
OBRADOWALI 
RADNI 

Radni Gminy Lubin 
zdecydowali o nowych 
cenach za wodę i ścieki , 
stawkach podatku od środków 
transportowych i dokonali  
kilku zmian w tegorocznym 
budżecie gminy. Pojawiły 
się także nowe inwestycje 
w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 
 STR. 4-5

NOWE 
BOISKA

W Siedlcach powstanie 
nowoczesne, wielofunkcyjne 
boisko. Gruntowną 
modernizację przechodzą 
boiska sportowe 
w Karczowiskach i Miłosnej. 
Inwestycje powinny się 
zakończyć w październiku.  
 STR. 8

NON STOP 
BOSKO

To były wyjątkowe cztery 
dni zarówno dla młodzieży 
związanej z Ruchem 
Salezjańskim, jak i dla 
mieszkańców, którym udzieliła 
się energia, radość i zapał 
uczestników spotkania 
odbywającego się w Szklarach 
Górnych.  STR. 21
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Święto płodów ziemi należy do najważniejszych uroczystości religijno-ludowych w tradycji polskiej wsi. Stanowi 
wyraz hołdu i szacunku dla ludzkiego wysiłku, dzięki któremu nie brakuje nam chleba oraz innych owoców pracy 
naszych  rąk. Nieodłącznym symbolem dożynek jest wieniec i bochen chleba. Na dożynkach bawili się nie tylko 
rolnicy, ale także m.in. sadownicy, pszczelarze, rybacy i ci, który uprawiają przydomowe ogródki, bowiem dożynki to 
święto wszystkich związanych z produktami rolnymi i ziemią. STR. 12-14

Podniosła atmosfera, piękne dekoracje, wspaniała oprawa muzyczna, sprawiedliwie dzielony chleb, 
pyszne jedzenie, konkursy, zabawy a nawet pokaz sztucznych ogni – tak mieszkańcy Gminy Lubin 
świętują zakończenie tegorocznych plonów.  

Sezon dożynkowy
w Gminie Lubin

Współpraca Gminy Lubin z francuską Gminą Sathonay – Camp 
przyniosła kolejne wymierne efekty.Po spotkaniach oraz 
rewizytach polskich i francuskich samorządowców, sportowców 
oraz zespołów muzycznych,  zorganizowano wizytę 
40-osobowej grupy mieszkańców Gminy Lubin we Francji. 
Uczestnicy wspominają, że było wesoło, smacznie i 
przyjacielsko. Podczas pożegnania niejednej osobie zakręciła 
się łza w oku.  STR. 10

Współpraca Gminy Lubin z francuską Gminą Sathonay – Camp 

Poznawanie Francji – wizyta 
w naszym mieście partnerskim 
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PRZYSŁOWIA 
NA WRZESIEŃ

Jaki pierwszy wrzesień, taka 
będzie jesień. 

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

***
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, 
zwykle przez miesiąc pogoda się 
trzyma. 

***
Gdy wrzesień bez deszczów 
będzie, w zimie wiatrów pełno 
wszędzie. 

***
Jeśli wrzesień będzie suchy, 
październik nie oszczędzi nam 
pluchy. 

***
Kiedy wrzesień, to już jesień, 
wtedy jabłek pełna kieszeń. 

***
Wrzesień chodzi po rosie, zbiera 
grzyby we wrzosie. 

***
Wrzesień jeszcze w słońcu 
chodzi, babie lato już się rodzi. 

***
Wrzesień wrzosami strojny, lecz 
od pracy znojny. 

***
Wrześniowa słota, miarka 
deszczu, korzec błota.

***
Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik 
ma zawsze pełną kieszeń.

***
Jak we wrześniu krety kopią po 
nizinach, będzie wietrzno, ale 
lekka zima.

***
Gdy grzyby wielkie korzenie 
mają, wielką zimę zapowiadają.

***
Czym dłużej jaskółki we 
wrześniu zostają, tym dłużej 
piękne i jasne dni bywają.

***
Gdy we wrześniu grzybów brak, 
niezawodny zimy znak.

***
Straszna jest wrześniowa słota - 
miarka deszczu, korzec błota.

***
Wiele ostu we wrzesień wróży 
pogodną jesień.

AKTUALNOŚCI

Ogłoszono konkurs na najpiękniejsze miejsca z konkretnej wsi, 
które mogą stanowić ich wizytówki.

Wypożyczenie 
sprzętu 
rehabilitacyjnego 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubinie informuje , 
że od miesiąca lipca 2019r. istnieje 
możliwość wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego tj.
 wózki inwalidzkie,
 chodziki,
 kule,

Szczegółowe 
informacje można 
uzyskać w siedzibie 
GOPS w Lubinie przy 
ul. Księcia Ludwika I nr 
3 lub pod numerem 
telefonu 76 817 18 68 
wew. 27

Już po raz drugi ogło-
szono tego typu konkurs 
w Gminie Lubin, który 
ma dużą szansę na do-
słowne wpisanie się 
w krajobraz naszej gmi-
ny. Jest wiele miesięcy 
czasu na zaplanowanie, 
przygotowanie i realiza-
cję takich wizytówek. 

W prawie każdej miej-
scowości jest miejsce, przy 
którym miło się spaceruje, 
które pokazuje się z dumą 
przyjezdnym. Ogłoszony 
konkurs ma je dodatkowo 
wypromować i zachęcić 
mieszkańców do kształto-
wania wizerunku wsi.

- Nawet jeśli nie ma w da-
nej wsi takiego miejsca, to 
warto je stworzyć – przeko-
nuje już drugi rok Anna Ma-
rzec, kierownik referatu go-
spodarki komunalnej 
i ochrony środowiska Urzę-
du Gminy Lubin. – Ogłasza-
my ten konkurs już teraz, by 
był czas na dyskusję w sołe-
ctwach i wygospodarowanie 
na ten cel funduszy sołe-
ckich,  zagospodarowanie 
terenów, a nawet wiosną na 
sadzenie. Komisja konkur-
sowa będzie oceniać te miej-
sca w przyszłym roku, po-
między czerwcem i lipcem. 

Czasu na działania jest 
rzeczywiście jeszcze sporo, 

zgodnie z regulaminem 
zgłoszeń należy dokonać 
do końca tego roku.

- Latem takie miejsca do-
słownie rozkwitają, a my bę-
dziemy oceniać pomysło-

wość, zaangażowanie 
mieszkańców, a dodatkowe 
punkty przyznamy jeśli to 
miejsce będzie także przyja-
zne pszczołom. Jesteśmy 
przecież gminą, która ak-

tywnie promuje wszystkie 
działania związane z ochro-
ną i wsparciem pszczół – 
mówi Anna Marzec.

Zgodnie z regulaminem 
ocenie konkursowej podle-
gać będzie najpiękniejsze 
miejsce na otwartej prze-
strzeni publicznej, zaaran-
żowane, ukwiecone i utrzy-
mywane przez mieszkań-
ców, stanowiące wizytówkę 
wsi. Ze szczegółami regula-
minu można się zapoznać 
na stronie ug.lubin.pl, za-
chęcamy do aktywnego 
udziału w konkursie i przy-
pominamy, że zgłoszenia 
przyjmowane są do 31 grud-
nia tego roku.   (SR) 

Wizytówka wsi – kolejna edycja konkursu

Gmina Lubin jest atrak-
cyjnym miejscem za-
mieszkania  dla osób za-
pracowanych, ceniących 
spokój  i zdrowe, piękne 
otoczenie. W ciągu ostat-
nich dwudziestu lat liczba 
mieszkańców wzrosła 
o ponad 60%. Dziś  jest ich 
ponad 15 tysięcy. W ubie-
głym roku dokonano po-
nad 550 wpisów meldun-
kowych. 

W konkursie mogły 
wziąć udział osoby pełno-
letnie, które zameldowały 
się w gminie w roku 2018 
spoza jej terenu.  Do 31 
marca takich zgłoszeń 
konkursowych przyjęto 
21. Spośród nich wyłonio-
no trzech laureatów. Nad 
przebiegiem głosowania 
czuwała Anna Skorupa za-
stępca kierownika refera-
tu organizacyjnego 
i spraw obywatelskich.  
Szczęśliwe losy wybierały  
radne: Zofia Marcinkie-
wicz, Elżbieta Białosie-
wicz oraz Joanna Pietrusz-
ka. Tablet wygrała Iwona 
Szczypczyk, głośniki blue-

tooth: Ryszard Spodymek 
oraz Miłosz Dynak. 

Zwycięzcom gratuluje-
my! Nagrody będą wrę-
czone na specjalnie zorga-
nizowanym spotkaniu 
z udziałem wójta Tadeusza 
Kielana.      

Zachęcamy wszystkich 
nowych mieszkańców do 
dokonywania meldunków 
w Gminie Lubin. To korzy-
ści zarówno dla nich, jak 
i dla gminy. Dla budżetu 
wpływy z podatków  są bar-
dzo istotne i to oczywiste, 

że  im większe przychody 
tym większe nakłady na in-
westycje.  Dla mieszkań-
ców to także korzyści – zy-
skują bezpośredni wpływ 
na wybór władz gminy i po-
średni na jej priorytety 
i plany.   (SR)

Rozlosowano nagrody w drugiej edycji konkursu „Melduje się w Gminie Lubin i wygrywam”.

MELDUJĘ SIĘ W GMINIE 
LUBIN I WYGRYWAM!
Spośród 21 
zgłoszeń, 
w tajnym 
głosowaniu 
które 
przeprowadziły 
przedstawicielki 
Rady Gminy, 
wyłoniono 
troje laureatów. 
Nagrody będą 
wręczone 
podczas 
specjalnego 
spotkania 
z wójtem 
Gminy Lubin, 
które zostanie  
zorganizowane 
w najbliższym 
czasie. 

Usługa zameldowania jest bezpłatna, wydanie zaświadczenia o tym meldunku także jest bezpłatne. 
Meldunek ma miejsce „od ręki”. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Gminy w Lubinie, pok. 28 (nr tel. 
76 8403 103,104, 144). Do zgłoszenia meldunku potrzebny jest tylko dokument tożsamości  oraz  
dokument potwierdzający tytuł prawny do  lokalu.  W Gminie Lubin  nie trzeba wypełniać żadnych 
wniosków i formularzy. Nie trzeba także wymeldowywać się z dotychczasowego miejsca 
zamieszkania. Nasi urzędnicy załatwiają wszystkie formalności. 

Szczęśliwe losy wybierały  radne: Zofia Marcinkiewicz, 
Elżbieta Białosiewicz oraz Joanna Pietruszka.
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Nasza 
walka, dobra 
argumentacja 
i wyniki 
konsultacji 
społecznych, 
w których 
98,23% 
głosujących 
powiedziało 
„NIE” planowanej 
przez prezydenta 
Lubina Roberta 
Raczyńskiego 
grabieży gminy,  
przyniosły 
ZWYCIĘSTWO! 

Walczyliśmy od grudnia 
2018 roku. 18 grudnia radni 
miejscy chcieli przyjąć 
uchwałę w sprawie zagarnię-
cia naszych siedmiu sołectw. 
Mieszkańcy Gminy Lubin, 
którzy przyszli na sesję, tak 
skutecznie protestowali, że 
sesję przerwano. Bogusława 
Potocka przewodnicząca Ra-
dy Miejskiej  nazwała bronią-
cych granic bandą krzyka-
czy. Dzień później obrady 
wznowiono. Żeby mieć pew-
ność co do wyniku głosowa-
nia ściągnięto  z urlopu rad-
nego Tomasza Górzyńskiego 
i bez dyskusji, przy sprzeci-
wie mieszkańców, urucho-
miono procedurę zmiany 
granic i przejęcia przez mia-
sto Osieka, Szklar Górnych, 
Miroszowic, Obory, Kłopo-
towa, Krzeczyna Wielkiego 
i Chróstnika.

Dla Gminy Lubin ta gra-
bież oznaczałaby początek 
jej likwidacji, bowiem dopro-
wadziłaby do utraty 65% 

gminnego budżetu, połowy 
ludności i 33% terytorium. 

- To sprawa, która od 
grudnia spędzała mi i wielu 
osobom sen z powiek.  Byli 
i tacy, którzy mówili, że na-
sza walka z góry jest skazana 
na niepowodzenie, bo zmia-

na granic była dogadana 
przy tworzeniu koalicji 
w województwie.  
Radni miejscy nie 
słuchali naszych 
argumentów, tyl-
ko bezmyślnie 
przegłosowali to, 
co im prezydent 
Raczyński kazał – 
mówi Tadeusz 
Kielan wójt Gminy 
Lubin. - Pokazali-
śmy jednak wszyst-
kim, że nie ma społeczne-
go przyzwolenia na rozbiór 
Gminy Lubin. Kosztowało 
nas to bardzo dużo wysiłku 
i zaangażowania, za które 
dziękuję  mieszkańcom i pra-
cownikom Urzędu Gminy. 
Jesteście wielcy!

Podczas tej wielomiesięcz-
nej batalii prezydent Robert 
Raczyński nie wziął udziału 
w  przeprowadzonych w gmi-
nie konsultacjach (było ich 
aż 31), tylko próbował jed-
nostronnie narzucić wszyst-
kim swoją wolę i przejąć sie-
dem naszych sołectw, w któ-
re w ostatnich latach zainwe-
stowano dziesiątki milionów 
złotych. Lubin od lat się wy-
ludnia, bowiem mieszkańcy 
wybierają Gminę Lubin.

- Miasto ma gigantyczne 
zadłużenie na ponad 300 mi-
lionów złotych i prezydent 
chciał sobie naszymi docho-
dami podreperować budżet. 
To jednak krótkowzroczny 
pomysł na zarządzanie mia-
stem. Można to zrobić przy-

gotowując atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, których w Lu-
binie nie brakuje i przyciąg-
nąć tym inwestorów oraz no-
wych mieszkańców – mówi 

wójt Tadeusz Kielan. – Mo-
żemy pomóc swoją wiedzą 
i doświadczeniem w rozwią-
zywaniu miejskich proble-
mów, jesteśmy przecież są-
siadami. Robert Raczyński 
nie ma jednak w zwyczaju 
rozmawiania z ludźmi i wy-

pracowywania kom-
promisów, a teraz 

publicznie mówi, że 
w Polsce nie ma pań-

stwa, nic nie działa, nie ma 
służb i inspekcji. Nasze zwy-
cięstwo pokazuje jednak, że 
i państwo i demokracja mają 
się dobrze.

 Przypomnijmy, że w uza-
sadnieniu rozporządzenia 
MSWiA negatywnie re-
komendowano zmianę 
granic Lubina i  napi-
sano: „Z uwagi na 
brak obopólnej zgody 
pomiędzy jednostka-
mi samorządu tery-
torialnego objętymi 
zmianami, obecnie 
rekomenduje się do 
negatywnego roz-
patrzenia (…) 
wnioski” Uzasad-
nienie odwoływa-
ło się także do wy-
ników przepro-
wadzonych kon-
sultacji. 

Prawie 
wszystkie re-
dakcje i portale 
informacyjne 
publikowały 
informacje na 
temat zwycię-
skiej walki 
Gminy Lubin 
o utrzymanie 
granic. Dziennikarze py-

tali wójta Tadeusza Kielana 
o emocje, przemyślenia 
i wnioski z minionych sied-
miu miesięcy. 

- Pokazaliśmy swoją jed-
ność. Te miesiące nas bardzo 
zbliżyły i pozytywnie zasko-
czyły. Wiele osób brało wol-
ne by wyrazić swój protest, 
na przykład na sesjach Rady 
Miejskiej. Mieszkańcy  po-
święcali swój czas, przedsta-
wiali wiele pomysłów i bar-
dzo angażowali się w nasza 
walkę o granice gminy. My-
ślałem wcześniej, że część 
osób, która przeprowadziła 
się do nas niedawno około 

10-15% będzie za przyłącze-
niem, tymczasem prawie 
wszyscy wyrazili swój sprze-
ciw – mówi wójt Tadeusz 
Kielan – Bardzo za to dzię-
kuję.

W rozmowie z dziennika-
rzami wójt podkreślał, że 
w całej tej procedurze naj-
gorsza była dyktatorska for-
ma, która budziła ogromny 

sprzeciw. 

Prezydent Robert Raczyński 
próbował narzucić swoją 
wolę i nie zamierzał z nikim 
na ten temat rozmawiać. Nie 
wziął udziału w żadnym 
spotkaniu z mieszkańcami, 
a oficjalne uzasadnienie 
uchwały było kuriozalne. 
Mówiło o powiększeniu tery-
torium miasta w celu 
wzmocnienia jego potencja-
łu rozwojowego i zwiększe-
nia konkurencyjności. Tym-
czasem tereny np. pod bu-
downictwo mieszkaniowe 
w Lubinie nie znajdują na-
bywców (Polesie) a ¼ miasta 

nie ma planów za-
gospodaro-
wania prze-
strzennego.

- Nam od 
początku cho-
dziło o dalszy 

rozwój Gminy 
Lubin. Zmiana 

granic byłaby 
początkiem jej 
końca – mówi 

Tadeusz Kielan. 
– Wraz z innym 

samorządowcami 
przygotowujemy 

teraz projekt usta-
wy, w którym opi-

nia mieszkańców 
będzie wiążąca, 
a siłowe próby 

zmiany granic nie 
będą mogły się po-

wtarzać, co ma miej-
sce dziś np. w Rze-

szowie.      
(SR) 

Premier Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych 
gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Nie ma w nim mowy o powiększeniu miasta 
Lubina o siedem naszych sołectw! 

WYGRALIŚMY!!! 
GMINA LUBIN W DOTYCHCZASOWYCH GRANICACH!

Z TEJ OKAZJI DLA MIESZKAŃCÓW ORGANIZOWANY JEST 
13 WRZEŚNIA W RASZÓWCE SPECJALNY KONCERT. 
SZCZEGÓŁY NA STR. 24.

