzinny relaks i zabawy. To 
najcenniejsze chwile – mówił 
wójt Tadeusz Kielan, życząc 
jednocześnie dzieciom, by jak 
najczęściej i jak najdłużej, do-
świadczały takich chwil rado-
ści, beztroski i zabawy.

W organizacji zabawy w Bu-
czynce pomagało także Koło 
Łowieckie Rolnik, a wśród go-
ści, tradycyjnie już, można by-
ło wypatrzyć podopiecznych 
z Domu Dziecka w Golance 
Dolnej. Przyjeżdżają oni do 
Buczynki regularnie na różne  
spotkania począwszy od Miko-
łajek, poprzez Dzień Dziecka 
na tradycyjnym grzybobraniu 
kończąc. 

Ogromnym wsparciem dla 
sołtysów przy organizacji pik-

ni-
ków 
są na-
sze 
gminne  
jednostki 
Ochotni-
czych Stra-
ży Pożarnych, 
które nie tylko 
schładzają w upal-
ne dni, ale także uczą 
pierwszej pomocy. Tak 
było ostatnio m.in. w Krze-
czynie Wielkim i Składowi-
cach. Organizatorzy wraz 
z mieszkańcami bardzo dzię-
kują za pomoc w organizowa-
niu i udział wszystkim straża-

Na co dzień kochamy dzieci i staramy się sprawiać im radość, ale tego wyjątkowego dnia przygotowujemy dla nich mnóstwo     atrakcji i prezentów. Na Dzień Dziecka najmłodsi czekają z niecierpliwością cały rok, 
ale nie ukrywajmy, że i dorosłym sprawia on dużo radości.  

Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiono w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  w celu upowszechniania 
ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Obchodzony jest  w różnych krajach członkowskich w różne 
dni, u nas  podobnie jak w krajach byłego bloku wschodniego oczywiście 1 czerwca. W całej Gminie Lubin już od końca maja przez cały czerwiec 
dorośli organizują dla maluchów i starszaków wiele atrakcji. Życzymy wszystkim dzieciom ogromu szczęścia, miłości i radości! A dorosłym by 
odkrywali w sobie dziecięcą radość nie tylko 1 czerwca! 

DZIEŃ DZIECKA 
I RODZINNE 
FESTYNY

W Dąbrowie Górnej muzyka i wesoły 
śmiech towarzyszył wszystkim przez 
wiele godzin. 

W Krzeczynie Małym, tak jak podczas 
wszystkich pikników rodzinnych, na dzieci 

czekało wiele nagród i słodyczy.

Oprócz wielu konkursów, zabaw sportowych dostępne 
były dla wszystkich dzieci kolorowe zamki, dmuchańce
i  maluchy bardzo chętnie się na nich bawią. Na zdjęciu 
Składowice.

Do punktów przedszkolnych w Składowicach, 
Księginicach, Miłoradzicach, Wiercieniu i klubie 
dla najmłodszych dzieci w Krzeczynie Wielkim trafiły  
nowe zabawki: hulajnogi, samochody, motocykle 
i lalki. 
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Na co dzień kochamy dzieci i staramy się sprawiać im radość, ale tego wyjątkowego dnia przygotowujemy dla nich mnóstwo     atrakcji i prezentów. Na Dzień Dziecka najmłodsi czekają z niecierpliwością cały rok, 
ale nie ukrywajmy, że i dorosłym sprawia on dużo radości.  

Dmuchańce, zabawa z klaunami, słodycze i uśmiechnięte buzie. 
Tak w skrócie wyglądał Dzień Dziecka w Niemstowie.

kom! Te spotkania integrują nie 
tylko dzieci, dorosłych, ale także 
mieszkańców sąsiednich wsi, 
którzy często się odwiedzają 
podczas weekendowych festy-
nów. 

