
GMINA NIE DO 
POKONANIA 

Cztery pierwsze miejsca 
zajęły Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Lubin 
w Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych 
Powiatu Lubińskiego, które 
odbyły się w Szklarach 
Górnych. Pierwsze miejsce 
wywalczyła OSP Zimna Woda, 
drugie OSP Niemstów, trzecie 
OSP Gorzyca, a czwarte OSP 
Księginice.  Str. 11

MISTRZYNI 
WSPINACZKI 

Aleksandra Jeremiejko 
z Krzeczyna Wielkiego 
została mistrzynią Gminy 
Lubin VI Memoriału Iwony 
Buczek we Wspinaniu na 
Trudność. Ola była także 
najlepszą zawodniczką 
wśród reprezentantów 
Stowarzyszenia Miłośników 
Gór w Lubinie, 
a w  klasy� kacji generalnej 
kobiet zajęła dziewiątą 
pozycję.  W memoriale wzięli 
udział zawodnicy z całej Polski 
m.in. Zielonej Góry, Wrocławia, 
Katowic, Poznania, Krakowa 
i  Lubina.  Str. 23 

NARODOWE 
CZYTANIE 

W różnych miejscach, w innych 
scenogra� ach, według 
niepodobnych scenariuszy, 
ale z jednym przesłaniem, by 
zgłębiać polską literaturę. 
Gmina Lubin po raz kolejny 
włączyła się do ogólnopolskiej 
akcji „Narodowe Czytanie”. 
Zaproponowane przez parę 
prezydencką  „Nowele 
polskie” czytaliśmy wspólnie 
w Chróstniku i Oborze.  Str. 17 
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Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Pieszkowie stał się sceną trzeciego już Koncertu Papieskiego Gminy 
Lubin, zorganizowanego w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Ze specjalnie przygotowanym na tę 
okazję programem artystycznym wystąpił zespół „Rozśpiewane Pastuszki” z Gogołowic, a muzyczną niespodzianką  
spotkania były występy sołtys Pieszkowa Renaty Jędrak oraz księdza proboszcza Wojciecha Skowrona.   Str. 10 

Ze św. Janem Pawłem II w roli głównej 

Koncert Papieski 

Ambasador
Energetyki 
Prosumenckiej
Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin otrzymał tytuł Ambasadora 
Energetyki Prosumenckiej. To efekt skutecznie wdrożonego 
przez Gminę Lubin programu dofinansowania instalacji 
fotowoltaicznych. Na naszym terenie na ten cel wypłacono 41 
grantów o łącznej kwocie 1 mln 351 tysięcy złotych za co 
powstały instalacje o łącznej mocy 233,4 kW.  Str. 3 
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PRZYSŁOWIA NA 
LISTOPAD

Na Wszystkich Świętych mróz, 
na Boże Narodzenie zima i susz.

***
Jak listopad ciepły - marzec 
mrozem przewlekły.

***
Gdy zbyt długo złota jesień 
trzyma, nagle przyjdzie zima.

***
Kiedy swego czasu goły las 
nastaje, święty Hubert z lasu 
cały obiad daje.

***
Jaki listopad trzeci, taki marzec 
się kleci.

***
Deszcz z początkiem listopada, 
mrozy w styczniu zapowiada.

***
Gdy w listopadzie liść na 
szczytach drzew się trzyma, to 
w maju na nowe liście spadnie 
jeszcze zima.

***
Kiedy zima w listopadzie, 
jeszcze w kwietniu zimno się 
kładzie.

***
Jaki dzień na świętego Marcina, 
taka będzie cała zima.

***
Witold w listopadzie grzmi, 
rolnik wiosną śni.

***
Listopad marcowi za rodzica 
służy i marcowe psoty wróży.

***
Gdy w listopadzie wody się 
podniosą, to snadź w zimie 
deszcze roszą.

***
Jeśli kret w listopadzie jeszcze 
późno ryje, na Nowy Rok komar 
wpadnie w bryję.

***
Dwudziesty pierwszy listopada 
pogodę zimy zapowiada.

***
Listopad ciecze, marzec nie 
podpiecze.

***
Na Katarzynę gęś po wodzie, 
Boże Narodzenie po lodzie.

***
W połowie listopada deszczy, 
w połowie stycznia trzeszczy.

***
Jeżeli na świętego Andrzeja 
wiatr i mgła, to od Bożego 
Narodzenia będzie sroga zima.

AKTUALNOŚCI

Nowe 
nazwy ulic 

Rozwija się budownictwo miesz-
kaniowe w wielu naszych wsiach i 
konieczne staje się nadawanie nazw 
kolejnym ulicom. W pięciu kolej-
nych wsiach powstało siedem no-
wych ulic.

W każdym przypadku nadawania 
nazwy drogom wewnętrznym  wyma-
gana jest pisemna zgoda właścicieli 
terenów, na których jest ona zlokali-
zowana. Wszyscy zdają sobie jednak 
sprawę, że nazewnictwo pomaga w 
orientacji i dotarciu, choćby służbom 
ratunkowym. W wielu przypadkach to 
rady sołeckie wyznaczały motywy 
przewodnie nazw ulic jako np. związa-
ne z kwiatami, ptakami czy drzewami. 
Zdarza się też, że to mieszkańcy sami 
proponują konkretną nazwę.  Tak było  
w przypadku nazwy Spokojna, którą 
decyzją rady będzie jedna z  ulic we-
wnętrznych w Siedlcach. W Osieku 
przyjęto trzy nowe nazwy: Malinową, 
Poziomkową i Rabatkową. W Oborze 
oficjalnie przedłużono istniejącą ulicę 
Fiołkową. Nową ulicę – Brzozową bę-
dzie miał także Niemstów. W Krze-
czynie Wielkim powstaną ulice Aka-
cjowa i także Brzozowa. 

 (SR)

Podpisano List intencyjny w sprawie 
nowych ścieżek rowerowych

Wójtowie Gmin Lu-
bin i Rudna oraz Nad-
leśniczy Lubina wyra-
zili zamiar opracowa-
nia i przygotowania 
sieci ścieżek rowero-
wych łączących obie 
gminy przebiegają-
cych przez tereny leś-
ne.

Ma to być początek 
szeroko zakrojonej 
współpracy z innymi 
samorządami w celu 
promowania tzw. zielo-
nego transportu. 
W siedzibie Urzędu 
Gminy Lubin podpisa-
no List intencyjny w tej 
sprawie.

Gmina Lubin od lat 
promuje aktywną tu-
rystykę rowerową or-
ganizując m.in. gmin-
ne rajdy. Zbudowano 
także ścieżkę  rowero-
wą biegnąca śladem 
dawnych torów po-
między Oborą i Szkla-
rami Górnymi. Teraz 

zainicjowano kolejne 
przedsięwzięcie, któ-
re w sposób naturalny 
połączy dwie sąsied-
nie gminy: Lubin 
i Rudną.

-  Przy wykorzysta-
niu istniejących już 
leśnych tras, możemy 
stworzyć atrakcyjne, 
edukacyjne i bezpiecz-
ne ścieżki rowerowe. 
Umożliwią one rozwój 
turystyki rowerowej, 
której jestem gorącym 
orędownikiem oraz bę-
dą dobrą alternatywą 
komunikacyjną dla 
mieszkańców gmin 
Lubin i Rudna – mówił 
Bartosz Chojnacki za-
stępca wójta Gminy 
Lubin.

-To będzie zalążek 
do kolejnych prac i roz-
wijania sieci ścieżek 
rowerowych. Nam 
w pierwszej kolejności 
zależy na przedłużeniu 
takiej trasy do Chobie-

ni, której nadodrzań-
skie tereny są dużą 
atrakcją turystyczną – 
dodawał Adrian Woł-
kowski wójt Gminy 
Rudna.

- Lasy Państwowe 
promują od lat pieszą 
i rowerową turystykę. 
W tym przypadku wy-
korzystamy istniejące 
drogi leśne, które trze-
ba będzie odpowiednio 
oznakować, ewentual-
nie dostosować przyci-

nając np. gałęzie. War-
to by powstały także 
nowe tablice informa-
cyjne czy  przewodniki 
– mówił Marek Nieru-
chalski nadleśniczy 
Nadleśnictwa Lubin. 

W pierwszej kolej-
ności powstaną odcin-
ki około 10-12 kilome-
trów, to odległość łączą 
Rudna i Lubin, w przy-
szłości będą one roz-
budowywane. 

(SR)

Samorządowcy mają nadzieję, że do 
tego przedsięwzięcia dołączą się kolejne 
sąsiedzkie samorządy.

Najlepszy 
indywidualny wynik 
w wyborach do Sejmu 
osiągnął startujący 
z 4. miejsca na liście 
PiS Krzysztof Kubów, 
którego poparło 
28,34 proc. czyli 2 
tys. 187 mieszkańców 
Gminy Lubin. 

To ponad dwa razy więcej od ko-
lejnego, pod względem zdobytych 
głosów, Piotra Borysa, który był „je-
dynką” na liście Koalicji Obywatel-
skiej. Na kandydata KO swoje głosy 
oddało 13,76 proc. wyborców 
w gminie, czyli 1062 osoby. Trzeci 
wynik osiągnęła marszałek Elżbieta 
Witek – 705 głosów (9,14 proc.)

Poparcie na poziomie 14,04 proc. 
uzyskała w Gminie Lubin Lewica. 
Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska 
zdobyła 534 głosy (6, 92), drugi wy-
nik uzyskał Ryszard Zbrzyzny – 220 
głosów (2,85).

W przypadku Lewicy poparcie 
uzyskane w całym okręgu legnicko-
-jeleniogórskim dało tej partii dwa 
mandaty  Małgorzaty Sekuły-Szmaj-
dzińskiej oraz Roberta Obaza.

Bardzo słabo wypadł PSL. Lider 

listy Stanisław Żuk, otrzymał zale-
dwie 100 głosów, ale zdobyte w ca-
łym okręgu głosy dały mu poselski 
mandat. Nieco lepszy wynik w Gmi-
nie Lubin miał Tadeusz Samborski 
z PSL – 125, ale w skali okręgu 
poparcie było zbyt małe do uzyska-
nia mandatu.

Najsłabiej w naszej gminie wybor-
cy ocenili polityków z Konfederacji 
Wolność i Niepodległość oraz Bez-

partyjnych i Samorządowców. Kon-
federacja uzyskała 5,97 proc. (461 
głosów) a Bezpartyjni zaledwie 5,02 
proc. (387 głosów). Na lidera BiS 
Adama Myrdę głosowało w Gminie 
Lubin 218 osób.

Bezpartyjni i Samorządowcy nie 
przekroczyli progu wyborczego i nie 
weszli do Sejmu, Konfederacja 
w okręgu jeleniogórsko-legnickim 
nie zdobyła mandatu, ale w kraju 
wybrano 11 posłów  tej partii.

W wyborach do Senatu zdecydo-
wane zwycięstwo na terenie Gminy 
Lubin odniosła Dorota Czudowska 
z PiS, zdobywając 3 tys. 524 głosy, 
czyli 46 proc. Drugi wynik należał 
do Elżbiety Stępień z KO – 2539 
głosów (33,14 proc.), a trzeci do je-
dynego kandydata z Lubina – Tymo-
teusza Myrdy, reprezentującego 
Bezpartyjnych i Samorządowców, 
na którego swoje głosy oddało 
w Gminie Lubin 1598 osób (20,86 
proc.). Senator Czudowska najlep-
szy wynik uzyskała w całym okręgu, 
co przełożyło się na senatorski man-
dat. W Senacie RP reprezentować 
będzie powiaty: głogowski, legnicki, 
lubiński i polkowicki oraz miasto 
Legnica.  (MG)

47,45 proc. mieszkańców Gminy Lubin w wyborach parlamentarnych poparło
Prawo i Sprawiedliwość. Frekwencja wyniosła 63,76 proc., co oznacza, że do urn poszło 
7 tys. 811 z 12 tys. 251 osób uprawnionych do głosowania.

POSŁOWIE KADENCJI 
2019 – 2023 OKRĘGU 
LEGNICKO-JELENIOGÓR-
SKIEGO 
(WYNIKI OSIĄGNIĘTE 
W GMINIE LUBIN)
  Prawo i Sprawiedliwość:

Krzysztof Kubów 
– 2187 głosów (28,34 proc.)
Elżbieta Witek 
– 705  głosów (9,14 proc.)
Adam Lipiński 
– 418 głosów (5,42 proc.)
Ewa Szymańska 
– 75 głosów (0,97 proc.)
Wojciech Zubowski 
– 28 głosów (0,36 proc.)
Marzena Machałek 
– 23 głosy (0,30 proc.)
  Koalicja Obywatelska: 

Piotr Borys 
– 1062 głosy (13,76 proc.)
Robert Kropiwnicki 
– 216 głosów (2,8 proc.)
Zofia Czernow 
– 59 głosów (0,76 proc.)
  Lewica: 

Małgorzata Sekuła-
Szmajdzińska 
– 534 głosy (6,92 proc.)
Robert Obaz 
– 31 głosów (0,4 proc.)
  PSL:

Stanisław Żuk 100 głosów 
(1,3 proc.)

Krzysztof Kubów, uzyskał 
poparcie na poziomie 
28,34 proc., co oznacza, że 
głosowało na niego 2 tys. 
187 mieszkańców Gminy 
Lubin. 

partyjnych i Samorządowców. Kon-

PIS I KRZYSZTOF KUBÓW ZWYCIĘZCAMI 
WYBORÓW DO SEJMU W GMINIE LUBIN 
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Melduję się  
i wygrywam!

Główną nagrodą był laptop, wręczono także dwie do-
datkowe nagrody – głośniki. Wygrana nie wymagała 
żadnego wysiłku, wystarczyło dokonać formalnego  mel-
dunku i wypełnić kupon zgłoszeniowy.

To była już druga edycja konkursu „Melduje się w Gminie 
Lubin i wygrywam”. W konkursie mogły wziąć udział osoby 
pełnoletnie, które zameldowały się w gminie w roku 2018 
spoza jej terenu.  Spośród 21 zgłoszeń, w tajnym głosowaniu 
które przeprowadziły przedstawicielki Rady Gminy, w lipcu 
wyłoniono troje laureatów. 

- Bardzo mnie ucieszył telefon z informacją o wygranej – 
mówił Ryszard Spodymek, który od października ubiegłego 
roku mieszka w Czerńcu i wygrał głośnik. – Wypełniłem 
zgłoszenie dokonując meldunku.

- Ja wróciłam do Gminy Lubin, bo nie wyobrażam sobie 
mieszkania gdzie indziej, a nagroda jest dodatkową niespo-
dzianką – mówiła ze śmiechem Iwona Szczypczyk zdobyw-
czyni głównej nagrody. 

Nagrody laureatom wręczał Bartosz Chojnacki zastępca 
wójta i Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lu-
bin.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba naszych  miesz-
kańców wzrosła o ponad 60%. Dziś  jest ich 15 750. W ubie-
głym roku dokonano ponad 550 wpisów meldunkowych.

Zachęcamy wszystkich nowych mieszkańców do dokony-
wania meldunków w Gminie Lubin. To korzyści 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 inwestycje.  Dla mieszkańców to także 
korzyści – zyskują bezpośredni wpływ na wybór władz gmi-
ny i pośredni na jej priorytety i plany.   (SR)

Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin 
otrzymał tytuł Ambasadora Energety-
ki Prosumenckiej. To efekt skutecznie 
wdrożonego przez Gminę Lubin pro-
gramu dofinansowania instalacji foto-
woltaicznych.

„Regionalny Program Energetyki 
Prosumenckiej – mikroinstalacje foto-
woltaiczne w budynkach jednorodzin-
nych na terenie wybranych gmin Dolne-
go Śląska” – to był największy w naszym 
województwie projekt unijny skierowa-
ny do mieszkańców, który Gmina
 Lubin zrealizowała w profesjonalny 
sposób na czym bezpośrednio skorzy-
stali mieszkańcy. 

Celem programu było udzielenie 
grantów na przedsięwzięcia dotyczą-
ce produkcji energii elektrycznej 
wraz z podłączeniem tych źródeł do 
sieci elektroenergetycznej, polegają-
ce na montażu mikroinstalacji foto-
woltaicznych w budynkach jednoro-
dzinnych. 

Nad realizacją projektu czuwała 
OTS Wolna Przedsiębiorczość – Cen-
trum Technologii Energetycznych 
w Świdnicy To niezależna organizacja 
inżynierska, specjalizująca się w tech-
nologiach fotowoltaicznych i dyspo-
nująca własnym zapleczem badaw-
czym PV oraz obiektem i instalacjami 
testowo-demonstracyjnymi.

Zgodnie z założeniami projektu, sy-
stemy PV musiały spełnić nie tylko do-
datkowe rygory projektów wspieranych 

ze środków unijnych, ale także podwyż-
szone wymogi techniczno-energetycz-
ne, efektywnościowe i lokalizacyjno-bu-
dowlane. W ramach projektu finalnymi 
beneficjentami są osoby fizyczne posia-
dające prawo do dysponowania jedno-
rodzinnymi budynkami mieszkalnymi 
zlokalizowanymi na terenie 14 dolnoślą-
skich gmin: Żórawina, Kobierzyce, 
Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, 
Dzierżoniów (gminy miejska i wiejska), 
wiejska Kłodzko, miejska Bolesławiec, 
wiejska Lubin, Milicz, Krośnice, Twar-
dogóra i Żmigród.

W sumie, na terenie tych 14 gmin za-
montowano 531  mikroinstalacji foto-
woltaicznych, za łączną kwotę ponad 18 

mln 364 tys. zł. W Gminie Lubin, po 
wielu spotkaniach i uruchomieniu spe-
cjalnego punktu konsultacyjnego,  zło-
żono 42 wnioski, jeden z nich nie speł-
niał wymogów formalnych, tak więc 41 
grantobiorców z terenu naszej Gminy 
otrzymało dofinansowanie  w łącznej 
wysokości ponad 1mln 315 tys zł.

Projekt współfinansowany był  przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 .

Rady Gminy Lubin w celu 
poprawy bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na drodze 
krajowej nr 36 w miejsco-
wościach Siedlce, Osiek, 
Niemstów, Miłosna i Gogo-
łowice oraz drogi wojewódz-
kiej nr 335 w miejscowości 
Krzeczyn Wielki.

APEL
Rada Gminy Lubin, repre-

zentująca mieszkańców gminy 
Lubin, zwraca się z apelem do 
instytucji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo na drogach 
krajowych o podjęcie pilnych 
działań zmierzających do po-
prawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drodze krajowej 
nr 36, mającej swój przebieg
w granicach administracyjnych 
gminy Lubin. Od wielu lat Wójt 
Gminy Lubin jest adresatem 

licznych skarg i wniosków 
mieszkańców miejscowości 
Siedlce, Osiek, Niemstów, Mi-
łosna oraz Gogołowice dotyczą-
cych narastającego zagrożenia 
związanego z notorycznym nie-
przestrzeganiem przez kierow-
ców pojazdów samochodowych 
ograniczeń prędkości w terenie 
zabudowanym.
W ostatnim czasie, na przed-
miotowej drodze, występuje co-
raz więcej wypadków samocho-
dowych ze skutkiem śmiertel-
nym. Ponadto nadmierne prze-
kraczanie prędkości w terenie 
zabudowanym przez pojazdy 
samochodowe, stwarza realne 
zagrożenie dla pieszych zmu-
szonych przekraczać drogę kra-
jową nr 36, aby dojść do przy-
stanków autobusowych czy 
obiektów użyteczności publicz-
nej takich jak świetlice, kościoły 

i szkoły. Natężenie ruchu drogo-
wego na przedmiotowej drodze 
wrasta z roku na rok, a kierują-
cy pojazdami samochodowymi, 
pomimo istniejącego oznako-
wania pionowego, notorycznie 
nie dostosowują się do ustalo-
nych ograniczeń, na co wskazu-
ją policyjne statystyki. Wójt 
Gminy Lubin wielokrotnie 
zwracał się w wnioskami do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych oraz Głównego Inspekto-
ratu Transportu Drogowego 
o zainstalowanie fotoradarów 
w ciągu drogi krajowej nr 36, 
w miejscowościach Gminy Lu-
bin, składając również deklara-
cje gotowości współfinansowa-
nia tego zamierzenia inwesty-
cyjnego. Jedyną odpowiedzią 
udzieloną przez Główny Inspek-
torat Transportu Drogowego 
w roku 2017, była informacja 

o trwających pracach nad doku-
mentacją dotyczącą nowego 
projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
ska II – „Zwiększenie skutecz-
ności i efektywności Systemu 
Automatycznego Nadzoru nad 
Ruchem Drogowym”. 

Równie pilny problem jaki 
należy rozwiązać dotyczy nie-
przestrzegania prędkości na 
odcinku drogi wojewódzkiej nr 
335 w miejscowości Krzeczyn 
Wielki. Obecnie Gmina Lubin, 
w ramach zawartego porozu-
mienia z Województwem Dol-
nośląskim dokona przebudowy 
skrzyżowania dróg wojewódz-
kiej nr 335 oraz powiatowej nr 
1234D. Jednak z uwagi na usy-
tuowanie skrzyżowania na łu-

ku pionowym, które ogranicza 
widoczność kierującym, chcą-
cym wykonać manewr skrętu 
w drogę powiatową, istnieje du-
że zagrożenie w ruchu kołowym 
spowodowane nadmiernym 
przekraczaniem prędkości 
przez pojazdy samochodowe.

Mając na uwadze zdrowie 
i życie mieszkańców, Rada 
Gminy Lubin apeluje o podjęcie 
w trybie pilnym działań mają-
cych na celu poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na 
drodze krajowej nr 36 w miej-

scowościach Siedlce, Osiek, 
Niemstów, Miłosna i Gogoło-
wice oraz na drodze 335 
w miejscowości Krzeczyn Wiel-
ki, polegających na montażu 
stacjonarnych urządzeń reje-
strujących (fotoradarów).
W dalszym ciągu deklarujemy 
gotowość współfinansowania 
tego zadania.