Minione pół roku, to były setki 
listów, apeli i spotkań wójta 
oraz urzędników 
i przekonywanie wszystkich, że 
taka siłowa próba zmiany 
granic to zaprzeczenie idei 
samorządności i demokracji. 
Między 21 stycznia a 8 marca 
w Gminie Lubin 
przeprowadzono konsultacje 
społeczne. Nasi mieszkańcy 
pokazali także, że chcą 
przyjaźni z miastem i w Dzień 
Kobiet zorganizowano w galerii 
występy naszych zespołów, 
pokaz rękodzieła, częstowano 
jabłkami i obdarowywano 
panie kwiatami. 17 marca 
ulicami miasta przeszedł Marsz 
Przyjaźni. Na portalach 
społecznościowych w walce 
o utrzymanie granic 
uaktywniło się wiele grup 
mieszkańców. 

komendowano zmianę 
granic Lubina i  napi-
sano: „Z uwagi na 
brak obopólnej zgody 
pomiędzy jednostka-
mi samorządu tery-
torialnego objętymi 
zmianami, obecnie 
rekomenduje się do 
negatywnego roz-

wnioski” Uzasad-
nienie odwoływa-
ło się także do wy-

granic. Dziennikarze py-

sprzeciw. bywców (Polesie) a ¼ miasta 
nie ma planów za-

gospodaro-
wania prze-
strzennego.

początku cho-
dziło o dalszy 

rozwój Gminy 
Lubin. Zmiana 

granic byłaby 
początkiem jej 
końca – mówi 

Tadeusz Kielan. 
– Wraz z innym 

samorządowcami 
przygotowujemy 

teraz projekt usta-
wy, w którym opi-

nia mieszkańców 
będzie wiążąca, 
a siłowe próby 

zmiany granic nie 
będą mogły się po-

wtarzać, co ma miej-
sce dziś np. w Rze-

szowie.      

W rozmowie 
z dziennikarzami 
wójt podkreślał, 
że w całej tej 
procedurze najgorsza 
była dyktatorska 
forma, która budziła 
ogromny sprzeciw. 
Prezydent Robert 
Raczyński próbował 
narzucić swoją wolę 
i nie zamierzał 
z nikim na ten temat 
rozmawiać. 
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Przeanalizowano tę 
kwestię dokładnie raz 
jeszcze i wójt zapropono-
wał radnym nowe stawki 
podatków. Ta decyzja ma 
zwiększyć atrakcyjność 
inwestycyjną Gminy Lu-
bin, bowiem w dużej 
większości dotyczy 
przedsiębiorców i radni 
przyjęli nowe stawki.  
W praktyce oznacza to 
zmniejszenie planowa-

nych tegorocznych przy-
chodów z tego tytułu 

z 450 do 360 tysięcy 
złotych. 

Przegło-
sowane 

zmiany w  te-
gorocznym 

budżecie pole-
gają na zwięk-

szeniu docho-
dów i wydatków 

o kwotę ponad 2 
mln 159 tysięcy zło-

tych. Ten wzrost wyni-
ka głównie ze zwiększe-
nia planu dochodów 
z podatku od nierucho-
mości łącznie o 1,6 mln 
oraz odsetek od nieter-
minowych płatności. 
W wydatkach zdecydo-
wano się przeznaczyć  
dodatkowe prawie 270 
tysięcy na bieżące utrzy-
manie dróg, ponad 440 
tysięcy pochłonie 
wzrost cen energii elek-
trycznej oraz ponad 900 
tysięcy będzie przekaza-
ne na rozliczenia z mia-
stem wynikające z poro-
zumienia dotyczącego 
uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów 
w miejskich placów-
kach. Dodatkowe pie-
niądze będą przezna-
czone także na remont 
piwnicy w budynku 

Urzędu Gminy w Lubi-
nie, gdzie powstanie ar-
chiwum oraz rozwój e-
-administracji, która 
ułatwi załatwianie urzę-
dowych spraw.  

Zmiany w WPF mają 
bezpośredni związek ze 
zmianami w tegorocz-
nym budżecie gminy. 
Pojawiły się jednak nowe 
przedsięwzięcia plano-
wane na najbliższe lata, 
a są nimi: budowa przed-
szkola w Osieku, rewita-
lizacja zabytkowego par-
ku w Niemstowie oraz 
budowa przepompowni 
i tranzytowo tych sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w Chróstniku.   (SR)

INFORMACJE URZĘDOWE

NOWE NAZWY ULIC 
W GMINIE LUBIN

Stały i szybki rozwój Gminy Lubin oraz konieczność 
porządkowania oznaczeń powoduje, że prawie na każdej sesji 
Rady Gminy, pod głosowania poddawane są projekty uchwał 
dotyczące nazewnictwa dróg wewnętrznych w konkretnych 
miejscowościach. W ten sposób nowe nazwy lub też 
przedłużenia istniejących nazw pojawiły się ostatnio 
w siedmiu miejscowościach.
W większości przypadków to Rady Sołeckie decydowały 
o motywie przewodnim nadawanych nazw i są to np. drzewa, 
kwiaty, kamienie szlachetne. Zdarza się też, że to sami 
mieszkańcy wnioskują o konkretne nazwy. Tak było m.in. 
w Siedlcach gdzie będzie teraz ulica Tęczowa i Różana. 
Jednocześnie przedłużono ulicę Ogrodową.
W Niemstowie będzie nowa ulica o nazwie Grabowa. 
W Krzeczynie Małym, gdzie motywem przewodnim są nazwy 
roślin, powstanie ulica Goździkowa. W sąsiednim Krzeczynie 
Wielkim – ulica Topazowa. 
Kamienie szlachetne posłużyły za nazwy także ulicom 
Malachitowej i Rubinowej we wsi Obora. W Chróstniku 
powstała ulica Leszczynowa, a w Raszówce przedłużono ulice 
Olchową i Lipową.  (SR)  

Więcej pieniędzy na wymianę pieców
Na wniosek wójta, Rada 

Gminy Lubin zwiększyła aż 
o 160% pulę pieniędzy prze-
znaczoną na dofinansowa-
nie wymiany pieców w go-
spodarstwach domowych. 
Dzięki temu z dofinansowa-
nia będą mogły skorzystać 
52 rodziny.

To już trzeci rok dofinan-
sowywania kosztów inwesty-
cji związanych wymianą źró-
deł ciepła w gospodarstwach 
domowych, program jest fi-
nansowany wyłącznie z pie-
niędzy pochodzących z bu-
dżetu Gminy Lubin.

W pierwszym roku jego 
funkcjonowania, z tej formy 

pomocy skorzystało 14 go-
spodarstw domowych, na 
łączną kwotę ok. 68 tys. zł. 
W 2018 r. wsparto 33 te-
go rodzaju inwestycji 
i budżet na ten cel wy-
niósł 161 tys. zł.

W tym roku łącz-
na kwota dotacji 
związanych z wy-
mianą źródeł ciepła 
to aż 260 tys. zł. 
Dzięki tej kwocie wy-
miana źródeł ciepła bę-
dzie mogła zostać dofi-
nansowana w 52 gospodar-
stwach domowych. 

Przypomnijmy, że dotacja 
może być udzielona na likwi-
dację tradycyjnych pieców 

wę-
glowych stanowiących głów-
ne źródło ogrzewania i zastą-
pienie ich  ogrzewanie elek-
trycznym, olejowym lub ga-
zowym, ogrzewaniem węglo-
wym lub peletowym (wyłącz-
nie kotły z automatycznym 
podajnikiem o sprawności 

min. 80%) lub też pompami 
ciepła.

Dotacja dotyczy wyłącz-
nie budynków istnieją-

cych, w których na dzień 
złożenia wniosku był 
zainstalowany piec wę-
glowy.

Wysokość dotacji 
wynosi  maksymalnie 
50 % planowanego 

kosztu inwestycji, jed-
nak nie więcej niż 5.000 

zł brutto. W przypadku 
inwestycji obejmującej cały 
budynek wielorodzinny  bę-
dzie to  maksymalnie 50 % 
planowanego kosztu inwe-
stycji, jednak nie więcej niż 
iloczyn wyżej określonej 
kwoty dofinansowania 
przez liczbę mieszkań wy-
posażonych w odrębne 
źródło ciepła.

(SR)

W TYM ROKU ŁĄCZNA KWOTA 
DOTACJI ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA TO AŻ 260 TYS. ZŁ

Radni Gminy Lubin zdecydowali o obniżeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych i dokonali  kilku 
zmian w tegorocznym budżecie gminy. Pojawiły się także nowe inwestycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Przeanalizowano tę 
kwestię dokładnie raz 
jeszcze i wójt zapropono-
wał radnym nowe stawki 
podatków. Ta decyzja ma 
zwiększyć atrakcyjność 
inwestycyjną Gminy Lu-
bin, bowiem w dużej 

nych tegorocznych przy-
chodów z tego tytułu 

z 450 do 360 tysięcy 
złotych. 

Przegło-
sowane 

zmiany w  te-
gorocznym 

budżecie pole-
gają na zwięk-

szeniu docho-
dów i wydatków 

o kwotę ponad 2 
mln 159 tysięcy zło-

tych. Ten wzrost wyni-
ka głównie ze zwiększe-
nia planu dochodów 
z podatku od nierucho-
mości łącznie o 1,6 mln 
oraz odsetek od nieter-
minowych płatności. 
W wydatkach zdecydo-
wano się przeznaczyć  
dodatkowe prawie 270 
tysięcy na bieżące utrzy-
manie dróg, ponad 440 
tysięcy pochłonie 
wzrost cen energii elek-
trycznej oraz ponad 900 
tysięcy będzie przekaza-
ne na rozliczenia z mia-
stem wynikające z poro-
zumienia dotyczącego 
uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów 

OBNIŻENIE PODATKU 
I ZMIANY BUDŻETOWE

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku, po raz pierwszy 
od roku 2015, radni przegłosowali podwyżki stawek podatku od 
środków transportowych. Dotyczą one samochód ciężarowych, 
ciągników i przyczep. W ciągu ostatnich tygodni, do wójta 
docierały jednak sygnały od mieszkańców, którzy uznawali, że 
podwyżka jest zbyt wysoka. 

TA DECYZJA 
MA ZWIĘK-
SZYĆ ATRAK-
CYJNOŚĆ IN-
WESTYCYJNĄ 
GMINY LUBIN, 
BOWIEM W 
DUŻEJ WIĘK-
SZOŚCI DOTY-
CZY PRZEDSIĘ-
BIORCÓW I 
RADNI PRZY-
JĘLI NOWE 
STAWKI
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Stawki zatwierdzone przez Wody Polskie są dużo wyższe od dotychczasowych, ale uchwalona dopłata spowoduje, że 
sumarycznie za metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków mieszkańcy zapłacą o 2 zł i 19 groszy 
więcej niż dotychczas.

– Nie zmienialiśmy cen 
wody od 2016 r., podczas gdy 
koszty eksploatacyjne takie 
jak prąd, paliwo czy woda, 
którą też kupujemy – systema-
tycznie rosły. Do czasu zakoń-
czenia procesu przejmowania 
majątku od gminy, co jest kon-
sekwencją przekształcenia za-

kładu w spółkę, ponosimy 
opłatę z tytułu dzierżawy urzą-
dzeń. Choć to pieniądze, które 
trafiają do budżetu gminy, 
a potem w formie dopłaty wra-
cają do spółki – także musiały 
zostać uwzględnione w tary-
fie. Dochodzi do tego podatek 
od nieruchomości, odprowa-

dzany także na rzecz gminy. 
Nie możemy zapominać o in-
westycjach, ponieważ w przy-
padku dużej części naszych 
urządzeń są one niezbędne – 
tłumaczy Wojciech Dziwiński, 
prezes Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej Gminy 
Lubin.

Nowe taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i odprowa-
dzanie ścieków zatwierdzone 
zostały przez Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody 
Polskie” we Wrocławiu.

– Pozostawienie cen w no-
wym kształcie, spowodowało-
by bardzo odczuwalną dla 
mieszkańców podwyżkę. Stąd 
przedłożony Radzie Gminy 
projekt uchwały w sprawie wy-
sokości dopłat, które zmniej-
szą finansowy ciężar nowych 

taryf – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

Wysokość dopłat, zapropo-
nowana przez szefa gminnego 
samorządu została jednogłoś-
nie przyjęta przez obecnych 
na sesji radnych. Ostatecznie 
mieszkańcy zapłacą 5,82 za 
metr sześcienny wody oraz 

5,14 za metr sześcienny ście-
ków.

Ceny wody i ścieków dla 
przedsiębiorstw wyniosą od-
powiednio 8,61 i 9,85 zł.

Nowe trafy obowiązują od 
dnia podjęcia uchwały tj. 
8 sierpnia 2019 r.

(MG)

INFORMACJE URZĘDOWE

Urząd Gminy w Lubinie informuje, iż każdy rolnik, 
który posiada grunty na terenie Gminy Lubin i chce 
odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany i wykorzystany do upraw rolnych oraz do 
chowu lub hodowli bydła powinien złożyć do Wójta 
Gminy Lubin odpowiedni wniosek:
– w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.
– w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 
r. wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 

2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2019 r.
Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na www.big.
ug-lubin.dolnyslask.pl.  

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego podjął de-
cyzję o wsparciu gmin w działaniach 
związanych z bieżącym utrzyma-
niem urządzeń melioracji wodnych 
będących ich własnością. Na realiza-
cję tego celu przeznaczył kwotę 750 
tys. zł.

Środki finansowe pochodzące z 
budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego  w 2019 roku mają wesprzeć 
jednostki samorządu terytorialne-
go w działaniach na rzecz poprawy 
gospodarki wodnej na terenie gmi-
ny, a tym samym polepszenia sto-
sunków wodnych w glebach i 
ochrony przed lokalnymi podto-
pieniami.

Uchwałą NR IX/231/19 Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 19 czerwca 2019 r. z bu-
dżetu Województwa Dolnoślą-
skiego Gminie Lubin zostanie 
udzielona pomoc w formie dota-
cji celowej na dofinansowanie 
realizacji zadań z zakresu bieżą-
cego utrzymania urządzeń me-
lioracji w wysokości 14 560,00 
zł. W ramach realizacji zadania 
zostanie wykonana konserwacja gmin-
nych rowów melioracyjnych o łącznej 
długości  4647 mb.  (RED)

Wnioski 500+ oraz Dobry Start 
także na papierze

Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej przy-
pomina, że od 1 sierpnia 2019 
r. wnioski o świadczenie wy-
chowawcze Rodzina500+ oraz 
Dobry Start można składać 
także w formie papierowej.

Warto pamiętać, że aby 
uzyskać prawo do świadcze-
nia wychowawczego na no-
wych zasadach od początku 
ich obowiązywania, tj. od 1 
lipca 2019 r., rodzic dziecka, 

na które obecnie 
nie pobiera tego 
świadczenia, musi 
złożyć wniosek w 
okresie od 1 lipca 
2019 r. do 30 wrześ-
nia 2019 r. Jeśli rodzic 
dziecka złoży wniosek po 30 
września, świadczenie będzie 
wypłacone od miesiąca złoże-
nia wniosku bez wyrównania 
za minione miesiące.

Przypominamy także, że 

wniosek drogą tra-
dycyjną można zło-
żyć podczas osobi-
stej wizyty w urzę-

dzie lub listownie.
Chcąc szybciej 

otrzymać pieniądze, należy 
bezbłędnie wypełnić wniosek. 
Wnioski pobrać można za po-
średnictwem Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubinie.  (RED) 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Dotacja na konserwację 
rowów melioracyjnych 

Wysokość stawek opłat po zmniejszeniu o przysługującą dopłatę w pierwszym okresie taryfowym

L.p. Rodzaj usługi Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena brutto po pomniejszeniu 
o przysługującą dopłatę w 
okresie od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

1 Dostawa 1 m3 wody
Grupa 1 – Gospodarstwa domowe 5,82

Grupa 2 – Pozostali odbiorcy 8,61

2 Odbiór 1 m3 ścieków
Grupa 1 – Gospodarstwa domowe 5,14

Grupa 2 – Pozostali odbiorcy 9,85

Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę w sprawie wysokości dopłat do cen wody i ścieków.

NOWE TARYFY OPŁAT 
ZA WODĘ I ŚCIEKI

MIMO ZMIANY TARYF, CENY WODY 
I ŚCIEKÓW W GMINIE LUBIN NALEŻĄ 
DO NAJNIŻSZYCH W REGIONIE. 



⁶ INFORMACJE URZĘDOWE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI PAWEŁ HRENIAK ZACHĘCA WRAZ 
Z MINISTERSTWEM CYFRYZACJI DO ZAŁOŻENIA PROFILU ZAUFANEGO

ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY 
– PRZYDA SIĘ NIE RAZ
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać 
swoją tożsamość w Internecie. W praktyce oznacza to, że dzięki niemu nie 
tylko złożymy wniosek o 500+, ale załatwimy też online szereg innych 
ważnych rodzinnych spraw.
Dzięki Profilowi Zaufanemu – bez wizyty w urzędzie – m.in.:
  złożysz wniosek o dowód osobisty (dla siebie i dzieci), jeśli go zgubisz 

– zgłosisz to w kilka sekund (właściciele e-dowodu mogą nawet zawiesić 
swój dokument na 14 dni),
  zgłosisz narodziny dziecka,
  zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie znajdziesz historię 

leczenia (swojego i dzieci),
  wystąpisz o odpis aktu stanu cywilnego, w tym aktu urodzenia.
A to nie wszystko! Mając Profil Zaufany i Internet zameldujesz się lub kogoś 
/ wymeldujesz się lub kogoś, założysz działalność gospodarczą, a jeśli 
podejmiesz taką decyzję – również ją zawiesisz.  Rozliczysz podatki, 
sprawdzisz historię pojazdu sprowadzanego z zagranicy czy liczbę swoich 
punktów karnych, wejdziesz na Platformę Usług Elektronicznych ZUS, a 
tam znajdziesz m.in. informację, czy Twój pracodawca na pewno zgłosił Cię 
do ubezpieczenia, podpiszesz i wyślesz pismo ogólne do urzędu, dzięki 
któremu załatwisz… prawie wszystko!

Rada Gminy Lubin wyraziła zgo-
dę na zawarcie porozumienia 
z Gminą Polkowice w sprawie  uru-
chomienia nowej, bezpłatnej linii 
komunikacji  autobusowej na trasie 
Polkowice- Szklary Górne Cmen-
tarz.  W tym roku na sfinansowanie 
tej linii Gmina Lubin przeznaczy 
prawie 16 tysięcy złotych. 

Na ten temat rozmawiali jeszcze 
w lipcu szefowie Gminy Lubin i Pol-
kowic. Rada Gminy Lubin wyraziła 
już zgodę na podpisanie stosownego 

porozumienia, ostatnio zrobili to tak-
że radni z Gminy Polkowice. Autobu-
sy będą uruchomione od 1 września 
a trasa linii 3A organizowana przez 

Polkowice zostanie przedłużona. 3A 
to linia, która zaczyna się w Polkowi-
cach na ulicy Młyńskiej, wiedzie 
przez miasto, Sobin, Nową Wieś Lu-
bińską i Jędrzychów. Przekroczy ona 
granice gmin i będzie miała swój 
przystanek końcowy przy cmentarzu 
w Szklarach Górnych. Zgodnie z roz-
kładem jazdy dziennie będzie osiem 
takich kursów. Cała linia ma 23,6 km, 
przez Gminę Lubin będzie biegła na 
odcinku 1,6 km. 