W Raszowej Małej dzieci sza-
lały na trampolinach, bawiły się 
z animatorką,  brały udział 
w licznych konkursach z nagro-
dami. Sporą atrakcją był przy-

jazd policjantów, którzy opo-
wiadali o bezpieczeństwie 
i rozdawali odblaskowe ka-
mizelki, worki i czapeczki. 
Sołtys przyprowadził też na 
plac hodowane przez siebie 
owce kameruńskie.  

W przedostatni weekend 
czerwca udało nam się od-
wiedzić z aparatem fotogra-
ficznym Dąbrowę Górną, 

Pieszków i Wiercień.  Wszę-
dzie było radośnie i wesoło!

Wszystkie dzieci nasze są, 
a podczas tych zabaw wszyscy 

czujemy się trochę jak dzieci – 
mówią zgodnie uczestnicy ro-
dzinnych pikników w Gminie 
Lubin. Rzeczywiście, dziecięca 
radość i uśmiech udziela się 
wszystkim. Ogromne bańki 
mydlane, fontanny czekolady, 
wata cukrowa, popcorn, grillo-
wane potrawy – cieszą wszyst-
kich.  RED

W niewielkiej Buczynce panowała 
bardzo radosna i rodzinna atmosfera. Na 
najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. 

Dzień Dziecka w Czerńcu zorganizowano 
w ramach projektu „Od dzieciaka do 
starszaka- razem uczymy się i bawimy”, 
który jest dofinansowany ze środków 
projektu  „Dolnośląski Fundusz 
Małych Inicjatyw” realizowanego 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2018.

W Wiercieniu były domowe ciasta, pierogi, 
napoje i mnóstwo zabaw oraz konkursów 
prowadzonych przez animatorów. 

Na wszystkich festynach, które odwiedzał 
wójt Tadeusz Kielan, dzieci i dorośli byli 
częstowani przez wójta słodyczami  

Sołtys Miłoradzic Krystyna Bąk, dla której 
była to pierwsza taka duża  impreza w roli 
sołtysa, dbała żeby każdy częstował się 
pysznymi, domowymi ciastami i czuł się jak 
najlepiej na zabawie. 

W Raszowej Małej w ramach pogadanki 
z policjantami można było także usiąść za 
kierownicą prawdziwego radiowozu.

Do ruchu i zabaw na świeżym 
powietrzu zachęcały dzieci 

wesołe animatorki. Na 
zdjęciu zabawy w Pieszkowie  
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Mieczysław Lodziński, 
którego pamięci poświęcony 
jest obiekt sportowy w Księ-
ginicach, był wieloletnim 
prezesem i zawodnikiem 
LKS ISKRA Księginice. Za-
pisał się także w kartach hi-
storii Gminy Lubin jako za-
służony działacz sportowy, 
dlatego 16 września 2017 ro-
ku, z inicjatywy wójta 
i mieszkańców, na obiekcie 

sportowym w Ksieginicach 
zawieszono pamiątkową tab-
licę i od tej pory nosi imię 
Mieczysława Lodzińskiego. 
Na cześć jego pamięci od tej 
pory rozgrywa się także co-
roczne turnieje piłkarskie.   
Bierze w nich udział rodzina 
zmarłego, w tym roku była  
żona, córka i wnuk.

- Kiedy mąż żył, ja razem 
z nim żyłam piłką nożną, jeź-

dziłam na mecze, pomaga-
łam przy organizacji pome-
czowych spotkań. To miłe, że 
ten turniej się odbywa, bo 
wracają wspomnienia i bar-
dzo to wszystko przeżywam 
– mówiła wzruszona wdowa 
Danuta Lodzińska.

Żona i córka odebrały z rąk 
wójta piękne bukiety kwia-
tów. Wspólnie wręczali póź-
niej puchary i piłki zwycię-

skim drużynom.
-Dziękuję wam za tak licz-

na obecność na turnieju, wi-
dać że Mieczysław Lodziński 
miał wielu przyjaciół. Cieszę 
się, że to już trzecie takie roz-
grywki i że turniej wpisał się 
już na stałe w kalendarz im-
prez sportowych Gminy Lu-
bin – mówił wójt Tadeusz 
Kielan. 