Oczekiwanie do 2023 roku 
na rozpoczęcie przedmioto-
wych inwestycji może skutko-
wać kolejnymi tragicznymi 
w skutkach zdarzeniami.

Radni Gminy Lubin, na wniosek Norberta Grabowskiego Przewodniczącego Rady, jednogłośnie przyjęli apel w 
sprawie podjęcia działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kilku miejscowościach Gminy Lubin. 

CHCĄ FOTORADARÓW DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 
W apelu domagają się montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, czyli fotoradarów 
w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Dochodzi tam do niebezpiecznych wypadków, 
w których giną ludzie, najczęściej z powodu nadmiernej prędkości. Radni chcą by 
fotoradary były zamontowane w Siedlcach, Osieku, Niemstowie, Miłosnej, Gogołowicach 
i Krzeczynie Wielkim.  Poniżej publikujemy pełną treść apelu. 

Ambasador Energetyki 
Prosumenckiej 

Apel przyjęto na sesji Rady Gminy i został on 
przekazany do premiera, ministra infrastruktury, 
marszałka Województwa Dolnośląskiego, 
generalnego dyrektora Dróg i Autostrad, 
dyrektora generalnego Głównego Inspektoratu 
Transportu Drogowego oraz dyrektora 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Na naszym terenie na ten 
cel wypłacono 41 grantów 
o łącznej kwocie 1 mln 351 
tysięcy złotych za co 
powstały instalacje o łącznej 
mocy 233,4 kW.

Ambasador Energetyki 
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Ponad 2200 wniosków  
w sprawie wypłaty świad-
czeń wychowawczych, tzw. 
500+ wpłynęło do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lubinie. Ponad 
1600 wniosków dotyczyło 
wypłaty 300+ na wyprawkę 
szkolną. Zdecydowana 
większość to były wnioski 
elektroniczne. Wnioski 
można nadal składać, jed-
nak wypłata świadczeń jest 
uzależniona od terminu ich 
złożenia.

GOPS – jednostka odpo-
wiedzialna za realizację pro-
gramu „Dobry start” i świad-
czenia wychowawczego dla 
mieszkańców Gminy Lubin – 
i n f o r m u j e: 

Wnioski i załączniki mogą 
być składane drogą elektro-
niczną za pomocą systemu te-
leinformatycznego utworzo-
nego przez ministra właściwe-
go ds. rodziny, banków oraz 
spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych świad-
czących usługi składania dro-
gą elektroniczną:
 wniosków na 500+ w termi-
nie - od 1 lipca
 wniosków na 300+ w termi-
nie– od 1 lipca danego roku 
do dnia 30 listopada dane-
go roku

Wnioski w wersji papiero-
wej są przyjmowane w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Lubinie (pok. 21) 
od 1 sierpnia 2019r.

Na dzień 30 sierpnia 2019r. 
wpłynęło w sumie:
 2223 wnioski o ustalenie 
prawa do świadczenia wy-
chowawczego tzw. ,,Rodzi-
na 500+ (w tym 1887 wnio-
sków elektronicznych i 336 
w formie papierowej). Roz-
patrzono około 1100 wnio-
sków. Przyznano uprawnie-
nia do świadczenia wycho-
wawczego dla 1520 dzieci. 
Wypłacono świadczenia na 
kwotę 567.274,40 zł
 1611 wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia Do-
bry Start ( w tym 1261wnio-
sków elektronicznych i 350 
w formie papierowej) Roz-
patrzono około 1110 wnio-
sków. Przyznano uprawnie-
nia do świadczenia wycho-
wawczego dla 1558 dzieci. 
Wypłacono świadczenia na 

kwotę 328.500,00 zł
Ustalenie prawa do świad-

czenia wychowawczego oraz 
wypłata są uzależnione od 
terminu złożenia prawidłowo 
wypełnionego i kompletnego 
wniosku:

Ustalenie prawa do świad-
czenia „Dobry start” oraz je-
go wypłata następuje w termi-
nie 2 miesięcy licząc od dnia 
złożenia wniosku z prawidło-
wo wypełnionymi dokumen-
tami, przy czym w przypadku 
wniosków złożonych w lipcu 
lub sierpniu ustalenie prawa 
do świadczenia „Dobry start” 
oraz jego wypłata następuje 
nie później niż do dnia 30 
września. 

Przyznanie w/w świadczeń 
nie wymaga wydania decyzji. 
Strona ma możliwość uzyska-
nia informacji o przyznaniu 
świadczenia w siedzibie 
Ośrodka, a w przypadku 
wskazania adresu poczty 
elektronicznej we wniosku, 
informacja o przyznaniu 

świadczenia zostanie wysłana 
na wskazany adres poczty 
elektronicznej. 

Zachęcamy do składania 
wniosków w formie elektro-
nicznej. Wniosek można zło-
żyć za pomocą bankowości 
elektronicznej (podobnie jak 
w przypadku świadczenia wy-
chowawczego) oraz przy po-
mocy Platformy Informacyj-
no – Usługowej CSIZS Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, na stro-
nie www.empatia.mrpips.gov.
pl, czyli za pośrednictwem 
tzw. emp@tii). Droga ta, 
umożliwia przeprowadzenie 
całego postępowania drogą 
elektroniczną bez konieczno-
ści wizyty w urzędzie.

Bliższych informacji 
w sprawie programu „Dobry 
Start” i świadczenia wycho-
wawczego udzielają pracow-
nicy tut. Ośrodka w pokojach 
nr 21 i 303. 

 (GOPS)

Uwaga na 
złodziei! 

We wrześniu na terenie Gminy Lubin dokona-
no kilkunastu aktów wandalizmu i kradzieży  wypo-
sażenia lamp solarnych. Złodzieje wykopują z ziemi 
specjalistyczne  skrzynki, z których kradną akumu-
latory.  Apelujemy do  mieszkańców o zwrócenie 
szczególnej uwagi na podejrzane samochody wokół 
gminnego oświetlenia.

W ciągu ostatnich lat na terenie Gminy Lubin zamon-
towano prawie 200 lamp solarnych. Obok każdej z takich 
lamp w ziemi wkopana jest skrzynka z jej oprzyrządowa-
niem, w tym kompletem akumulatorów, który staje się łu-
pem złodziei. Niszczone są przy tym 
także drzwiczki na słupach lamp. 
Plaga takich kradzieży była już 
w 2017 roku i wygląda na to, że 
powróciła. Zdewastowano 
i skradziono oprzyrządowanie 
lamp:  w Szklarach Górnych, 
Osieku, Gorzelinie, Gorzycy, 
Krzeczynie Wielkim, Niemsto-
wie i Wiercieniu.

- Apelujemy do mieszkańców 
o zwrócenie szczególnej uwagi, zwłasz-
cza wieczorem na obce samochody   parkujące przy lam-
pach solarnych. Wykopanie takich skrzynek chwilę trwa. 
Prosimy także o sprawdzenie  lamp w sąsiedztwie swoich 
domów, czy nie mają już śladów uszkodzeń – mówi Marta 
Fuczek, kierownik referatu infrastruktury Urzędu Gminy 
Lubin. – Naprawa każdej z tych lamp kosztuje ok. 2,5 ty-
siąca złotych.

Kradzione akumulatory służą  wyłącznie do magazyno-
wania prądu, więc są prawdopodobnie za niewielkie pie-
niądze sprzedawane na złom.  Naprawa takich lamp so-
larnych jest jednak kosztowna dla samorządu i ma wpływ 
na bezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do mieszkańców 
o zwrócenie szczególnej uwagi na obce samochody 
w okolicach oświetlenia solarnego. W przypadku zdewa-
stowanych lamp prosimy o przejrzenie prywatnych moni-
toringów, bowiem jest szansa, że uchwyciły one złodziei. 
Wszystkie te sprawy zostały zgłoszone na policję.  (SR)  Dobry start i 500+ w Gminie Lubin

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r.  (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. - wypłata do 29 lutego 2020 r.

USUWANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
W tym roku z terenu Gminy Lubin zniknie kolejnych sto 

ton azbestu. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Mimo że to dofinansowanie jest 
o ponad 50% mniejsze niż w latach minionych, to mieszkańcy 
nie poniosą żadnych kosztów. Decyzją wójta Tadeusza 
Kielana, Gmina Lubin pokryje wszystkie pozostałe koszty 
z gminnego budżetu.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Lubin 
dofinansowanie w wysokości 26.852 zł na zadanie pn. 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Lubin – 2019 r.” W tym roku planowane jest usunięcie około 
100 ton odpadów z 42 nieruchomości, w 21 miejscowościach 
Gminy Lubin. Zainteresowani mieszkańcy złożyli wcześniej 
wnioski o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających 
azbest ze swoich posesji. 
W tym roku dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu to 40% 
wartości zadania, dotychczas fundusz pokrywał około 85% 
takich kosztów, zmieniono jednak kryteria przyznawania 
dofinansowań. Brakujące 60 % będzie więc sfinansowane 
z budżetu Gminy Lubin, tak by mieszkańcy nie musieli ponosić 
dodatkowych kosztów.
Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerami 
telefonów: 76 84 03 172 lub 76 84 03 127.  (RED) 

W sprawie uszkodzonych lamp należy dzwonić 
do urzędu pod numery telefonu 76 8403 155 lub 
76 8403 183. Kiedy ktoś zauważy próbę kradzie-
ży to należy dzwonić na policję  pod numer 112.

W związku z rozpoczę-
ciem sezonu ogrzewczego 
2019/2020 i możliwością 
zwiększonego występowa-
nia zagrożeń związanych 
z eksploatacją instalacji 
grzewczych przypominamy 
o obowiązku sprawdzenia 
stanu technicznego przewo-
dów kominowych: dymo-
wych, spalinowych i wenty-
lacyjnych.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 
ustawy – Prawo budowlane, 
to na właścicielach i zarząd-
cach obiektów budowlanych 
ciąży obowiązek zapewnie-
nia co najmniej jednej w ro-
ku kontroli stanu technicz-
nego użytkowanego obiektu 
budowlanego. W szczegól-
ności sprawdzenie stanu 
technicznego przewodów 
kominowych: dymowych, 
spalinowych i wentylacyj-
nych oraz instalacji gazo-
wych.

Zgodnie z przepisami, 
kontrolę stanu technicznego 
przewodów dymowych oraz 

grawitacyjnych przewodów 
spalinowych i wentylacyj-
nych powinny przeprowa-
dzać osoby posiadające kwa-
lifikacje mistrza w rzemiośle 
kominiarskim lub osoby po-
siadające uprawnienia bu-
dowlane w odpowiedniej 
specjalności. Natomiast 
kontrolę kominów przemy-
słowych i kominów wolno 
stojących oraz kominów lub 
przewodów kominowych, 
w których ciąg kominowy 
jest wymuszony pracą urzą-
dzeń mechanicznych – tylko 
osoby posiadające upraw-
nienia budowlane w odpo-
wiedniej specjalności. Nato-
miast kontrolę instalacji ga-
zowych mogą przeprowa-
dzać osoby posiadające 
uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalno-
ści, jak również osoby posia-
dające kwalifikacje wymaga-
ne przy wykonywaniu dozo-
ru nad eksploatacją urzą-
dzeń, instalacji oraz sieci 
gazowych.

Jednocześnie przypomi-
namy, że zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów (DzU 
Nr 109, poz. 719) właści-
ciele i zarządcy obiektów 
mają obowiązek usuwania 
zanieczyszczeń z przewo-
dów dymowych i spalino-
wych.

Brak szczelności i spraw-
ności urządzeń spalających 
paliwa, instalacji komino-
wych i gazowych oraz brak 
drożności i właściwego ciągu 
przewodów wentylacyjnych 
są najczęstszymi przyczyna-
mi zagrożeń, takich jak za-
trucia tlenkiem węgla (cza-
dem) oraz wybuchy gazu 
i pożary.

Obowiązek usunięcia 
w czasie lub bezpośrednio po 
kontroli stwierdzonych 
uszkodzeń oraz uzupełnienia 

braków, które mogłyby spo-
wodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpie-
czeństwa mienia, pożar, wy-
buch lub zatrucie gazem spo-
czywa na właścicielach, za-
rządcach i użytkownikach 
obiektów budowlanych (art. 
70 ust. 1 ustawy – Prawo bu-
dowlane).

Ponadto przypominamy, 
że kto nie zapewnia wykona-
nia okresowej kontroli podle-
ga karze grzywny (art. 93 pkt 
8 ustawy – Prawo budowla-
ne). A kto niewłaściwie 
utrzymuje i użytkuje obiekt 
budowlany lub nie zapewnia 
bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu podlega karze 
grzywny nie mniejszej niż 
100 stawek dziennych, karze 
ograniczenia albo pozbawie-
nia wolności do roku (art. 
91a ustawy – Prawo budow-
lane).

Wiesław Kozub  
- Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Lubinie

Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo, sprawdź 

instalację grzewczą 
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Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
GMINA LUBIN OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA KOLEJNY ETAP REMONTU DROGI MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW.

Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak przedstawił listę gmin 
i powiatów, które otrzymają 
dofinansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W sumie na 
remonty, przebudowy i budowy dróg 
wsparcie w wysokości ponad 200 
mln zł otrzymają: powiaty na 44 

inwestycje i gminy na 118 zadań 
inwestycyjnych. 
Gmina Lubin do tej transzy 
podziału pieniędzy złożyła jeden 
wniosek, który miała już 
kompletnie przygotowany 
i gotowy do realizacji. Na III etap 
budowy drogi Miroszowice-

Kłopotów otrzymaliśmy 258 977 
zł., czyli połowę planowanych 
kosztów. Dzięki temu powstanie 
odcinek o długości 237 m. 
Przypomnijmy, że pierwszy etap tej 
drogi, czyli 700 m powstał w roku 
2017 przy zewnętrznym 
współfinansowaniu z rządowego 

programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury. II etap 
ze względu na wąski pas drogowy 
wymagał wywłaszczeń działek 
i teraz finalizowana jest 
dokumentacja techniczna. Także 
na ten odcinek Gmina Lubin 
złożyła wniosek o dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samorządowych, 
który będzie wraz z dwoma innymi 
naszymi wnioskami rozpatrywany 
pod koniec tego roku. Kolejne 
wnioski dotyczą 2-kilometrowego 
odcinka drogi Gorzelin-Raszówka 
oraz także 2-kilometrowego 
odcinka drogi Osiek-Chróstnik.

Dodajmy, że Powiat Lubiński 
otrzymał dofinansowania na 
cztery odcinki dróg, w tym jeden 
na terenie Gminy Lubin. 579 600 
przyznanych zostało na remont 
drogi powiatowej 
w miejscowości Dąbrowa Górna.

(SR)   

Doświetlone ulice
Dwie inwestycje równolegle prowadzone są obecnie 

w Osieku. Przebudowywana jest ul. Makowa, a przy ul. 
Słonecznej rozbudowywana jest sieć 
oświetleniowa.

Zakres zadania przy ul. Mako-
wej obejmuje wykonanie jezdni 
z kostki betonowej o szerokości 
5,0 m i długości ok 266 m, zjaz-
dów indywidualnych, dojść do 
posesji i miejsc odbioru odpa-
dów,  a także utwardzenie poboczy 
kruszywem łamanym oraz budowę 
kablowej linii oświetlenia ulicznego 
o długości 317 m. Ustawionych zostanie dziewięć słupów 
oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

Przy ul. Słonecznej prace obejmą budowę kablowej linii 
oświetleniowej o długości 670 m wraz ze słupami i opra-
wami oświetleniowymi typu LED w ilości 23 sztuk oraz 
szafą pomiarowo-sterującą.

Wartość obydwu inwestycji wynosi 672 tys. zł. Praca 
zakończą się jeszcze w tym roku.  (MF) 

W Buczynce powstaje kolejna nowa świetlica
Jeszcze w tym roku ma zo-

stać oddana do użytku nowa 
świetlica kontenerowa 
w miejscowości Buczynka 
wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną. Świetlica 
powstaje w sąsiedztwie wia-
ty i nowego placu zabaw.

Na tę inwestycję miesz-
kańcy Buczynki czekali wie-
le lat. To mała wioska, ale 
bardzo zintegrowana spo-
łeczność, która organizuje 
wiele spotkań i wydarzeń, 
zapraszając na nie m.in. 
podopiecznych z Domu 
Dziecka w Golance Dolnej. 

- Bardzo się cieszymy 
z powstającej świetlicy. 
Przybywa nam mieszkań-

ców i zapewniam, że będzie-
my się tu często spotykać 
i organizować atrakcyjne za-
jęcia dla dzieci i dorosłych – 
mówi Jolanta Jankun sołtys 
Buczynki.

Inwestycja jest finansowa-
na w całości z budżetu Gmi-
ny Lubin i kosztuje 450 ty-
sięcy złotych. Wyłoniony 
w drodze przetargu nieogra-
niczonego wykonawca 

z Legnicy rozpoczął prace 
w połowie lipca i zgodnie 
z umową powinien je zakoń-
czyć w połowie listopada te-
go roku. Zakres zadania 
obejmuje m.in. przygotowa-
nie podłoża, czyli żelbetowe 
stopy fundamentowe, dosta-
wę i montaż budynku konte-
nerowego świetlicy wiejskiej 
składającego się z pięciu 
modułów z wewnętrznymi 
instalacjami wody i kanali-
zacji sanitarnej, elektryczną, 
centralnego ogrzewania.  Na 
zewnątrz zostanie ułożona 
nawierzchnia dojazdów, doj-
ście z kostki betonowej i wy-
konany będzie zjazd na dro-
gę gminną.  (SR)

RÓŻANA W NOWEJ TECHNOLOGII 
To jedna z najbardziej oczekiwa-

nych inwestycji w Krzeczynie 
Wielkim. Ulica Różana została 
przebudowana na dwóch odcin-
kach o łącznej długości 250 me-
trów. Bardzo poprawi to jakość ży-
cia mieszkańców, którzy dotych-
czas przy niewielkim nawet desz-
czu mieli problem z dotarciem do 
swojej posesji.

Gmina Lubin wykonuje remont 
za pomocą nowej technologii tzw. 
chemiczno-hydraulicznego stabi-
lizowania gruntu. Polega ona na 
wykorzystaniu istniejącego gruntu 
poprzez jego doziarnienie mate-
riałem kamiennym, a następnie 
mechanicznym wymieszaniem tak 
przygotowanego gruntu z cemen-
tem oraz chemicznym preparatem 
stabilizującym. Atutem tej techno-
logii jest brak konieczności wyko-
nywania robót ziemnych związa-
nych z korytowaniem oraz wywo-
zem urobku na składowisko odpa-

dów, co wpływa na uzyskanie niż-
szych kosztów wykonania remon-
tu. Efektem końcowym remontu 
jest nawierzchnia tłuczniowa dro-
gi o wzmocnionej konstrukcji na 
ok 30 cm. 

NOWA DROGA DO PERONU 
W GORZELINIE

Zmodernizowano drogę we-
wnętrzną w Gorzelinie, prowadzą-
cą do peronu kolejowego w tej 
miejscowości. W ramach zadania 
na odcinku ok. 100 m   i szeroko-
ści  3,5 m wykonano nawierzchnię 
z masy bitumicznej.  Utwardzone 
tłuczniem kamiennym pobocza 
będą pełniły funkcję miejsc par-
kingowych. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa na tym odcinku 
drogi, Urząd Gminy zlecił właści-
cielowi istniejącej linii oświetlenia 
ulicznego tj. TAURON DYSTRY-
BUCJA SERWIS sp. z o.o., jej po-
nowne uruchomienie.

KOLEJNE NOWE DROGI W GORZYCY
Zakończył się trzeci etap prze-

budowy dróg wewnętrznych w Go-

rzycy. Zakres inwestycji obejmo-
wał wykonanie m.in. jezdni o na-
wierzchni z kostki betonowej 
o szerokości 4,5 m i długości 263 
m, budowę zjazdów indywidual-
nych, dojść do posesji oraz do 
miejsc odbioru odpadów.

W ramach zadania wybudowana 
została sieć odwodnienia drogo-
wego w postaci ścieku z kostki be-
tonowej, wpusty uliczne oraz sy-
stem kanalizacji deszczowej, a tak-
że drenaż francuski. Pobocza 
utwardzone zostały  kruszywem ła-
manym, wycięto drzewa kolidują-
ce z przebudowywanym odcinkiem 
drogi.

Trzeci etap przebudowy dróg 
wewnętrznych w Gorzycy objął od-
cinki biegnące śladem działek nr 
245/2, 184/34, 184/1, 184/12, 
184/26. Wartość trzeciego, ostat-

niego etapu prac wyniosła 330 tys. 
zł. Dwa pierwsze etapy kosztowały 
177 tys. zł.

PRZEBUDOWA UL. MAKOWEJ 
W OBORZE

Demontaż istniejącej na-
wierzchni z płyt drogowych i wy-
konanie nowej z kostki betonowej 
o długości ok. 300 metrów – zakła-
da inwestycja trwająca w Oborze 
na ulicy Makowej.

Zakres zadania obejmuje po-
nadto przebudowę zjazdu z drogi 
powiatowej na ul. Makową, budo-
wę sieci kanalizacji deszczowej 
o dł. ok. 360 metrów wraz z wpu-
stami ulicznymi oraz wykonanie 
drenażu o długości ok 155 mb. Po-
wstanie także nowa linia oświetle-
nia ulicznego o dł. ok. 270 m. Za-
montowanych zostanie 10 lamp. 
Wartość robót oszacowana zosta-
ła na 766 tys.  zł. Realizacja inwe-
stycji ma się zakończyć w drugiej 
dekadzie grudnia b.r.