 (SR)

Czujniki zostały zamonto-
wane w dwóch szkłach pod-
stawowych - w Raszówce 
oraz Szklarach Górnych. 
Gmina stara się o dofinanso-
wanie na ten cel, bowiem 

chciałaby zamontować ko-
lejne mierniki jakości powie-
trza na budynkach w innych 
szkołach. 

Wyniki pomiarowe moż-
ne na bieżąco śledzić na 

ekranach komputerów, 
smartfonów, wystarczy  za-
instalować aplikację Syn-
geos. Dla systemów na an-
droid można ją pobrać ze 
sklepu google play. Aplika-

cję mogą również pobrać 
użytkownicy IOS.

Wiedza o stanie zanie-
czyszczeń powietrza ma słu-
żyć mieszkańcom do podej-
mowania decyzji o pobycie 
na zewnątrz budynków osób 
szczególnie narażonych na 
działanie smogu (dzieci, oso-
by starsze, osoby z choroba-
mi układu oddechowego) 
oraz  działania prewencyjne, 
zapobiegające spalaniu od-
padów w piecach i kotłach 
centralnego ogrzewania

Wyniki można oglądać 
pod adresem:

Raszówka : https://panel.
syngeos.pl/sensor/
pm10?device=1055

Szklary Górne : https://
panel.syngeos.pl/sensor/
pm10?device=1056

JEŚLI CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY, MASZ 
DO WYBORU DWIE MOŻLIWOŚCI. PIERWSZA 
TO SKORZYSTANIE Z BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ. DRUGA – ZAŁOŻENIE 
PZ ONLINE, A PÓŹNIEJ – W CIĄGU 14 DNI 
– WIZYTA W JEDNYM Z 1500 PUNKTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH.
Opcja 1 – przez Internet za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni 
online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta 
w bankach: PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, 
ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi 
Bankowe lub konta na platformie Envelo.
Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas 
zakładania konta). Dlatego każdy, kto zdecyduje się na ten sposób 
założenia PZ, nie musi już potwierdzać ich osobiście w Punkcie 
Potwierdzającym.
  Krok 1: w systemie bankowości elektronicznej Twojego banku, 

wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego.
  Krok 2: operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. 

Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.
Gotowe!

Opcja 2 – przez Internet, potwierdzając Profil Zaufany w Punkcie 
Potwierdzającym
  Krok 1: wejdź na stronę www.pz.gov.pl
  Krok 2: wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego 

z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
  Krok 3: po założeniu Profilu w Internecie, idź do Punktu 

Potwierdzającego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. 

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. 
urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy 
wojewódzkie, a także Ministerstwo Cyfryzacji.
Wszystkie informacje o Profilu Zaufanym znajdziesz na 
stronie www.pz.gov.pl. Jeśli chcesz wiedzieć, z jakich e-usług 
możesz korzystać, już teraz wejdź na www.obywatel.gov.pl.

Z PROFILU ZAUFANEGO KORZYSTA JUŻ NIEMAL 
4 MILIONY POLAKÓW (3 934 817)  W TYM WIELU 
RODZICÓW, DOŁĄCZ DO NICH JUŻ DZIŚ. 

Od września nowa linia autobusowa

DBAMY O CZYSTE 
POWIETRZE 
– SĄ JUŻ CZUJNIKI! 

Od połowy lipca dni na terenie Gminy Lubin działają zamontowane 
czujniki monitorujące stężenie pyłów zawieszonych  PM 2.5 i PM 10 
(tzw. smog). Czujniki podają też dane dotyczące temperatury, ciśnienia 
i wilgotność powietrza. Okazuje się, że Gmina Lubin już dziś może 
pochwalić się bardzo dobrymi wynikami jakości powietrza! 



⁷INWESTYCJE

Zakończył się remont przepustu na drodze nr 103045D w miejscowości Pieszków. 
Wraz z oddaną na przełomie czerwca i lipca nową drogą Pieszków-Niemstów, stanowi 
on bardzo dobry dojazd i skrót do drogi krajowej Lubin-Wrocław. Prace na przepuście 
obejmowały  demontaż istniejącego oraz wykonanie nowego przepustu, odtworzenie 
nawierzchni jezdni oraz ustawienie barier zabezpieczających. Wartość inwestycji to 
ponad 71 tysięcy złotych, inwestycja zakończyła się pod koniec 24 lipca.

Przypomnijmy, że kilka tygodni wcześniej zakończyło się układanie nawierzchni bi-
tumicznych na drodze gminnej nr 103045D pomiędzy miejscowościami Niemstów 
i Pieszków. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie drogi tłuczniowej o dłu-
gości 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, rekultywa-
cję i poprawę jakości gruntów rolnych.

(SR) 

W kilku miejscowościach na terenie gminy przeprowadzane są remonty dróg wewnętrznych. 

REMONTY DRÓG 
WEWNĘTRZNYCH 

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości  Niemstów na działce nr 103. Za-
kres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących podstawowych ele-
mentów robót budowlanych:  konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szero-
kości od 3,5 do 4,5m, i długości ok 141 m, wykonanie zjazdów indywidualnych, dojść do po-
sesji i miejsc odbioru odpadów, utwardzenie poboczy. Wartość prac  to 180 tys. zł, planowa-
ny termin zakończenia inwestycji to 20 września.

Trwają roboty budowlane  w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej 
w miejscowości Miłosna, na terenie działek nr 49/3, 49/43, 49/47, 70 wraz z rozbudową 
oświetlenia”. Inwestycja polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 
o szerokości 4 m i długości ok 191 m, wykonanie zjazdów indywidualnych, dojść do posesji 
i miejsc odbioru odpadów. Utwardzone zostanie także kruszywem łamanym pobocze na ca-
łym tym odcinku. Jednocześnie powstaje kablowa linia oświetlenia ulicznego o długości ok. 
121 m, będą to cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. Wartość robót  wy-
ceniono na 277 tys. zł. Termin zakończenia prac  to połowa października. 

Na osiedlu domków w Gorzycy trwa trzeci etap inwestycji polegających na przebudowie dróg 
wewnętrznych. W tym etapie, remontowane są  drogi biegnące śladem działek nr 245/2, 184/34, 
184/1, 184/12 oraz 184/26. Powstają tam jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 
4,5 m i długości 263 m. Wykonywane są zjazdy indywidualne i dojścia do posesji oraz miejsc od-
bioru odpadów. Budowane jest także odwodnienie drogowe poprzez ściek z kostki betonowej, 
wpusty uliczne oraz system kanalizacji deszczowej oraz drenaż francuski. Pobocze jest utwar-
dzane kruszywem łamanym. Wartość robót wyceniono na  332 tys. zł, termin zakończenia inwe-
stycji jest planowany na 9 listopada.

NIEMSTÓW MIŁOSNA

 PIESZKÓWGORZYCA



⁸

Boisko w Siedlcach jest 
budowane na terenie dział-
ki 205/40. Boisko wielo-
funkcyjne będzie miało na-
wierzchnię poliuretanową 
o wymiarach 44 x 32 me-
try. Znajdzie się tam boi-
sko do piłki ręcznej, dwa 
boiska do koszykówki, boi-
sko do gry w siatkówkę 
oraz kort tenisowy. Będzie 
także czterotorowa bieżnia 
lekkoatletyczna do sprintu 
o szerokość całkowitej 5 m 
i długości bieżni 70 m oraz 
bieżnia do skoku w dal 
i trójskoku o nawierzchni 
poliuretanowej. Zostaną 

tez zamontowane syste-
mowe piłkochwyty wokół 
płyty boiska wielofunkcyj-
nego oraz panelowe ogro-
dzenie terenu w granicy 
działki. Cały teren i dojścia 
zostaną utwardzone i za-
montowana zostanie tzw. 
mała architektura, czyli 
ławki młodzieżowe oraz 
kosze na śmieci. Termin fi-
nalizacji umowy ustalono 
na koniec października, 
wartość robót została wy-
ceniona na  694 tys. zł.

W Karczowiskach po 
przygotowaniu i wyrówna-
niu płyty asfaltowej po-

wstanie boisko o na-
wierzchni poliuretanowej 
przeznaczone do gry w pił-
kę ręczną, siatkówkę i ko-
szykówkę. Wokół płyty 
boiska wykonana zostanie 
nawierzchnia z kostki be-
tonowej, powstanie ogro-
dzenie z trzema furtkami, 
a wzdłuż krótszego boku 
płyty boiska zamontowane 
zostaną piłkochwyty. Za-
danie obejmuje tak-
że  montaż elementów ma-
łej architektury. Wartość 
inwestycji wyniesie prawie 
185 tys. złotych. 

W Miłosnej także po 

przygotowa-
niu i wyrówna-
niu płyty asfaltowej 
powstanie boisko wielo-
funkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej. Wykona-
ne zostaną: drenaż opas-

kowy wraz ze zbiornikiem 
wody opadowej, dojścia 
dla pieszych z kostki beto-
nowej, ogrodzenie wraz 
z piłkochwytami, furtką 
i bramą wejściowej o sze-
rokości, 1,20 m. Zadanie 
obejmuje dostarczenie 
i montaż elementów wypo-
sażenia boiska do koszy-
kówki, siatkówki i tenisa 
ziemnego. Koszt zadania 
oszacowany został na 235 
tys. 873 zł.

(SR,RI,MG)

INWESTYCJE

Dwie nowe monografie
Dostępna jest już histo-

ria Składowic i Zalesia 
oraz dzieje Pieszkowa. To 
kolejne publikacje obrazu-
jące początki oraz dawne 
i współczesne dzieje so-
łectw Gminy Lubin. Jest 
już kilkanaście takich mo-
nografii oraz rys histo-
ryczny dotyczący dziejów 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gminie Lubin, 
pod tytułem „Pod zna-
kiem św. Floriana”.

Dotychczas wydane mo-
nografie i rys historyczny 
OSP trafiają w ręce miesz-
kańców przy okazji wielu 
różnych uroczystości. Są 
także dostępne w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Ra-
szówce i jej oddziałach oraz 
w bibliotekach szkolnych. 
Można je także otrzymać 
w referacie oświaty wUrzę-
dzie Gminy.

Wszystkie te publikacje, 
których opracowaniem zaj-

muje się historyk 
Henryk Rusewicz, mają na 
celu przybliżenie dzisiej-
szym mieszkańcom historii 
ich miejscowości.

- Są w nich opisane miej-
sca oraz ludzie, którzy  po-
zostawili po sobie wyraźne 
i znaczące ślady, a ich dzia-
łalność oraz osiągnięcia 
trwale zapisały się w historii 
naszej „Małej Ojczyzny” – 
pisze we wstępie do mono-
grafii Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin. – Mamy na-
dzieję, ze te publikacje będą 

zachętą do dalszego odkry-
wania i zgłębiania dziejów 
konkretnych miejscowości, 
z których każda jest ważna 
dla Gminy Lubin i powiatu.

Wcześniej ukazały się 
publikacje opisujące histo-
rię Zimnej Wody, Osieka, 
Obory, Chróstnika, Siedlec, 
Niemstowa, Szklar Gór-
nych, Ustronia, Krzeczyna 
Wielkiego i Miłoradzic. 

(SR)

Będzie jaśniej
Kolejne punkty oświetleniowe stanęły w Gmi-

nie Lubin. Doświetlone zostały trzy miejscowo-
ści. W Księginicach i Raszowej nowe lampy już 
świecą, a Krzeczyn Mały czeka na podpisanie 
umowy z firmą dystrybuującą energię.

Przedmiotem inwestycji w Raszowej było 
kompleksowe wykonanie robót, obejmują-
cych budowę kablowej linii oświetleniowej 
wraz ze 17 słupami i oprawami oświetlenio-
wymi przy drodze powiatowej nr 1230D. In-
westycja kosztowała 120.378,50 zł

W Księginicach dwa nowe punkty świet-
lne pojawiły się na działce nr 219 i 220. 

Wartość tego zdania wyniosła 11.931,02 zł
W Krzeczynie Małym powstało długo 

oczekiwane oświetlenie przy świetlicy. Sta-
nęło tam 12 nowych latarni, których koszt 
wraz z budową kablowej linii oświetlenia 
drogowego zamknął się kwotą 64.993,20 zł.

W przypadku każdej inwestycji oświetle-
niowej dopiero po wykonaniu inwestycji, 
mogą być zawierane umowy na sprzedaż 
i dystrybucję energii elektrycznej, co ma 
wpływ na okres oczekiwania na włączenie 
lamp.

(DH/MG) 

muje się historyk 
Henryk Rusewicz, mają na 

NOWE BOISKO W SIEDLCACH 

W Siedlcach 
powstanie 
nowoczesne, 
wielofunkcyjne 
boisko. Powinno być 
gotowe pod koniec 
października tego 
roku. Inwestycja 
jest warta prawie 
700 tysięcy 
złotych. Gruntowną 
modernizację 
przechodzą 
boiska sportowe 
w Karczowiskach 
i Miłosnej. 
Przebudowa potrwa 
do października, 
a obiekty zyskają 
całkiem nowe 
oblicze. 

Fot Siedlce

Fot boisko

I PRZEBUDOWA BOISK 
W KARCZOWISKACH ORAZ MIŁOSNEJ 

Przebudowywane 
są także boiska 
sportowe 
w Karczowiskach 
i Miłosnej

W Siedlcach powstanie kolejne nowoczesne boisko w Gminie Lubin, ostatnio takie boiska otwarto 
m.in. w Liścu, Wiercieniu, Krzeczynie Wielkim



⁹Z ŻYCIA GMINY

Gmina Lubin kontynuując 
wspieranie najzdolniejszych 
w ramach programu stypen-
dialnego dla uczniów oraz 
studentów za I semestr w ro-
ku szkolnego/akademickie-
go 2018/2019 przyznała 58 
stypendiów, w tym 3 za 
osiągnięcia sportowe.

- Wasz wysiłek będzie pro-
centować w kolejnych latach, 
im więcej dziś szczytów zdobę-
dziecie, tym więcej drzwi otwo-
rzy się przed wami w przyszło-
ści. Gratulujemy osiągnięć i ży-

czymy wytrwałości – mówił 
Bartosz Chojnacki zastępca 
wójta Gminy Lubin. 

Najliczniejszą grupę sty-
pendystów tworzyli studenci 
studiów magisterskich – 19 
osób, w następnej kolejności 
uplasowali się studenci z po-
ziomu inżynier/licencjat – 

17 osób, kolejną pozycję 
uwzględniając liczebność, 
zajmują uczniowie szkół 
średnich – 14 osób oraz 5 
osób z poziomu gimnazjum. 

Aby uzyskać stypendium 
naukowe należało uzyskać 
następującą średnią ocen 
śródsemestralnych:

 w gimnazjum  -  min. 5,1
 w szkołach średnich - min. 
4,9
 studenci – średnia ocen 
min. 4,5.
Wysokość stypendium na-

ukowego uzależniona jest od 
poziomu kształcenia i waha 
się od 250 zł do 550 zł sty-
pendia za inne osiągnięcia 
np. sportowe zróżnicowane 
są w zależności od ilości 
i szczebla osiągnięć.

 (RED)

NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
  Konrad Czajkowski – uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie

II m-ce w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim, Lubiąż w dniach 
20-21.10.2018r.;
III m-ce w kategorii 60 kg, junior w XXXVIII Międzynarodowym 
Turnieju Bokserskim  „O Złotą Rękawicę Wisły”, Kraków w dniach 
14-16.12.2018r.
  Magdalena Sieradzka – uczennica Gimnazjum nr 5 w Lubinie

V miejsce w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Łuczniczym 
w kat. open – kobiet, Świebodzice w dniu 08.12.2018r.;
III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików i zdobycie tytułu 
II wice Mistrza Polski Młodzików na rok 2018, Żywiec w dniu 
08.09.2018r.;
I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w łucznictwie 
bloczkowym w dniu 07.10.2018r.;
II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w kat. zespołowa łuki 
bloczkowe w dniu 07.10.2018r.;
IV miejsce w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Łuczniczym 
w łucznictwie bloczkowym w dniu 08.12.2018r.

STYPENDIA NAUKOWE
  Z poziomu gimnazjum – Maja Dziatkowiak ze średnią ocen 5,7, 

Martyna Ojrzanowska, Aleksandra Naglik 
  Z poziomu szkół średnich – Mikołaj Stasiak i Krzysztof Polański 

ze średnią ocen 5,1,  Paweł Melnarowicz, Weronika Krac, Mateusz 
Dydyński, Aleksandra Mech i Jakub Dydyński
  Z poziomu studiów wyższych licencjackich/inżynierskich – 

Aleksandra Biernacik, Krzysztof Kandut ze średnią ocen 4,8, 
Aleksandra Partyńska, Olga Horbal i Aleksandra Rybka, Klaudia 
Borkowska i Michał Kęciński
  Z poziomu studiów magisterskich – Adrianna Jankowska 

ze średnią 4,7.  

KOLEJNI STYPENDYŚCI 
GMINY LUBIN

Samorząd przyjazny dzieciom
Gmina Lubin została wyróżniona tytułem i pucharem 

„Samorząd przyjazny dzieciom” za szczególną troskę 
o dobro najmłodszych i przyjazną atmosferę tworzoną 
dzieciom. Ten tytuł przyznał nam Oddział Okręgowy To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.  

TPD podsumowało jubile-
uszowy okres swojej działal-
ności oraz podziękowało 
sponsorom i współpracow-
nikom. W roku 2018/2019 
przypada 100. rocznica 
działalności Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Polsce 
i 75. jego istnienia na Dol-
nym Śląsku.

– Gorąco dziękuję naszym 
sponsorom, dzięki którym 
nadal działamy i istniejemy – 
mówił Kazimierz Pleśniak, 
prezes legnickiego oddziału 
TPD. – Serdecznie dziękuję 
rzecznikom społecznym, któ-
rzy przez cały rok wykonywali 
swoje obowiązki, udzielali po-

rad i pomagali. Podziękowa-
nia kieruję też do wszystkich 
ludzi, których serca są otwar-
te na potrzeby dzieci.

Wręczono wiele nagród 
i wyróżnień osobom oraz in-
stytucjom wspierającym 
działalność legnickiego od-
działu TPD. Były m.in. od-
znaki „Przyjaciel Dziecka”, 
tytuły dobroczyńcy,  działa-
cza, darczyńcy oraz filantro-
pa roku. Miano Samorządu 
Przyjaznego Dzieciom w tym 
roku trafiło do Gminy Lubin.