(SR)

Oprócz turnieju piłki nożnej, uczestnicy mogli postrzelać z łuku i wiatrówki, a wszystko to w piknikowej atmosferze, 
ze smacznymi kiełbaskami z grilla.  

III MEMORIAŁ IM. MIECZYSŁAWA 
LODZIŃSKIEGO
Sześć drużyn z Gminy Lubin wystartowało 
w kolejnym memoriale  poświęconym 
pamięci Mieczysława Lodzińskiego, 
który zorganizował zarząd LKS ISKRA 
Księginice, Rada Sołecka oraz Gmina Lubin. 
Zwycięzcami turnieju została drużyna ze 
Szklar Górnych. 

W turnieju wystartowały ekipy 
z Księginic, Szklar Górnych, 
Kłopotowa, Raszówki, Obory 
i Siedlec. W wielu drużynach 
grali oldboje. Zmierzyli się 
w dwóch grupach każdy 
z każdym, w 20 minutowych 
meczach,  później zwycięzcy 
z miejsc pierwszych i drugich 
grali krzyżowo. Księginice 
okazały się bardzo gościnne 
i zajęły szóste miejsce, na 
piątym była Obora, na 
czwartym Raszówka. Puchary 
i piłki odebrali zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc: na trzecim 
były Siedlce, na drugim 
Kłopotów, na pierwszym 
Szklary Górne.    

To miłe, że ten turniej się odbywa, bo wracają 
wspomnienia i bardzo to wszystko przeżywam – 
mówiła wzruszona wdowa Danuta Lodzińska. 

Zawodnikom zawsze towarzyszy 
duża mobilizacja i jeszcze większa 
chęć pokonania, znanego z miłości 
do szachów szefa gminnego samo-
rządu. Cztery lata temu, to właśnie 
z inicjatywy wójta Tadeusza Kielana 
przeszkolono 25 nauczycieli i do 
programu nauki klas I i II szkół 
podstawowych wprowadzono coty-
godniowe zajęcia z nauki gry w sza-
chy. To królewska gra, która dosko-
nale uczy planowania, strategii, lo-
giki, przewidywania. To umiejętno-
ści, które każdemu przydają się 
w życiu.

Zgodnie z niepisanymi zasadami 
gminnych symultan wójt pozwala 
zawodnikom na dwukrotne cofnię-
cie ruchu, zawsze gra białymi i gdy 
widzi już zbliżającego się mata dla 
przeciwnika, to proponuje uzgod-
niony remis.

W Raszówce rozgrywki zakoń-
czyły się czterema zwycięstwami 
wójta,  pięcioma remisami i wyróż-
niono  Amelię Gretkierewicz. 
W Niemstowie było pięć wygranych  
wójta i trzy remisy.. Wyróżniającym 
się zawodnikiem był Michał Rudź. 
W Krzeczynie Wielkim  było dzie-
więć remisów. Za bardzo wyróżnia-
jącą się zawodniczkę wójt uznał Ja-
godę Szczepańską. W Siedlcach by-
ło pięć remisów i cztery wygrane 
wójta. Identyczne wyniki były 
w Szklarach Górnych. Specjalna 
nagrodę w Siedlcach otrzymała We-
ronika Myrchel, w Szklarach Gór-
nych Oskar Kłos.  

- Widać, ze uczniowie robią po-
stępy. Bardzo mnie to cieszy, bo 
szachy to piękna gra – mówi wójt 
Tadeusz Kielan. 

(SR)

Szachowe symultany z wójtem 

W KAŻDEJ SZKOLE, 
OPRÓCZ PAMIĄTKO-
WYCH UPOMIN-
KÓW,  WYRÓŻNIA-
JĄCY SIĘ ZAWOD-
NIK OTRZYMYWAŁ 
Z RĄK WÓJTA SPE-
CJALNE WYRÓŻNIE-
NIE, KTÓRYM BYŁA  
WŁASNORĘCZNIE 
WYKONANA PRZEZ 
WÓJTA FIGURA 
SZACHOWA.  