PRZEBUDOWA UL. RÓŻANEJ 
W OBORZE

Na działkach o numerach 
162/9 i 373 trwa przebudowa uli-
cy w Oborze.  Zakres zadania 
obejmuje wykonanie między in-
nymi: drogi wewnętrznej o na-
wierzchni z kostki betonowej 
o szerokości  3,5 m i długości ok 
150 m, budowę odwodnienia 
jezdni poprzez ściek z kostki be-

tonowej, wpusty uliczne oraz 
studnie chłonne, wykonanie zjaz-
dów indywidualnych, dojść do 
posesji i miejsc odbioru odpadów, 
uporządkowanie terenów przyle-
głych po wykonanych pracach. 
W latach poprzednich zostało na 
tym odcinku wybudowane oświet-
lenie uliczne. Wartość robót: 235 
tys. zł. Termin zakończenia to ko-
niec listopada br. 

(RR, MF)

REMONTY I NOWE DROGI
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W ramach programu dofi-
nansowania wyposażenia 
szkolnych klasopracowni 
w pomoce dydaktyczne nie-
zbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów 
przyrodniczych (biologia, 
geografia, chemia, fizyka) 
Gmina Lubin otrzymała z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodo-

wej zwiększoną subwencję 
oświatową w wysokości 34999 
zł. Pieniądze te trafią do Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Szklarach Górnych.

Realizację tego programu 
przewidziano na 4 lata 
(2018-2021), stąd też wpro-
wadzony został roczny limit 
aplikowania do 25% szkół 

dla każdej jednostki samo-
rządu terytorialnego. 

Dofinansowanie przezna-
czone jest dla publicznych 
szkół podstawowych prowa-
dzonych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego, osoby 
prawne lub osoby fizyczne. 
Warunkiem koniecznym jest 
posiadanie w ramach struktury 

(od 01.09.2019r.) klasy V (do-
tyczy to przedmiotów – geo-
grafia i biologia) oraz klasy VII 
lub VIII (dotyczy to przedmio-
tów - fizyka i chemia). 

Wyposażenie pracowni 
przyrodniczych w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne jest szan-
są na aktywizujące zajęcia, któ-
re będą interesujące nie tylko 

dla uczniów. Udział w lekcjach, 
gdzie wiedza nie jest przekazy-
wana wyłącznie w formie wy-
kładu czy nawet filmu, a na 
drodze doświadczalnej sprzyja 
zapamiętaniu zarówno wnio-
sków, jak i przebiegu całego 
procesu badawczego. 

Obecnie prowadzona jest 
rozbudowa Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych, w wy-
niku której powstaną dwie 
sale dydaktyczne. W jednej 
z nich zorganizowana zosta-
nie profesjonalna pracownia 
przeznaczona do nauki 
przedmiotów przyrodni-
czych, w tym chemii i fizyki. 

(ER) 

Dofinansowanie wyposażenia szkolnych pracowni 

Było bardzo 
uroczyście, 
padło wiele słów 
podziękowań, 
wdzięczności 
i uznania. 
Pracownicy 
gminnej oświaty 
podkreślali, 
że cieszy ich 
zrozumienie 
i szacunek, 
który okazuje 
im się w ciągu 
całego roku, 
a dodatkową 
radość daje 
nagradzanie 
pasji, 
zaangażowania 
i kreatywności.   

- To nasi lokalni mistrzo-
wie edukacji, autorytety, wy-
rozumiali przewodnicy po 
świecie nauki,  których celem  
jest  czynienie szkoły lepszą -  

mówi Barbara Tórz kierow-
nik referatu oświaty, kultury 
Gminy Lubin. - Niech przez 
kolejny rok wszystkim nam 
towarzyszy przesłanie, że 
pełnię życia osiąga się gdy  
robi się coś ważnego, po-
trzebnego, to co przynosi po-
żytek  poszczególnym lu-
dziom i całemu społeczeń-
stwu. 

Nagrody i wyróżnienia do-
tyczyły pracy w roku szkol-
nym 2018/2019, który  prze-
szedł już do historii i zda-
niem osób zajmujących się 
oświatą był trudny w związku 
z wdrażaniem reformy 
oświaty. To był m.in. ostatni 
rok funkcjonowania gimna-
zjum i  czas pierwszych egza-
minów ósmoklasistów. 

W tym roku w  uznaniu 
szczególnych zasług w pracy 

dydaktyczno- wychowawczej 
i opiekuńczej, na wniosek 
wójta, nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej  otrzy-
mała Elżbieta Piasny - dyrek-
tor Szkoły Podstawowej  im. 
Jana Brzechwy w Szklarach 
Górnych. 

W gronie nagrodzonych 
Nagrodą Wójta Gminny Lu-
bin w roku 2019 - najważ-
niejszą nagrodą roku  - zna-
lazło  się siedem osób. To na-
uczyciele i dyrektorzy, którzy 
są nad wyraz  aktywni, am-
bitni i kreatywni. Statuetki 
wręczał  Norbert Grabowski 
przewodniczący Rady Gmi-
ny oraz Zofia Marcinkiewicz 
przewodniczącą Komisji 
oświaty i kultury. Otrzymali 
je:   Lucyna Szudrowicz dy-
rektor SP im. Orła Białego 
w Raszówce,   Katarzyna Fo-

ryś dyrektor Przedszkola 
w Raszówce,  Anna Cieleń 
nauczyciel  SP im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedlcach ,  
Agata Szymańska   nauczy-
ciel  SP im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych,  Rena-
ta Gruca   nauczyciel SP im.  
Orła Białego w Raszówce , 
Paulina Wiśniewska nauczy-
ciel w SP  im. Janusza Kor-
czaka w Niemstowie oraz 
Małgorzata Fedorowska na-
uczyciel w Przedszkolu Jana 
Pawła II w Raszówce.

Miniony rok to był czas 
kiedy w jednostkach oświa-
towych Gminy Lubin reali-
zowanych było wiele dodat-
kowych projektów edukacyj-
nych, niektóre z nich to: 
Szach- Mat, Akademia Ża-
czek, unijny projekt „Rozwój 
umiejętności matematycz-
no-przyrodniczych i języko-
wych w szkołach podstawo-
wych Gminy Lubin”, Umiem 
Pływać, SKS, Mały Mistrz, 
Sprawny Dolnoślązaczek. 
Nie byłyby one zrealizowane 
bez dodatkowego zaangażo-
wania dyrektorów i nauczy-
cieli,  dlatego dyrektorów 
i szerokie grono nauczycieli 
ze wszystkich gminnych jed-
nostek oświatowych wyróż-
niono gratulacjami i nagro-
dami. To osoby szczególnie 
mocno zaangażowane w pra-
cy z uczniem i na jego rzecz, 
osiągające wiele sukcesów 
pedagogicznych, wyróżnia-
jące się w swojej pracy edu-
kacyjno-wychowawczej, czę-
sto podejmujące wiele dodat-
kowych przedsięwzięć i cie-
szące się dużym uznaniem 
uczniów, kierownictwa szko-
ły oraz  organu prowadzące-
go. 

- Dziękujemy wam za mi-
sję, którą wykonujecie bo to 
coś więcej niż praca. Życzy-
my wam wielu satysfakcji, 
radości oraz szczęścia i zdro-
wia w życiu prywatnym – 
mówił Norbert Grabowski 

przewodniczący Rady Gmi-
ny Lubin

- Gratulujemy osiągnięć  
życzymy aby dobra współ-
praca z samorządem, który 
rozumie problemy oświaty 
i skutecznie je rozwiązuje, 
trwała przez kolejne lata – 
mówili przedstawiciele na-

uczycielskich związków za-
wodowych Ryszard Lis 
z NSZZ Solidarność i Maria 
Komarek z ZNP.

Za wyróżnienia dziękowali 
także nagrodzeni. W ich 
imieniu wystąpiła Agata Szy-
mańska ze Szklar Górnych 
i Lucyna Szudrowicz z Ra-
szówki:

-  W tym roku obchody 
Dnia Edukacji Narodowej są 
dla nas bardzo ważne. Dzisiaj 
szczególnie potrzebowaliśmy 
dowodów wsparcia i uznania, 
które otrzymaliśmy. Dzięku-
jemy za docenienie naszej 
trudnej pracy nie tylko w tym 
dniu. Cieszy nas zrozumienie 
i szacunek, który nam okazu-
jecie w ciągu całego roku 
szkolnego. Wiele radości daje 
nam fakt, że nagradzana jest 
pasja, zaangażowanie i krea-
tywność. (RED)

NAGRODA WÓJTA GMINNY LUBIN W ROKU 2019 
 Lucyna Szudrowicz dyrektor SP im. Orła Białego w Raszówce
 Katarzyna Foryś dyrektor Przedszkola w Raszówce
 Anna Cieleń nauczyciel  SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach 
 Agata Szymańska   nauczyciel  SP im. Jana Brzechwy w Szklarach 
Górnych
 Renata Gruca   nauczyciel SP im.  Orła Białego w Raszówce 
 Paulina Wiśniewska nauczyciel w SP  im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie
 Małgorzata Fedorowska nauczyciel w Przedszkolu Jana Pawła II 
w Raszówce

NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE 
ZAANGAŻOWANIE W PRACY
  SP w Niemstowie: Ewa Raczyńska, Wioleta Wolanin, Urszula LIs-

Piekielna, Monika Siedziukiewicz, Sebastian Gałach
  SP w Krzeczynie Wielkim: Aldona Maziarz, Anna Barnat, 

Małgorzata Zapiór, Jarosław Turyk
  SP w Szklarach Górnych: Tomasz Haber, Julita Bulik, Anna Kuc, 

Adrian Dragan, Anna Bojakowska
  SP w Raszówce: Danuta Bartosz-Formago, Iwona Niemiec, 

Małgorzata Krac, Anna Waszewska;
  SP w Siedlcach: Beata Oczyńska-Stettler, Anna Rogalska, Kinga 

Asmus-Kożuszek, Katarzyna Pacholska; 
  Przedszkole w Raszówce: Monika Mielniczak, Małgorzata 

Wyszogrodzka, Elżbieta Radulewicz.

Wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy naszych szkół oraz przedszkola, zostali wyróżnieni specjalnymi 
nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

GMINNE OBCHODY DNIA 
EDUKACJI NARODOWEJ 

W gronie nagrodzonych Nagrodą Wójta Gminny 
Lubin w roku 2019 - najważniejszą nagrodą roku 
- znalazło  się siedem osób. 

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia powołanie w 1773 roku Komisji Edukacji 
Narodowej, czyli pierwszej instytucji zajmującej się problematyką oświaty w Europie 
i w Polsce. Co roku jest to doskonała okazja do podziękowania i  nagrodzenia 
osób, na których opiera się proces edukacyjno-wychowawczy, za postawy pełne 
zaangażowania, za misję z którą na co dzień  wypełniają swoje obowiązki.

Nagrodzeni przypomnieli 
także, jak tegoroczna 
noblistka Olga Tokarczuk 
wypowiedziała się o zawodzie 
nauczyciela:
„Nauczyciele są dla 
społeczeństw trampoliną do 
lepszego jutra. Kiedy są pełni 
pasji i energii, dostrzegą 
talenty w uczniach, będą ich 
wspierać i ciągnąc w górę, 
a wtedy może narodzić się 
siła, która pchnie świat do 
przodu.”   
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Awanse 
zawodowe 
nauczycieli

Kolejni nauczyciele, tym razem z wy-
gaszonego już gimnazjum w Lubinie 
oraz ze Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Raszówce, po zdaniu egza-
minu przed komisją egzaminacyjną po-
wołaną przez wójta Gminy Lubin uzy-
skali stopień nauczyciela mianowane-
go.

W okresie ostatnich ośmiu lat trzydzie-
stu sześciu nauczycieli ze szkół i przed-
szkola Gminy Lubin uzyskało ten stopień 
awansu zawodowego.

Awans zawodowy nauczyciela jest sfor-
malizowany i określony w przepisach pra-
wa. Ustalone zostały cztery stopnie awan-
su zawodowego nauczycieli: nauczyciel 
stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczy-
ciel mianowany oraz nauczyciel dyplomo-
wany. Warunkiem nadania nauczycielowi 
stopnia nauczyciela mianowanego jest 
spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, od-
bycie stażu zakończonego pozytywną oce-
ną pracy oraz zdanie egzaminu przed ko-
misją egzaminacyjną powołaną przez or-
gan prowadzący.  (RED) 

Nowy rok szkolny
879 uczniów rozpo-

częło we wrześniu  rok 
szkolny w szkołach 
Gminy Lubin. W tym 
gronie znajduje się 123 
pierwszoklasistów, któ-
rych pozdrawiamy 
szczególnie ciepło, ży-
cząc, by te pierwsze 
miesiące w szkole przy-
niosły tylko dobre chwi-
le oraz życzliwość wy-
chowawców, koleżanek 
i kolegów.

Największą placówką 
oświatową Gminy Lubin 
jest Szkoła Podstawowa 
w Raszówce. W jej ła-
wach zasiądzie w tym ro-
ku 206 uczniów. Drugie 
miejsce pod względem li-
czebności zajmuje Szkoła 

Podstawowa w Niemsto-
wie – 190 uczniów (wraz 
z filią w Osieku), trzecie 
SP w Siedlcach – 167 
uczniów, czwarte Krze-
czyn Wielki – 166 i Szkla-
ry Górne 150 uczniów.

Do Przedszkola w Ra-
szówce i jej zamiejscowe-
go oddziału w Lubinie 
uczęszczać będzie w tym 
roku dwieście trzydzieści 
troje dzieci.

Nowy rok szkolny 
przyniósł zmiany perso-
nalne. Ze swoimi ucznia-
mi i szkołami pożegnały 
się wieloletnie dyrektor 
SP w Siedlcach Krystyna 
Szarowska oraz SP 
w Krzeczynie Wielkim 
Elżbieta Młynek. Stano-
wiska dyrektorów szkół 

w Siedlcach i Krzeczynie 
powierzono Marioli Kar-
wan i Mateuszowi Marci-
niakowi, dyrektorowi wy-
gaszonemu w tym roku 
Gminnego Gimnazjum 
w Lubinie.

– Otwartość, życzli-

wość, elastyczność – to 
pojęcia, na których 
chciałbym oprzeć współ-
pracę z gronem pedago-
gicznym, pracownikami 
oraz oczywiście uczniami 
i rodzicami. To są pań-
stwa dzieci, ale od dziś 
także moje – mówił pod-
czas rozpoczęcia roku 
szkolnego Mateusz Mar-
ciniak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Krzeczy-
nie Wielkim.

Nie zabrakło kwiatów 
i życzeń, które na ręce no-
wego dyrektora złożyli 
m.in. radny Jan Olejnik 
oraz w imieniu wójta 
Gminy Lubin Anna Ma-
rzec, kierownik referatu 
Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Lubi-
nie.   (MG)

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAW-
CZYCH W TYM ROKU SZKOLNYM PLANOWANE JEST 
NA 26 CZERWCA.

Dzięki projektowi realizowanemu 
przez Szkołę Podstawową im. Orła 
Białego w Raszówce  doszło do 
wymiany uczniowskiej i gościliśmy 
w naszej gminie kilkunastoosobową 
grupę uczniów z Obwodu 
Kaliningradzkiego. Młodzież 
zwiedzała Dolny Śląsk a na koniec 
spotkała się z wójtem Tadeuszem 
Kielanem i podziwiała eksponaty 
stałej wystawy „Gmina Lubin 
Wczoraj i Dziś” w Ośrodku Kultury 
Gminy Lubin.

Projekt „Wspólna klasa – 
najlepiej po polsku” jest 
częścią programu Minister-
stwa Edukacji Narodowej 
pn. „Rodzina polonijna. 
Współpraca szkół funkcjo-
nujących w systemach 
oświaty innych państw oraz 
organizacji społecznych za 
granicą prowadzących na-
uczanie języka polskiego, hi-

storii, geografii, kultury pol-
skiej oraz innych przedmio-
tów nauczanych w języku 
polskim ze szkołami w Pol-
sce”. Organizatorem i pomy-
słodawcą tego projektu jest 
Fundacja „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”, a Minister-
stwo Edukacji Narodowej 
współfinansuje to zadanie 
publiczne.

Jesienią ubiegłego roku 
Szkoła Podstawowa w Ra-
szówce podjęła decyzję 
o kontynuowaniu współpra-
cy, rozpoczętej przez gminne 
Gimnazjum w Lubinie z Or-
ganizacją Niekomercyjną 
„Dom Polski” im. Fryderyka 
Chopina w Czerniachowsku, 
która skupia polonię za-
mieszkałą w Obwodzie Kali-

ningradzkim. Młodzież po-
chodzenia polskiego uczy się 
tam m. in. języka ojczystego 
w tzw. szkółce sobotnio – 
niedzielnej.

W ramach współpracy 
z Fundacją „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” napisano 
wspólnie projekt pod nazwą 
„Szukamy polskości na Dol-
nym Śląsku i w Obwodzie 

Kaliningradzkim”, który 
uzyskał dofinansowanie 
z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej. W ramach tego za-
dania publicznego w czwar-
tek 22 sierpnia 2019 r. dwu-
nastoosobowa grupa mło-
dzieży z dwiema opiekunka-
mi przyjechała z Czernia-
chowska do Raszówki, aby 
przez tydzień z grupą mło-
dzieży naszej szkoły pozna-
wać historię, kulturę, zabytki 
i inne atrakcje naszego re-
gionu. 

- Program był bardzo bo-
gaty. Zwiedzili  naszą szkołę 
i Raszówkę, legnickie mu-
zea, integrowali się sportowo 
w Parku Trampolin. Byli we 
Wrocławiu m.in. na Panora-
mie Racławickiej, Sky Tower, 

Afrykarium – mówi Lucyna 
Szudrowicz dyrektor SP 
w Raszówce- Młodzież złoży-
ła również kwiaty w Szkla-
rach Górnych przy Obelisku 
Niepodległości.  Była także  
całodniowa wycieczka do 
Kotliny Kłodzkiej, a zwień-
czeniem całego tygodnia jest 
spotkanie z gospodarzem 
naszej gminy. 

- Bardzo się cieszę, że mo-
żemy się tu spotkać, że udało 
się zorganizować waszą wi-
zytę w Gminie Lubin i widzę 
po waszych twarzach, że to 
był udany tydzień.  To dosko-
nały moment, żeby podzię-
kować pani dyrektor Lucynie 
Szudrowicz  i nauczycielom 
zaangażowanym w projekt. 
Za to, że im się chciało 
chcieć, wymyślili go, dobrze 
opisali, załatwili na to pie-
niądze i doskonale zorgani-
zowali. Należą im się brawa! 
– mówił wójt Tadeusz Kie-
lan. 

W sierpniu przyszłego ro-
ku grupa naszej młodzieży 
odwiedzi nowe koleżanki 
i kolegów w Czerniachow-
sku, ponieważ projekt 
„Wspólna klasa – najlepiej 
po polsku” - „Szukamy pol-
skości na Dolnym Śląsku 
i w Obwodzie Kaliningradz-
kim” przewidziany jest na 
dwa lata szkolne. Między ty-
mi wizytami uczniowie będą 
korespondować między sobą 
i realizować wiele zadań na 
odległość.  (RED)

WSPÓLNA KLASA 
– NAJLEPIEJ PO POLSKU 

Dwunastoosobowa grupa młodzieży z dwiema opiekunkami przyjechała 
z Czerniachowska do Raszówki, aby przez tydzień z grupą młodzieży naszej 
szkoły poznawać historię, kulturę, zabytki i inne atrakcje naszego regionu.  
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Arcybiskup Jerzy na Święcie Parafialnym w Zimnej Wodzie 
Tegoroczne Święto Za-

śnięcia Przenajświętszej 
Bogarodzicy w Cerkwi Pra-
wosławnej w Zimnej Wo-
dzie miało wyjątkowy wy-
miar. Swoją obecnością 
uroczystość zaszczycił Jego 
Ekscelencja Arcybiskup Je-
rzy, Ordynariusz Prawo-
sławnej Diecezji Wrocław-
sko—Szczecińskiej. Było 
to także pierwsze święto 
parafialne nowego pro-
boszcza, księdza mitrata 
Sławomira Kondratiuka. 

Uroczystość, jak zwykle 
zgromadziła rzesze wier-
nych, którzy zgodnie z trady-
cją przynieśli do poświęcenia 
wiązanki kwiatów, ziół i kło-
sów zbóż, jako dziękczynie-
nie za tegoroczne plony. 

Nabożeństwu przewodni-
czył Jego Ekscelencja Arcy-
biskup Jerzy. 

- Święto Zaśnięcia Prze-
najświętszej Bogarodzicy 
jest bardzo wyczekiwane. 
Przygotowujemy się do nie-
go dwutygodniowym po-
stem, który w hierarchii jest 
wyżej niż post przed Bożym 
Narodzeniem, co powoduje, 
że to święto dla chrześcijan 
Cerkwi Prawosławnej jest 
najważniejszym ze świąt po-
święconych Matce Bożej. 
Dziś także święcimy plony 
ziemi, które już przyniosły 
swoje owoce i modlimy się za 
te, które mają te owoce przy-
nieść w nadchodzącym cza-
sie. Modlimy się przede 
wszystkim o dar życia, bo 
plony są jego namacalnym 
dowodem. Życie duchowe 
jest porównywane do ziarna. 
W przypadku każdego czło-
wieka, wymaga innego rodza-
ju pielęgnacji, to sprawa bar-

dzo indywidualna. Niech Pan 
Bóg błogosławi te plony i 
ustrzeże nas od kataklizmów, 
których tak wiele obecnie na-
wiedza ziemię – mówił Arcy-
biskup Jerzy, Ordynariusz 
Prawosławnej Diecezji Wroc-
ławsko—Szczecińskiej, po-
zdrawiając wszystkich wier-
nych i gości, uczestniczących 
w uroczystości. 