- Bardzo dziękujemy za to 
wyróżnienie, choć nie dla na-
gród pracujemy  na co dzień, 
na rzecz stworzenia jak naj-

lepszych warunków do 
rozwoju i edukacji 
najmłodszych. Czujemy 
się także w obowiązku po-
magania tym, którzy po-
trzebują pomocy – mówił 
Bartosz Chojnacki zastęp-
ca wójta, który w imieniu 
Gminy Lubin odebrał na-
grodę. – Naszym celem 
jest dobro dzieci i po-
wtarzamy za mottem 
Janusza Korczaka, 
które jest także mot-
tem Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, 
że kiedy śmieje się 
dziecko śmieje się 
cały świat. 

Legnicki oddział 
TPD działa na terenie 
sześciu powiatów 

wspierając dzieci i ro-
dziny znajdujące się 

w trudnych warunkach 
życiowych. Organizuje 

m.in. wyjazdy, konkursy, 
festyny, prowadzi także 
ośrodek w Legnicy i war-

sztaty terapii zajęcio-
wej w Jaworze oraz 
klub wolontariusza, 

magazyn pomocy 
żywnościowej czy 

też pogotowie 
pomocy w na-
uce.  

(SR)

Samorząd przyjazny dzieciom
lepszych warunków do 
rozwoju i edukacji 
najmłodszych. Czujemy 
się także w obowiązku po-
magania tym, którzy po-
trzebują pomocy – mówił 
Bartosz Chojnacki zastęp-
ca wójta, który w imieniu 
Gminy Lubin odebrał na-
grodę. – Naszym celem 
jest dobro dzieci i po-
wtarzamy za mottem 
Janusza Korczaka, 
które jest także mot-
tem Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, 
że kiedy śmieje się 
dziecko śmieje się 

Legnicki oddział 
TPD działa na terenie 
sześciu powiatów 

wspierając dzieci i ro-
dziny znajdujące się 

w trudnych warunkach 
życiowych. Organizuje 

m.in. wyjazdy, konkursy, 
festyny, prowadzi także 
ośrodek w Legnicy i war-

sztaty terapii zajęcio-
wej w Jaworze oraz 
klub wolontariusza, 

magazyn pomocy 
żywnościowej czy 

też pogotowie 
pomocy w na-
uce.  

Przed nami nowy rok szkolny,  tymczasem warto cofnąć się do pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019 
i powiedzieć, że Gmina Lubin po raz 45. nagrodziła najlepszych studentów i uczniów. 

To osoby,   które wykazały się determinacją w nauce i sporcie zdobywając 
przy tym wysokie oceny, a te zaowocowały przyznanymi stypendiami. 

Wręczenia listów gratulacyjnych oraz upominków dokonywał zastępca wójta 
Gminy Lubin Bartosz Chojnacki oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury 
Zofia Marcinkiewicz.

 Uroczystość wręczania stypendiów uświetnił występ Alicji Sroki 
utalentowanej absolwentki klasy fortepianowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Lubinie i zdobywczyni Anioła Kultury Gminy Lubin w 2019 roku w kategorii 
muzyka, taniec, śpiew.  
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Podwójne zwycięstwo
Uroczystą Mszą św. w intencji 
Ojczyzny  Gmina Lubin uczciła 
przypadające 15 sierpnia 
Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny oraz Dzień Wojska 
Polskiego.
– Te dwie uroczystości łączy 
jeden element, element walki 
i zwycięstwa. Czcimy dzisiaj 
zwycięstwo Maryi nad grzechem 
oraz zwycięstwo nad 
nadchodzącym do Polski 
bolszewizmem – powiedział 
w homilii, celebrujący 
nabożeństwo ksiądz Tadeusz 
Żurek, proboszcz parafii p.w. 
Świętego Michała Archanioła 
w Siedlcach.
– W 1917 roku w Rosji zwyciężyła 
rewolucja bolszewicka, ci którzy 

nie zgadzali się na ten reżim byli 
prześladowani, więzieni i zsyłani 
na Syberię, a wiele osób straciło 
życie. Bolszewizm pochłonął 
około 60 milionów ofiar – aż tak 
okropny był to reżim. Rewolucja 
ta, jako głównego wroga 
postrzegała Kościół i wiarę, 
wymordowano wiele tysięcy 
księży, zniszczono kościoły. Ten 
sukces dał bolszewikom sygnał, 
że mogą w ten sposób zająć całą 
Europę. Armia bolszewicka 
w 1920 roku stanęła u bram 
Warszawy i dopiero tutaj udało 
się ją zatrzymać. Bitwa ta była 
osiemnastą co do ważności, która 
decydowała o losach świata. 
Dokonał się wówczas Cud nad 
Wisłą, armia sowiecka została 

pokonana przez o wiele mniejszą, 
gorzej uzbrojoną armię polską, to 
dzisiaj świętujemy i za to 
składamy podziękowania Matce 
Bożej – mówił  ksiądz Tadeusz 
Żurek.
Po uroczystej eucharystii pod 
zbiorową mogiłą Żołnierzy 
Wojska Polskiego znajdującą na 
przykościelnym cmentarzu 
w Siedlcach złożono wiązanki 
kwiatów i zapalano znicze. To 
także był czas na zadumę, 
modlitwę i oddanie hołdu tym 
wszystkim, którzy walczyli 
o wolną Polską.
– Dzisiaj obchodzimy dwa ważne 
święta, prócz święta religijnego, 
duchowego obchodzimy święto 
Wojska Polskiego, które zostało 

ustanowione na znak pamięci 
Bitwy Warszawskiej. Naszym 
obowiązkiem jest właśnie 
pamięć o tych wydarzeniach, 
ludziach, bohaterach, którzy 
ponieśli największą ofiarę byśmy 
mogli teraz żyć w wolnej Polsce, 
bo tak jak mawiał marszałek 
Józef Piłsudski naród, który nie 
pamięta swojej historii nie 

zasługuje na szacunek i nie ma 
prawa do przyszłości – mówił 
Bartosz Chojnacki, zastępca 
wójta Gminy Lubin.
– Pamiętajmy, że dla nas 
Polaków istnieją trzy 
najważniejsze słowa, z którymi 
na ustach walczyli bohaterowie 
warszawscy. Jest to Bóg, Honor 
i Ojczyzna. Szanujmy je oraz 

wspaniałych polskich bohaterów 
– podkreślił przewodniczący 
Rady Gminy Norbert Grabowski.
Oprócz przedstawicieli władz, 
w uroczystościach uczestniczyli 
mieszkańcy, wśród których nie 
zabrakło gospodarzy, czyli 
sołtysa Siedlec Stanisława 
Ryńca, Rady Sołeckiej i Rady 
Parafialnej.  (AI)

Podróż autokarem rozpo-
częła się 27 czerwca i trwała 
18 godzin, ale ten czas umi-
lała wszystkim w roli opieku-
na wycieczki  Anna Rawska. 
Opowiadała wiele o kulturze 
i zwyczajach jakie panują we 
Francji, nie zabrakło cieka-
wostek, stereotypów oraz 
dowcipów. Wszystko to, przy 
płynących z głośników, 
dźwiękach francuskich prze-
bojów muzycznych. Na miej-
scu, pod merostwem prócz 
iście afrykańskiego upału, 
mieszkańców Gminy Lubin  
przywitał Raymund Duda 
wicemer Sathonay – Camp, 

jednocześnie prezes stowa-
rzyszenia POLSATH, 

wraz z najbliższymi 
współpracownikami. 
Po zakwaterowaniu 
była uroczysta powi-
talna kolacja.

Pierwszy dzień we 
Francji rozpoczął się 

od typowego francu-
skiego śniadania, czyli 

słodkiego pieczywa i słod-
kich przetworów. W ramach 

porannego rozruchu zorga-
nizowano pokaz gimnastyki 
Tai – Chi po którym można 
było wziąć udział we wspól-
nych ćwiczeniach. Tak jak 
w tym okresie w Polsce, tak 
i we Francji były upały, ale za-
jęcia odbywały się w przyjem-
nym zacienionym miejscu 
pod dwoma wielkimi plata-
nami. W tymże ogrodzie zor-
ganizowano także warsztaty 
gotowania EUROKIT-
CHEN, w ramach których 
specjały kuchni polskiej 
przygotowywały mieszkanki 
Gminy Lubin.  Pierwszego 
dnia zwiedzano także Satho-
nay-Camp. W rolę przewod-
nika wcielił się mer Pierre 
Abadie, który opowiadał 
o najnowszej historii oraz 
zmianach jakie zaszły 
w ostatnich latach w mia-
steczku. Wieczorem nasza 
grupa wzięła udział w pocho-
dzie do parku de la Combe, 
gdzie trwały obchody Nocy 
Świętojańskiej. Były występy 
specjalnej grupy gimnastycz-
nej strażaków oraz długi 

i efektowny pokaz sztucz-
nych ogni.  

Kolejnego dnia mieszkań-
cy wzięli udział w lokalnym 
święcie szkoły,  potem poje-
chali zwiedzać region Beau-
jolais. Jak sama nazwa wska-
zuje byli w winnicy, degusto-

wali wina i podziwiali pejzaże 
ze wzgórza, z którego rozpo-
ścierał się piękny widok na 
region oraz Mont Blanc.  

Byli także w Lyonie i zwie-
dzali Bazylikę Fourvière. 
W drodze do bazyliki, która 
prowadziła po rzymskich ka-
miennych schodach prze-
chodzono obok amfiteatru 
postromańskiego. To miej-
sce zachowało swój pierwot-
ny charakter od około dwóch 
tysięcy lat! Dziś jest wyposa-
żone w nowoczesną scenę 
i odbywają się tam różne wy-
stępy artystyczne.Była także 
wycieczka statkiem po rzece 
Saônie i w trakcie tego przy-
jemnie chłodzącego rejsu,  

można było podziwiać archi-
tekturę Lyonu z perspektywy 
rzeki. 

Czas na pożegnanie przy-
szedł 1 lipca. Za gościnę 
dziękowano m.in. ciepłym 
i serdecznym listem, który 
przekazano na ręce władz 
Sathonay – Camp.

- Zostaliśmy przyjęci przez 
naszych przyjaciół z Francji 
po królewsku, będziemy dłu-
go wspominać ten wyjazd. 
Po powrocie zorganizowali-
śmy już  pierwsze spotkanie 
i rozmawialiśmy już o orga-
nizacji rewizyty – mówi Bar-
tosz Chojnacki zastępca wój-
ta Gminy Lubin, który wraz 
ze skarbnikiem Marzeną Ko-
sydor reprezentował we 
Francji Urząd Gminy.

Zgodnie z wcześniejszymi 
założeniami, mieszkańcy 
którzy gościli we Francji bę-
dą teraz gospodarzami dla 
mieszkańców naszego part-
nerskiego miasta. Rewizyta 
jest planowana pod koniec 
tego roku. 

(RED)

Współpraca Gminy Lubin z francuską Gminą Sathonay – Camp przyniosła kolejne wymierne efekty 

POZNAWANIE FRANCJI 
– WIZYTA W NASZYM MIEŚCIE PARTNERSKIM
Po spotkaniach 
oraz rewizytach 
polskich i francuskich 
samorządowców, 
sportowców 
oraz zespołów 
muzycznych,  
zorganizowano 
wizytę 40-osobowej 
grupy mieszkańców 
Gminy Lubin we 
Francji. Uczestnicy 
wspominają, że było 
wesoło, smacznie 
i przyjacielsko. 
Podczas pożegnania 
niejednej osobie 
zakręciła się łza 
w oku. 
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Po raz dwudziesty trzeci 
młodzież z całej Polski spot-
kała się na Polach Lednickich 
nieopodal Gniezna.  Wśród 
150 tysięcy uczestników moż-
na było odnaleźć grupę mło-

dzieży ze Szkoły Pod-
stawowej im. Janu-
sza Korczaka w Nie-
mstowie. 

Tegoroczna 
Lednica odbyła się 

pod hasłem „Wiesz, że Cię 
kocham.” Uczniowie w asy-
ście dyrektor Patrycji Słoty 
oraz katechetki Agnieszki 
Świrskiej wyruszyli na Led-

nicę jako wolontariusze, by 
tańczyć przed całą Polską 
w koszulach z logo Gminy 
Lubin. Oprócz tańców 
i śpiewów było głębokie do-
tykanie prawd wiary. Poru-
szające dla młodzieży stały 
się skierowane do nich sło-
wa papieża Franciszka:” Pa-
miętajcie, że przeobrażenie 
się grzesznika w świętego 
jest możliwe. Niech Was 
prowadzi entuzjazm nawró-

conego serca, a Bóg niech 
Wam błogosławi.” 

- Na Lednicę poje-
chałam pierwszy raz. 
Nie spodziewałam 
się takich wrażeń 
i takich emocji. Wie-
działam, że mam 
tańczyć, ponieważ 

z panią Agnieszką 
ćwiczyliśmy układy 

taneczne i znałam pro-
gram spotkania ale to, co 

zobaczyłam i czego dozna-
łam przerosło moje 
najśmielsze oczekiwania. 
Pani dyrektor mówiła, że na 
Lednicę się wraca, ale jakoś 
w to nie wierzyłam, teraz 
wiem, że wrócę tam za rok – 
mówiła jedna z uczestni-
czek.   (RED)

Gmina Lubin na antenie 
TVP Wrocław

28 lipca na ante-
nie TVP Wroc-
ław, w progra-
mie nadawa-
nym na żywo, 
zaprezento-
wane zostały 
osiągnięcia 
ostatnich lat Gminy 
Lubin. Wójt Tadeusz Kie-
lan oraz Barbara Tórz, od-
powiedzialna za oświatę i 
kulturę, byli  gośćmi audy-
cji publicystycznej  „Teraz 
wieś”, która ma już  22-let-
nie tradycje i jak jej nazwa 
wskazuje, zajmuje się sze-
roką tematyką rolnictwa 
i życia na wsi.

Kamery TVP Wrocław  
gościły pod koniec lipca 
w naszej gminie, a autor au-

dycji – redaktor Jan 
Cezary Kędzierski 

rozmawiał z wie-
loma osobami 
i odwiedził dzie-
siątki interesują-

cych i wartych 
pokazania miejsc. 

Na antenie TVP Wroc-
ław była wiec mowa m.in. 
o inwestycjach, ochronie 
środowiska, oświacie oraz 
o bieżących sprawach, czyli 
np. walce o utrzymanie gra-
nic Gminy Lubin.

Program jest dostępny 
na stronie internetowej 
TVP https://wroclaw.tvp.
pl/1631582/teraz-wies , 
audycja Teraz wieś TVP3 
ma też swoje konto na Fa-
cebooku.   (SR) 

Wspomnienia z wizyty w Lednicy 

Zgodnie z wnioskiem wój-
ta Tadeusza Kielana i decyzją 
Rady Gminy Lubin, podpisa-
no dwa porozumienia 
w sprawie przekazania do-
datkowych pieniędzy. Pierw-
sze z nich mówi o 15 tysią-
cach złotych   z  przeznacze-
niem na nagrody za osiągnię-
cia w służbie dla policjantów 

zatrudnionych w Komendzie 
Policji w Lubinie pełniących 
służbę na terenie Gminy Lu-
bin  oraz dodatkowych 25 ty-
sięcy za czas służby pełnionej 
na terenie Gminy Lubin 
przekraczający normy usta-
lone w ustawie o policji. 

Podczas uroczystej akade-
mii wójt wręczył nagrody 

dwóm funkcjonariuszom 
i sam odebrał statuetkę będą-
cą podziękowaniem za 
współprace na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa. 

Święto Policji, to data szcze-
gólna dla funkcjonariuszy. To 
czas awansów, nominacji, od-
znaczeń oraz podziękowań dla 
policjantów i pracowników po-
licji, ale też i tych z którymi, na 
co dzień współpracują.

- Wyrażam wdzięczność 
i uznanie funkcjonariuszom 
Policji oraz wszystkim pra-
cownikom cywilnym, za rze-
telną służbę i otwartość na 
problemy związane z zapew-
nieniem bezpieczeństwa 
i spokoju wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy. Z tej 
właśnie okazji proszę przyjąć 
szczere gratulacje i życzenia, 
które składam  w  imieniu 

własnym i całego samorządu 
oraz wszystkich mieszkań-
ców Gminy Lubin – mówił 
wójt Tadeusz Kielan.

Uroczystą zbiórkę 
z udziałem zaproszonych 
gości, podczas której wrę-
czono awanse, odznaczenia 
i wyróżnienia dla policjan-
tów i pracowników Policji 
zorganizowano w Centrum 
Kultury Muza.  (SR)

W tym roku przypada 100. rocznica powstania Policji Państwowej.

ŚWIĘTO 
LUBIŃSKIEJ 
POLICJI

Organizowane 
były centralne 
i wojewódzkie 
uroczystości, 2 
sierpnia świętowali 
funkcjonariusze 
z powiatu 
lubińskiego. 
W imieniu 
mieszkańców naszej 
gminy gratulacje 
i życzenia składał 
wójt Tadeusz Kielan. 
Dodatkowym 
prezentem dla 
policjantów było 
podpisane kilka 
dni wcześniej 
porozumienie 
i przekazanie 
na rzecz 
funkcjonariuszy 
pracujących na 
terenie Gminy 
Lubin dodatkowych 
pieniędzy na nagrody 
i nadgodziny. 

Podczas uroczystej akademii wójt wręczył nagrody dwóm funkcjonariuszom 
i sam odebrał statuetkę będącą podziękowaniem za współprace na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa. 
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Podniosła atmosfera, piękne dekoracje, wspaniała oprawa muzyczna, sprawiedliwie dzielony chleb, pyszne jedzenie, konkursy, zabawy a nawet pokaz sztucznych ogni – tak mieszkańcy Gminy Lubin świętowali zakończenie tegorocznych plonów.  

W sobotę, 17 sierpnia, odbyły się pierwsze tegoroczne dożynki w naszej gminie. Uroczystości w Krzeczynie Małym 
rozpoczęły się dziękczynną eucharystią w Kościele p.w. Józefa Robotnika w Gorzycy.

– Dziękujmy Panu Bogu 
za wszystkie dary jakie otrzy-
maliśmy z pracy naszych rąk 
– mówił ksiądz proboszcz  
Krzysztof Klim.

Po mszy św. mieszkańcy 
Krzeczyna Małego wraz za-
stępcą wójta  Bartoszem 
Chojnackim i radnym Janem 
Olejnikiem udali się do 
świetlicy wiejskiej, aby 

wspólnie świętować zakoń-
czenie zbiorów.

Nie zabrakło najważniej-
szych symboli dożynek: chle-
ba, z tegorocznego ziarna, 
który starostowie dożynek 
sprawiedliwie podzielili 
zgromadzonych gości oraz 
wyjątkowej urody wieńca.