Niemstów: Tomasz Górniak, Grzegorz 
Sysak, Marcel Brodacki, Przemysław 
Bogacz, Maciej Skupień, Bartosz Gubczyk, 
Michał Rudź, Monika Siedziukiewicz

Krzeczyn Wielki: Jagoda Szczepańska, 
Emil Angełow, Jakub Boczkowski, Kacper 
Wójcik, Patryk Tabin, Adrian Madej, Paweł 
Koziura, Krzysztof Kornatowski, Jarosław 
Turyk. 

Siedlce : Daniel Szymański, Jakub Szczęsny, 
Adrian Śmietana, Robert Salamon, Kacper 
Kozioł, Weronika Myrchel, Igor Ćwiertniewicz, 
Rafał Skura, Mirosław Salamon - rodzic

Szklary Górne: Maciej Słowikowski, 
Aleksander Kiziulewicz, Michał Baran, 
Karolina Walacik, Oskar Kłos, Klaudia 
Pielech, Fabian Kazimierczak, Piotr 
Łuczkowski, Tomasz Haber - nauczyciel

To już tradycja, że pod koniec roku szkolnego Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin odwiedza wszystkie szkoły 
w gminie i rozgrywa z uczniami szachowe symultany.

Raszówka: Gabriel Sobiegraj, Igor Dutkanicz, 
Amelia Gretkierewicz, Jakub Gural, Bartosz 
Piotrowiak, Kamil Szymański, Michał 
Paprocki-Kunysz , Bartosz Terefelko, Marcin 
Nyklewicz nauczyciel w-f
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Łucznicy 
z Raszówki 
jadą na olimpiadę!
Magda Sieradzka, Ewelina 
Mazurek i Mateusz Musiatowicz 
wezmą udział  Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w 
Łucznictwie. Cała trójka 
uzyskała kwalifikacje i wystąpi w 
OOM w łucznictwie, która 
odbędzie się w Gorzowie 

Wielkopolskim w dniach 19-21 
lipca 2019 roku. W OOM startuje 
64 najlepszych łuczniczek i 
łuczników urodzonych w latach 
2003/2002.

Gratulujemy sukcesów i mocno 
trzymamy kciuki!  

Szampan, radość, 
łzy szczęścia 
- tak pokrótce 
można opisać 
nastroje, jakie 
panowały 
na boisku 
w Szklarach 
Górnych po 
zakończeniu 
meczu 26. 
kolejki legnickiej 
grupy B-klasy.  
To spotkanie 
przypieczętowało 
awans Unii 
Szklary Górne do 
A-Klasy. 

Było wiele emocji i jeszcze 
więcej goli. Unia Szklary Gór-
ne podejmowała Kupryt Su-
chą Górna. Nasi pokazali pa-
zur strzelając, przeciwnikowi 

dziesięć bramek. 
Tuż po zakończeniu 

spotkania rozpoczęło się 
uroczyste świętowanie 
sukcesu. Był szampan, 
prysznic od strażaków 
i wielkie brawa od kibi-
ców.

- Dziękuję wszystkim, ale 
przede wszystkim wam - wier-

nym kibicom, 
dzięki waszemu 
dopingowi mie-
liśmy jeszcze 
większe chęci na 
wygrywanie 

wszystkich me-
czy. Wiemy, że za-

wsze możemy na 
was liczyć – mówił, nie 

kryjąc wzruszenia - prezes 
klubu i zarazem kapitan dru-
żyny Alwin Famulski.

Zawodnicy zostali uhono-
rowani medalami przez Wójta 
Gminy Lubin Tadeusza Kiela-
na. Zarówno piłkarze jak i tre-
ner otrzymali pamiątkowe 
statuetki, ufundowane przez 
władze klubu. 