Wzięli w niej udział m.in. 
proboszcz rzymskokatoli-

ckiej parafii p.w. Trójcy Świę-
tej w Zimnej Wodzie, ksiądz 
Andrzej Tomaszewski oraz 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan. 

- Serdecznie  dziękuję za 
możliwość uczestniczenia w 
Święcie Zaśnięcia Przenaj-
świętszej Bogarodzicy. Mod-
ląc się dziś wspólnie możemy 
tworzyć historię wielonaro-
dowej, wielowyznaniowej i 
otwartej Gminy Lubin, bo ta-

ką chcemy ją wszyscy wi-
dzieć. Państwa tak liczne 
uczestnictwo w Święcie Pa-
rafialnym dowodzi wielkiego 
przywiązania do fundamen-
talnych tradycji, zasad, war-
tości i wiary. To godne naśla-
dowania. Trudno dziś wyob-
razić sobie naszą gminę bez 
Państwa silnej prawosławnej 
wspólnoty, z której tak wiele 
czerpiemy i której tak wiele 
zawdzięczamy – mówił po 

zakończeniu uroczystości, 
na spotkaniu w Liścu, wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan. 

Jego Ekscelencja Arcybi-
skup Jerzy skorzystał z za-
proszenia naczelnika OSP 
Zimna Woda Stanisława 
Baraniaka i obejrzał wóz 
bojowy, a w drodze powrot-
nej odwiedził miejscową re-
mizę. 

(MG)

Organizatorem festynu był 
ksiądz proboszcz Andrzej To-
maszewski oraz Rada Para-
fialna Parafii Świętej Trójcy 
w Zimnej Wodzie. Wspólne 
świętowanie tradycyjnie roz-
poczęła msza święta. 

Po eucharystii uroczy-

stość przeniosła się na na 
tereny zielone przy koście-
le, gdzie odbyło się wspól-
ne świętowanie i kwesto-
wanie. 

Atrakcji nie brakowało: 
loteria fantowa, konkursy 
dla najmłodszych, część ar-

tystyczna i oczywiście kuli-
narna. Pierogi z Wiercienia, 
bigos z Zimnej Wody i roz-
pływające się w ustach słod-
kie wypieki w Karczowisk, 
to tylko niewielka cześć te-
go, co serwowano podczas 
festynu. 

Tradycyjnie odbyła się 
również licytacja. Wśród 
wielu wystawiony na aukcji 
przedmiotów znalazły się 
m.in. drewniane zabawki: 
kołyska dla lalek i samochód, 
wykonane własnoręcznie 
przez wójta Gminy Lubin Ta-
deusza Kielana, obraz prze-
kazany przez prezesa Stowa-
rzyszenia Kulturalnego 
„Krajobrazy” dr Tadeusza 
Samborskiego, rękodzieło 
mieszkanki Zimnej Wody 
Marty Pokój oraz drewniane 
grzyby wyrzeźbione przez 
Zygmunta Sokołowskiego, 
sołtysa wsi Głuchowice, są-
siadującej z Zimną Wodą. 

Imprezę i licytację brawu-
rowo poprowadził sołtys 

Karczowisk Dariusz Sędzi-
kowski. 

Na scenie zaprezentowały 
się zespoły „Osieczanki” 
z Osieka, „Perła” z Przyby-
łowic, a także „Teatr Tańca 
z Raszówki” , Oskar Gomół-
ka z Wrocławia, Riki-muzyk 
Dance, Aleksandra Pęciak 
i Bernadeta  Kot. 

W przepięknych ludo-
wych strojach czuwały nad 
wszystkim panie z miejsco-
wego Zespołu „Zachęta”. 

Z zebranej kwoty 13 tys. 
przeznaczonych zostanie na 
kontynuację renowacji 
świątyni parafialnej, a 4 tys. 
na poprawę estetyki kaplicy 
w Karczowiskach.

 (MG)   

REKORD 
NA FESTYNIE 
PARAFIALNYM 
W ZIMNEJ WODZIE  
„Silni jednością 
w Chrystusie” – to 
hasło przewodnie 
charytatywnego, 
parafialnego 
festynu, który 
po raz dziewiąty 
odbył się w Zimnej 
Wodzie. Udało się 
zebrać rekordową 
kwotę – 17 tys. 
373 zł. Pieniądze 
przeznaczone 
zostaną na 
renowację świątyni 
w Zimnej Wodzie 
oraz kaplicy 
w Karczowiskach. 
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Festyn rodzinny 
w Karczowiskach

Wakacyjny festyn rodzin-
ny w Karczowiskach ściąg-
nął wielu mieszkańców z po-
bliskich wiosek. Mnóstwo 
atrakcji czekało na uczestni-
ków zabawy. Koncert „Karu-
zela marzeń” uwiecznił pa-
mięć o zespole Maanam. 
Piosenki Maanamu śpiewa-
ne były przez pięciu uzdol-
nionych wykonawców: Mag-
dalenę Trębacz, Alicję Sro-
kę,  Lucynę Franczak, Marię 
Rogalską oraz Kacpra 
Grześkiewicza.

Festyn miał charakter 
charytatywny, podczas za-
bawy zbierane były pienią-
dze na operację wzroku dla 
małej Kornelii Zielonki. 
Dziewczynka cierpi na hipo-
plazję nerwów wzrokowych. 

Radny Marcin Nyklewicz 
wręczał nagrody za konkur-
sy, które były przeprowadzo-
ne dla najmłodszych. 
Oprócz konkursów dla ma-
luchów były też zawody dla 
mieszkańców. 

- Świetna zabawa. Są za-
bawy i dla najmłodszych, 
i dla tych starszych. Dzięku-
jemy sołtysowi. Bardzo po-
trzebnym punktem jest 

zbiórka dla Kornelii. Mam 
nadzieję, że mała szybko wy-
zdrowieje dzięki zebranym 
tu pieniądzom. To było nie-
zapomniane zakończenie 
wakacji- mówiła jedna 
z uczestniczek rodzinnego 
festynu w Karczowiskach. 
 (JI)

Kurki, prawdziwki, ma-
ślaki, podgrzybki, kanie – 
wiele osób lubi jeść grzyby, 
zna się na nich i często je 
zbiera. Grzybiarze mieli 
swoje święto w Buczynce, 
która po raz kolejny zapro-
siła mieszkańców całej 
Gminy Lubin na coroczne 
Grzybobranie. Były kosze 
pełne grzybów, leśne kom-
pozycje , warsztaty i wiele 
przysmaków.

Skoro grzyby, to i las, a jak 
las to dziczyzna, i wszystko to 
królowało w Buczynce, dzięki 
gościnnym gospodarzom. Do 
Buczynki tradycyjnie przyje-
chali też podopieczni domu 
dziecka w Golance Dolnej, 
którzy wzięli udział w grzybo-
wych konkursach i warszta-
tach malowania kubków cera-
micznych. Sołtys Jolanta Jan-
kun wraz z Radą Sołecką 
i Ośrodkiem Kultury Gminy 
Lubin zadbała by wszyscy go-
ście dobrze się bawili. Były do-
mowe pierogi, gulasz i kotleci-
ki z dzika, smaczne ciasta i tra-
dycyjne pajdy chleba z smal-
cem i ogórkiem. Był także nie-
codzienny gość wraz ze swoim 
opiekunem – puchacz o imie-
niu Hoper. To efekt współpra-
cy mieszkańców Buczynki 
z Kołem Łowieckim  Rolnik 
z Wrocławia. Puchacz jest dra-
pieżnikiem z bardzo wyostrzo-
nym wzrokiem i słuchem, jego 
łupem padają różne zwierzęta, 
od ślimaków po średniej wiel-
kości ssaki, nawet młode lisy 
i sarny. Moc nacisku jego szpo-
nów dochodzić może do 
dwóch ton. 

Kulminacją spotkania 
w Buczynce było rozstrzyg-

niecie konkursów na najwięk-
szy zbiór grzybów, na naj-
większego i najcięższego 
grzyba oraz na kompozycję 
z runa leśnego. Bezkonkuren-
cyjna była, kolejny rok z rzę-
du, Ewa Domowicz z Siedlec. 
Zdobywczynię czterech dy-
plomów zapytaliśmy więc 
o to, jak skutecznie zbierać 
grzyby.

- Przede wszystkim pomału 
i najlepiej rano – mówiła ze 
śmiechem Ewa Domowicz. – 
Są w lasach dębowych, między 
sosnami, brzozami, w sumie 
wszędzie, trzeba być tylko 
uważnym.

Oprócz laurów za zebra-
ne grzyby pani Ewa została 
też nagrodzona za orygi-
nalną kompozycję. Jej bazą 
było poroże jelenia, które 
znalazła w ubiegłym roku 
szukając grzybów. Za kom-
pozycje z runa leśnego 
pierwszym miejscem na-
grodzono także wychowan-
ków domu dziecka w Go-
lance.

Sołtys Buczynki wręczyła 
wójtowi Tadeuszowi Kielano-
wi  piękny dożynkowy chleb, 
który oboje sprawiedliwie po-
dzielili wśród uczestników za-

bawy. Umilali ją śpiewem 
i muzyką członkowie zespołu 
Leśne Echo z Raszówki.   (SR)

Honorowym 
gościem a zarazem 
niespodzianką dla 
najmłodszych był 
Minionek, który 
zaszedł aż do 
Karczowisk. Kiedy 
dzieci zobaczyły 
ulubioną postać 
z bajki  nie mogły 
się od niej oderwać. 

Grzybowe spotkanie w Buczynce
Nie zawiodła także Renata 
Kucharzak, która większość 
uroczystości w Buczynce 
wzbogaca swoją poezją. 
Wiersz pod tytułem „Jesień” 
autorka zadeklamowała 
osobiście. 

JESIEŃ
Nastała jesień z nią ciepły 
wrzesień
otulony perłową mgłą
babiego lata pajęczyny
jak srebrny włos, który 
oprószył skroń
w polu żaden nie został kłos
i pełne ziaren są stodoły
w sadach jabłonie uginają się
pod ciężkim ciężarem owoców
opustoszały z warzyw ogrody
i leżą w kopcach ziemniaki
lasy przybrały barwę 
czerwieni i złota
dzikich gęsi klucz znika za 
widnokręgiem
wcześnie zapada zmrok
a słonce rozlewa się purpurą 
po błękitnym niebie. 

Bezkonkurencyjna 
była, kolejny 
rok z rzędu, Ewa 
Domowicz z Siedlec.

Księginice odwiedziły tłu-
my ludzi. Konkursy kulinar-
ne, prezentacje stoisk, degu-
stacja przygotowanych po-
traw, warsztaty lepienia pie-
rogów, a do tego liczne stoi-
ska z rękodziełem, prezenta-
cje strażaków z OSP Ksiegi-
nice, strefy zabaw i animacje 
dla dzieci i jeszcze sceniczne 
występy. Naprawdę bardzo 
wiele się działo w Księgini-
cach i odwiedziło je wielu 
mieszkańców Gminy Lubin 
i miasta Lubina. 

- Frekwencja wyjątkowo 
dopisała, co nas bardzo cie-
szy. Już na pierwszy rzut oka 

widać, że w tym roku jury 
konkursowe będzie miało 
bardzo trudny orzech do 
zgryzienia przy wyborze naj-
smaczniejszych potraw kon-
kursowych. Życzę wszystkim 
doskonałej zabawy i przede 
wszystkim smacznego!- mó-
wił Bartosz Chojnacki za-
stępca wójta Gminy Lubin.

Jury, w skład którego po-
wołano Bożenę Michalik-
-Kroczek, Elżbietę Białosie-
wicz oraz Elżbietę Niedziel-
ską oceniało potrawy 
w trzech kategoriach: danie 
z kapusty, pierogi i zdrowa 
dekoracja z warzyw na stół.

- Najważniejszy jest smak, 
ale zwracamy też uwagę na 
estetykę oraz doceniamy po-
trawy wykonane ręcznie bez 
użycia specjalistycznych ro-
botów i mikserów – mówiła 
Elżbieta Białosiewicz.

-Jest aż dziewięć stoisk 
konkursowych, ale specjal-
nie od rana niewiele jadłem, 
żeby spróbować tych pyszno-
ści. Gratuluję pomysłowości 
i zapału. Mam nadzieję, że 
w jeszcze większym gronie 
spotkamy się już 13 września 
na koncercie w Raszówce, 
gdzie będziemy wspólnie 
świętować skuteczną obronę 

granic na-
szej gminy. 
Serdecznie 
zapraszam! 
– mówił wójt 
Tadeusz Kie-
lan.

-Jestem zachwy-
cony smakami 
i pogoda du-
cha, która tu 
panuje – do-
dawał wice-
minister 
energii 
Krzysztof Ku-
bów, częstując 
się pysznymi piero-
gami.

Pierogi lepiono także 
w trakcie festynu.

- Ciasto na pierogi jest naj-
lepsze wtedy, gdy jest bardzo 
ciepłe. Do mąki z solą, jaj-

kiem 
i odrobiną ole-

ju dodajemy gorącej wody, 
a w czasie rozwałkowywania 
jednej części ciasta, pozosta-
łą najlepiej trzymać na przy-
kład w woreczku foliowym, 
żeby utrzymać ciepło – mówi 

Dorota Musiał 
ze Składowic.  

Na scenie 
w Ksiegini-
cach zapre-

zentowały się 
gminne zespo-

ły: Lejdis, Koni-
czynki, Lubin, 

Rozśpiewane Pa-
stuszki. Na zakończenie był 

koncert zespołu Furmani. 
Organizatorem festiwalu był 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin.

(SR) 

Ruskie, z kapustą, kaszą, owocami, ziemniakami a nawet botwinką. Bigos, kapusta zasmażana, na słodko, na kwaśno. To przykłady 
tylko kilu potraw, które można było podziwiać i degustować podczas jedenastej już edycji Festiwalu kapusty i pieroga. 

PIEROGI I KAPUSTA 
W ROLI GŁÓWNEJ 

Pierwsze miejsce w gminnym konkursie kulinarnym i czek na 700 złotych zdobyło Stowarzyszenie „Nasz 
Niemstów”. Doceniono chleb na kapuścianym zakwasie, chrupiące pierożki ze słodką nutą i kompozycję 
w kształcie weselnego tortu z owoców i warzyw. Drugie miejsce i 650 złotych zdobyły Pieszkowianki, trzecie 
miejsce i 600 złotych Koło Gospodyń Wiejskich Iskierka. Wyróżnieniami i czekami na 500 zł nagrodzono: 
Koło Gospodyń Wiejskich w Czerńcu, Koło Gospodyń z Krzeczyna Wielkiego, Klub pod garami, Buczynianki, 
Koło kobiet niezależnych „Babeczki” oraz sołectwo Składowice.
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Do Drezna 
koleją  
Wójt Gminy Lubin, radni i sołtysi wzięli udział w wycieczce 
do Drezna, na którą wybrali się pociągiem. Z Lubina do 
Legnicy, z przesiadką w Węglińcu, a potem już prosto do 
stolicy Saksonii. - Była to pierwsza, ale na pewno nie 
ostatnia nasza wycieczka koleją – deklaruje wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan. 
Wyjazd z Lubina – godz. 6.23. Wszyscy byli wyjątkowo 
punktualni. Dwie przesiadki po drodze, a potem już czas na 
zwiedzanie Drezna, kulturalnego centrum Niemiec i jednego 
najpiękniejszych europejskich miast. 
- Głównym celem naszego wyjazdu było rozpropagowanie 
podróżowania koleją, bo to doskonały środek transportu. 
Wygodnie, szybko i bezpiecznie, bez martwienia się gdzie 
zaparkujemy auto. Drezdeński dworzec znajduje się 
w samym centrum. Wysiadając z pociągu na wyciągnięcie 
ręki mamy wszystkie najważniejsze atrakcje tego 
wyjątkowego miasta – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 
W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie m.in. Opery 
Sempera, Katedry Trójcy Świętej, Tarasów Bruehla, Kościoła 
NMP, Nowego i Starego Rynku, Zamku Rezydencyjnego 
i Muzeum Techniki. 
- Ten wyjazd dostarczył nam wielu niezapomnianych 
wrażeń. Drezno jest naprawdę wyjątkowe pod względem 
architektonicznym i kulturowym. Atrakcyjna była także 
sama podróż, przeniosła nas do czasu, w których pociągiem 
jeździło się bardzo często – mówi Jerzy Tadla, radny Gminy 
Lubin. 
Wycieczka zakończyła się o godz. 22.29 na dworcu 
w Lubinie.   (MG) 

Przepiękne, barokowe 
wnętrze kościoła w Pieszko-
wie wypełniły energetyczne 
i porywające dźwięki, cha-
rakterystyczne dla „Rozśpie-
wanych Pastuszków” - 
wszystkie dedykowane św. 
Janowi Pawłowi II z okazji 

41. rocznicy wyboru 
na papieża. Mniej 
znane utwory, ale 
i te, które śpiewamy 

wszyscy, w zupełnie 
nowych, wyjątkowych 

w swym przekazie aran-
żacjach. „Abba Ojcze”, 

„Barka” czy „Wadowice” 
u wielu wywołały wzruszenie, 
podobnie jak przypominane 
na ekranie najważniejsze wy-
darzenia z pontyfikatu św. Ja-
na Pawła II. 

Wielką niespodzianką 
koncertu był występ sołtys 
Pieszkowa Renaty Jędrak 
z córką Klaudią, które zmie-

rzyły się z niezwykle trudnym 
utworem „Życia mała garść”. 

Niezwykłą muzyczną 
wrażliwością wykazał się pro-
boszcz parafii p.w. Chrystusa 
Króla w Osieku ksiądz Woj-
ciech Skowron, który przy 
akompaniamencie gitary wy-
konał utwory „Niech będzie 
imię Twe błogosławione” 
oraz „Piotr”. 

- Niezwykle ważne, że nasz 
pieszkowski koncert miał 
charakter wielopokoleniowy, 
że wybitna postać św. Jana 
Pawła II staje się autoryte-
tem dla kolejnych pokoleń. 
Bardzo się cieszę, że przed-

stawienie, będące muzycz-
ną podróżą wytyczoną 
szklakami Karola Wojtyły 
stworzyli mieszkańcy Gmi-
ny Lubin – mówiła Magda-
lena Dubińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin. 

W koncercie uczestniczyli 
mieszkańcy Pieszkowa 
i Osieka, ale także goście, 
wśród których znaleźli się za-
stępca wójta Gminy Lubin 
Bartosz Chojnacki, wice-
przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Olek oraz szefowa 
komisji oświaty i kultury RG 
Zofia Marcinkiewicz.  (MG)  

Ze św. Janem Pawłem II w roli głównej  

W ROCZNICĘ 
ROZPOCZĘCIA 
PONTYFIKATU 
Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Pieszkowie stał się sceną 
trzeciego już Koncertu Papieskiego Gminy Lubin, zorganizowanego w rocznicę 
rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Ze specjalnie przygotowanym na tę 
okazję programem artystycznym wystąpił zespół „Rozśpiewane Pastuszki” 
z Gogołowic, a muzyczną niespodzianką  spotkania były występy sołtys 
Pieszkowa Renaty Jędrak oraz księdza proboszcza Wojciecha Skowrona.  
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Wręczenie nagród pienięż-
nych zaplanowane było na fi-
nał zawodów, udało się jed-
nak ten plan zrealizować po-
łowicznie. Natalia Cyrkot 
doznała bowiem w czasie za-
wodów kontuzji i przed ich 
finałem została odwieziona 
ze skręconą kostką do szpi-
tala. Nagrodę w jej imieniu 

odebrała koleżanka z druży-
ny. Natomiast drugi laureat  
Roman Kosacz nie krył rado-
ści i zaskoczenia.

- Gratuluje wam, jesteście 
wzorami do naśladowania!– 
mówił wójt Tadeusz Kielan 
wręczając nagrody laurea-
tom i upominki wszystkim 
osobom zgłoszonym do kon-

kursu. – Ratujecie ludzkie 
życie i mienie, ciągle podno-
sicie swoje kwalifikacje, po-
święcacie swój czas wolny na 
uczenie innych zasad bez-
piecznego zachowania.  
Dziękuję za to w imieniu 
mieszkańców Gminy Lubin 
i życzę Wam dużo zdrowia 
i siły!     

Natalia 
Cyrkot do OSP 

w Zimnej Wodzie wstąpiła 
w 2015 roku. Była uczestni-
kiem wielu akcji ratowni-
czo-gaśniczych, podczas 
których wyróżniała się wzo-
rową postawą, ofiarnością 
i pełną determinacją. Nie 
ulega presji, potrafi zacho-
wać opanowanie w trud-
nych sytuacjach. Na co 
dzień służy radą i pomocą 
młodszym druhom, bierze 
czynny udział w zawodach 
i wspólnie z koleżankami 

prowadzi kronie OSP Zim-
na Woda. 

Roman Kosacz jest na-
czelnikiem OSP Szklary 
Górne, wielokrotnie był od-
znaczany za zasługi dla po-
żarnictwa. Aktywnie działa 
na rzecz rozwoju jednostki 
i pozyskuje pieniądze na jej 
doposażenie. Dobrze współ-
pracuje ze  środowiskiem lo-
kalnym i prowadzi wiele 
działań prewencyjnych. 
Dzięki jego staraniom po-
wstał projekt większej remi-
zy.  Jako strażak bierze czyn-
ny i aktywny udział w prawie 
każdym wezwaniu z zaanga-
żowaniem wypełniając swo-
je obowiązki.