– Drodzy mieszkańcy, sza-
nowni goście. Dziękujemy za 
kultywowanie tradycji dzi-
siejszego święta, składamy 
podziękowania wszystkim 
rolnikom, tym dużym i tym 
małym za to, że nie zabrak-
nie chleba na naszych sto-
łach. Zapraszam wszystkich 
do dobrej zabawy  mówił soł-
tys.

Oprawę muzyczną przygo-
towały zaproszone z tej oka-
zji „Koniczynki” z Miłora-
dzic, które jak zwykle nie za-

wiodły publiczności dając 
wspaniały koncert.

– Ten rok, to był wyjątko-
wo trudny czas dla rolników, 
podpisywałem wiele wnio-
sków o szacowanie strat spo-
wodowanych suszą, wiem, 
że nie było łatwo. Jednak rol-
nicy są silni i zawsze dadzą 
radę. Dziękuję państwu, że 
tak ofiarnie stoicie na straży 

tego, by w naszej małej oj-
czyźnie nie zabrakło chleba 
– mówił zastępca wójta Bar-
tosz Chojnacki.

HUCZNIE  W KRZE-
CZYNIE WIELKIM

Eucharystię w Koś-
ciele p.w. Św. Jana 
Pawła II na osiedlu 
Krzeczyn celebrował 
nowy proboszcz parafii 
Matki Bożej Bolesnej 
w Chróstniku Salezjanin 
ksiądz Andrzej Godyń.

– Spotykamy się dziś na 
mszy dziękczynnej, dzięku-
jemy Panu Bogu za tego-
roczne plony, które zapewnią 
nam chleb. To piękny oby-
czaj, bo niestety częściej do 
kościoła przychodzimy 
z prośbami. Oddaje to najle-
piej staropolskie przysłowie 
„jak trwoga to do Boga”. 
Tym razem składamy po-
dziękowania, uzmysłowiając 
sobie jednocześnie, jak 
uprzywilejowanym jesteśmy 
krajem, w którym  głód jest 
zjawiskiem marginalnym, 
podczas gdy w innych częś-

ciach świat brakuje nie tylko 
pożywienia, ale także wody. 
Pan Bóg nam błogosławi 
i powinniśmy być wdzięczni 

za to błogosławieństwo – 
mówił w homilii ksiądz pro-
boszcz.

Po mszy świętej kolorowy 
i rozśpiewany korowód za-
prowadził uczestników uro-
czystości na boisko. Podzię-
kowania za całoroczny trud 
rolnikom złożyli wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz 
sołtys Krzeczyna Wielkiego 
Jerzy Tadla. Wśród gości 
przeglądu znaleźli się m.in. 

wiceminister energii 
Krzysztof Kubów, radny po-
wiatu lubińskiego Wojciech 
Dziwiński oraz członek za-
rządu powiatu Kamil Salo-
mon-Polak.

Pięć lat temu w Gminie 
Lubin było 1800 rolników 
uprawiających powyżej jed-
nego hektara ziemi, dziś jest 
ich około tysiąca. Pozytywne 
jest jednak to, że ta liczba się 
ustabilizowała.

Nowy sołtys Krzeczyna Małego Andrzej Niedźwiecki stanął na wysokości 
zadania, dożynki w jego wsi okazały się wspaniałą zabawą integrującą 
lokalną społeczność.

Starostwie dożynek 
Kamila Osiadły 
i Tadeusz Wodziczka 
z Krzeczyna 
Wielkiego podzielili 
wśród uczestników 
uroczystości 
chleb wypieczony 
z tegorocznego ziarna

NA DOŻYNKACH BAWILI SIĘ NIE TYL-
KO ROLNICY, ALE TAKŻE M.IN. SA-
DOWNICY, PSZCZELARZE, RYBACY 
I CI, KTÓRY UPRAWIAJĄ PRZYDOMO-
WE OGRÓDKI, BOWIEM DOŻYNKI TO 
ŚWIĘTO WSZYSTKICH ZWIĄZANYCH 
Z PRODUKTAMI ROLNYMI I ZIEMIĄ.

W Raszowej Małej na stole królowały karpie a na koniec była 
niespodzianka dla wszystkich czyli pokaz sztucznych ogni.

SEZON DOŻYNKOWY W GMINIE LUBIN 
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– W tym roku mamy wiele 
powodów do świętowania. 
Jednym z nich jest także wy-
grana walka o utrzymanie 
granic naszej gminy. W po-
dziękowaniu za to zapra-
szam wszystkich mieszkań-
ców Gminy Lubin na nieza-
pomniany festyn i koncert, 

który organizujemy w pią-
tek 13 września w Raszów-
ce. Ze swoim programem 
wystąpi dla nas Pietrek 
ze znanego serialu Ran-
czo oraz grupa Enej – 
mówił Tadeusz Kielan 
wójt 

STRAŻACY I SZTUCZNE OGNIE
W Niemstowie na świe-

żym powietrzu grillowano, 
częstowano pysznymi pajda-
mi ze smalcem, było wiele 

zabaw i konkursów, a spot-
kaniu dożynkowemu towa-
rzyszył festyn strażacki, któ-
ry relacjonujemy obszer-
niej  w kolejnym materiale. 
Było także edukacyjnie, dzię-
ki przedstawicielce Gminnej 
Biblioteki, która obdarowy-
wała dzieci książeczkami 
o bezpiecznym zachowaniu 
oraz przedstawicielom Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, którzy mówili 

wiele o bezpieczeństwie. Sta-
rostami dożynek byli Magda-
lena i Jarosław Noga.

Do Gorzycy z życzeniami 
przyjechał także poseł 
Krzysztof Kubów, który do-
pingował uczestników licz-
nych konkursów. Był m.in. 
rzut burakiem i wałkiem ku-
chennym do celu, czy też 
zbieranie rozsypanych ziem-
niaków. Rozstrzygnięto także 
typowo dożynkowe konkursy, 

jak 
aranża-
cje płodów 
ziemi,  naj-
smaczniejsze wy-
pieki i nalewki, czy też 
wianek i kompozycje kwiato-
we. Starostami dożynek byli 
Joanna i Tomasz Fedyna.

W Raszowej Małej, która 
wszystkim powinna się koja-
rzyć z rybnymi stawami ho-
dowlanymi, na stole królo-
wały smażone i wędzone kar-
pie, które pływały także 
w specjalnym akwarium. 
Wójtowi wręczono dedyko-
waną, specjalną koszulkę. 

W aranżacji dożynkowego 
spotkania była także łódka 
i na koniec super niespo-

dzianka dla wszystkich czyli 
pokaz sztucznych ogni.

 Ciąg dalszy str. 14

DOŻYNKI 2019

Podniosła atmosfera, piękne dekoracje, wspaniała oprawa muzyczna, sprawiedliwie dzielony chleb, pyszne jedzenie, konkursy, zabawy a nawet pokaz sztucznych ogni – tak mieszkańcy Gminy Lubin świętowali zakończenie tegorocznych plonów.  

– TAK WIELE WSI ORGANIZUJE DO-
ŻYNKI, ŻE WARTO ROZWAŻYĆ PO-
MYSŁ ORGANIZACJI JEDNYCH GMIN-
NYCH DOŻYNEK, NA KTÓRYCH  MO-
GLIBYŚMY SIĘ WSZYSCY SPOTKAĆ – 
MÓWIŁ ZE  ŚMIECHEM WÓJT TADE-
USZ KIELAN.

Święto płodów ziemi należy do najważniejszych 
uroczystości religijno-ludowych w tradycji 
polskiej wsi. Stanowi wyraz hołdu i szacunku 
dla ludzkiego wysiłku, dzięki któremu nie 
brakuje nam chleba oraz innych owoców pracy 
naszych  rąk. Nieodłącznym symbolem dożynek 
jest wieniec i bochen chleba.

SEZON DOŻYNKOWY W GMINIE LUBIN 

W Gorzycy było wiele konkursów,  m.in. rzut  wałkiem kuchennym do celu. 
Tradycyjnie rozstrzygnięto także typowo dożynkowe konkursy, jak aranżacje 
płodów ziemi,  najsmaczniejsze wypieki i nalewki, czy też wianek.

W Niemstowie na świeżym powietrzu grillowano, częstowano pysznymi pajdami 
ze smalcem, było wiele konkursów. 
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Wieniec z Miroszowic najpiękniejszy
Sołectwo Miroszowice, czyli 
reprezentant Gminy Lubin,  
zwyciężyło w powiatowym 
konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy i będzie teraz  
reprezentować Powiat Lubiński 
na dożynkach wojewódzkich. 
Serdecznie gratulujemy!
Do tegorocznego konkursu na 
najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy Gminy Lubin  stanęło 
aż dwanaście sołectw. Wieńce 
wykonane były tradycyjną 
metodą, nie wolno było używać 
niczego, co nie jest naturalne.
– Jestem zauroczony tymi 
wszystkimi wieńcami, bo 
rozmawiając z wykonawcami 
dowiedziałem się jak wiele pracy 
to państwa kosztowało i ja 
osobiście dałbym wszystkim 
pierwsze miejsca – mówił 
zastępca wójta Gminy Lubin 
Bartosz Chojnacki.
Było prawie tak jak powiedział 
zastępca wójta. Wszystkie prace 
zostały nagrodzone, lecz jedna 
wzbudziła szczery zachwyt 
jurorek.
– Dziękuję za zaproszenie mnie 
do składu jury, za to, że mogę 
brać udział w tak pięknym 
wydarzeniu i oceniać tak piękne 
prace. Prace oceniałyśmy pod 

kątem estetyki, dbania 
o szczegóły, w niektórych 
pracach te szczegóły były 
dopracowane do granic 
możliwości. Niestety 
musiałyśmy wybrać jeden, który 
reprezentować będzie Gminę 
Lubin w konkursie powiatowym 
– mówiła przewodnicząca jury 
Agnieszka Byszkowska, artystka-
plastyk.
Drugi rok z rzędu zwyciężył 
wieniec sołectwa Miroszowice. 
Wykonały go sołtys Stanisława 
Jasion wraz z bratową Leokadią, 
a przygotowywały się do tego 
już od wiosny.
– Samo wykonanie wieńca zajęło 
nam trzy tygodnie, ale do tego 
dochodzi jeszcze wysiew 

wszystkich kwiatów i traw, 
pielęgnacja i zbiór. Duszą 
artystyczną tej pracy jest moja 
bratowa, ona to widzi zanim 
powstanie, ja głównie 
wykonywałam jej polecenia. 
Wieniec jest wykonany ze zbóż, 
kwiatów i ziół, które same 
zebrałyśmy, jedynie gipsówkę 
dostałyśmy od kuzynki – mówi 
Stanisława Jasion.
Dwa równorzędne drugie miejsca 
w Konkursie na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy otrzymały 
sołectwa Czerniec i Gorzyca, 
a trzecie sołectwo Obora. 
Pozostałe wieńce otrzymały 
wyróżnienia, a wszystkie 
sołectwa nagrody pieniężne.

(AI)

W Bukownej dożynki za-
inaugurowała uroczysta Eu-
charystia, na której był m.in. 
zastępca wójta Bartosz Choj-
nacki, przewodniczący Rady 
Gminy  Norbert Grabowski 
oraz skarbnik Marzena Ko-
sydor.

– Umiłowani w Chrystusie 
Panu, uczestniczymy w ra-
dosnej i pięknej uroczysto-

ści, uczestniczymy bowiem 
w czasie dziękczynienia za 
plon. Jak co roku przycho-
dzimy do świątyń po to aby 
podziękować Panu Bogu za 
to, że on błogosławi, a zie-
mia, którą on stworzył,  zo-
stała nam dana po to żeby ją 
uprawiać i ją sobie podpo-
rządkowywać ,aby ta ziemia 
rodziła plony. Rodziła plony 

po to aby człowiek mógł żyć 
na ziemi, aby mógł się rozwi-
jać.[…] Przyniesiony został 
przez pana sołtysa, gospoda-
rza, chleb do ołtarza, jest to 
symbol ludzkiej pracy, pracy 
rąk ludzkich, jest to symbol 
potu, jest to symbol poświę-
cenia, jest to symbol miłości 
człowieka do ojczynej ziemi. 
Ten gest przyniesienia chle-

ba do ołtarza oznacza jedno-
cześnie wiarę człowieka w to, 
że bez Boga nic dobrego nie 
potrafimy uczynić- mówił 
proboszcz Andrzej Toma-
szewski w homilii.

W Miłoradzicach gośćmi 
uroczystości byli wicemini-

ster energii Krzysztof Kubów 
oraz wójt Gminy Lubin Tade-
usz Kielan. Życzenia w imie-
niu swoim, społeczności Mi-
łoradzic, ale także radnej 
Gminy Lubin Sylwii Pęczko-
wicz-Kuduk złożyła sołtys 
Krystyna Bąk. Atrakcją doży-

nek był zaparkowany przy 
świetlicy kombajn z 1962 ro-
ku, którego właścicielem jest 
Władysław Kuberka. Mimo 
zacnego wieku prezentuje się 
doskonale i tak samo spisuje 
się podobno  podczas prac 
żniwnych.   (RED)

– To czwarty konkurs, dotychczas żad-
nego nie opuściłem, bo uważam, że to 
wspaniała impreza, która nie tylko pro-
muje tradycję polskiego folkloru, ale daje 

wszystkim 
wiele radości. 
Bardzo dzię-
kuję organiza-
torom za przygo-
towanie tej wyjątko-
wej imprezy – mówił Tadeusz Kielan  wójt 
Gminy.

W Przeglądzie wzięło udział dziewięć 
zespołów: Osetnopolanie z Osetna, Leś-
ne Echo z Raszówki, Fudżijamki z Pro-
boszczowa, Smolniczanie ze Smolnika, 
Agat z Jeleniej Góry, Kulinianie z Kulina, 
Sasanka z Rudnej, Osieczanki z Osieka i 
Furmani z Kraszewa.

Jury, w skład którego weszli Maria 
Chrzanowska, Kazimierz Lelak i Tomasz 
Nowosiadło, zadecydowało o przyznaniu 
głównej nagrody – Pucharu Wójta Gmi-
ny Lubin zespołowi Fudżijanki.

Przegląd zorganizował zespół „Lubin” 
z Krzeczyna Wielkiego, a poprowadzili 
go  Danuta i Bogusław Kumor.  (RED)

Przegląd folklorystyczny 

– Była to wyjątkowa impreza. 
Gratuluję pomysłu, rozmachu 
i wspaniałej atmosfery 
organizatorom – Zespołowi 
Folklorystycznemu „Lubin” 
z Krzeczyna Wielkiego – napisał 
na Facebooku minister Krzysztof 
Kubów.

SEZON DOŻYNKOWY 
W GMINIE LUBIN 

W Bukownej na uroczystej Eucharystii był m.in. zastępca wójta Bartosz 
Chojnacki, przewodniczący Rady Gminy  Norbert Grabowski oraz skarbnik 
Marzena Kosydor.

W Miłoradzicach atrakcją dożynek był zaparkowany przy świetlicy kombajn 
z 1962 roku, którego właścicielem jest Władysław Kuberka.

W Księginicach bawiono się na boisku. 
Było wiele atrakcji do dorosłych 
i najmłodszych mieszkańców. 

W Siedlcach na 
dożynkach gościł wicewójt 
Bartosz Chojnacki.
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Zgodnie z obwieszczeniem Okręgowej 
Komisji Wyborczej nr 75 w Lubinie, 
nie było przeprowadzone głosowanie 
w naszym okręgu wyborczym do 
Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej. 

Stało się tak, bowiem licz-
ba zgłoszonych kandydatów 
okazała się być  równa liczbie 
przypadających Gminie Lu-
bin mandatów. Tym samym 
członkiem Rady Powiatowej 
nowej kadencji zostanie po 
raz kolejny Franciszek Lesi-

cki z Siedlec oraz Jan Ciosek 
z Zimnej Wody, który przed 
laty także  reprezentował 
Gminę Lubin w Izbie Rolni-
czej. Obaj nasi reprezentanci 
są z wykształcenia inżyniera-
mi rolnictwa i  pracującymi 
rolnikami. 

Przypomnijmy, że Biuro 
Terenowe Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej ma siedzibę w bu-
dynku Urzędu Gminy Lubin, 
przy ul. Księcia Ludwika . 
Biuro to obsługuje rolników 
z czterech powiatów: lubiń-
skiego, polkowickiego, gło-
gowskiego i górowskiego.

Dolnośląska Izba Rolnicza 
to jednostka organizacyjna 
samorządu rolniczego, która  
działa na rzecz rolnictwa, 
wpływa na kształtowanie po-
lityki rolnej, służy rolnikom i 
producentom rolnym. 

Do zadań Izby należy spo-
rządzanie analiz, opinii, 

ocen i wniosków z zakresu 
produkcji rolnej i przedsta-
wianie ich organom admini-
stracji rządowej i samorządu 
terytorialnego. 

ZADANIA REALIZOWANE 
SĄ POPRZEZ: 
 współpracę z organizacja-
mi, stowarzyszeniami, 
fundacjami i innymi pod-

miotami działającymi w 
zakresie rolnictwa, 
 wyrażanie stanowiska wo-
bec decyzji i opinii orga-
nów administracji rządo-
wej i samorządu terytorial-
nego,
 wydawanie opinii, zgłasza-
nie uwag i propozycji od-
nośnie projektów prawa 
miejscowego,

Lubińskie terenowe biuro 
DIR mieści się na II piętrze 
budynku Urzędu Gminy Lu-
bin. Jest czynne we wtorki i 
piątki w godzinach 7.30 – 
15.30.  Zarządza nim Irena 
Danieluk, z która można 
kontaktować się także telefo-
nicznie 508 087 734.

(SR)

Podziękowania 
dla strażaków!

Podczas tegorocznych 
żniw w Gminie Lubin do-
szło do ośmiu groźnych po-
żarów. Dzięki pełnej po-
świecenia pracy strażaków 
udało się zminimalizować  
wynikające z nich straty. 
Za tę ofiarną pracę dzięku-
je strażakom Franciszek 
Lesicki,  przewodniczący 
Rady Powiatowej Dolno-
śląskiej Izby Rolniczej.

W tym roku  nie tylko rol-
nicy mieli, w związku ze żni-
wami, pełne ręce roboty. 
Z powodu suszy strażacy  in-
terweniowali na polach w ca-
łej Polsce kilkaset razy. Było 
bardzo sucho i gorąco. Te 
warunki atmosferyczne nie-

stety sprzyjały pożarom.
Wystarczy, że dojdzie do 

małej iskry, a ogień na po-
lach zbóż może rozprze-
strzeniać się z szybkością 30 
km/h. Podobną prędkość 
osiąga sprinter na bieżni. 
Przeciętny człowiek nie jest 
w stanie uciec przed ogniem. 
W takich sytuacjach liczy się 
każda sekunda.