- Gratuluję awansu, jestem 
z was bardzo dumny i życzę 
w przyszłym sezonie awansu 
do Okręgówki, bo na taki za-
sługujecie. Niech to piękne 
centrum sportowe w Szkla-
rach Górnych oraz wasza gra 
i wspaniała postawa promują 

sport i Gminę Lubin w całym 
regionie – mówił wójt Tadeusz 
Kielan. 

Zawodnicy Szklar Górnych 
nie zapomnieli także o wójcie 
i jego zastępcy. W podzięko-
waniu za wsparcie wójt otrzy-
mał koszulkę Unii Szklary 
Górne, a zastępca Bartosz 
Chojnacki - pamiątkowego 
szampana.

- Dzisiaj jest ten wyjątkowy 
dzień, jesteśmy bardzo szczęś-
liwi, że w końcu udało nam się 
awansować. Zawsze nam tego 
brakowało. W tym roku zaczę-
liśmy źle sezon, bo od dwóch 
porażek, każdy nas skreślił, że 
już się nie będziemy liczyli, 
a my z tyłu spokojnie realizo-
waliśmy swój plan. Zagrali-
śmy bardzo dobry sezon, od-
nosząc 21 zwycięstw na 24 
mecze. To wielki sukces. Cie-
szę się bardzo, że w końcu mo-
żemy podnieść ręce w górę 
i świętować - mówił kapitan.

Swojego zadowolenia nie 

krył również trener Andrzej 
Turkowski, który jest do-
świadczonym szkoleniowcem. 
- Jestem dumny z moich za-
wodników, co prawda jest to 
awans do A-klasy, a udawało 
mi się wywalczać awanse do 
wyższych lig, ale każdy awans 
jest powodem do zadowole-
nia. Wszystko jeszcze przed 
nami - mówił.

W ten sposób do trzech 
A-klasowych drużyn Gmin 
Lubin dołączy kolejna, a my 
gratulujemy i trzymamy kciu-
ku za kolejne sukcesy.   (ŁI, AI) 

Piłkarski sezon 2019/2020 zakończony 

UNIA Z POMPĄ WCHODZI 
DO A-KLASY

WYNIKI W GRUPACH 
Grająca w Lidze Okręgowej, 
najwyższej klasie 
rozgrywkowej wśród drużyn 
Gminy Lubin „Iskra Księginice” 
zakończyła sezon 2019/2020 
na 10. miejscu w tabeli (na 16 
grających tam zespołów). 
Wśród A-Klasowych zespołów 
najlepiej wypadła „Unia 
Miłoradzice” zajmując 7. 
miejsce w swojej grupie, trzy 
pozycje niżej uplasował się 
„Transportowiec Kłopotów-
Osiek”. Obydwa zespoły grały 
w legnickiej, pierwszej grupie 
A-Klasy. W drugiej grupie – 
samotnie w tym sezonie – 
występowała „Fortuna 
Obora”, która zakończyła 
rozgrywki na 11. miejscu. 
Także w B-Klasie nasze gminne 
zespoły zostały podzielone. 
W drugiej legnickiej grupie 
grały „Unia Szklary Górne” 
oraz „Platan Siedlce” kończąc 
sezon odpowiednio na drugim 
i szóstym miejscu. W trzeciej 
legnickiej grupie walczyły 
„Huzar Raszówka” i „Victoria 
Niemstów”, które zajęły 6. 
i 11.miejsce.  