(SR)  

OSP

OSP Gminy Lubin nie do pokonania 
w powiatowych zawodach

Na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
Powiatu Lubińskiego, które odbyły się w Szklarach Gór-
nych najwyższe noty otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zimnej Wodzie, drugie miejsce wywalczyła OSP Niem-
stów, trzecie OSP Gorzyca, a czwarte OSP 
Księginice.W zawodach wystartowało 11 zespołów: trzy 
w kategorii młodzieżowej, jedna w kobiecej i siedem 
w grupie mężczyzn. Liczyła się szybkość i precyzja. Kolej-
ne miejsca zajęły jednostki z Gminy Ścinawa. Na piątym 
uplasowała się OSP Zaborów, na szóstym OSP Tymowa, 
a na siódmym OSP Parszowice.

– Serdecznie gratuluję naszym jednostkom. Jestem 
dumny, że prezentują tak wysoki poziom wyszkolenia 
i sprawności bojowej. Wspieraliśmy i wspierać będzie 
Ochotnicze Straże Pożarne, ponieważ są przede wszyst-
kim gwarantem bezpieczeństwa naszych mieszkańców, 
ale można na nich polegać w wielu innych sytuacjach, za 
co jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

W kategorii pań do zawodów zgłosiła się jedna drużyna 
– OSP Zimna Woda i to jej przydał laur zwycięstwa.

Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w katego-
rii dziewcząt triumfowała OSP Tymowa, a kategorii mie-
szanej OSP Rudna, drugie miejsca natomiast wywalczyła 
OSP Niemstów.  (MG)

10-sekundowa przewaga 
w ćwiczeniu bojowym dała 
niekwestionowane zwycię-
stwo strażakom z Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
z Zimnej Wody w tegorocz-
nych Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych, 
które rozegrano w Księgi-
nicach.

Oprócz testów bojowych 
strażacy walczyli także 
w sztafecie pożarniczej. 
W tej konkurencji pierwsze 
miejsce na podium przypad-
ło OSP Niemstów, w klasyfi-
kacji generalnej zwyciężyła 

jednak drużyna która wygra-
ła ćwiczenie bojowe, czyli 
OSP Zimna Woda.

Tego typu zawody są formą 
intensywnego szkolenia po-
żarniczego niezbędnego 
w przygotowaniach  straża-
ków do działań ratowniczych.

- Mobilizujemy ich w ten 
sposób do stałego doskonale-
nia umiejętności obsługi 
sprzętu, oceniamy ich stan 
wyszkolenia i jednocześnie 
popularyzujemy wśród pub-
liczności zagadnienia ochro-
ny przeciwpożarowej – wyjaś-
nia Grzegorz Obara prezes 
zarządu Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP w Lubinie, 
który prowadził zawody.

To były kilkugodzinne, 
emocjonujące zmagania, 
w których wystartowało 
w sumie dziesięć  drużyn. 
Wśród nich była jedna ekipa 
kobiet z Zimnej Wody i po 
raz pierwszy w historii Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z Niemstowa. Strażacy 
z Gorzycy i Raszówki nie 
mieli pełnego obłożenia, 
dlatego stworzyli drużyny 
mieszane z kolegami z in-
nych jednostek OSP, co mia-
ło później, zgodnie z ustale-
niami, bezpośredni wpływ 

na niższe lokaty w klasyfika-
cjach. 

W ćwiczeniu bojowym 
pierwsze trzy miejsca zajęli: 
OSP Zimna Woda, OSP 
Niemstów i OSP Księginice. 
Konkurencja ta obejmuje 
m.in. zbudowanie linii ssaw-
nych i gaśniczych, urucho-
mienie motopompy  i prze-
wrócenie pachołków prą-
dem wody. 

W sztafecie pożarniczej 
7 x 50 m z przeszkodami ko-
lejność  pierwszej trójki była 
następująca: OSP Niem-
stów, OSP Zimna Woda, 
OSP  Księginice.   (SR)  

Strażacy z Zimnej Wody 
na najwyższym podium 

OSP Zimna Woda – najlepsi na gminnych 
i powiatowych zawodach. Gratulujemy! 

Po raz pierwszy wystartowała Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z Niemstowa.

Specjalna komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędu 
Gminy, wybrała laureatów konkursu Strażak Roku 2018 w kategorii kobieta i mężczyzna. 

STRAŻACY ROKU 2018 
Uroczystego ogłoszenia wyników dokonano podczas 
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Strażakiem 
Roku została druhna Natalia Cyrkot z Zimnej Wody oraz 
Roman Kosacz ze Szklar Gornych. 

To była już druga edycja 
konkursu Strażak Roku. 
Zarządy jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej Gminy Lubin 
nominowały do tego tytułu 
osiem osób: Czerniec – 
Krzysztofa Więcława, 
Księginice – Łukasza Kurka, 
Niemstów- Michała 
Mościwskiego, Raszówka - 
Damiana Dobrowolskiego i 
Ninę Sobol, Szklary Górne – 
Romana Kosacza, Zimna Woda 
- Natalię Cyrkot oraz Grzegorza 
Baraniaka.  

- Natalia Cyrkot i Roman Kosacz
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- Było super, fantastycz-
nie! To była dobra zabawa 
i świetny koncert! To pierw-
sze takie duże wydarzenie 
koncertowe w Gminie Lu-
bin! Doskonały pomysł! 
Dziękujemy! – to tylko kilka 
z wielu opinii rozradowa-
nych i szczęśliwych uczestni-
ków  naszego koncertu. 

- W ten sposób dziękuje-
my Wam za ogromne zaan-
gażowanie i walkę o Gminę 
Lubin. Poświęcając swój 
wolny czas pokazaliście, że 
kochacie to miejsce i nie da-
cie sobie odebrać tej ziemi. 
Naszą walkę poparło także 

wielu mieszkańców Lubina, 
którzy podpisali się imiennie 
na listach protestacyjnych, 
dziękujemy za to! To były dla 
nas bardzo trudne miesiące, 

ale pokazaliśmy swoją siłę 
i jedność! Mieszkańcy Ra-
szówki i sąsiednich miejsco-
wości stanęli także na torach 
i przekonali władze woje-
wództwa i kolei, że nie wolno 
marnotrawić unijnych pie-
niędzy i na wyremontowa-
nych peronach muszą sta-
wać pociągi! – mówił Tade-
usz Kielan wójt Gminy Lu-
bin.

W tę walkę zaangażowało 
się tysiące mieszkańców 
i przyjaciół Gminy Lubin, 
którym trudno podziękować 
osobiście, stąd pomysł kon-
certu. Wśród tych osób były 
jednak takie, którym dzięko-
wano w sposób wyjątkowy 
specjalnymi upominkami.

- Pokazaliście jakim du-

chem patriotyzmu wykazali-
ście się walcząc o gminę, 
o swoją mała ojczyznę. Je-
stem pełen podziwu dla was, 
dla waszej energii, pomysło-
wości w dążeniu do osiągnię-
cia celów. Naprawdę za-
zdroszczę wam, że macie tak 
wspaniałego gospodarza ja-
kim jest wójt Tadeusz Kielan 
– mówił poseł i wiceminister 
energii Krzysztof Kubów, 
który w czasie  walki o grani-
cę gminy otwierał nam wiele 
drzwi w urzędach i minister-
stwach w Warszawie, mocno 
się angażując w naszą walkę.

W ten sposób imiennie 
wyróżniono także Krzysztofa 
Kanduta z Obory, Monikę 
Erkens z Bolanowa, Toma-
sza Gola ze Szklar Górnych, 
Krzysztofa Kononowicza 
z Osieka, Grzegorza Obarę 

z Zimnej Wody, 
Marka Maśleja 
z Niemstowa, 

Roberta Borzycha 
z Gorzelina i Tadeusza Ko-

sturka z Raszówki. Te 
osoby, które nie były na 
koncercie otrzymują 
drobne upominki przy 
innych okolicznoś-
ciach.

Walka o granice 
i pociągi w Gminie Lu-
bin mimo, że jest za-
kończona, to nadal bu-
dzi żywe emocje. Była 
głównym tematem specjal-
nego przedstawienia, które 
z okazji dożynek przygoto-
wała grupa teatralna „Zwy-
kli ludzie” z Zimnej Wody.  
Nie mogło jej wiec zabrak-
nąć na dużej scenie z telebi-
mami w Raszówce.

- W kabaretowy sposób 
pokazaliśmy radę gminy 
i walkę o granicę. Już samo 
pisanie sprawiło nam wiele 
radości i cieszyło nas entu-
zjastycznie przyjęcie pre-
miery naszego występu pod-
czas dożynek – mówi inicja-
torka pomysłu Teresa Kot. – 
Na dożynkach szliśmy tro-

Ponad dwa tysiące osób bawiło się, śpiewało i oklaskiwało artystów występujących na scenie w Raszówce. Koncert pod hasłem „gramy razem” był podziękowaniem władz gminy dla mieszkańców za obronę jej granic.

FANTASTYCZNY KONCERT!
Nie bez powodu 
koncert odbywał 
się w Raszówce, 
bo tam właśnie 
wywalczono 
także przystanki 
kolejowe 
w Gminie Lubin. 
Na scenie 
wystąpiła grupa 
teatralna Zwykli 
Ludzie z Zimnej 
Wody, znany 
aktor, kabareciarz 
i piosenkarz Piotr 
Pręgowski oraz 
fantastycznie 
rytmiczna grupa 
Enej, z którą 
ich największe 
przeboje 
śpiewała cała 
publiczność.

Ze sceny płynęła radość, energia i fantastyczna 
muzyka porywająca do zabawy i śpiewu.

Nikogo nie zraziły nadciągające ogromne, czarne chmury, 
z których na szczęście spadł tylko symboliczny deszcz.

PIOTR PRĘ-
GOWSKI NA 
SCENIE BYŁ ZA-
BAWNY, ENER-
GETYCZNY I ZA-
CHĘCIŁ DO 
WSPÓLNEJ ZA-
BAWY SETKI 
MIESZKAŃCÓW.

- Było super, fantastycz-
nie! To była dobra zabawa 
i świetny koncert! To pierw-
sze takie duże wydarzenie 
koncertowe w Gminie Lu-
bin! Doskonały pomysł! 
Dziękujemy! – to tylko kilka 
z wielu opinii rozradowa-
nych i szczęśliwych uczestni-
ków  naszego koncertu. 

- W ten sposób dziękuje-
my Wam za ogromne zaan-
gażowanie i walkę o Gminę 
Lubin. Poświęcając swój 
wolny czas pokazaliście, że 
kochacie to miejsce i nie da-
cie sobie odebrać tej ziemi. 
Naszą walkę poparło także 

wielu mieszkańców Lubina, 
którzy podpisali się imiennie 
na listach protestacyjnych, 
dziękujemy za to! To były dla 
nas bardzo trudne miesiące, 

szówki i sąsiednich miejsco-
wości stanęli także na torach 
i przekonali władze woje-
wództwa i kolei, że nie wolno 
marnotrawić unijnych pie-
niędzy i na wyremontowa-
nych peronach muszą sta-
wać pociągi! – mówił Tade-
usz Kielan wójt Gminy Lu-
bin.

W tę walkę zaangażowało 
się tysiące mieszkańców 
i przyjaciół Gminy Lubin, 
którym trudno podziękować 
osobiście, stąd pomysł kon-
certu. Wśród tych osób były 
jednak takie, którym dzięko-
wano w sposób wyjątkowy 
specjalnymi upominkami.

- Pokazaliście jakim du-

o swoją mała ojczyznę. Je-
stem pełen podziwu dla was, 
dla waszej energii, pomysło-
wości w dążeniu do osiągnię-
cia celów. Naprawdę za-
zdroszczę wam, że macie tak 
wspaniałego gospodarza ja-
kim jest wójt Tadeusz Kielan 
– mówił poseł i wiceminister 
energii Krzysztof Kubów, 
który w czasie  walki o grani-
cę gminy otwierał nam wiele 
drzwi w urzędach i minister-
stwach w Warszawie, mocno 
się angażując w naszą walkę.

W ten sposób imiennie 
wyróżniono także Krzysztofa 
Kanduta z Obory, Monikę 
Erkens z Bolanowa, Toma-
sza Gola ze Szklar Górnych, 
Krzysztofa Kononowicza 
z Osieka, Grzegorza Obarę 

z Zimnej Wody, 
Marka Maśleja 
z Niemstowa, 

Roberta Borzycha 
z Gorzelina i Tadeusza Ko-

ich największe ich największe 
przeboje przeboje 
śpiewała cała śpiewała cała 
publiczność.publiczność.

muzyka porywająca do zabawy i śpiewu.

Nikogo nie zraziły nadciągające ogromne, czarne chmury, 
z których na szczęście spadł tylko symboliczny deszcz.

PIOTR PRĘ-
GOWSKI NA 
SCENIE BYŁ ZA-
BAWNY, ENER-
GETYCZNY I ZA-
CHĘCIŁ DO 
WSPÓLNEJ ZA-
CHĘCIŁ DO 
WSPÓLNEJ ZA-
CHĘCIŁ DO 

BAWY SETKI 
MIESZKAŃCÓW.
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chę na żywioł, kiedy okazało 
się, że wystąpimy na koncer-
cie to trzeba było całość jesz-
cze dopracować i przećwi-
czyć.

Występ kabaretowy przy-
jęty został z wielką radością 
i oklaskany gromkimi bra-
wami. Na scenie śpiewano 
m.in. „ ..nie jest tak łatwo 

w kraju o dobrego wójta, jak 
macie takiego, to się nic nie 
bójta..”.

- Jesteście wspaniali! Nie 
dziwię się, że walczyliście 
i wygraliście. Kto o zdrowych 
zmysłach chce mieszkać 
w mieście? Tu na wsi jest ży-
cie, zdrowie, natura! – mówił 
aktor, showmen, kabareciarz 
i piosenkach Piotr Pręgowski. 

Na scenie był zabawny, 
energetyczny i zachęcił do 
wspólnej zabawy setki miesz-
kańców. Nikogo nie zraziły 
nadciągające ogromne, czar-
ne chmury, z których na 
szczęście spadł tylko symbo-
liczny deszcz. Na boisku 
w Raszówce bawili się miesz-
kańcy z całej Gminy Lubin, 
ale także i miasta oraz nasi 
sąsiedzi np. ze Ścinawy czy 
Rudnej.

- Cieszę się, że się udało! 
Bije wam brawa – mówił 
Wiesław Szostak z Lubina, 
który przez 23 lata był wój-
tem Gminy Lubin.

- Gdyby dzisiaj trzeba było 
stanąć na torach i walczyć 
o pociągi zrobiłbym to samo 

– odpowiadał sołtys Raszów-
ki Tadeusz Kosturek.

- To nie prywatne pociągi 
tu uruchomiono tylko regio-
nalne, wiec jakim prawem 
miały nie stawać w Raszów-
ce! Tu zatrzymywał się kiedyś 
i mam nadzieję, ze kiedyś tak 
znowu będzie, pociąg relacji 
Szczecin-Wrocław – dodawał 
Witold Klocek z Raszówki.

Niekwestionowaną gwiaz-
dą koncertu w Raszówce była 
rockowo-folkowa grupa  
Enej. Ze sceny płynęła ra-
dość, energia i fantastyczna 

muzyka porywająca do zaba-
wy i śpiewu. Przy wielu zna-
nych przeto Enej już po wy-
stępie i otrzymali oczekiwane 
autografy.

To były naprawdę niezapo-
mniane chwile, które można 
będzie jeszcze długo wspomi-
nać oglądając galerię zdjęć, 
do czego zachęcamy. Za 
wspaniałą organizację kon-
certu  należą się także brawa 
pracownikom i dyrekcji 
Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin! 

 (SR)  

ZAGRALIŚMY RAZEM

Ponad dwa tysiące osób bawiło się, śpiewało i oklaskiwało artystów występujących na scenie w Raszówce. Koncert pod hasłem „gramy razem” był podziękowaniem władz gminy dla mieszkańców za obronę jej granic.

FANTASTYCZNY KONCERT!

 - W ten sposób dziękujemy Wam za ogromne 
zaangażowanie i walkę o Gminę Lubin. 
Poświęcając swój wolny czas pokazaliście, że 
kochacie to miejsce i nie dacie sobie odebrać tej 
ziemi ! – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.

Występ kabaretowy przyjęty został z wielką radością 
i oklaskany gromkimi brawami. Na scenie śpiewano 
m.in. „ ..nie jest tak łatwo w kraju o dobrego wójta, 
jak macie takiego, to się nic nie bójta..”.

chę na żywioł, kiedy okazało 
się, że wystąpimy na koncer-
cie to trzeba było całość jesz-
cze dopracować i przećwi-
czyć.

Występ kabaretowy przy-
jęty został z wielką radością 
i oklaskany gromkimi bra-
wami. Na scenie śpiewano 
m.in. „ ..nie jest tak łatwo 

w kraju o dobrego wójta, jak 
macie takiego, to się nic nie 
bójta..”.

- Jesteście wspaniali! Nie 
dziwię się, że walczyliście 
i wygraliście. Kto o zdrowych 
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Piękne bochny chleba, 
wspólna modlitwa i wiele 
atrakcji dla dorosłych i dzie-
ci. Na dożynkach w Gminie 
Lubin jest zawsze coś dla 
ciała i dla ducha. Wszystkim 
dopisują humory i gorąca at-
mosfera, nie tylko z powodu 
towarzyszących imprezom 
upałów. 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY 
STÓŁ DOŻYNKOWY

Dożynkowe stoły uginają 
się od przetworów, kompo-
tów, syropów, nalewek, wa-
rzyw, owoców, świeżych wy-
pieków. Ale i wokół stołów 
zawsze dużo się dzieje, są 
piękne kwiaty, ozdoby czy 
też zabawne postacie. Jury 
zawsze ma trudny orzech do 
zgryzienia. Tegoroczny kon-
kurs na najładniejszy stół do-
żynkowy towarzyszył dożyn-

kom w Oborze. Komisja 
konkursowa, biorąc pod 
uwagę oryginalność, walory 
smakowe potraw, estetykę 
i elementy dekoracyjne, na-
grodziła Sołectwo Składowi-
ce. Pozostałe stoły dożynko-
we reprezentowane przez: 
Klub pod Garami, Sąsiadki 
Aparatki i Gospodarzy 
z Obory otrzymały równo-
rzędne nagrody finansowe. 
Nagrody w konkursie osobi-
ście wręczył wiceminister 
energii Krzysztof Kubów ży-
cząc rolnikom wszelkiej po-
myślności i obfitości.

OBORA
Mszą polową zainauguro-

wano dożynki we wsi  Obora. 
Ozdobą eucharystii był pięk-
ny, tegoroczny wieniec do-
żynkowy i chleb, który uro-
czyście przekazano na ręce 
wójta Tadeusza Kielana.

- Istotą życia jest dzielenie 
się i pomnażanie. Sens jest 
wtedy gdy mimo wielu trud-
ności nie poddajemy się, kie-
dy cieszymy się owocami na-
szej pracy i czujemy wdzięcz-
ność za każdy zbiór i dobro, 
które otrzymujemy i w za-
mian je pomnażamy – mówił 
w kazaniu ksiądz proboszcz 
Paweł Kajl. 

Zaszczyt bycia starostami 
tegorocznych dożynek przy-
padł małżeństwu Wioletcie 
i Lesławowi Taracińskim, 
którzy są rolnikami: - Była 
w tym roku susza, ale mimo 
to plony nie były najgorsze. 
Należy się cieszyć z tego co 
mamy – mówili zgodnie.

GOGOŁOWICE
W Gogołowicach także za-

proszono gości i w zabawie 
uczestniczyli przedstawicie-
le sąsiednich gmin, m.in. Ta-
deusz Samborski prezes Sto-
warzyszenia Krajobrazy 
w Legnicy oraz Joanna Pa-
lińska dyrektor Prochowi-
ckiego Ośrodka Kultury 
i Sportu. Dla wszystkich 
śpiewał zespół Rozśpiewane 
Pastuszki z Gogołowic i Ma-
rek Klisowski z zespołem 
Bawidama.  Rada sołecka 
i mieszkańcy zadbali o pysz-
ne smakołyki na stołach. 
Bardzo miłym akcentem by-
ło wręczenie specjalnych po-

dziękowań Wandzie Do-
brzyńskiej, która działa bar-
dzo aktywnie jako prezes 
stowarzyszenia na rzecz od-
restaurowania kościoła 
w Gogołowicach.

- Na sukces zawsze pracu-
je wiele ludzi, sama nic bym 
nie osiągnęła. To wyróżnie-
nie, to dla mnie bardzo duża 
niespodzianka – mówiła 
wzruszona Wanda Dobrzyń-
ska. 

W tym roku udało się wy-
remontować dach kościoła 
w Gogołowicach. W latach 
2018 - 2019 Gmina Lubin 
przeznaczyła na remont tej 
świątyni 75 tys. zł.

LISIEC
W Liścu jak zwykle dożyn-

ki miały charakter festynu 
rodzinnego. Dmuchańce, 
pyszna kiełbasa, kaszanka 
i wielkie bańki mydlane były 
główną atrakcją zabawy.

- Nie mamy w naszej wsi 
zbyt wielu rolników, więc za-
bawa dożynkowa to nie tylko 

święto plonów, ale i uroczy-
ste świętowanie zakończenia 
wakacji- mówiła sołtys Maria 
Sorokantycz. 

Festyn w Liścu obfitował 
w wiele atrakcji, a jedną 
z nich były przepyszne opon-
ki, które wyjątkowo smako-
wały Bartoszowi Chojna-
ckiemu zastępcy wójta Gmi-
ny Lubin.

Okazało się jednak, że to 
jedna z ostatnich imprez or-
ganizowanych przez sołtys, 
bowiem złożyła ona rezygna-
cję z pełnionej funkcji.