W całym kraju ogień tra-
wił ścierniska, zboże na 
pniu, a nawet maszyny rolni-
cze. Podobnie było w Gminie 
Lubin. W okresie od 1 lipca 
do 15 sierpnia odnotowano 
8 pożarów. W Miłoradzicach 
były dwa takie zdarzenia. Na 
przestrzeni kilku dni płonęła 
trawa, baloty siana oraz łą-

ka. W Krzeczynie Małym 
i Oborze zapaliły się ścierni-
ska, w Miłosnej był pożar 
zboża, w Kłopotowie zapali-
ła się trawa na nieużytkach. 
W Siedlcach pożar wybuchł 
na ściernisku i ogień objął 
także kombajn,  w Krzeczy-
nie Małym płonęła słoma na 
polu. 

W akcjach gaśniczych, 
oprócz jednostek Państwo-
wej Straży Pożarnej, brały 
także udział nasze Ochotni-
cze Straże Pożarne z Nie-
mstowa, Zimnej Wody, 
Krzeczyna Wielkiego i  Księ-
ginic.

- W imieniu wszystkich 
rolników bardzo dziękuję 
strażakom za ich pełną po-

święcenia pracę. Straty mo-
gły być dużo większe, gdyby 
nie ich wysiłki – mówi Fran-
ciszek Lesicki,  przewodni-
czący Rady Powiatowej Dol-
nośląskiej Izby Rolniczej.

To doskonała okazja by 
wszystkim także przypo-
mnieć, że w czasie pożarów 
i towarzyszących im akcji 
gaśniczych, nie można prze-
szkadzać strażakom. Doro-
śli powinni mieć wtedy pod 
baczną kontrolą dzieci, ro-
werzyści powinni unikać 
jazdy pomiędzy ciężkimi wo-
zami strażackimi imimo, że 
ogień ma w sobie magię, to 
nie jest to czas na robienie 
zdjęć i przeszkadzanie tym 
samym strażakom.   (SR)

W całym kraju suszą 
zagrożonych jest 1,5 mln 
ha upraw

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas 
wspólnej konferencji prasowej z ministrem środowiska Hen-
rykiem Kowalczykiem podkreślił, że to kolejny rok, kiedy su-
sza mocno dotyka polskie rolnictwo. Zwrócił uwagę, że In-
stytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prze-
strzega, że może się ona rozszerzać.

Minister Ardanowski wyjaśnił, że w wyniku suszy najbar-
dziej ucierpiały uprawy w województwach: lubuskim, wielko-
polskim oraz znaczna część województw mazowieckiego i 
łódzkiego. Trochę lepiej jest na wschodzie kraju, na Podlasiu 
oraz Lubelszczyźnie.

 Według szacunków wojewodów suszą zagrożonych jest 
obecnie 1,5 mln ha. Minister zastrzegł jednak, że wielkość 
strat może być większa.

Szef resortu rolnictwa wyjaśnił, że raz w tygodniu, w środy, 
wojewodowie informują go o stratach spowodowanych bra-
kiem deszczu. Zgodnie z ostatnim raportem, komisje szacu-
jące straty pracują w 1106 gminach, a zagrożonych suszą jest 
ok. 1,5 mln ha upraw.

Minister nie poinformował, ile środków zostanie przezna-
czonych na pomoc rolnikom. Program pomocowy zostanie 
przedstawiony po oszacowaniu szkód przez komisje - wska-
zał.

W ubiegłym roku na pomoc suszową rząd przeznaczył po-
nad 2 mld zł, a wysokość świadczeń do jednego hektara grun-
tów ubezpieczonych wynosiła tysiąc zł, a do hektara gruntów 
nieubezpieczonych - 500 zł. 

(www.farmer.pl PAP)

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 
BEZ GŁOSOWANIA 

PRZEWODNICZĄCYM RADY POWIATOWEJ DIR ZOSTAŁ 
PONOWNIE FRANCISZEK LESICKI. JEST ON WRAZ 
Z KAMILEM CHOMIŃSKIM ZE ŚCINAWY DELEGATEM 
DO WALNYCH ZGROMADZEŃ. 
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Nie zmienia się cel, ale i niezwy-
kły klimat niezmiennie pozostaje 
urzekający. Kiedyś organizowana 
w ukryciu przed peerelowskimi wła-
dzami, dziś rozkwita i przyciąga no-
we pokolenia. Jej organizatorem 
jest Stowarzyszenie Łemków z prze-
wodniczącym Andrzejem Kopczą na 
czele. Tradycyjnie ognisko rozpalił 
najstarszy mieszkaniec Michałowa.

Część oficjalną rozpoczęło złoże-
nie kwiatów pod tablicą upamięt-
niającą ofiary Akcji „Wisła” z 1947 
roku. W gronie licznych delegacji 
znaleźli się politycy, samorządowcy, 
duchowni, a także przedstawiciele 
stowarzyszeń i organizacji łemkow-
skich.

–  Społeczność łemkowska odgry-
wała i ogrywa niezwykle ważną rolę 
w historii naszej gminy. Chętnie 
czerpiemy z wielowiekowego dzie-
dzictwa Łemków, z wielką radością 
przyjmując zaproszenia na takie 
wydarzenia, jakim jest Łemkowska 
Watra w Michałowie – mówi Tade-
usz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Watra w Michałowie – to przede 
wszystkim jednak wielkie święto 
kultury łemkowskiej. Trzydniowy 

program imprezy był wypełniony do 
ostatniej minuty. Na scenie prezen-
towały się m.in. zespoły Nadija, 
Łastiwoczka i Łastwiczata, 
Buraky, Klub 46 czy Ky-
czera. Wykład na temat 
30-lecia Stowarzysze-
nia Łemków i „Besi-
dy” wygłosiła prof. 
Helena Duć-Fajfer.

(MG)

Tradycyjnie ognisko rozpalił 
najstarszy mieszkaniec 
Michałowa.

 - Chętnie czerpiemy z wielowiekowego dziedzictwa 
Łemków, z wielką radością przyjmując zaproszenia 
na takie wydarzenia, jakim jest Łemkowska Watra 
w Michałowie – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.

INTEGRACJA I ZABAWA

śmy się skąd przyjechali i jak 
układało się ich życie tu na 
ziemiach odzyskanych. My-
ślę, że to spotkanie było  rów-
nież formą integracji wszyst-
kich mieszkańców i być może 
inspiracją do wydania książki 
o naszej wsi-  powiedziała Jo-
anna Pietruszka radna Gminy 
Lubin, przewodnicząca Koła 
Gospodyń i pomysłodawczyni 
wystawy. - Zdjęcia zostały po-
większone, wydrukowane 
i oprawione w ramy. Wystawa 
nie odbyła by się gdyby nie za-
angażowanie wielu osób, za 
które bardzo dziękuję.

W trakcie przygotowywa-
nia wystawy narodził się po-
mysł zebrania starych rzeczy, 
którymi posługiwali się 

mieszkańcy w dawnych la-
tach. I w ten sposób na świetli-
cy wiejskiej zgromadzono 

min. stary telewizor, radio, 
drewniany magiel, maszynę 
do szycia i wiele innych drob-
niejszych sprzętów gospodar-
stwa domowego. Był również 
osobny stolik poświęcony ta-
cie Janiny Serafin, który rzeź-
bił w drewnie. Wykonany 
przez niego zegar jeszcze cho-
dzi.

W trakcie wystawy miesz-
kańcy rozpoznawali się na 
zdjęciach i opowiadali kto na 
nich jest. Były nawet chwile 
wzruszenia, niejednej osobie 
łza w oku się zakręciła.

- Dowiedzieliśmy się m.in., 
że świetlicę wiejską pierwsi 
mieszkańcy, którzy tu przyje-
chali, remontowali w czynie 

społecznym. Było to jedno po-
mieszczenie, bez zaplecza sa-
nitarnego czy kuchni. Następ-
nie przejął ją RUCH a po 
dwóch latach GS, który zarzą-
dzał nią 16 lat. Pracowała tam 
Janina Serafin, która opowia-
dała, że do klubu przyciągała 
czekolada, prawdziwa kawa 
i gazety. Po 18 latach pracy 
GS zamknął klub a następnie 
świetlicę przejęła Gmina Lu-
bin – opowiada Joanna Pie-
truszka.

Mieszkańcy Czerńca,  ale 
i osoby z okolicznych wsi, któ-
rzy przyszli na wystawę,  mo-
gli posłuchać muzyki a nawet 
pośpiewać, ponieważ  trzech 
muzykantów umilało wszyst-

kim czas:  Lucyna Sitka – 
mandolina, Edward Jaszczy-
szyn – harmonia, Mieczysław 
Pietruszka- bęben. 

Na wystawie panie z Koła 
Gospodyń pierwszy raz zapre-
zentowały się w strojach, któ-
re same szyły. Krawieckich 
spotkań było siedem i powsta-
ło 12 kompletów strojów. 

- Teraz właśnie w tych stro-
jach będziemy uczestniczyć 
w imprezach organizowanych 
przez Gminę Lubin, czy np. 
na dożynkach wiejskich-  mó-
wi Lilia Chudy-sołtys Czerńca 
i członkini KGW.  - Na war-
sztatach było dużo śmiechu, 
połamanych igieł, prucia, 
przymiarek, czasami i ner-
wów, że nie zdążymy.  Fajne 
jest to, że dzieci spróbowały 
szyć, nie tylko ręczne ale i na 
maszynie. Chcą aby takie war-
sztaty były kontynuowane. 

(RED) 

MIMO, ŻE ŁEMKOWSKA WATRA NA CZUŻYNI CZYLI NA OBCZYŹNIE ZMIENIA SWOJE OBLICZE, EWOLUUJE I OTWIERA SIĘ NA NOWE PROJEKTY – NIEZMIENNY JEST FAKT, ŻE TO NIEZWYKLE 
WAŻNE DLA ŁEMKÓW SPOTKANIE POKOLENIOWE, RODZINNE I TOWARZYSKIE. 

Po raz 39. zapłonęła na michałowskiej polanie

Na wystawę fotografii i wielu użytkowych sprzętów sprzed lat, zapraszało Koło Gospodyń Wiejskich z Czerniec.

NIECODZIENNA, JEDNODNIOWA 
WYSTAWA W CZERŃCU

Koło Gospodyń Wiejskich 
Czerniec cieszy, że w całości 
projektu , który się zakończył 
a obejmował cztery główne 
zadania:  remont wiat na 
boisku, organizację dnia 
dziecka, warsztaty szycia oraz 
wystawę fotografii, brało 
udział kilka pokoleń 
mieszkańców. W projekt 
włączyły się także rodziny, 
które od niedawna mieszkają 
w Czerńcu.  Wszystkim 
osobom,  które brały udział 
w projekcie bezpośrednio 
i pośrednio, dziękują 
członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich  Czerniec. 

Wystawa była 
zwieńczeniem 
szeregu działań pod 
wspólnym hasłem 
„Od dzieciaka 
do starszaka- 
razem uczymy 
się i bawimy” ,na 
które gospodynie 
z Czerńca pozyskały 
do� nansowanie ze 
środków projektu  
„Dolnośląski 
Fundusz Małych 
Inicjatyw” 
realizowanego 
w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2018. 

Na wystawie panie z Koła Gospodyń pierwszy raz 
zaprezentowały się w strojach, które same szyły.

Trzech muzykantów umilało wszystkim czas:  
Lucyna Sitka – mandolina, Edward Jaszczyszyn – 
harmonia, Mieczysław Pietruszka- bęben

Fotografie oraz rzeczy długo 
przechowywane na strychu, spa-
kowane głęboko w szafach czy 
w pudłach ujrzały światło dzienne.

- Naszym głównym celem była 
poznanie historii i życia osób za-
mieszkałych we wsi Czerniec po 
II wojnie światowej. Dowiedzieli-

W trakcie wystawy 
mieszkańcy 
rozpoznawali się na 
zdjęciach i opowiadali 
kto na nich jest.
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Program imprezy obejmo-
wał liczne konkurencje spor-
towo - rekreacyjne, spraw-
nościowe, gry i quizy wiedzy. 
Dla seniorów oraz dzieci 
i młodzieży przewidziano od-
rębne turnieje i zabawy. W te-
stach trzeba było odpowie-
dzieć m.in. na pytania doty-
czące bezpiecznej odległości 
rozpalania ognisk przy lesie 
bądź torfowisku, czy też me-
tod gaszenia palącej się 
odzieży na człowieku. Nale-

żało także rozpoznać prezen-
towane przez strażaków na-
rzędzia. Okazało się, że nie 
były one tajemnicą i dla mło-
dych, i nieco starszych.

- Znam je bo chodzę na za-
jęcia do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niemstowie. 
W przyszłości chcę być stra-
żakiem – mówił 10 letni Ma-
teusz Piekut z Niemstowa.

- To fajnie sprawdzić tak 
swoją wiedzę. Kiedyś byłem 
członkiem OSP, dziś jestem 

policjantem – mówił Rado-
sław Mazur, który od pół ro-
ku jest mieszkańcem Nie-
mstowa. 

Były także bardzo precy-
zyjne konkurencje, jak np. 
przenoszenie jajka urządze-
niem do rozpierania.

- To pokazuje jak trudne 
czasem są nasze akcje. Kiedy 
na przykład pracujemy nad 
wydostaniem człowieka za-
kleszczonego w samocho-
dzie po wypadku, to nie siła, 
ale często delikatność i pre-
cyzja przy pracy z takim 

urządzeniem są konieczne, 
żeby nie sprawiać poszkodo-
wanemu dodatkowego bólu 
– wyjaśniał Marek Kostano-
wicz, który od 10 lat działa 
w OSP Niemstów.     

Strażacy prezentowali 
swoje wozy i sprzęt. Gościli 

także kolegów 
z Krzydliny Wielkiej, 

którzy przyjechali wozem 
z 1965 roku. Trzeba dodać, 
że sprawnym i biorącym 
udział w akcjach.

Festyn przygotowano 
dzięki dofinansowaniu ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich pozyskanych na pro-
jekt „Aktywny i bezpieczny 
mieszkaniec Gminy Lubin” 

- W ramach przyznanego 
dla OSP w Niemstowie dofi-
nansowania kupiliśmy też 
sprzęt ratowniczo – gaśni-
czy. Mamy nowy zestaw ra-
townictwa medycznego, fan-
tom dziecka, koce pożarni-
cze oraz specjalny tor prze-
szkód wzmacniający spraw-
ność bojową i fizyczną – mó-
wi Marek Maślej prezes OSP 
Niemstów.   (SR)

INTEGRACJA I ZABAWA

Kot w butach – spektakl 
w Zimnej Wodzie

Mieszkańcy Zimnej Wody 
bawili się wspólnie na 
rodzinnym festynie, którego 
bardzo ważnym elementem  
była premiera spektaklu „Kot 
w butach” według 
scenariusza pochodzącego ze 
zbioru „Bajki samograjki” 
autorstwa Jana Brzechwy.  Na 
scenie wystąpił 
wielopokoleniowy zespół 
„Zwykli Ludzie”
- „Zwykli Ludzie”, to są 
niezwykli ludzie, którym 
bardzo dziękujemy za te 
emocje i wrażenia – mówiła 
Wioletta Olech dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Raszówce. 
To właśnie w ramach 
działalności Punktu 
Bibliotecznego w Zimnej 
Wodzie i współpracy 

z Sołectwem Zimna Woda 
powstał spektakl „Kot 
w butach”. Po raz kolejny 
grupa teatralna „Zwykli 
Ludzie” z wielką ochotą 
zaangażowała się w projekt, 
mający na celu popularyzację 
literatury. Aktorzy wykazali 
się dużym talentem, 
wzbogaconym 
umiejętnościami zdobytymi 
podczas warsztatów 
teatralnych „Wybieram teatr” 
organizowanych przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin.
„Zwykli Ludzie” to zespół 
wielopokoleniowy, od niespełna 
pięcioletnich dzieci po osoby 
w wieku emerytalnym. 
W zespole teatralnym jest to 
jednak duży plus. 
- Role można dobierać nie 
tylko ze względu na różne 

atuty aktorów, ale także ze 
względu na wiek – mówi 
kierująca zespołem Teresa 
Kot. - Dzieci grają dzieci, 
a dorośli dorosłych, bo talent 
mają wszyscy.   (TK)

Obsada: kot w butach- 
Anna Langowska, Janek- 
Sylwester Plichta, król- 
Grzegorz Obara, królewna- 
Edyta Szymańska, 
ochmistrz- Katarzyna 
Kłos, stangret- Paweł 
Plichta, brat 
(i akompaniator)- Marek 
Pęciak, bratowa- Zuzanna 
Pęciak, damy dworu- 
Janina Sowizdrzał, 
Jadwiga Pomykała, Józefa 
Krop, Elżbieta Niedzielska, 
kuropatwy- Zuzia Kot 
i Natalka Koza, zajączki- 
Maciuś Kot i Przemek 
Koza. Reżyseria- Teresa 
Kot.

Jubileuszowa, bo dziesią-
ta edycja festynu ”Bez-
pieczne wakacje” w Ra-
szówce obfitowała w wiele 
atrakcji dla dzieci i doro-
słych. Były dmuchańce, 
konkursy, dobre jedzenie 
i muzyka do białego rana. 
Imprezę zorganizowali 
strażacy OSP Raszówka 
wraz z piłkarzami klubu 
Huzar Raszówka, Sołtysem 
i Rada Sołecką oraz Gminą 
Lubin.

Festyn rozpoczął się dru-
gim Turniejem Piłkarskim 
OSP Gminy Lubin. W tur-
nieju wzięło udział sześć jed-
nostek OSP.

– Cieszę się, że w tym roku 
frekwencja drużyn biorących 
udział wzrosła o sto procent. 
W ubiegłorocznej edycji były 
trzy zespoły, dziś jest sześć. 
Świadczy to o tym, że jest za-
potrzebowanie na takie spot-
kanie druhów i druhen 
z gminnych jednostek OSP – 
mówi Damian Dobrowolski, 
prezes OSP Raszówka

Strażacy świetnie spraw-
dzili się jako piłkarze. Turniej 
wygrała OSP Raszówka, na 
drugim miejscu uplasowali 
się druhowie z Zimnej Wody, 

trzecie miejsce zajęła jed-
nostka z Raszowej. Ko-
lejne miejsca zajęli stra-
żacy z Gorzycy, Szklar 
Górnych i Krzeczyna 
Wielkiego. Po piłkar-
skich emocjach nad-
szedł czas dla młodszych 
uczestników imprezy, 
w wielu konkursach mogli 
wykazać się zdolnościami 
sportowymi. Zwycięzcy zo-
stali nagrodzeni sprzętem 
sportowym. Najmłodsi 
mieli do dyspozycji 
dmuchańce, olbrzymie 
bańki mydlane i wiele 
innych atrakcji. Wszę-
dzie widać było 
uśmiechnięte szczęśliwe 
buzie naszych maluchów.