przede wszystkim wam - wier-

nym kibicom, 
dzięki waszemu 

większe chęci na 
wygrywanie 

wszystkich me-
czy. Wiemy, że za-

wsze możemy na 
was liczyć – mówił, nie 

kryjąc wzruszenia - prezes 
klubu i zarazem kapitan dru-
żyny Alwin Famulski.
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139             Hasło utworzą litery czytane kolejno w zacieniowanych polach
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32. Wiara w Boga-stwórcę; 34. Leksykon; 38. Świętoszek, hipokryta; 40. Brosza; 42. Konopna; 44. Pisał o Hucku Finnie; 45. Nie zna się; 48. Koronkowa ozdoba koszuli; 49. Gwałtowne przyśpieszenie; 51. Też 
gips; 54. Na półkach w sklepie; 56. Zainteresowanie; 57. Wywołanie wspomnienia, wizji; 59.Japońska wyspa; 61. Przewodzi impulsy; 62. Dawny język programowania; 64. Kręci się w oku; 65. Kwasoród; 68. 
Ogół jednostek pływających; 69. Nasz przodek; 73. Kwoka; 76.Jedno z czterech w aucie; 79. Ochronna otoczka; 81. Siarczek żelaza; 82. Kwiatkowska; 84, Ostra przyprawa; 86. Lęk; 88. Zimowa deska; 89. Słynny 
szwedzki tenisista; 90. Przedstawiciel brytyjskiej dynastii; 91. Rezultat; 93. Lepsza harmonia; 95. Zamiast skarpety; 97. Pisze opowiadania; 100. Obudowany motorower; 101. „... i jego drużyna”; 102. Dobiera 
okulary; 104 Egipska bogini radości i zabawy; 107. Odmiana; 108. Rodzi go drzewo; 110. Imię męskie; 111. Do siewu; 113. Kobiecy lub prawny; 114. Brytyjski tytuł szlachecki; 115. Szlachetna glinka; 118. 
Pomysł; 119.Kamień półszlachetny; 120. Cierpienie; 121 Rodzaj lasu; 122. Rym niezupełny; 125. Gulgoce; 126. Rozpisanie scen; 127. Przecier; 128 Kartka papieru; 129. Pobiera emeryturę; 132. Taryfa; 133. 
Wulkan na  Filipinach; 134. Pierwiastek promieniotwórczy; 135. Okrętowa; 136. Rozum; 137. Ochota na jedzenie; 138. Dokonuje cesji; 139. Gdyby nie skakała...:
PIONOWO: 1. Z nitką Tezeusza; 2. Mała poduszka; 3. Ma niewinny; 4. Kolor karciany; 5. Wszystkie lewy; 6.Kopalny gad; 7.Bohater Słowackiego; 8. Otwór w ścianie; 9. Przed Bożym Narodzeniem; 10. Alkaloid 
w herbacie; 11.Klasztor; 12.Egipski bóg słońca; 13.Paznokieć drapieżnika; 14. Styl pływacki; 15. Rozgrywany; 16. Azteckie miasto; 19. Rodzaj czerwieni; 20. A konto; 21. Brak głosu; 22. Syn Klaudiusza i 
Messaliny; 24. Wiersze; 26. Przeciwnik; 28. Siłownia jądrowa; 29. Lubowanie się w tanich efektach; 30. Do ozdoby włosów; 33. Naczynie laboratoryjne; 35. Koc; 36. Rozmowa; 37. Egipski bóg; 38. Metresa; 39. 
Składa w drukarni; 41. Właściwość; 43. Państwo arabskie; 46. Zbiera datki; 47. Centrum; 48.Stop żelaza z węglem; 50. Masówka; 52. Okno okrętowe; 53. Okres; 55. Chwytny u małpy; 58. Miasto w kieleckiem; 
60. Przyrząd optyczny; 63. Tropikalne pnącze; 66. Do pokrywania dachów; 67. Jedna z elektrod; 70. Otrzymany; 71. Francuski piosenkarz; 72. Zaleta; 74. Z Warsem; 75. Bohater z Antygony; 77. Rzeczy 
nieprzyzwoite; 78.Państwo bałtyckie; 80. Miara powierzchni gruntu; 83. Nadzorca rolny; 85.  100 arów; 92. Przed nazwiskiem; 93. Złoty gobelin; 94. Nakaz; 96.  Słodycz w papierku; 98. Stolica Norwegii; 99. 
Małżonka króla zwierząt; 100. Nałóg, pasja; 103. Była radziecka agencja informacyjna; 105. Nadmiernie przeżywa; 106. Imię męskie; 109. Edward... (1552-1634); 110. Znudzony pies; 112. Angielska miara gruntu; 
116. Skandynawski bóg; 117. Członek syberyjskiego ludu;  123.Sygnalizator świetlny; 124 Na niej pies; 126. Sklep samoobsługowy; 130. Awanport; 131. Pląs;

Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  4/2019 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„JEDEN TRAFIA NA WROTA DRUGI NA DZIURĘ W PŁOCIE” Nagrodę otrzymuje Adam 
Razik z Krzeczyna Małego. 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 16 lipca. Spośród osób, które 
odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czym 
zostaną niezwłocznie usunięte. 