- To nie tak, że nie chcę być 
sołtysem, bo jest mi z tym źle. 
Po prostu obowiązki zawodo-
we nie dają mi czasu na do-
datkową aktywność. Jest na 

pewno wiele osób, które mnie 
godnie zastąpią i będą miały 
więcej czasu dla mieszkań-
ców- mówiła ówczesna sołtys.

OSIEK 
W Osieku, Czerńcu i Wier-

cieniu wspólną zabawę po-
przedziły uroczyste msze 
święte, podczas których 
dziękowano za tegoroczne 
plony. Każdy z poświeconych 
chlebów był później dzielony 
pomiędzy uczestników spot-

kań i jak się można domy-
ślać, ze smakiem zjadany.

W Osieku nie mogło za-
braknąć zespołu Osieczanki, 
który nadawał pięknego kli-
matu nie tylko ze sceny, ale 
i podczas biesiady, intonując 
często popularne przyśpiew-
ki. - Jesteśmy największym 
obszarowo sołectwem Gmi-
ny Lubin i bardzo dbamy 
o to, żeby symbolika doży-
nek przetrwała przez wiele 
kolejnych lat. Dziękuję za to 

m.in. naszemu kołu gospo-
dyń, radzie sołeckiej, zespo-
łowi muzycznemu. To moje 
pierwsze dożynki jako sołty-
sa, bardzo się starałem 
i wspierała mnie w tym żona. 
Dziękuje, że jesteś ze mną, 
kocham cię – mówił przejęty 
sołtys Darius Olszak.

 - Wszedłem tu w rytmach 
folklorystycznej muzyki za 
sprawą zespołu Osieczanki 
i życzę wam, tak doskona-

KOLOROWE, SMACZNE I RADOSNE 
SPOTKANIA DOŻYNKOWE
Dożynki w Gminie Lubin, to msze dziękczynne, kosze pełne warzyw i owoców oraz liczne konkursy. Najważniejszy 
dotyczy zawsze wieńców dożynkowych i ten najpiękniejszy reprezentuje zawsze gminę na obchodach 
powiatowych. Od kilku lat organizowane są także  konkursy na najpiękniejsze stoły dożynkowe.  We wrześniowym 
numerze Wiadomości Gminnych relacjonowaliśmy co działo się na dożynkach teraz ciąg dalszy sołeckich spotkań.  

Tradycyjnie już, wszyscy uczestnicy dożynkowej zabawy 
w Kłopotowie stanęli do pamiątkowej, grupowej 
fotografii i odebrali zdjęcia z ubiegłego roku.

Konkurs na najładniejszy stół dożynkowy wygrały 
Składowice

W Oborze w uroczystej mszy  świętej uczestniczył 
wójt Tadeusz Kielan, Norbert Grabowski 
przewodniczący Rady Gminy i radny Łukasz 
Kurowski. Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji dla dorosłych i dzieci.

W Gogołowicach 
śpiewał zespół 
Rozśpiewane 
Pastuszki z Gogołowic 
i Marek Klisowski 
z zespołem 
Bawidama.  

W Liścu jak zwykle 
dożynki miały 
charakter festynu 
rodzinnego.

W Osieku starostami dożynek była Justyna 
Bochenek i Arkadiusz Witek.

W Czerńcu przy bramie witały gości słomiane, 
dożynkowe kukły.
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KOLOROWE, SMACZNE I RADOSNE 
SPOTKANIA DOŻYNKOWE

łych humorów i dobrej zaba-
wy przez wiele kolejnych go-
dzin. Składam wyrazy sza-
cunku rolnikom i wszystkim, 

którzy na co dzień uprawiają 
swoje przydomowe ogródki. 
Dzięki ziemi i jej plonom, my 
możemy się cieszyć dobrym 
zdrowiem – mówił wójt Ta-
deusz Kielan.

-  Podczas święta plonów 
w sposób szczególny pochy-
lamy się nad ziemią, która 
jak matka nas karmi i jeste-
śmy jej winni miłość i szacu-
nek – dodała Zofia Marcin-

kiewicz radna Gminy Lubin.
W spotkaniu wziął udział 

także m.in. Wojciech Dziwiń-
ski radny Powiatu Lubińskiego 

i Patryk Jarkowiec radny Gmi-
ny Lubin. Da dzieci było wiele 
zabaw, konkursów i atrakcji, 
np. dmuchane zamki i strzelni-
ca a dla dorosłych smakołyki, 
dania z grilla, swojski stół oraz 
zabawa taneczna.   

CZERNIEC
W Czerńcu po mszy dzięk-

czynnej w intencji rolników, 
odprawionej przez  księdza 

Tadeusza Żurka, strażacy 
i koło gospodyń poprowadzi-
li uczestników dożynek na 
boisko, gdzie zorganizowa-

no zabawę dla wszystkich 
mieszkańców.  Przy bramie 
witały gości słomiane, do-
żynkowe kukły. Dzieci mówi-
ły wierszyki,  a sołtys Lilia 
Chudy dziękowała wszyst-
kim, którzy pomagali zarów-
no przy pleceniu wieńca, któ-
ry zdobył II miejsce w gmin-
nym konkursie, jak i przy or-
ganizacji dożynek.

Było wiele smacznych po-
traw, konkursów i zabaw. 
Mieszkańców odwiedzali ich 
sąsiedzi i przyjaciele. Paweł 
z Chocianowa przyszedł na 
dożynki ze swoją dziewczyną 
Marceliną i wspólnie nieśli 
cztery, urocze szczeniaki, 
które zrobiły furorę wśród 
najmłodszych.

- Studiujemy we Wrocła-
wiu ale moi rodzice to rolni-
cy i świętujemy razem z nimi 
zakończenie plonów – mówi-
ła Marcelina.

Dobra zabawa przy dźwię-
kach muzyki trwała do póź-
nych godzin nocnych.

WIERCIEŃ I GOLA
Tak było też w Wiercieniu 

i Goli, gdzie sołtysi i rady sołe-
ckie zaprosiły mieszkańców 

do wiejskich świetlic, na do-
skonałe przekąski i dobrą, ta-
neczną muzykę. W tych miej-
scowościach jest tylko kilku 
rolników, ale sołtysi Mirosław 
Hubka i Katarzyna Grabow-
ska, zgodnie przekonują, że 
warto jest organizować takie 
spotkania. To okazja do spot-
kania się, lepszego poznania, 
a często także do inicjacji no-
wych, ciekawych pomysłów.   

PIESZKÓW
Mieszkańcy Pieszkowa, któ-

rych przodkowie jako jedni 
z pierwszych przybyli do wsi 
tuż po wojnie, podczas doży-
nek odebrali najnowsze eg-
zemplarze książki opisującej 
dzieje i historie wsi. Niektórzy 
dopiero wtedy się o tym dowie-
dzieli, dla wielu była to dosko-
nała okazja do wspomnień.

Wszystkich uczestników 
dożynek witała słomiana ba-
ba z chłopem ogłaszając, że 
„czas po żniwach to urlopy”. 
Było wiele śmiesznych kon-
kursów i jeszcze więcej pre-
zentów i upominków. Na 
przykład członkowie Rady 
Sołeckiej otrzymali specjalne 
tabliczki w podziękowaniu za 
„tyranie w Radzie Sołeckiej”. 

KŁOPOTÓW
W Kłopotowie szefa gmin-

nego samorządu przywitano 
na ludowo, dzięki zespołowi 
Siedlecka Nuta, który umilał 
wszystkim czas pięknym wyko-
naniem pieśni. Wójt złożył 
wszystkim życzenia i podzielił 
chleb upieczony z tegoroczne-
go zboża. Nowością były spor-
towe zmagania. Drużyna sa-
morządowców dwukrotnie ule-
gła mieszkańcom podczas peł-
nego emocji przeciągania liny.

RASZÓWKA
W Raszówce uroczystości 

dożynkowe zainaugurowała 
uroczysta msza święta i ko-
rowód, któremu przewodni-
czyli starostowie dożynek 
Monika Siwak i Tomasz Tar-
gowicz. Podzielono chleb 
i wspólnie się bawiono przy 
dźwiękach muzyki, przy 
pysznych smakołykach i po-
trawach przygotowanych 
przez mieszkańców.

-Dziękuję że dbacie o tra-
dycje i organizujecie dożyn-
ki. Rok był trudny nie tylko 
ze względu na susze, ale i bo-
je które stoczyliśmy. Jeden 
o granice gminy a drugi 
o przystanki kolejowe, które 

to wy mieszkańcy Raszówki 
wywalczyliście! Pokazali-
ście, że ze zdaniem miesz-
kańców trzeba się liczyć, że 
razem jesteśmy silni! – mó-
wił wójt Tadeusz Kielan.

W zabawie dożynkowej 
w Raszówce uczestniczyły 
także trzy najstarsze miesz-
kanki sołectwa, które mają 90 
lat więcej. Wójt wręczył im 
drobne upominki i składał ży-
czenia kolejnych lat w zdro-
wiu i miłości najbliższych. 

MIŁOSNA
W Miłosnej uczestników 

dożynkowej zabawy tanecz-
nej witały tradycyjne słomia-
ne kukły baby i dziada, przy 
których można sobie było 
zrobić okolicznościowe zdję-
cie. Nowa sołtys Miłosnej 
osobiście witała wszystkich 
przybyłych gości.

- Rada  Sołecka spisała się 
na medal, za co bardzo dzię-
kuję i dopisali mieszkańcy. 
Wszyscy czekali przy tym na 
wizytę wójta i jego życzenia – 
mówiła sołtys Edyta Popiel-
ska. Pytana o pierwsze mie-
siące pracy w nowej funkcji, 
mówi że praca jest trudna, 
ale za to satysfakcjonująca. 

-Dziękuje za to, że kulty-
wujecie tradycje. Dziękuje za 
waszą ciężką pracę i jej plo-
ny. Mieszkańcy miast nie 
wiedzą jak dużo wysiłku wy-
maga rolnictwo i życie na 
wsi, ale za to daje wielką sa-
tysfakcję. Życzę wam bardzo 
udanej zabawy dożynkowej – 
mówił odwiedzający miesz-
kańców Miłosnej wójt Tade-
usz Kielan.

Salę zabaw udekorowano 
pięknym wieńcem i plonami 
z tegorocznych zbiorów. Sta-
rostą dożynek w Miłosnej był 
Paweł Niżnik członek Rady 
Sołeckiej.

Z OKAZJI DOŻYNEK, KTÓRE SĄ PODZIĘKOWANIEM ZA WY-
SIŁEK ROLNIKÓW, W GMINIE LUBIN ŚWIĘTUJĄ PRAWIE 
WSZYSTKIE SOŁECTWA, TAKŻE TE W KTÓRYCH ROLNIKÓW 
JEST NIEWIELU. TO BOWIEM OKAZJA DO WYRAŻENIA SZA-
CUNKU DLA PRACY OSÓB, Z KTÓRYCH OWOCÓW KORZY-
STAJĄ NA CO DZIEŃ WSZYSCY ORAZ DOSKONAŁA OKAZJA 
DO POZNANIA SIĘ, INTEGRACJI I ZABAWY. 

W Wiercieniu i Goli jest tylko kilku rolników, ale sołtysi przekonują, że warto 
jest organizować takie spotkania. To okazja do lepszego poznania, a często 
także do inicjacji nowych, ciekawych pomysłów.   

W zabawie dożynkowej w Raszówce uczestniczyły także trzy najstarsze 
mieszkanki sołectwa, które mają 90 lat więcej. Wójt wręczył im drobne 
upominki.

Wręczając monografię Pieszkowa wójt mówił, że warto znać historię swojej 
wsi, a jeśli czegoś w tym wydawnictwie brakuje, to zawsze można będzie je 
uzupełnić w kolejnych wydaniach.

W Miłosnej uczestników dożynkowej zabawy 
tanecznej witały tradycyjne słomiane kukły baby 
i dziada, przy których można sobie było zrobić 
okolicznościowe zdjęcie. 
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ZIMNA WODA
Wyjątkowy program arty-

styczny towarzyszył tego-
rocznemu Świętu Plonów 
w Zimnej Wodzie. Był pod-
sumowaniem tegorocznej 
batalii o zachowanie granic 
Gminy Lubin i przywrócenie 
do kolejowego rozkładu jaz-
dy przystanków w Raszówce, 
Gorzelinie i Chróstniku.

Bez wątpienia jednak 
głównymi bohaterami Świę-
ta Plonów w Zimnej Wodzie 
byli rolnicy, ponieważ to im 
dziękowano za całoroczny 
trud i poświęcenie się pracy 
na roli, dzięki czemu na na-
szych stołach nie brakuje 
chleba. Panu Bogu podczas 
uroczystej Eucharystii za te-
goroczne owoce ziemi dzię-
kował ksiądz Andrzej Toma-
szewski, proboszcz parafii 
Świętej Trójcy w Zimnej Wo-
dzie.

Impreza dożynkowa odby-
ła się w miejscowej świetlicy, 
gdzie po programie arty-
stycznym rozpoczęła się za-
bawa taneczna. Gośćmi do-
żynek byli wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan z małżonką. 
Obecny był także ksiądz pro-
boszcz oraz oczywiście 
mieszkańcy. Sołtys Aneta 
Tutko podziękowała wszyst-
kim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie uroczysto-
ści.

Dożynki były także okazją 
do pochwalenia się Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zim-
nej Wodzie swoim nowym 
nabytkiem. 30 – metrowa 
drabina naprawdę robi wra-

żenia, działa bez zarzutu, 
choć wiekiem zbliża się do 
pięćdziesiątki…

SZKLARY GÓRNE
Dziękczynna Masza polo-

wa rozpoczęła uroczystości 
dożynkowe w Szklarach Gór-
nych. Ołtarz stanął na miej-
scowym boisku, a Euchary-
stię celebrował ksiądz Paweł 
Kajl, proboszcz parafii p.w. 
Świętych Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych.

Gospodarzami uroczysto-
ści byli sołtys Ryszard Bub-
nowski i Rada Sołecka 
Szklar Górnych oraz radny 
Tomasz Fuczek, a wśród go-
ści znalazł się zastępca wójta 
Gminy Lubin Bartosz Choj-
nacki.

Na brak atrakcji z pewnoś-
cią nie narzekały dzieci. Gi-
gantyczne mydlane bańki, 
dmuchane zjeżdżalnie i mu-
zyczno-sportowe animacje – 
to tylko niektóre z nich.

Nie zbrakło oczywiście do-
żynkowych symboli – chleba 
wypieczonego z tegoroczne-
go ziarna oraz wieńca.

Imprezę zakończyła za-
bawa taneczna, która 
trwała do późnej nocy…

SKŁADOWICE
Uroczystości dożyn-

kowe połączono z Odpu-
stem, który przypadał na 
tę niedzielę w Kaplicy pw.  
Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Składowi-
cach. 

- Uroczystości dożynkowe 
specjalnie połączyliśmy 

z Mszą Odpustową. W tym 
roku ma to wielkie znacze-
nie, ponieważ ukończyliśmy 
wspólnymi siłami remont 
naszego kościoła. Dzięki 
wielkiemu wkładowi para-
fian, darczyńców ale i władz 
Gminy Lubin udało nam się 
zbudować nasz kościół pra-
wie od nowa. Miała być tylko 
wymiana dachu, a wyszedł 
remont generalny- mówił 
z uśmiechem ksiądz pro-
boszcz Jerzy Jastrzębski.

Po bardzo uroczystej Eu-
charystii, w świetlicy wiej-
skiej chleb dożynkowy po-
dzielił zastępca wójta Gminy 
Lubin Bartosz Chojnacki 
wspólnie z proboszczem.

-Ten rok był trudny dla rol-
ników, przez moje ręce prze-
szło setki wniosków związa-
nych z suszą ale wiem, że 
rolnicy z naszej gminy są sil-
ni i poradzą so-
bie nawet 
z taki-
mi 

problemami, aby dać nam 
chleb i inne dary natury, bez 
których nie bylibyśmy w sta-
nie przetrwać- mówił Bar-
tosz Chojnacki.

Zabawa przy dobrej muzy-
ce i jeszcze lepszym jedzeniu 
trwała do późnych godzin 
wieczornych.

USTRONIE
Piękny dożynkowy stół, 

wieniec a także chleb, zgod-
nie z tradycją zostały poświę-
cone przez księdza probosz-
cza Jerzego Jastrzębskiego. 
Wiele życzeń i gratulacji zło-
żyli mieszkańcom Ustronia 
m.in. wójt Tadeusz Kielan, 
Norbert Grabowski prze-
wodniczący Rady Gminy, 
Marzena Kosydor skarbnik 
gminy i Franciszek Lesicki 
przewodniczący Rady Po-
wiatowej Dolnośląskiej Izby 

Rolniczej.  Tradycyj-
ny chleb, któ-

ry spra-
wied-

li-

wie rozdzielono wśród 
uczestników, jak również 
pyszny cytrynowy tort upie-
kła mieszkanka Ustronia Ali-
cja Ostapowicz-Pielach, za 
co serdecznie dziękowała 
sołtys Justyna Curyło.

- Bardzo wiele osób anga-
żuje się w przygotowanie do-
żynek stąd nasze stoły ugina-
ją się od wielu przysmaków. 
W tym roku przygotowały-
śmy także specjalne koloro-
we, trójkątne girlandy, 
a najmłodsi mieszkańcy 
z własnej inicjatywy po raz 
kolejny prezentowali tea-
trzyk z humorystycznymi 
scenkami – mówi sołtys Ju-
styna Curyło.

Nikogo nie trzeba było na-
mawiać do zabawy. Dla 
najmłodszych przygotowano 
animacje i dmuchańce a do-
rosłym sporo frajdy sprawiło 
np. przeciąganie liny. Do-
żynki to przecież czas świę-
towania, po długim okresie 
ciężkiej pracy. 

- Zboże dotknęła susza, 
więc zbiory były słabe. Przez 
upały intensywnego podle-
wania wymagały warzywa, 
ale za to ich cena była dobra 
– mówi Beata Kasyk z Ustro-
nia. – Nasza wieś jest ma-
lowniczo położono wśród 
lasów, w związku z tym bo-
rykamy się dodatkowo ze 
stratami spowodowanymi 

przez zwierzęta leśne. 
W dożynkowej zabawie co 

roku uczestniczą najstarsi 
mieszkańcy gminy, którzy 
mają ponad 80 lat,  m.in. 
Maria Bachnik, Jadwiga 

Pniewska, Janina i Mieczy-
sław Mum. Otrzymali oni od 
wójta drobne upominki a od 
sołtys podziękowania. 

RASZOWA
Raszowa jako ostatnia 

wieś w naszej gminie święto-
wała zakończenie sezonu 
rolniczego. Miejscowa świet-
lica  wypełniła się po brzegi 
mieszkańcami i przyjaciółmi 
wsi.  Sołtys Edward Gut wraz 
z Radą Sołecką dziękowali 
rolnikom za trud, jaki włożyli 
w tym roku w swoją pracę.

W uroczystości uczestni-
czyli wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan oraz przewod-
niczącym Rady Gminy Nor-
bert Grabowski.

– Dziękuję wszystkim rol-
nikom za ich ciężką pracę, 
za tegoroczne plony i za 
chleb, który razem z panem 
sołtysem sprawiedliwie po-
dzielimy, życząc by nikomu 
nigdy go nie brakowało. 
Dziękuję także za podtrzy-
mywanie tradycji, którą jest 
organizacja uroczystości 
i zabaw dożynko-
wych.  Wszystkim rolnikom, 
ale nie tylko, bo to również 
święto ogrodników, sadow-
ników czy  pszczelarzy życzę 
samych sukcesów i jak naj-
mniej strat, które w tej bran-
ży, niestety, są nieuniknione 
– mówił wójt Tadeusz Kie-
lan.

Zabawa trwała do białego 
rana, a na stołach – jak to 
w Raszowej – królował karp 
w różnej postaci.

(RED)

DOŻYNKI 2019

-Ten rok był trudny dla rolników, przez moje ręce przeszło setki wniosków 
związanych z suszą ale wiem, że rolnicy z naszej gminy są silni i poradzą sobie 
nawet z takimi problemami, aby dać nam chleb i inne dary natury, bez których 
nie bylibyśmy w stanie przetrwać- mówił w Składowicach Bartosz Chojnacki.

Tradycyjny, piękny bochen chleba z tegorocznych zbóż, wiele 
smakołyków przygotowanych przez gospodynie oraz dużo życzeń, 
uśmiechów i zabawy. Tak wyglądało dożynkowe spotkanie mieszkańców 
Ustronia i ich przyjaciół.

Przedstawienie Teatru „Zwykli Ludzie” 
i towarzyszącego mu Zespołu „Zachęta”  
wzbudziło duży aplauz w Zimnej Wodzie. 

W Szklarach Górnych było wiele atrakcji. Gigantyczne 
mydlane bańki, dmuchane zjeżdżalnie – to tylko niektóre 
z nich.

Na stołach – jak to w Raszowej – królował 
karp w różnej postaci.
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Osieczanki na liście przebojów PRW. Głosujemy! 
Choć istnieją od niespełna 

dwóch lat  – na swoim koncie 
mają wieli sukcesów, a mało, 
które imprezy w regionie od-
bywają się bez ich udziału. 
Zespół Wokalny „Osieczan-
ki” z Osieka trafił właśnie na 
Listę Przebojów Ludowych 
Polskiego Radia Wrocław. 

W jesiennej edycji listy 
PRW rywalizuje pięć zespo-
łów, z czego trzy to debiu-

tanci: „Malinianie” z Mali-
na, „Tercet Niekoniecznie 
Geriatryczny, nie Tylko 
z Wambierzyc” i właśnie 
„Osieczanki”. 

Po kilku latach na listę 
przebojów powracają zespo-
ły „Siekiereczki” ze Starego 
Gierałtowa oraz „Czernian-
ki” z Czernej.