Tradycyjnie na festynie 
strażackim nie mogło za-
braknąć pokazu ratowni-
ctwa medycznego. Można 
było się dowiedzieć, jak 
ratować nieprzytomne-
go człowieka, poćwi-
czyć na fantomie ma-
saż serca i zobaczyć jak 
działa defibrylator. Fe-
styn zakończył się jak 
zwykle zabawą taneczną 
do białego rana.

(AI)

Wakacyjny festyn 
w Raszówce 

FESTYN STRAŻACKI 
DLA MAŁYCH I DUŻYCH
Dla wszystkich uczestników były 
odblaskowe upominki, a dla zwycięzców 
konkursów atrakcyjne nagrody. 

FESTYN STRAŻACKI FESTYN STRAŻACKI 
Prezentacja sprzętu, testy wiedzy, konkursy i woda dla ochłody w ten upalny dzień. 
Strażacy z Niemstowa przygotowali wiele niespodzianek dla mieszkańców Gminy Lubin. 
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Okazało się , że czas  upły-
wa wyjątkowo szybko na po-
nad 300 metrowej arenie la-
biryntów z laserami. W sali 
zabaw Strefa 55 zawodnicy 
wykazali się niebywałą orien-
tacją w terenie, refleksem 
i sprytem w iście egipskich  
ciemnościach. Po ochłonię-
ciu z emocji i dla ich wycisze-
nia,  dzieci zabrano później 
na wystawę „Gmina Lubin 
wczoraj i dziś” do Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin. Wy-
stawa opowiada, przez daw-
ne i współczesne przedmioty, 
losy setek ludzi osiedlają-
cych się na terenach naszej 
gminy.

W drugim tygodniu waka-
cji uczestnicy  wybrali się do 
Obory i Czerńca, gdzie zor-
ganizowano im podróż do 
świata bajek. Tworzono tak-
że niezwykle pomysłowe po-
cztówki z wakacji, z miejsc 

w których dzieci  były, albo 
chciałyby się znaleźć.  
W tych miejscowościach 
gościł  TEATR W DRODZE 
ze spektaklami „Wystawa 
psów” i „Księżniczka na 
ziarnku grochu”. Po przed-
stawieniach dzieci uczestni-
czyły w profesjonalnych 
warsztatach. Można było 

poznać tajniki tworzenia fa-
scynującej magii teatru,  
znaczenie dekoracji teatral-
nych czy też próbować  ak-
torstwa z użyciem bardzo 
prostych  własnoręcznie wy-
konanych  rekwizytów. 
Dzieci z przejęciem uczest-
niczyły w odgrywaniu róż-
nych scenek.

Trzeci tydzień wakacji  
OKGL zaczął na sportowo -  
drużynowymi rozgrywkami 
na kręgielni RCS w Lubinie. 

Młodzi  zawodnicy podziele-
ni na dwie drużyny dziew-
cząt i chłopców, bardzo po-
ważnie podeszli do rywaliza-

cji. Wygrała drużyna chłop-
ców  wynikiem 476 pkt. 
Dziewczynki zdobyły niewie-
le mniej, bo aż 419 pkt. Z  
kręgielni cała zintegrowana 
grupa udała się do kina He-
lios na seans filmowy p.t. „ 
Sekretne życie zwierząt do-
mowych II”. 

Kolejnego dnia 38 osobo-
wa grupa  autokarem  udała 
się na warsztaty iluzji  do 

malowniczo położonej, nie-
wielkiej miejscowości Mił-
ków.  Cyrkland  to kolorowe, 
bajkowe miejsce przenoszą-

ce gości do cyrkowego świa-
ta magii, sztuczek i akroba-
cji. Wszyscy znaleźli się 
w miejscu, które uczy, bawi 
i w miły sposób organizuje 
czas dla dzieci.

Zachęcamy do odwiedzin 
strony internetowej - www.
okgminalubin.pl, a także fa-
cebook/okgminalubin.

(OKGL)

Ośrodek Kultury Gminy Lubin zaproponował dzieciom aktywne, wesołe ale jednocześnie  
edukacyjne spędzenie pierwszych tygodni wakacji.

GRY I ZABAWY 
Z OŚRODKIEM KULTURY
Dzieci szalały w sali zabaw, poznawały historię, tworzyły pocztówki, oglądały 
spektakle teatralne i same próbowały  trudnej sztuki aktorstwa. 

Okazało się , że czas  upły- w których dzieci  były, albo poznać tajniki tworzenia fa-poznać tajniki tworzenia fa- Trzeci tydzień wakacji  Młodzi  zawodnicy podziele-poznać tajniki tworzenia fa- Młodzi  zawodnicy podziele- malowniczo położonej, nie-Młodzi  zawodnicy podziele-
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Bezpłatny dostęp do ebooków!

W MIŁORADZICACH 
Spotkania rozpoczęły się od rozmowy na temat podstawo-

wych zasad bezpiecznego zachowania w różnych miejscach i 
sytuacjach. W kolejnych dniach dzieci uczyły się, jak z karte-
czek biurowych wykonać kulę kwiatową. Jest to czasochłonne 
zajęcie, ale efekt końcowy wynagrodził im trud. Bardzo chęt-
nie przygotowywały też biżuterię z koralików i gumek recep-
turek. Zabawa w rozkodowywanie zagadek literackich we-
dług szyfru i odgadywanie ukrytych postaci też wzbudziła du-
żo emocji i śmiechu. Nie obeszło się bez gry w twistera, ukła-
dania wieży z kubków oraz ozdabiania balonów.

W świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach aktorzy z teatru Bla-

szany Bębenek przedstawili sztukę pod tytułem: „Piracka wy-
spa”. Spektakl bardzo się podobał dzieciom. Zapraszane 
przez aktorów, chętnie brały czynny udział w zabawie. Z wy-
piekami na twarzy przeżywały niektóre sceny. 

W NIEMSTOWIE
Pierwszego dnia, po wspólnym czytaniu fragmentu książki 

E. Kiereś „Srebrny dzwoneczek”, uczestników wakacyjnych 
zajęć odwiedzili goście: Jacek Grygotowicz z PIP w Legnicy i  
Alicja Fic z KRUS-u w Polkowicach. Przeprowadzili oni po-
gadankę na temat „Bezpieczeństwa dzieci na terenach wiej-
skich”, pokazali film o bezpieczeństwie podczas wakacyjnych 
zabaw oraz przeprowadzili konkurs ze znajomości zasad bez-
pieczeństwa. Dzieci otrzymały nagrody przywiezione przez 
gości. Młodzi artyści stworzyli także piękne ekologiczne mo-
tyle z talerzyków i rolek po papierze toaletowym.

Kolejny dzień to warsztaty z robotyki bazujące na zesta-
wach klocków. Warsztaty te to przede wszystkim świetna za-
bawa, podczas której dzieci poznały proste mechanizmy, 
działanie czujników oraz podstaw programowania za pomo-
cą przyswajalnego języka obrazkowego. Następne spotkanie 

poświęcone było tworzeniu pięknych bukietów z ziół, liści, 
traw i zbóż.

Jednym z ostatnich tematów zajęć były zasady zdrowego 
odżywiania. Uczestnicy robili piękne, pyszne i kolorowe, 

owocowe szaszłyki. Po ocenieniu przez komisję, każdy w na-
grodę zjadł swoje dzieło. Każdy też wrócił do domu z upomin-
kiem, który sobie wylosował na koniec zajęć. 

W RASZÓWCE 
Dzieci miały okazję zgłębić tajemnicę i przemierzyć prze-

strzeń Układu Słonecznego korzystając z księgozbioru bi-
blioteki oraz z innych źródeł przygotowanych przez bibliote-
karkę. Atrakcją było spotkanie z kosmonautą, jedynym Pola-
kiem, który obył podroż w kosmos. W rolę Mirosława Herma-
szewskiego wcielił się radny Raszówki Marcin Nyklewicz. 
Opowiedział o historii Polaka, pokazał z jakich części składa 
się ubiór kosmonauty. Chętne osoby zrobiły sobie zdjęcie w 
hełmie. Tego dnia nie zabrakło międzygalaktycznych zabaw. 

Wakacje to nie tylko czas pięknej pogody, przygód lecz 
również wielu niebezpieczeństw. Dbając o dobro dzieci w ra-
mach „Bezpiecznych wakacji” zostały zorganizowane spot-
kania z Ochotniczą Strażą Pożarną z Raszówki oraz pracow-
nikami Sanepidu. 

DO OBORY 
W poszukiwaniu dawno ukrytych skarbów zawitali piraci. 

Szybko jednak ustalono, że pirackich łupów tam nie ma, a 
mali mieszkańcy są tak sympatyczni, że przyjęli zaproszenie i 
wyruszyli w rejs piracką łajbą na pełną humoru, a czasami też 
strachu wyprawę. Wszystko to za sprawą aktorów teatru 
„Blaszany bębenek” z przedstawieniem pt. „Piraci i Wyspa 
Skarbów”. 

Było także wiele zabaw i konkurencji sprawnościowych. 
Równie ciekawą zabawą, okazało się rozkodowywanie zaszy-
frowanych zagadek, niedokończonych cytatów i przysłów. 
Zadanie tak zainteresowało dzieci, iż prosiły o udostępnienie 
zaszyfrowanych tekstów do domu. Dużo frajdą dla uczestni-
ków zajęć, było też samodzielne wykonanie papierowych 
spinnerów, powstały ciekawe, kolorowe grafiki, które pusz-
czone w ruch tworzyły barwną mozaikę.

Jak co roku w ramach akcji „Bezpieczne lato” z uczestnika-
mi zajęć omówiono zasady dotyczące bezpiecznego podróżo-
wania i aktywnego wypoczynku podczas wakacji.Chętni mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę w krótkim teście „Czy jesteś bez-
piecznym rowerzystą”. Zajęcia przebiegły w miłej, koleżeń-
skiej atmosferze i zakończyły się wspólnym prażeniem pop-
cornu.   (RM, UK, JN, UM/GBP)

Biblioteki wszystkim uczestnikom serdecznie dziękują za udział w 
spotkaniach, jednocześnie zapraszając 

do odwiedzenia bibliotek w trakcie roku szkolnego! 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Lubin do skorzystania 
z atrakcyjnej oferty Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Raszówce oraz jej filii. Każdy czytelnik ma możliwość 
otrzymania BEZPŁATNEGO dostępu do książek 
elektronicznych na platformach: LEGIMI.PL oraz LIBRA.
IBUK.PL
Biblioteka w Raszówce wraz z filiami bierze udział 
w projektach Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we 
Wrocławiu dzięki którym wszyscy czytelnicy Bibliotek na 
terenie Gminy Lubin mogą bezpłatnie korzystać 
z ebooków 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu – do 
dyspozycji mając kilkadziesiąt tysięcy tytułów. Na 

platformie Legimi.pl użytkownicy otrzymują również 
dostęp do audiobooków.
Wystarczy zgłosić się do biblioteki po bezpłatne kody 
dostępu, które otrzyma każdy zainteresowany czytelnik!
Szczegółowe informacje w Bibliotekach Gminy Lubin 
w Raszówce, Chróstniku, Księginicach, Miłoradzicach, 
Niemstowie, Oborze i Zimnej Wodzie.
Zachęcamy do skorzystania!

W Bibliotece Gminnej, z myślą o dzieciach spędzających wakacje w domu, zorganizowano szereg atrakcyjnych 
zajęć. Podczas każdego spotkania udało się połączyć dobrą zabawę ze zdobywaniem nowej wiedzy, czyli było 
bezpiecznie, zdrowo i kolorowo!

Wakacje z książką i przygodą
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Organizatorem zawo-
dów była Rada Seniorów 
Gminy Lubin przy udzia-
le Rady Sołeckiej z Krze-
czyna Wielkiego, z sołty-
sem i radnym Jerzym 
Tadlą na czele. Było to 
już kolejne spotkanie 
mieszkańców w wieku 
50+ organizowane w tym 
roku. M.in. w maju była 
III Spartakiada dla Se-
niorów, teraz także moż-
na było przetestować 
swoją sprawność fizycz-
ną i ocenić swoje szanse  
w sportowej rywalizacji. 

Zawody trwały całe po-
południe, było niezwykle 

atrakcyjnie 
pod wzglę-
dem przy-
gotowa-
nych za-
baw i kon-
kurencji 
sportowo-
-rekreacyj-
nych.  M.in. 
rzucano podkową, 
wałkiem i kaloszem, 
był też konkurs kelnerów i  
picie piwa przez słomkę. 
Seniorzy chętnie brali 
udział w tych zabawach 
oraz w specjalnie zorgani-
zowanych treningach 
i szkoleniu z kijkami, któ-

re prowadziły doświad-
czone instruktorki z Pol-
skiego Stowarzyszenia 
Nordic Walking. Kto 
choć przez chwilę chciał 
się poczuć jak na corri-
dzie mógł spróbować 

swoich sił ujeżdżając 
„mechanicznego byka”, 
co dawało uczestnikom 
ale także widzom mnó-
stwo radości i śmiechu. 
Najlepsza w tej konku-
rencji okazała się Maria 

Galuba z Rady Seniorów 
Gminy Lubin. Wszystkie 
konkurencje były nagra-
dzane  ciekawymi upo-
minkami. 

Klimatu spotkaniu na-
dawał zespół muzyczny 

J&W, który zaprezento-
wał specjalnie przygoto-
wane aranżacje znanych 
i popularnych przebojów. 
Popisami taneczno – wo-
kalnymi pochwalił się 
także zespół folklory-
styczny „Lubin”, który 
nie tylko umilał uczestni-
kom czas, ale i zachęcał 
do wspólnego biesiado-
wania, przygrywając zna-
ne i lubiane staropolskie 
pieśni. 

Przewodnicząca Rady 
Seniorów Gminy Lubin 
Janina Mucha zachęcała 
seniorów do odwiedzania 
strony internetowej urzę-
du gminy, na której są za-
mieszczamy wszystkie in-
formacje o organizowa-
nych zajęciach i impre-
zach. Jest także specjalna 
zakładka poświęcona 
funkcjonowaniu Rady Se-
niorów na rzecz mieszkań-
ców Gminy Lubin.  (AS) 

STRONA SENIOTRA

Uczestnicy tegorocz-
nego spotkania w Za-
grodzie Edukacyjnej 
„Ogród Freya” mieli 
okazję spróbować swo-
ich sił w warsztatach 
wyszywania 3D, podzi-
wiali rzeźby,  obrazy 
i zdjęcia. Była degusta-
cja słodkich wyrobów 
i kiełbaski z ogniska. 
Największe wrażenie 
zrobił jednak na uczest-

nikach spotkania  pięk-
ny ogród Anny Raw-
skiej, który od lat jest 
także nieformalną wizy-
tówką Gminy Lubin 
i odwiedzają go liczne 
grupy starszych i młod-
szych mieszkańców. 

Nie przeszkodziły 
w tym nawet  przelotne, 
ulewne deszcze.  W cza-
sie spacerów podziwia-
no niezliczone ilości 

kwiatów, zioła, krzewy 
i drzewa,  a gdy padało 
wykonywano i oglądano 
piękne prace pod da-
chem.  

Warsztaty wyszywa-
nia 3D przeprowadziła 
Aleksandra Sieradzka, 
laureatka Aniołów Kul-
tury Gminy Lubin 2019 
w dziedzinie rękodzieło, 
która prezentowała tak-
że swoje prace. Kolejną 
atrakcją były rzeźby Mi-
rosławy Skalskiej, także 
laureatki tegorocznych 
Aniołów Kultury w kate-
gorii rzeźba. Spotkanie 
umilała pięknym śpie-
wem Maria Galuba, 
trzeba dodać, że rów-
nież laureatka Aniołów 
Kultury z 2016 roku 
w kategorii rękodzieło, 
która także prezentowa-

ła obrazy malowane na 
płótnie i wyszywane 
techniką krzyżykową. 
Dodatkowo można było 
zobaczyć piękne zdjęcia 
autorstwa Magdaleny 
Dziurman, pasjonatki 
fotografii i przyjaciółki 

właścicielki zagrody 
edukacyjnej.

Gospodyni Anna 
Rawska przygotowała 
do degustacji własnej 
roboty konfitury z płat-
ków róży i ze śliwek, by-
ło swojskie masło, kom-

pot i ciasto. Spotkanie 
zakończyło się późnym 
wieczorem wspólnym 
pieczeniem kiełbasek 
przy ognisku, organiza-
torami był wójt oraz Ra-
da Seniorów Gminy Lu-
bin.  (MP, fot. M. Dziurman)

Spotkanie seniorów w Ogrodzie Freya

ZAWODY SPORTOWO-
REKREACYJNE DLA SENIORÓW 
Na terenach zielonych 
w miejscowości Krzeczyn Wielki 
zorganizowano zawody dla starszych 
mieszkańców całej Gminy Lubin. 
Były liczne sportowe zmagania, dużo 
ruchu ale jeszcze więcej radości, 
śmiechu i zadowolenia ze wspólnie 
spędzonego czasu na świeżym 
powietrzu. 

Wszyscy uczestnicy bardzo cieszyli się z udziału w zawodach i jak mówili, chcieliby jeszcze 
więcej tego typu imprez, kierowanych nie tylko dla seniorów, ale i młodszych 
mieszkańców, bowiem nic nie daje tyle radości co sport i zdrowa aktywność fizyczna na 
świeżym powietrzu, bez względu na pogodę. 
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To były 
wyjątkowe cztery 
dni zarówno 
dla młodzieży 
związanej 
z Ruchem 
Salezjańskim, 
jak i dla 
mieszkańców, 
którym udzieliła 
się energia, 
radość i zapał 
uczestników 
spotkania NON 
STOP BOSKO 
odbywającego 
się w Szklarach 
Górnych. 
Miejscowość 
położona 
w Gminie Lubin 
zmieniła swoje 
oblicze, a takiego 
gwaru i eksplozji 
pozytywnej 
energii nie 
pamiętają 
z pewnością 
najstarsi nawet 
mieszkańcy.

Koncerty, warsztaty, kon-
ferencje, ale także ewangeli-
zacja, wspólnota i sakramen-
ty. Tym właśnie żyły Szklary 
Górne przez cztery dni odby-
wającego się tam spotkania 
Salezjańskiego Ruchu Mło-
dzieżowego Inspektorii 
Wrocławskiej.