Żona stoi naga przed lustrem, 
oglądając się krytycznie, 
wreszcie powiada do męża: 
- Wydaje mi się, że wyglądam 
okropnie! Powiesz mi jakiś 
komplement? 
- Masz świetny wzrok!

***
Sesja na AGH. Wykładowca 
zwraca się do studentów: 
- Osoba, która odpowie na 
moje następne pytanie, ma 
zaliczone zajęcia i może iść do 
domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym 
momencie długopis pod nogi 
prowadzącego. 
- Kto to zrobił?! 
- Ja! Do widzenia.

***
Chłopiec wyznaje na pierwszej 
spowiedzi przed 
przystąpieniem do Komunii:
- Pożądałem żony bliźniego 
swego.
Kapłanowi aż głos odebrało z 
wrażenia:
- W tym wieku?!

- Tak, robi lepsze naleśniki, niż 
mama.

***
Spotykają się kumple i jeden 
mówi: 
- Wiesz właśnie wróciłem z 
Norwegii, staaary czego ja 
tam nie widziałem: 
niedźwiedzie, renifery po 
prostu wszystko... 
Drugi mówi: 
- A fiordy widziałeś? 
A ten na to: 
- Staary, fiordy to mi z ręki jadły...

***
Nauczyciel matematyki 
zwraca klasówki w pewnej 
wyjątkowo tępej klasie. 
- Muszę z przykrością 
stwierdzić, że 50% z was nie 
ma najmniejszego pojęcia o 
matematyce. 
Na to jeden z uczniów: 
- Przesadza pan psorze! Tylu to 
nas nawet nie ma w tej klasie.

***
Pani pyta Jasia: 
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w 

trybie oznajmującym? 
- Koń ciągnie wóz. 
- Brawo! A teraz przekształć to 
zdanie tak aby było zdaniem 
rozkazującym. 
- Wio!

***
Fąfara i Kubal szli razem ulicą 
i nagle zobaczyli, że z 
przeciwnej strony zbliża się 
dwóch dresiarzy. Mówi Fąfara 
do Kubala:
- Wiesz, może przejdźmy na

drugą stronę bo ich jest dwóch 
a my sami...
***
Wędkarz nad brzegiem jeziora 
łowi ryby, a obok siedzi jego 
żona. On zarzuca wędkę i po 
chwili wyciąga buta. Zarzuca 
ponownie i wyciąga czajnik. 
Zaraz potem łowi młynek do 
kawy, radio, telewizor, fotel... 
Żona na to: 
- Cholera, Bogdan, tam chyba 
ktoś mieszka...