Głosowanie odbywa się 
telefonicznie w czasie trwa-

nia programu, tj. w niedzielę 
od godz. 7.00 do 11.00 - nu-
mer 71 339 90 60, oraz 
przez SMS-y numer 72280.

W treści należy napisać 
RW KAPELA nazwa zespo-
łu. Koszt SMS to 2,46 z VAT.

Finał edycji Jesień 2019 
odbędzie się 15 grudnia. 
Nagrodą główną w konkur-
sie jest nagranie płyty w Ra-
diu Wrocław.  

W czasy powstania stycz-
niowego przenieśli nas 
w piątkowy wieczór aktorzy – 
mieszkańcy Chróstnika i oko-
lic, czyli grupa teatralna 
z Chróstnika, która powstała 
w ramach projektu „Wybie-
ram teatr”  realizowanego 
przez Ośrodek Kultury Gmi-
ny Lubin, prezentując nowelę 
„Rozdzióbią nas kruki, wro-
ny…” Stefana Żeromskiego 
w reżyserii Piotra Poręby.  

Niezwykłe teatralne wido-
wisko stworzone przez arty-
stów oddało klimat tej poru-
szającej noweli. Opis przy-
gnębiającego jesiennego 
krajobrazu, poniewierki jed-
nego z ostatnich powstań-
ców pełen naturalistycznych 

obrazów męki zwierząt i lu-
dzi, został wzmocniony efek-
tami dźwiękowymi i wizual-
nymi, tworząc swoisty teatr 
cieni. Oszczędna narracja, 
gra świateł i sugestywne sce-
ny stworzyły ponadczasowy, 

poruszający widzów spek-
takl o skutkach każdej rewo-
lucji i jej wszechobecnej 
przemocy i dehumanizacji.

List prezydenta Andrzeja 
Dudy odczytał wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan. 

Wydarzenie zorganizował 
wspólnie z Gminną Bibliote-
ką w Raszówce, Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin w ra-

mach kolej-
nej edycji 
„Narodowe-

go Czyta-
nia”. 

***
W miejscowości Obora 

akcja nowel rozgrywała się 
w restaurowanym właśnie 
XVIII wiecznym dworze. Wi-
dowisko poprzedziła Msza 
Św. w miejscowym kościele, 
podczas której za sprawą 
lektorów, ministrantów i go-
ści w strojach z minionych 
epok czuć było, że oczekiwać 
można wyjątkowego wyda-
rzenia.  I rzeczywiście tak by-
ło. 

Po Eucharystii kostiumowy 
korowód doprowadził uczest-
ników na dworski taras, gdzie 
odbywało się widowisko. 

Mieszkańcy: Obory, 
Szklar Górnych , Szklar Dol-
nych, Osieka i Lubina prze-
czytali fragmenty ośmiu no-
wel,  wcielając się w postacie 
z epoki – głównie pozytywi-
zmu.

Tegoroczna edycja Naro-
dowego Czytania w Oborze 
pobiła rekord pod względem 
liczebności osób czytających 
– 43 ochotników podjęło się 
tego zadania, a wśród nich 
był wójt Tadeusz Kielan, któ-
ry wcielił się w postać pana 
Tomasza, mecenasa i miłoś-
nika sztuk pięknych,  szcze-
rze nienawidzącego  katary-
niarzy. 

Projekt został zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie 

Kwiaty Obory i Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Ra-
szówce filia w Oborze a dofi-
nansowany ze środków Gmi-
ny Lubin. Jego pomysłodaw-
cą i reżyserem była Patrycja 
Słota, prezes stowarzysze-
nia.  

- Wszystkim aktorom, tym 
dużym i małym, z całego ser-
ca dziękuję i gratuluję odwa-
gi scenicznej. To już piąta 
edycja oborskiej odsłony 
„Narodowego Czytania” 
i ciągle są chętni, którzy chcą 
realizować ten projekt, a na-
wet ich przybywa, o czym 
świadczy tegoroczna aktor-
ska obsada. Cieszę się, bo 
rozwijamy skrzydła. Gdy po 
raz pierwszy zgłaszaliśmy 
swoje uczestnictwo w akcji, 
trochę z nas żartowano 
w Kancelarii Prezydenta , 
oczywiście z powodu nazwy 
miejscowości i stowarzysze-
nia. Dziś budzimy zaintere-
sowanie z powodu nietuzin-
kowej oprawy wydarzenia. 
Usłyszeliśmy od pracowni-
ków kancelarii, że oczekiwa-
niu na relację z naszej akcji 
towarzyszy ciekawość, czym 
w tym roku zaskoczymy – 
mówi Patrycja Słota. 

Gratulacje i podziękowa-
nia organizatorom i aktorom 
złożył także wójt Gminy Lu-
bin. 

  (MD, PS, MG)  

NARODOWE CZYTANIE 
W GMINIE LUBIN 
W różnych miejscach, w innych scenografiach, według niepodobnych scenariuszy, ale z jednym przesłaniem, by 
zgłębiać polską literaturę. Gmina Lubin po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. 
Zaproponowane przez parę prezydencką  „Nowele polskie” czytaliśmy wspólnie w Chróstniku i Oborze. 
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Każdy maluch, 
który jest lub 
zostanie zapisany 
do biblioteki 
otrzyma książkę 
dla dzieci, kartę 
do zbierania 
naklejek za 
odwiedziny 
w bibliotece oraz 
wypożyczanie 
książek, a po 
zebraniu 
10 naklejek  
„Dyplom Małego 
Czytelnika”.

Niezwykła książka „Pierw-
sze czytanki dla…” została 
przygotowana specjalnie 
przez Instytut Książki. Trafi-
ła już do naszych gminnych 
bibliotek w Raszówce, 
Chróstniku, Księginicach, 
Miłoradzicach, Niemstowie, 
Oborze i Zimnej Wodzie , 
a w sumie do  ponad 5200 bi-

bliotek w całej Polsce. Na 
dzieci w wieku 3-6 lat czeka 
300 tysięcy wyjątkowych wy-
prawek czytelniczych. To ko-
lejny etap wielkiego projektu 
bookstartowego „Mała 
książka – wielki człowiek”. 
Do tej pory książki otrzymy-
wali młodzi rodzice na szpi-
talnych oddziałach położni-
czych oraz trzylatki, teraz 
wyprawki trafią także do 
wszystkich dzieci w wieku 
przedszkolnym. Program 
jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Zaproszenie przedszkola-
ków do bibliotek to rozwinię-
cie programu prowadzonego 
od 2017 roku. Wówczas In-
stytut Książki rozpoczął dys-
trybucję wyprawek czytelni-
czych dla noworodków 
w  szpitalach. Do połowy 
2019 roku przekazano ok. 
600 tysięcy książek. Teraz 
w bibliotekach, biorących 
udział w programie, na mło-
dych czytelników czeka wy-
jątkowy prezent – książka 
„Pierwsze czytanki dla…”, 
dostosowana pod względem 
formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i  spełniająca 
najwyższe standardy w pro-
jektowaniu pięknych i  mą-

drych książek dla najmłod-
szych. 

W starannie dobranym ze-
stawie utworów wybitnych 
polskich poetów i pisarzy 
dziecięcych znajdują się za-
równo pozycje klasyczne, jak 
i współczesne. W gronie au-
torów znajdziemy m.in. Jo-
annę Papuzińską, Wandę 
Chotomską, Czesława Jan-
czarskiego czy Hannę Janu-
szewską. W  publikacji obec-
ni są również Liliana Bardi-
jewska, Zofia Stanecka, An-
na Onichimowska, Małgo-
rzata Strzałkowska, Adam 
Bahdaj, Michał Rusinek, Ag-
nieszka Frączek, Joanna 

Kulmowa, Marcin Brykczyń-
ski, Jan Twardowski i Grze-
gorz Kasdepke – twórcy tak 
różni, jak różne są perspek-
tywy spoglądania na świat – 
nieogarniony, a przy tym po-
ciągający i pobudzający dzie-
cięcą ciekawość. Całość zo-

stała wzbogacona znakomi-
tymi ilustracjami artysty Jó-
zefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzy-
mają także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece Mały Czytelnik 
dostanie naklejkę, a po ze-

braniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dy-
plomem, potwierdzającym 
jego czytelnicze zaintereso-
wania. W wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice 
i opiekunowie – przygotowa-
na dla nich broszura infor-

macyjna „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do 
biblioteki” przypomni o nie-
ocenionej roli czytania w roz-
woju ich dziecka oraz o ko-
rzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania bi-
blioteki.

Celem projektu „Mała 
książka -wielki człowiek” 
jest systemowa poprawa sta-
nu czytelnictwa w Polsce po-
przez skoordynowane, wie-
loletnie działania na rzecz 
promocji, edukacji czytelni-
czej oraz kształtowania na-
wyku obcowania z książką 
od najmłodszych lat. Projekt 
ma zachęcić rodziców do od-
wiedzania bibliotek, które 
dzisiaj, poza udostępnia-
niem księgozbiorów, pełnią 
również funkcję nowoczes-
nych centrów kultury. Dzieci 
natomiast, wyrabiając na-
wyk czytania, poznają biblio-

tekę jako miejsce będące cie-
kawą alternatywą dla telewi-
zji i komputera. 

-Te działania mają charak-
ter kompleksowy i są nie-
zbędne do tego, by w obsza-
rze czytelnictwa w  Polsce za-
szły nie tylko zmiany znaczą-
ce, ale przede wszystkim 
trwałe – mówi prof. Piotr 
Gliński, wicepremier, mini-
ster kultury i dziedzictwa na-
rodowego. - Mamy świado-
mość, że jest to inwestycja 
w  przyszłość dzieci, ich za-
wodowy sukces oraz dobre 
relacje rodzinne i społeczne. 
Czytelnictwo to rozwój czło-
wieka – obywatela, absolut-
nie kluczowy obszar i misja 
polskiego państwa, wyma-
gająca szczególnej uwagi 
i świadomego działania – 
dodaje Piotr Gliński.

(Instytut Książki) 

Kolejna edycja ogólnopol-
skiej „Nocy Bibliotek” trady-
cyjnie odbyła się w Niemsto-
wie. Tym razem jednak miała 
zupełnie inną formę. Dla 
uczestników przygotowano 
wiele atrakcji, w tym taniec 
z instruktorką fitness oraz 
twórcze warsztaty dla dzieci… 
i nie tylko, jak się okazało.

V „Noc Bibliotek” pod ha-
słem „Znajdźmy wspólny ję-
zyk” w Niemstowie przybrała 
wymiar porozumienia między-
pokoleniowego. Na wstępie 
fragment książki „Kot, który 
zgubił dom” Ewy Nowak, pole-
canej przez organizatorów ak-
cji, przeczytał radny Gminy Lu-
bin Andrzej Olek. Dzięki war-

sztatom architektonicznym 
i edukacyjnym z robotyki oraz 
rysunku 3D wspólnie bawili się 
dorośli i dzieci. Nowoczesne 
technologie są elementem na-

szej codzienności, niezwykle 
ważne jest, aby się z nimi „za-
przyjaźnić” i „dogadać”. Dzie-
ciom przychodzi to stosunko-
wo łatwo, co udowodniły pod-
czas sobotniego spotkania. 
Wszyscy podziwiali efekty 

wspólnego działania: roboty 
z klocków Lego, okulary stwo-
rzone za pomocą długopisów 
3D oraz budowli z klocków 
drewnianych. Warsztaty sfi-
nansowano ze środków Fundu-
szu Sołeckiego wsi Niemstów.

Spotkanie zakończono sean-
sem kinowym. Zaprezentowa-
no film „Ptyś i Bil” na podsta-
wie komiksu „Ptyś i Bill” w re-
żyserii A. Charolta i F. Magnie-
ra udostępniony specjalnie na 
tę okazję przez organizatorów. 
Jak w prawdziwym kinie nie za-
brakło popcornu, ale też i pizzy 
dla każdego uczestnika „Nocy 
Bibliotek”.

Kolejna edycja za rok. Zapra-
szamy! Organizatorem ogólno-
polskiej akcji „Noc Bibliotek” 
jest Centrum Edukacji Obywa-
telskiej. Projekt współfinanso-
wany ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.  (IT)

Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu  propagującego 
czytelnictwo. Projekt Mała książka - wielki człowiek skierowany jest do wszystkich przedszkolaków. 

MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK

NA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT CZEKA 
300 TYSIĘCY WYJĄTKOWYCH WY-
PRAWEK CZYTELNICZYCH. TO KOLEJ-
NY ETAP WIELKIEGO PROJEKTU 
BOOKSTARTOWEGO „MAŁA KSIĄŻKA 
– WIELKI CZŁOWIEK”.

„Noc Bibliotek” i nowe technologie w Niemstowie

GBP W RASZÓWCE DZIĘKUJE WOLONTARIUSZKOM, 
KTÓRE POMOGŁY PODCZAS „NOCY BIBLIOTEK”: 
MAGDZIE, MAŁGOSI, NIKOLI, PATRYCJI ORAZ PANI JOLI 
ZA PYSZNE ROGALIKI, A RESTAURACJI „PAN COGITO” 
ZA UFUNDOWANĄ PIZZĘ.

Ze względu na duże zainteresowanie 
oraz liczbę uczestników impreza 
odbyła się w świetlicy wiejskiej 
w Niemstowie. Biblioteka nie 
pomieściłaby wszystkich chętnych, 
ale każdy uczestnik doskonale wie, 
gdzie ona się znajduje. 
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Dotacja dla bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce kolejny 
rok z rzędu bierze udział w programie „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
- priorytet 1”. Dzięki otrzymanej dotacji 
zakupiono nowości wydawnicze dla dorosłych, 

dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne.
W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Raszówce wraz z filiami otrzymała na zakup 

nowości wydawniczych dotację w wysokości 
7 400,00 zł. Kwota ta dała możliwość zakupu 369 
egzemplarzy książek, które trafiły do Bibliotek 
w Raszówce, Chróstniku, Księginicach, 
Miłoradzicach, Niemstowie i Oborze.
Głównym celem Priorytetu, realizowanego 
w ramach Programu Wieloletniego Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-

2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty 
bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału 
nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, 
wzrost dostępności książek, czasopism, 
multimediów, wydawnictw nutowych 
i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Zapraszamy do bibliotek!  (IT) 

KSIĄŻKI 
NOBLISTKI 
W GMINNEJ 
BIBLIOTECE

Sukces polskiej pisarki 
Olgi Tokarczuk, która zo-
stała laureatką Literackiej 
Nagrody Nobla natychmiast 
przełożył się na wzrost 
sprzedaży jej książek. 
Wszystko wskazuje na to, że 
konieczny będzie dodruk 
większości pozycji.

Wzrost sprzedaży wyniósł 
6 tys. proc. W  10 godzin 
sprzedanych zostało 12 tys. 
książek.

Olga Tokarczuk jest drugą 
Polką – po Wisławie Szym-
borskiej – która otrzymała li-
terackiego Nobla. W sumie 
pięcioro Polaków zostało 
uhonorowanych tą nagrodą: 
Olga Tokarczuk, Wisława 
Szymborska, Czesław Miłosz, 
Władysław Reymont i Henryk 
Sienkiewicz.

W związku z problemami 
roku ubiegłego w Akademii 
Szwedzkiej w tym roku przy-
znano dwie  literackie nagro-
dy za rok 2018 i 2019. Dru-
giego Nobla (za rok 2019) 
w dziedzinie literatury dostał 
austriacki pisarz i tłumacz Pe-
ter Handke.

To ogromne wyróżnienie 
dla Olgi Tokarczuk. Gratulu-
jemy sukcesu! Informujemy, 
że książki polskiej noblistki 
można wypożyczyć w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Raszówce.

(MG/WO)

Realizuje projekt Polska 
Bajeczna, podczas którego 
organizuje w miejscach postoju 
spotkania z dziećmi i młodzieżą. 
W naszej bibliotece czekali 
na niego miłośnicy wycieczek 
rowerowych, podróży i polskich 
legend. 

Polska Bajeczna to projekt po-
dróżniczy, który sam wymyślił i rea-
lizuje bibliotekarz z Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Jego celem jest pro-
mocja polskiego dziedzictwa kultu-
rowego. Odwiedza biblioteki na 
trasie swojej podróży rowerowej, 
która na mapie Polski ma kształt 
serca. 
Podczas spotkania opowiadał 
o swojej pasji jaką jest podróżowa-
nie na dwóch kółkach po Polsce. 
Mówił jak nasz kraj jest bajeczny, 
piękny, zachęcał do zwiedzania 
swoich bliskich okolic, bo jak mó-
wił „cudze chwalicie swego nie zna-
cie, sami nie wiecie co posiadacie”. 
Dzieci miały okazję przypomnieć 
sobie legendy, które znają oraz po-
znać nowe, a same opowiadały 
o atrakcjach, walorach oraz cieka-
wych miejscach Raszówki i okolic. 

Na zakończenie odbyła się ba-
jeczna sesja zdjęciowa, podczas 
której można było wcielić się w po-
stać Smoka Wawelskiego, Bazy-
liszka, Syrenki Warszawskiej, Li-
czyrzepy, rycerzy i innych. 

Każdy uczestnik na pamiątkę 
spotkania otrzymał zakładkę z logo 
projektu oraz wskazówki, jak dążyć 
do spełniania swoich marzeń.

Kolejnym 
etapem i marze-

niem Michała jest po-
dróż po Europie, w którą planuje 

wybrać się w przyszłym roku. Ży-
czymy mu spełnienia tego pragnie-
nia, spotykania na swojej drodze 
samych życzliwych ludzi, a przede 
wszystkim satysfakcji z podroży.

Mamy nadzieję, że po powrocie 
odwiedzi nas i odpowie na pytanie - 

czy bajeczna jest bardziej Polska 
czy Europa?

Miłym zaskoczeniem dla dzieci 
i gościa była wizyta lokalnej telewi-
zji oraz Radia Wrocław. 

(JN)

W 59. dniu swojej podróży po Polsce Michał Słupczyński odwiedził Raszówkę. Jest on z zawodu 
bibliotekarzem i promotorem czytelnictwa, prywatnie rowerowym podróżnikiem.

PODRÓŻ 
W KSZTAŁCIE 
SERCA
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90. urodziny 
Franciszka 
Barana
Do zacnego grona najstarszych mieszkańców Gminy Lubin, czyli 
osób liczących 90 lat i więcej, dołączył Franciszek Baran 
z Krzeczyna Wielkiego.  Piękny jubileusz świętował razem 
z licznie zgromadzoną rodziną, kilka dni później Jubilata 
odwiedził wójt Tadeusz Kielan.
Były piękne kwiaty, prezenty i przede wszystkim życzenia 
dobrego zdrowia oraz miłości i życzliwości najbliższych, których 
na szczęście Jubilatowi nie brakuje. 
Do Krzeczyna Wielkiego przyjechał w 1946 roku i zamieszkał 
u brata. Potem było wojsko i  wrócił do rodzinnych stron. 
Braterskie więzi jednak znowu wzięły górę i już na stałe, 
osiedlił się w Gminie Lubin. Pan Franciszek ma trzech synów 
i córkę, doczekał się także czworo wnuków i sześcioro 
prawnuków.
Przepracował w sumie 48 lat, w tym prawie 22 lata w lubińskim 
Defilu, później w kopalni gdzie był także instruktorem zawodu. 
Działał także społecznie i osiem lat zasiadał w Radzie Gminy 
Lubin.  Gratulujemy pięknego jubileuszu!  (SR)

Kolejna edycja gminnego konkursu wo-
kalnego już za nami. 11 października 

w Składowicach zmierzyli się ze sobą 
najmłodsi miłośnicy śpiewu. Do tego-
rocznych zmagań zgłosiło się 16 wyko-
nawców, reprezentujących trzy katego-
rie wiekowe. 

Miłym zaskoczeniem dla organizato-
rów był udział uczestników z gmin 

ościennych: Chocianowa i Pol-
kowic. W jury zasiedli Jerzy 

Kuś i Lucyna Franczak – 
kierownik artystyczny 

i solistka zespołu wo-
kalnego LEJDIS. 
Uczestnicy konkursu 
prezentowali polskie 
utwory dziecięce jak 

i nowości z polskich list 
przebojów. Poniżej pub-

likujemy wyniki konkursu 
piosenki.

(OKGL)

Świat piosenki  
  Kategoria I – Przedszkole:
I miejsce: zespół KROPELKI 
z Przedszkola im. Jana Pawła 
II w Raszówce
Wyróżnienie: Karol Niżnik 
z Przedszkola im. Jana Pawła 
II w Raszówce

 Kategoria II – Klasy I – III:
I miejsce: Alicja Ryniec ze 
Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach
II miejsce: Gabriela Róg 
z Chocianowa i Julia 
Fijałkowska ze Szkoły 
Podstawowej w Siedlcach
III miejsce: TĘCZOWY KLUB – 
Martyna i Emilia Buchowskie 
z Osieka

   Kategoria III 
– Klasy IV – VIII:

I miejsce: Kinga Szumlańska ze 
Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach
II miejsce: Natalia Boryk ze 
Szkoły Podstawowej 
w Jędrzychowie
III miejsce: Oskar Kobus ze 
Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach
Wszystkim uczestnikom 
i laureatom gratulujemy!

– Dzięki w współpracy 
z PWSZ uczestniczymy 
w akcji pomocy naszym ro-
dakom na Ukrainie po raz 
czwarty. To symboliczne 
wsparcie, ale z relacji 
uczestników wiemy, jak 

wiele radości sprawia ono 
dzieciom w Snitkowie czy 
Drohoboczu. Całym ser-
cem jesteśmy z nimi, a or-
ganizatorom dziękujemy, 
że możliwość włączenia się 
do tego projektu – mówi 

Tadeusz Kielan Kielan, 
wójt Gminy Lubin.