– Spotkanie w Szklarach 
Górnych, jak i wcześniejsze 
podobne, są podsumowaniem 
wakacji, nabraniem nowego 
ducha na nowy rok szkolny, 
ale także podziękowaniem 
za wakacyjny czas. To 
jedna wielu naszych sa-
lezjańskich  imprez, 
będących połącze-
niem radości, modli-
twy, powagi, formacji 
– tego wszystkiego, co 
składa się na naszą co-
dzienność. Mam na-
dzieję, że wartością do-
daną jest dar dla lokalnej 
społeczności w postaci po-
dzielania się radością z tymi, 
którzy tu mieszkają – mówi 
ksiądz Jarosław Pizoń, In-
spektor Inspektorii św. Jana 
Bosko we Wrocławiu.

Program czterodniowego 
spotkania młodzieżowej 

wspólnoty salezjańskiej 
w Szklarach Górnych był 
bardzo bogaty i różnorodny. 
Przeplatały go modlitwa, re-
fleksja, wykłady, koncerty 
i warsztaty. Te ostatnie m.in. 
kulinarne i plastyczne  przy-
gotowane zostały przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin. Uczestnicy NON STOP 
BOSKO zmierzyli się także 
z grą terenową „Tropami hi-

storii w Szklarach Górnych”, 
która pozwoliła im już 

pierwszego dnia poznać 
topografię i historię 
miejscowości.

Nieodłącznym ele-
mentem każdego dnia 
był taniec belgijka, który 

jest tanecznym symbo-
lem Salezjańskiego  Ruchu 

Młodzieżowego. Panie pro-
siły panów i odmowa w tym 
przypadku nie była możliwa. 
Tym sposobem w gronie tań-
czących znaleźli się także za-
proszeni goście m.in. wice-
minister energii Krzysztof 
Kubów oraz wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan.

– Serdecznie dziękujemy 
za to, że możemy pełnić rolę 
gospodarza tak wspaniałej 
inicjatywy jaką jest spotka-

nie Salezjańskiego Ruchu 
Młodzieżowego Inspektorii 
Wrocławskiej. To zaszczyt 
i wyróżnienie dla Gminy Lu-
bin i oczywiście Szklar Gór-
nych, które są miejscem wa-
szego spotkania. Cieszymy 
się, że możemy was tu goś-
cić, ponieważ ruch, który re-
prezentujecie utożsamiany 
jest z wartościami, zasadami 
i ideami, których we współ-
czesnym świecie często bra-
kuje. Wasza obecność tutaj 
dowodzi, że te wartości się 
odbudowują, a dzięki wam 
przetrwają. Wierzę, że kli-
mat tego miejsca sprzyjać 
będzie modlitwie i refleksji, 
ale pozwoli wam także za-
wiązać nowe przyjaźnie, zdo-
być nowe doświadczenia 
i dobrze się bawić, bo prze-
cież to także jeden z celów te-
go spotkania – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

W spotkaniu Salezjańskie-
go Ruchu Młodzieżowego 
w Szklarach Górnych wzięło 
udział prawie 200 osób, 170 
uczestników, a także księża, 
siostry zakonne oraz byli wy-
chowankowie i współpra-
cownicy wspólnoty salezjań-
skiej. Mieszkali  na stworzo-
nym przy plebani polu na-
miotowym, w miejscowej 
szkole podstawowej, ośrod-

ku szkolno-wychowawczym 
oraz u mieszkańców.

Niespodzianką przygoto-
waną przez Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin było oświetle-
nie kościoła p.w. Świętych 
Piotra i Pawła w Szklarach 
Górnych, co nadało świątyni 
wyjątkowego klimatu, a jed-
nocześnie podczas wieczor-
nych spotkań i koncertów 
wskazywało centralne miej-
sce imprezy.

Wśród muzycznych atrak-
cji towarzyszących wydarze-
niu znalazły się koncerty ze-
społów „Nie ma Go tu”, 
„Wyrwani z niewoli” oraz lu-
binianina Macieja Stefania-
ka.

Szklary Górne i sąsiednie 
miejscowości przyjęły 
uczestników tego młodzieżo-
wego spotkania ciepło i ser-
decznie, otwierając dla nich 
swoje serca i domy.

Głównymi organizatorami 
spotkania w Szklarach Gór-
nych byli Delegat Księdza 
Inspektora ds. duszpaster-
stwa młodzieżowego z Sale-
zjańskiej Inspektorii św. Ja-
na Bosko we Wrocławiu 
ksiądz Bartłomiej Polański 
oraz proboszcz Parafii p.w. 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Szklarach Górnych 
ksiądz Paweł Kajl. W przygo-
towanie imprezy włączyła się 
Gmina Lubin, Ośrodek Kul-
tury, sołectwa Obora i Szkla-
ry Górne oraz miejscowa 
Szkoła Podstawowa, Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy 
i Ochotnicza Straż Pożarna.

(MG)

Namioty ustawione przy plebani, olbrzymia scena przy szkole i tłumy młodych ludzi 
roztańczonych, rozśpiewanych i uśmiechniętych.

SZKLARY GÓRNE NON STOP 
ZE ŚWIĘTYM JANEM BOSKO

„Pole namiotowe, szkoła czy ośrodek
Wszędzie tu poznasz wspaniałą osobę,
Jest super klimat i mega atmosfera 
Nasza wspólnota doświadczenia nowe zbiera
Do szklar z ekipą przybyliśmy z daleka 
Każdy mieszkaniec z obiadem na nas czeka
Z salezjanami na koncercie się bawimy
A przy tym wszystkim Ewangelię głosimy”.

Niewykluczone, iż nie będzie to ostatnie 
spotkanie salezjańskiego Ruchu 
Młodzieżowego w tej miejscowości. Na 
facebookowym profilu NON STOP BOSKO 
powstaje hymn, którego jedna ze strof 
dowodzi, że mieszkańcy Gminy Lubin zdali 
egzamin z gościnności:
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W tym roku do artystów 
z Opery Wrocławskiej dołą-
czyli młodzi ludzie z Nie-
mstowa. Brali udział w dwu-
dniowych warsztatach  i wy-
konali wspólnie z licznie 
przybyłymi gośćmi i artysta-
mi operowymi utwór „Prząś-
niczka” . Pieśń powstała 
w 1846 roku, jej autorem jest 
Jan Czeczot, poeta okresu 
romantyzmu. Kompozyto-
rem melodii do pieśni był 
najsławniejszy polski kom-

pozytor Stanisław Moniusz-
ko.

Wcześniej była wizyta 
w Operze Wrocławskiej 
i warsztaty „Ogień w muzy-
ce” skierowane do najmłod-
szych mieszkańców. Dzieci 
same budowały proste in-
strumenty muzyczne, np. 
z butelek a dodatkowo po-
znały utwory muzyczne 
wszystkich epok, począwszy 
od baroku, aż do ekspery-
mentów kompozytorskich 

XXI wieku. Motywem prze-
wodnim utworów był ogień. 

Muzyczne święto miało 
miejsce w kościele pw. Św. 
Antoniego w Niemstowie, 
a po koncercie młodzi i pro-
fesjonalni muzycy spotkali 
się w świetlicy. Było dużo 
rozmów i jeszcze więcej wra-
żeń. 

Cały projekt jest współfi-
nansowany przez Urząd 
Gminy w Lubinie.

(RED, zdjęcia Anita Cicha)

KONCERTOWO

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie
Stowarzyszenie Kwiaty 

Obory zaprasza na ósme 
już Narodowe Czytanie. 
Podczas tegorocznej od-
słony akcji Para Prezyden-
cka zaproponowała „No-
wele polskie”. Prezydent 
Andrzej Duda z małżonką 
dokonali wyboru z ponad 
stu propozycji tytułów 
przesłanych do Kancelarii 
Prezydenta. 

–  Jest to wybór teks-
tów, których wspólnym 
mianownikiem jest pol-
skość w połączeniu z treś-
ciami uniwersalnymi, re-
fleksją nad człowiekiem 
i społeczeństwem. Ich 
zwięzła forma idzie w pa-
rze z mistrzostwem stylu 

i plastycznością, która 
pozostawia w umysłach 
czytelników niezapo-
mniane wrażenia. (…) 
Dziś teksty te nie straciły 
nic ze swej aktualności. 
Uczą nas, że w życiu po-
winniśmy kierować się 
szlachetnością i solidar-
nością, że nie wolno nam 
stracić wrażliwości na 
ludzką krzywdę ani zapo-
mnieć o naszej historii – 
napisał w specjalnym li-
ście Prezydent RP An-
drzej Duda

Narodowe Czytanie 
w Oborze odbędzie się 8 
września 2019 roku o godz. 
11.15 w remontowanym 
pałacu przy ul. Różanej. 

Poprzedzi je msza św. 
w miejscowym kościele, 
która rozpocznie się 
o godz. 10.00.

– Tematyka jest bardzo 
różnorodna i na pewno 
atrakcji nie zabraknie. 
Przeniesiemy państwa do 
cyrku, opowiemy historię 
szlachecką , pokażemy 
trudną sytuację dzieci 
i chłopskiej rodziny XIX 
wieku oraz oniryczną wi-
zję ojca wstępującego do 
strażaków wg B. Schulza. 
Literatura jest ciekawa 
a aktorzy wiarygodni, dla-
tego bardzo państwa za-
praszam na ósme Naro-
dowe Czytanie – tym ra-
zem do remontowanego 

pałacu, tak byście mogli 
poczuć się trochę jak 
w kamienicy u Izabeli Łę-
ckiej i wejść w klimat epo-
ki pozytywizmu – zachęca 
Patrycja Słota, prezes 
Stowarzyszenia Kwiaty 
Obory.

Lista aktorów jest bar-
dzo długa. Licznie repre-
zentowana jest społecz-
ność Obory, a wśród czyta-
jących znajdą się m.in. 
wójt Tadeusz Kielan, ks. 
proboszcz Paweł Kajl oraz 
radny Łukasz Kurowski.

Narodowe Czytanie zor-
ganizowane zostało przez 
Stowarzyszenie Kwiaty 
Obory przez współpracy 
z Gminną Biblioteką Pub-
liczną w Raszówce, filią 
w Oborze przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Lubin. 

LEKTURY NARODOWEGO CZYTANIA 2019
 Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
 Dym – Maria Konopnicka
 Katarynka – Bolesław Prus
 Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno 
Schulz
 Orka – Władysław Stanisław Reymont
 Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 Sachem – Henryk Sienkiewicz
 Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski 

Mieszkańcy Niemstowa i ich goście, po raz kolejny udali się w podróż przez historię muzyki. W miejscowym kościele 
odbyła się IV edycja koncertu operowego, który poprzedziły niecodzienne warsztaty. 

WARSZTATY I KONCERT 
W NIEMSTOWIE 

Mieszkańcy Niemstowa podkreślają, że te muzyczne spotkania są 
zawsze pełne emocji - od wzruszeń po śmiech – muzyka bowiem jest 
językiem uniwersalnym i trafia w serce każdego. 

Warsztaty 
muzyczne

Wizyta 
w Operze 
Wrocławskiej

Koncert operowy 
w Niemstowie
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  5/2019 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„BEZPIECZNE WAKACJE „ Nagrodę otrzymuje Robert Gierula z Pieszkowa. 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 września. Spośród osób, 
które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. 
Dane teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czy 
zostaną niezwłocznie usunięte. 

Przy studni życzeń stoi kobieta 
i wypowiada życzenie:
- Chciałabym mieć mniej pracy 
domowej, nie sprzątać, nie 
zmywać, nie gotować, nie 
zajmować się dziećmi, mieć 
prostszą pracę za wyższą pensję.
- Gruchnęło, błysnęło i kobieta 
zamieniła się w ... mężczyznę!

***
- Kochanie, wyrzuć śmieci! 
- O jejku, dopiero co usiadłem! 
- A co do tej pory robiłeś? 
- Leżałem.

***
Gość wzywa kelnera i pyta: 
- Czy muzycy w waszym lokalu 
grają na życzenie gości? 
- Oczywiście, szanowny panie! 
- To proszę im powiedzieć, żeby 
zagrali w domino!

***
Uradowana żona wraca do 
domu. 
- Wyobraź sobie, że dzisiaj 
przejechałam trzy razy na 
czerwonym świetle i ani razu 
nie zapłaciłam mandatu. 

- No i? 
- Za zaoszczędzone pieniądze 
kupiłam sobie torebkę.

***
Do wielu problemów 
zaprzątających głowę Stefana 
ostatnio dołączył jeszcze 
jeden. Stefan wyczytał w 
pewnym piśmie, że mężczyźni 
w jego wieku zaczynają 
przedkładać rozkosze stołu 
nad rozkoszami łoża. Problem 
w tym, że Stefanowi i tak 
trudno jest namówić żonę do 

seksu w łóżku, a co dopiero na 
kuchennym stole.

***
Na lekcji języka polskiego 
nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz „chętnie” 
w zdaniu: „Uczniowie chętnie 
wracają do szkoły po 
wakacjach.”? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie 
profesorze!

***
- Dyrektorze, jakiś facet czeka 

na pana w sprawie 
niezapłaconej faktury. Nie 
chciał się przedstawić. 
- A jak wygląda? 
- Wygląda tak, że lepiej 
zapłacić...

***
Matka beszta syna, który 
wybrał się do klubu ze 
striptizem. 
- Jak mogłeś! To obrzydliwe! 
Pewnie widziałeś tam rzeczy, 
których nie powinieneś 
zobaczyć! 

- Tak - odpowiada syn - 
widziałem tam ojca.

***
Żona przegląda kobiecą 
prasę. Nagle z przerażeniem 
zrywa się z fotela i biegnie do 
męża: 
- Kochanie, czy Ty wiesz ile 
trzeba biegać, żeby spalić 
jednego pączka?!
Mąż leniwie odrywa wzrok od 
telewizora, a gębę od piwa: 
- A po jakiego diabła palić 
pączki?!

POZIOMO:
9 – Zespół dogmatów opartych na Talmudzie; 13 - Stolica 
Tonga; 17 – Samosiejka;  21 – Przekazywana z pokolenia na 
pokolenie; 22- Główne miasto Bawarii;  23 – Wyjadacz, wyga; 
24 – Inaczej biedronka; 25 – Dary  w kościele; 27- Drużyna, 
zespół; 30 – Chłopka z małym areałem;  32 – Niewolnik, sługa 
lub… wyspa w Chorwacji; 34 – Lepsza połówka; 35 – Imię 
żeńskie;  36 – Do kąpieli dla maluszka;  37 – Do ssania przy bólu 
gardła; 39 – Góry w Ameryce Płd.; 40 – Podróż wodą;  41 – 
Osiągnięcia; 42 - … Steward , amerykański aktor filmowy 
i telewizyjny oraz piosenkarz, tancerz i model;  43 – Męskie imię 
arabskie; 46 – Wyciskane z owoców; 48 – Ptak z rodziny alk; 50 
– Pierwiastek promieniotwórczy; 51 – Na wieży kościelnej; 53 - 
Wczesny grzyb jadalny; 54 – Niemiecka maszyna szyfrująca z II 
Wojny Światowej; 55 – Z wołowiny, krwiste, średnio lub mocno 
wysmażone;  56 – Biały kwiat wiosenny;  57 – Meryl… aktorka; 
59 – Kobieta z wyrokiem; 61 – Model Toyoty; 63 - strona 
poprzedzająca kartę tytułową książki; 67 – Marylin …, 
amerykańska aktorka; 69 – Inaczej sprawiedliwość; 70 - 
Gołąbki jadalne, surojadki; 71 – Pies używany do wypłaszania 
i aportowania ptaków; 73 – Prowadził rozmowy z Pankracym;  
75 – Ktoś szalony, zachowujący się nienormalnie; 78 – 
Cudactwo, wymyślność; 80 – Latają w nocy; 81 – Internetowy 
lub pocztowy; 83 – Sztuczność;  85 – Wnęka w ścianie; 86 – 
Nina, francuska kreatorka mody; 87 – Związek arsenu 
z metalem; 88 – Tam słynna wytwórnia polskiej porcelany; 89 – 
Trzeci co do wielkości księżyc Jowisza;

PIONOWO:
1 – Zasiada w Radzie Gminy;  2 – Czarodziejka; 3 – Szef 
w sekcie; 4 – Imię żeńskie;  5 – John… najsłynniejszy aktor 
grający w westernach; 6 – Mała Aleksandra; 7 – Pława; 8 – 
Kraina przylegająca do Bałtyku; 10 – Wytwórca Windows; 11 – 
Ptak z rodziny kaczkowatych; 12 – Mieszkaniec Mławy; 14 - 
organizm żyjący tylko w czystej, chłodnej wodzie o dużej 
zawartości tlenu; 15 - taniec w metrum 6/8, pochodzący 
z Prowansji; 16 - Zajmował się porządkiem w lożach; 18 – 
rozpoczynanie działalności firmy; 19 – Towarzyszy soliście; 20 – 
Przypalał Kmicica żywym ogniem; 21- Zwolenniczka Lwa 
Trockiego;  26 – Quentin, amerykański reżyser;  28 –Okulary 
z jednym szkłem; 29 – Zakład pracy, przedsiębiorstwo; 31 – Nie 
pije; 33 – Michał Anioł…; 34 - … pływający, roślina wodna; 38 – 
Sposób postępowania ustalony przez prawo; 44 – Kolokwialnie 
- zabicie, zamordowanie; 45 - dopuszczenie do pełnienia 
pewnych funkcji; 47 – Mruczy głaskany; 49 - przyznawanie 
zależnie od czyjejś decyzji jako wyraz uznania za dobrą pracę, za 
zasługi; 52 – Kupa śniegu; 58 – Coś bardzo smacznego; 60 – 
Zabezpiecza się nadmiernie; 62 – Miasto w woj. Świętokrzyskim; 
64 - Morskie strunowce o bardzo uproszczonej budowie; 65 - 
Zespół czynności pomiarowych wykonywanych przez geodetów 
na początku budowy; 66 – Nitki wiszące na brzegu dywany, 
makaty, obrusa; 67 – Inaczej truszczelina, kolutea – rodzaj roślin 
z rodziny bobowatych; 68 – Interes dający dochody; 70 – Cichy 
odgłos, np. strumienia; 72 - Gatunek błonkówki z rodziny 
oścowatych; 74 - Kibic piłkarski, zwłaszcza w odniesieniu do 
zagorzałych fanów włoskich; 76 – Drań; 77 – Rabat, bonifikata; 
79 – Jedno z pięciu Wielkich Jezior w Ameryce Płn.; 82 - 
…i noce; 84 – Lecą do ognia;HASŁO UTWORZĄ LITERY Z ZACIENIONYCH PÓL CZYTANE W POZIOMIE W KOLEJNOŚCI OD GÓRY DO DOŁU.
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