ROZRYWKA

POZIOMO: 1. Proszek czyszczący; 6. Deprawuje; 14. Piotr 1477-1553; 17. Deser; 18. Telegram; 23. Brązowa latem;  
25. Modlitewnik; 27. Nieuczciwe przedsięwzięcie; 30. Drzewo liściaste; 31. Napój chłodzący; 32. Wiara w Boga-
stwórcę; 34. Leksykon; 38. Świętoszek, hipokryta; 40. Brosza; 42. Konopna; 44. Pisał o Hucku Finnie; 45. Nie zna się; 
48. Koronkowa ozdoba koszuli; 49. Gwałtowne przyśpieszenie; 51. Też gips; 54. Na półkach w sklepie; 56. 
Zainteresowanie; 57. Wywołanie wspomnienia, wizji; 59. Japońska wyspa; 61. Przewodzi impulsy; 62. Dawny język 
programowania; 64. Kręci się w oku; 65. Kwasoród; 68. Ogół jednostek pływających; 69. Nasz przodek; 73. Kwoka; 
76.Jedno z czterech w aucie; 79. Ochronna otoczka; 81. Siarczek żelaza; 82. Kwiatkowska; 84. Ostra przyprawa; 86. 
Lęk; 88. Zimowa deska; 89. Słynny szwedzki tenisista; 90. Przedstawiciel brytyjskiej dynastii; 91. Rezultat; 93. Lepsza 
harmonia; 95. Zamiast skarpety; 97. Pisze opowiadania; 100. Obudowany motorower; 101. „... i jego drużyna”; 102. 
Dobiera okulary; 104. Egipska bogini radości i zabawy; 107. Odmiana; 108. Rodzi go drzewo; 110. Imię męskie; 111. Do 
siewu; 113. Kobiecy lub prawny; 114. Brytyjski tytuł szlachecki; 115. Szlachetna glinka; 118. Pomysł; 119.Kamień 
półszlachetny; 120. Cierpienie; 121 Rodzaj lasu; 122. Rym niezupełny; 125. Gulgoce; 126. Rozpisanie scen; 127. 
Przecier; 128. Kartka papieru; 129. Pobiera emeryturę; 132. Taryfa; 133. Wulkan na  Filipinach; 134. Pierwiastek 
promieniotwórczy; 135. Okrętowa; 136. Rozum; 137. Ochota na jedzenie; 138. Dokonuje cesji; 139. Gdyby nie skakała...:

PIONOWO: 1. Z nitką Tezeusza; 2. Mała poduszka; 3. Ma niewinny; 4. Kolor karciany; 5. Wszystkie lewy; 6. Kopalny gad; 
7.Bohater Słowackiego; 8. Otwór w ścianie; 9. Przed Bożym Narodzeniem; 10. Alkaloid w herbacie; 11. Klasztor; 
12.Egipski bóg słońca; 13. Paznokieć drapieżnika; 14. Styl pływacki; 15. Rozgrywany; 16. Azteckie miasto; 19. Rodzaj 
czerwieni; 20. A konto; 21. Brak głosu; 22. Syn Klaudiusza i Messaliny; 24. Wiersze; 26. Przeciwnik; 28. Siłownia 
jądrowa; 29. Lubowanie się w tanich efektach; 30. Do ozdoby włosów; 33. Naczynie laboratoryjne; 35. Koc; 36. 
Rozmowa; 37. Egipski bóg; 38. Metresa; 39. Składa w drukarni; 41. Właściwość; 43. Państwo arabskie; 46. Zbiera datki; 
47. Centrum; 48. Stop żelaza z węglem; 50. Masówka;  52. Okno okrętowe; 53. Okres; 55. Chwytny u małpy; 58. Miasto 
w kieleckiem; 60. Przyrząd optyczny; 63. Tropikalne pnącze; 66. Do pokrywania dachów; 67. Jedna z elektrod; 
70. Otrzymany; 71. Francuski piosenkarz; 72. Zaleta; 74. Z Warsem; 75. Bohater z Antygony; 77. Rzeczy nieprzyzwoite; 
78. Państwo bałtyckie; 80. Miara powierzchni gruntu; 83. Nadzorca rolny; 85.  100 arów; 92. Przed nazwiskiem; 
93. Złoty gobelin; 94. Nakaz; 96.  Słodycz w papierku; 98. Stolica Norwegii; 99. Małżonka króla zwierząt; 100. Nałóg, 
pasja; 103. Była radziecka agencja informacyjna; 105. Nadmiernie przeżywa; 106. Imię męskie; 109. Edward... (1552-
1634); 110. Znudzony pies; 112. Angielska miara gruntu; 116. Skandynawski bóg; 117. Członek syberyjskiego ludu;  
123.Sygnalizator świetlny; 124. Na niej pies; 126. Sklep samoobsługowy; 130. Awanport; 131. Pląs;