Wizyta wolontariuszy na 
Ukrainie potrwała do 13 
października. Dwutygo-
dniowy pobyt na Ukrainie 
łączył w sobie dwie zaplano-

wane inicjatywy: kontynua-
cję prac na cmentarzu 
w Snitkowie oraz podjęcie 
współpracy z Państwowym 
Historyczno-Kulturowym 
Rezerwatem „Nagujewicze” 
w zakresie ochrony i promo-

cji dziedzictwa kulturowego. 
Zebrane i zakupione mate-
riały podarowane zostały 
dzieciom i ich rodzinom 
z Sobotniej Polskiej Szkoły 
w Drohobyczu, z Naguje-
wicz oraz ze Snitkowa.

– W kolejną, czwartą już 
edycję naszego projektu, 
zaangażowało się wiele 
podmiotów ze środowiska 
lokalnego, społeczność 
akademicka oraz indywi-
dualne osoby. Za okazaną 
pomoc serdecznie dzięku-
jemy –  mówi dr Beata 
Skwarek, koordynująca 
akcję wparcia dla Polaków 
mieszkających na Ukrai-
nie.  (MG) 

Zeszyty, kolorowa bibuła, kredki, farby, bloki rysunkowe, flamastry i długopisy – to tylko część materiałów szkolnych 
przekazanych przez Gminę Lubin, która trafiła do naszych najmłodszych rodaków mieszkających na Ukrainie.

POMAGAMY 
RODAKOM 
NA UKRAINIE 
Gmina po raz kolejny 
włączyła się do 
akcji Stowarzyszenia 
„Wspólnota 
Akademicka” 
i Państwowej  Wyższej 
Szkoły Zawodowej 
im. Witelona 
w Legnicy „Pomagamy 
rodakom na Ukrainie, 
z pamięcią o poległych 
Kresowiakach”.
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Swoją podróż seniorzy 
rozpoczęli od zwiedza-
nia Skansenu w Ochli. 
Zobaczyli tam wielobu-
dynkową zagrodę prze-
niesioną z Krobielewa 
w zachodniej Wiel-
kopolsce. Muzeum 
w swoich zbio-
rach posiada 80 
zabytkowych 
obiektów. Zaj-
muje 13 ha, na je-
go terenie znajdu-
je się dydaktyczna 
ścieżka przyrodni-
cza z bogactwem fau-
ny i flory.

Uczestnicy wyciecz-
ki zwiedzili także od-

budowany w 2007 ro-
ku przedwojenny 
Ogród Botaniczny 
w Zielonej Górze. 
W kolekcji ogrodu bo-
tanicznego znajduje 

się około 500 gatun-
ków i odmian roślin.  

Zwieńczeniem wy-
cieczki była wizyta 
w Winnicy Kinga założo-
nej w 1985  roku. Senio-

rzy degustowali win, 
konfitury winogronowej 
oraz innych przetworów 
z winogron produkowa-
nych przez właścicieli. 

(MP, fot Janina Mucha)

STRONA SENIORA

SENIORZY NA WINOBRANIU 
Uczestnicy wycieczki mogli z 
bliska przyjrzeć się tradycyjnej 
uprawie winorośli oraz wziąć udział 
corocznych obchodach Święta 
Wina. Niespodziewanie była także 
dodatkowa promocja Gminy Lubin. 
Przewodniczącą Rady Seniorów 
Gminy Lubin Janina Mucha wraz z 
Heleną Badorą z Chróstnika udzieliły 
wywiadu dla Radia Zielona Góra.

Międzynarodowe Senioralia 
na ulicach Krakowa

Podczas jednego 
z największych wyda-
rzeń integrujących śro-
dowiska seniorów z ca-
łej Polski, nie zabrakło 
licznej grupy przedsta-
wicieli Gminy Lubin.

Pod koniec październi-
ka nasi seniorzy wyruszy-
li na VI Międzynarodowe 
Senioralia. Na ulicach 
Krakowa było około 
dwóch tysięcy uśmiech-
niętych i szczęśliwych se-
niorów z ponad 50 miast i  
pięciu państw. 

VI Międzynarodowe 
Senioralia w Krakowie 
rozpoczęły się Mszą 
Świętą w Kościele Maria-
ckim. Później  ulicami 
przeszła tradycyjna, bar-
wna i uroczysta parada  
pod hasłem „Senior ma 
moc”, w której oprócz se-
niorów z całej Polskim, 
wzięli udział reprezen-
tanci z Litwy, Białorusi, 
Rosji oraz Ukrainy. 
Mieszkańcy Gminy Lu-
bin  byli bardzo widoczni 
dzięki specjalnym tabli-
com, zielonym kapelu-

szom i balonom oraz uro-
czym wiankom.  

Celem parady było 
podkreślenie mocy i po-
tencjału seniorskiego, 
zachęcenie do aktywno-
ści, rozwoju oraz współ-
pracy międzypokolenio-
wej. Specjalne wykłady 
i inne atrakcje zorgani-
zowano w krakowskim 
Kinie Kijów. Nasi senio-

rzy znaleźli także czas 
na zwiedzanie Starego 
Miasta i najważniejszej 
trasy turystycznej Kra-
kowa – Drogi Królew-
skiej. Na zakończenie 
odbyły się międzypoko-
leniowe tańce z udzia-
łem przeszło 80-letniej 
DJ Viki, czyli Wirginii 
Szmyt. 

(RED)

Dzięki wsparciu samorządu grupa 55 seniorów z terenu Gminy Lubin więzła udział w Winobraniu w Zielonej Górze.

„Bezpieczny Senior” 
– III edycja w Bibliotece 
w Niemstowie

Jak uchronić przed oszustami, którzy ko-
rzystają z tak zwanej metody „na wnuczka”, pró-
bują sprzedać drogi kredyt czy używają tożsamo-
ści innych osób, by wyłudzić od nas pieniądze? To 
tylko niektóre tematy spotkania, zorganizowane-
go 1 października 2019 r. w Ogólnopolskim Dniu 
Seniora w Bibliotece w Niemstowie.

W spotkaniu z seniorami udział wzięło udział wie-
lu prelegentów. Młodszy aspirant Anna Szajbler 
z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zwróciła 
m.in. uwagę słuchaczy na oszustów, mł. brygadier 
Marek Maślej z Państwowej Straży Pożarnej w Lu-
binie przedstawił zagrożenia związane z rozpoczę-
tym właśnie sezonem grzewczym. Joanna Bogdzie-
wicz – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lubinie opowiedziała o sposobie kontak-
towania się z podopiecznymi – w jaki sposób spraw-
dzać tożsamość osób podających się za przedstawi-
cieli różnych instytucji. Sylwia Łucka i Grzegorz Ra-
duchowski – pracownicy Banku Santander w Lubi-
nie podzieli się swoimi doświadczeniami w pracy 
opowiadając o różnych działaniach oszustów. 

(oprac. GBP)



²² SPORT

Zawody łucznicze w Karczowiskach

Piękna pogoda przywita-
ła uczestników corocznego 
turnieju łuczniczego 
w Karczowiskach. Ponad 

50 osób stanęło do walki 
o puchar Przewodniczące-
go Gminy Lubin. 

Turniej odbył się 

w trzech kategoriach: ko-
biety, mężczyźni oraz mło-
dzież. Zawody tradycyjnie 
odbyły się na torach strzel-

niczych prężnie działające-
go klubu LZS SZS Ra-
szówka, na którego czele 
stoi zasłużony dla tej dy-
scypliny sportu trener Je-
rzy Dzikowski. Klub pod 
okiem trenera prężnie się 
rozwija i przy wsparciu 
sponsorów i gminy rośnie 
w siłę.

Nagrody i wy-
różnienia wrę-
czał Przewodni-
czący Rady 
Gminy Norbert 
Grabowski. Sę-
dzią głównym 
zawodów była 
Katarzyna Sza-
łańska.  (JT)

WYNIKI TURNIEJU
Kobiety
 Sieradzka Magdalena 
– 84 pkt.
 Kożewników Helena 
– 78 pkt.
 Sobiegraj Ewa - 78 pkt.
 Anopczenko Magdalena 
– 77 pkt.

Młodzież do lat 14
 Wójcik Jakub – 85 pkt.
 Wachowski Karol 
– 76 pkt.
 Piotrowiak Bartosz 
– 69 pkt.
 Piotrowicz Hubert 
– 69 pkt.

Mężczyźni
 Sędzikowski Dariusz 
– 84 pkt.
 Sieradzki Wojciech 
– 82 pkt.
 Posłuszny Jan 
– 81 pkt.
 Tadla Jerzy – 80 pkt.

Sezon letni 
zakończony 
medalami
W Legnicy odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska Seniorów 
w Łucznictwie. Startowali w nich łucznicy LZS SKS Raszówka 
zdobywając cztery medale. 
Najlepiej spisała się Ewa Puchalska w łukach gołych i drużyna 
w łukach bloczkowych w składzie: Mateusz Posłuszny, Mariusz 
Walada, Jerzy Dzikowski zdobywając srebrne medale. 
Natomiast brązowe medale zdobyli Bogdan Pachulski w łukach 
gołych (bez celownika) i druga drużyna w łukach bloczkowych 
w składzie: Szymon Marczak, Paweł Karszewski, Stanisław 
Włodarczyk.  W mikście w łukach olimpijskich Magdalena 
Sieradzka i Mateusz Musiatowicz ( juniorzy młodsi) zajęli szóste 
miejsce. Indywidualnie najlepiej spisał się Mateusz Posłuszny 
piąty w łukach bloczkowych, Magdalena Sieradzka siódma 
a Mateusz Musiatowicz ósmy w łukach olimpijskich. Tymi 
zawodami łucznicy zakończyli sezon letni. 14 grudnia 2019 
roku rozpoczynają sezon halowy 2019/2020 zawodami 
w Świebodzicach.   (JD) 

Na kortach tenisowych w 
Karczowiskach spotkali się 
miłośnicy tenisa ziemnego. 
Rozegrano pierwszą część 
zawodów o Puchar Wójta 
Gminy Lubin - turniej indy-
widualny. W finale doszło do 
bratobójczego pojedynku, w 
którym po bardzo emocjo-
nującym meczu Tomasz Tar-
gowicz pokonał swojego 

młodszego brata Radosława 
5:7 6:2 6:4.

WYNIKI KOŃCOWE TURNIEJU:
 Tomasz Targowicz
 Radosław Targowicz
 Carlo Janiszak
Nagrody w imieniu wójta 

Gminy Lubin wręczał radny 
Marcin Nyklewicz. 

 (JT)

TURNIEJ TENISA 
O PUCHAR WÓJTA 
GMINY LUBIN  
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29 osób wzięło udział w V 
Mistrzostwach Strzele-
ckich o Puchar Wójta Gmi-
ny Lubin rozgrywanych 
w kategoriach indywidual-
nych i zespołowych. Wyniki 
sportowych zmagań przed-
stawiają się następująco:

ZESPOŁOWO
 Bukowna 346 pkt.
 Raszowa 313 pkt.
 Chróstnik 305 pkt.
 Osiek 285 pkt.
 Krzeczyn Wielki 284 pkt.

DWUBÓJ STRZELECKI
 Kosobucki Damian 137 
pkt. Bukowna
 Białosiewicz Elżbieta 129 
pkt. Chróstnik
 Grzela Marian 128 pkt. 
Krzeczyn Wielki
 Hankus Andrzej 127 pkt. 
Raszowa
 Buchowska Liliana 122 
pkt. Osiek
Karabinek pneumatyczny
 Białosiewicz Elżbieta 77 
pkt. Chróstnik
 Kosobucki Damian 67 pkt. 
Bukowna

 Grzela Marian 67 pkt. 
Krzeczyn Wielki
 Kosobucka Anna 67 pkt. 
Bukowna
 Buchowska Liliana 65 pkt. 
Osiek

PISTOLET PNEUMATYCZNY
 Kosobucki Damian 70 pkt. 
Bukowna
 Hankus Andrzej 67 pkt. 
Raszowa
 Werda Andrzej 64 pkt. Osiek

 Grzela Marian 61 pkt. 
Krzeczyn Wielki
 Kosobucka Barbara 58 
pkt. Bukowna
Sędzią głównym zawo-

dów był Stanisław Pacz-

kowski. Nagrody i wyróż-
nienia w imieniu wójta 
Gminy Lubin wręczał rad-
ny Jerzy Tadla.

  (JT)

V zawody strzeleckie Gminy Lubin 

Turniej odbywał się w kategorii drużynowej oraz 
indywidualnej. W kategorii indywidualnej najlepsze 
miejsca zajęli:
 1. Nikola Dziubak SP w Niemstowie
 2. Jakub Smaga SP w Raszówce
 3. Magdalena Buszkiewicz SP w Niemstowie
 4. Gracjan Siemczonek SP w Krzeczynie Wielkim
 5. Mateusz Przystupa SP w Krzeczynie Wielkim

KLASYFIKACJA W KATEGORII DRUŻYNOWEJ:
 1. SP w Niemstowie
 2. SP w Raszówce
 3. SP w Krzeczynie Wielkim
 4. SP w Siedlcach
 5. SP w Szklarach Górnych
Zawody przebiegały w bardzo miłej atmosferze i 

miejmy nadzieję, że Międzyszkolne Zawody Strzele-
ckie na stałe wpiszą się do imprez sportowych Gminy 
Lubin. 

(SG)

Mistrzyni wspinaczki 
Gminy Lubin

Aleksandra Jeremiejko z Krzeczyna Wielkiego została 
mistrzynią Gminy Lubin VI Memoriału Iwony Buczek we 
Wspinaniu na Trudność. Ola była także najlepszą zawod-
niczką wśród reprezentantów Stowarzyszenia Miłośników 
Gór w Lubinie, a w  klasyfikacji generalnej kobiet zajęła 
dziewiątą pozycję.

W memoriale wzięli udział zawodnicy z całej Polski m.in. 
Zielonej Góry, Wrocławia, Katowic, Poznania, Krakowa i  Lubi-
na. Do udziału w zawodach nie zniechęciła zawodników wyjąt-
kowo nieprzyjemna i zmienna tego dnia pogoda.

– Nasza gmina po raz kolejny została partnerem Memoriału 
Iwony Buczek, ponieważ wspinaczka to piękna dyscyplina, 
którą warto promować. Gratuluję pani Aleksandrze zwycięstwa 
w gminnej kategorii i bardzo wysokiej pozycji w klasyfikacji ge-
neralnej. Obserwując uważnie jej karierę nie miałem wątpliwo-
ści, że tak się stanie, co zresztą powiedziałem naszej zawod-
niczce jeszcze przed startem. Namawiam gorąco mieszkańców 
naszej gminy do zainteresowania się wspinaczką i wykorzysta-
nia możliwości Stowarzyszenia Miłośników Gór, z którym nasz 
samorząd współpracuje od dawna – mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

Na zwycięzców Memoriału czekała pula nagród o wysokości 
ponad 6 tysięcy złotych    i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

– Kielich jest wymagającym obiektem a Marcin Wszołek na-
kręcił naprawdę wyczynowe drogi. Jestem zadowolona ze swo-
jego pierwszego przejścia, udało mi się zakończyć drogę, jed-
nak druga była dla mnie za trudna. Tym bardziej gratuluję kole-
żankom i kolegom, którzy pokonali Kielich i w eliminacjach i w 
finałach  – podsumowała Aleksandra Jeremiejko.

Podczas Memoriału przeprowadzono także Meeting Highli-
nowy. Specjalna taśma o długości ok. 200 m połączyła dwa wie-
żowce. Przejście po niej, zwłaszcza przy wiejącym wietrze, to 
była nie lada sztuka. Całego hika zaliczył tylko Adam Kamiński.

MIĘDZYSZKOLNE 
ZAWODY 
STRZELECKIE 
Po raz pierwszy odbyły się Międzyszkolne Zawody Strzeleckie 
Gminy Lubin w Strzelnicy LOK. Szkoły reprezentowane były przez 4 
zawodników (2 dziewczynki i 2 chłopców). Cieszy fakt, że na zawodach 
pojawili się reprezentanci wszystkich szkół. Nad profesjonalną obsługą 
turnieju czuwali instruktorzy i sędziowie strzelectwa sportowego.  
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  6/2019 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„DOŻYNKI ŚWIĘTO PLONÓW”.  Nagrodę otrzymuje Justyna Tarnowska 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 listopada. 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. 

Kelner, hej, kelner! 
- Słucham pana... 
- Nie odpowiada mi ta zupa. 
- A o co ją pan pytał?

***
Urzędniczki popijają kawę i 
gawędzą:
- Wiesz - mówi jedna. - Ja to 
jednak jestem naprawdę dobrą 
kobietą. Na przykład wczoraj na 
spacerze dałam żulowi 10 złotych.
- Tak? A co na to twój mąż?
- Krzywił się, że mało, ale 
podziękował!

***
W tramwaju starszy pan 
narzeka:
- Co za czasy, co za ludzie, co za 
maniery!
- Ale o co panu chodzi, przecież 
pan siedzi?
- Ja - tak, ale moja żona cały czas 
stoi!

***
Wchodzi ojciec do pokoju syna. 
Syn coś tam przegląda na 
komputerze. 
- Siema, młody. Słuchaj, 

nadeszła pora, żebyśmy 
porozmawiali o seksie. 
- Ale tato! Przecież ja mam 28 lat! 
- No właśnie. Jak to bezpiecznie 
oglądać na komórce?

***
Idzie dresiarz ulicą, a tu nagle 
zza krzaków wyskakuje policjant. 
Policjant pyta się: 
- Imię? 
- Jan 
- Nazwisko? 
- Kowalski 
- Adresik? 

- A dresik to ja mam zajebisty.
***

Rozmawia dwóch kolegów i jeden 
mówi do drugiego:
- Co będziesz robił w weekend?
- Wpierw to idę kupić sobie 
okulary.
- A później?
- Zobaczę.

***
Dwóch mężczyzn rozmawia przy 
wódeczce: 
- Chyba rozejdę się ze swoją żoną. 
- Dlaczego? 

- Ciągle marudzi. Od siedmiu 
miesięcy wciąż zawraca mi głowę 
tym samym! 
- Czym? 
- Żebym wyniósł choinkę do 
śmietnika.

***
Policjant zatrzymuje kierowcę 
jadącego z nadmierną 
prędkością. 
- Nadmuchajcie w balonik! 
- Panie władzo, muszę? 
- A chcecie żebym zrobił to za 
was? Wtedy, to już na pewno 

stracicie prawo jazdy!
***

Pacjent ustala szczegóły 
dotyczące operacji:
- A ile będzie kosztować narkoza? 
- pyta.
- 1200 złotych - odpowiada 
anestezjolog.
- 1200 złotych za to, żeby mi się 
film urwał? Trochę za drogo, nie 
sądzi pan?
- Nie. Urwany film dostaje pan 
gratis. Opłata jest za to, żeby 
znowu zaczął się wyświetlać...

POZIOMO:
8 – Ukazane w Moralności Pani Dulskiej; 16 – Narada, spotkanie;  17- Historyczna wyspa grecka; 21- Siatkarski klub z 
Bełchatowa;  22 – Srebrzy skronie;  23 – Zdobywca Meksyku; 24 – Żyje, nie roślina; 26 – Sergio, reżyser spaghetti westernów; 
27 – Polski satyryk;  28 – Francuski dramatopisarz, autor m.in. Fedry; 29- Zimowy ptak; 30 - Zimozielony krzew; 32 – nie 
góra; 34 – Góra śniegu; 36 – Szyje; 39 – bada ruch gazów;  42 – Niedopałek; 44 – Miejsce pochówku znaczącej osoby; 46 – 
Bierwiono; 47 – Russel… aktor australijski; 48 – Upust;  50 – Arteria krwionośna;  52 – Ratunek; 55 – Wielka lub Mała na 
Morzu Śródziemnym; 56 - Zespół Grechuty;  58 – Potomek Lewiego; 59 – Metal;  60 - Mieszka w USA;  61 – brak rozwagi; 64 
– Wewnętrzny dziedziniec w pałacu;  66- Opieka; 67 – Ster w samolocie; 68 - Towarzyszka Apollina;  69 -  Forma literacka lub 
literacko-naukowa, prezentująca punkt widzenia autora; 70 – Mierzy głębokość wody; 71 - Niebieski barwnik.

PIONOWO:
1 – Popularnie: akacja; 2 – Gruba gałąź, 3 – Płyn; 4 – Można ją nucić; 5- Droga; 6 – Meryl, aktorka; 7 – Wyrazy wdzięczności; 
8 – Otrzymywanie w spadku; 9 – Szybkostrzelny na Dzikim Zachodzie; 10 – Rzeka ma dwa; 11 – Południowoamerykański 
struś; 12 – Żył w Labiryncie; 13 - Roślina należąca do rodziny bobowatych; 14 – Łysogłowy; 15 – Dolna lub górna część ust; 
18 – Maszkara, 19 – W ręku króla; 20 – Odrobina; 25 - Zabezpieczenie posagu przez męża i odwzajemnienie za niego; 31 – 
Korozja; 33 – Toń; 35 -  Miejsce pozyskiwania soli; 37 – Zuch; 38 – Inwalidztwo; 40 – Dotykanie; 41 – Rzeka w Szczecińskiem; 
43 -  Przynosi ukojenie lub zadowolenie; 44 – Produkt w produkcji cukru;  45 – Gospoda, zajazd; 49 – Trawa; 50 – Zawartość 
dzieła; 51 – Konieczność;  53 – Spalił Rzym; 54 – Ukochana Tristana; 55 – Kulig; 57 – nadejdzie za 5 miesięcy; 62 – Potrójny 
tlen; 63 – Nocny motyl; 64 – Amerykański dziko żyjący kot; 65 – Rynek, bazar;

LITERY Z ZACIENIONYCH PÓL CZYTANE W KOLEJNOŚCI STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.


