
NowoczesNe 
boiska 

w Miłosnej i karczowiskach 
postały nowoczesne 
boiska wielofunkcyjne 
o nawierzchni 
poliuretanowej. wyposażone 
zostały w elementy 
pozwalające na grę 
w koszykówkę, piłkę ręczną 
i siatkówkę. zadania 
obejmowały wyrównanie 
istniejącej płyty asfaltowej 
boiska oraz budowę 
systemu odwodnienia, jak 
również zakup i montaż 
małej architektury oraz 
piłkochwytów.  str. 4 

70 lat 
MiNęło… 
Jubileusz 
szkoły 

Podwójny jubileusz 
obchodzi w tym roku szkoła 
Podstawowa w Raszówce. 
to siedemdziesięciolecie 
jej istnienia, jak również 
pięciolecie nadania imienia 
orła białego. w latach 
1949 – 2019 mury szkoły 
opuściło prawie dwa tysiące 
absolwentów.
 str. 7 

złote  
gody 

burz, a czasem nawet 
nawałnic w życiu uniknąć 
się nie da. Najważniejsze 
jednak, by wyjść z nich cało, 
wyciągnąć wnioski i iść 
dalej. to właśnie udało się 
trzem parom z gminy lubin, 
którym medale  Prezydenta 
RP za długoletnie pożycie 
wręczył wójt gminy lubin 
tadeusz kielan.
 str. 15
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biuletyN iNFoRMacyJNy sFiNaNsowaNy ze ŚRodkÓw gMiNy lubiN 

gminy lubin
issN 2449-786X

Starosta Adam Myrda musi uporać się z nielegalnym składowiskiem w Kłopotowie, na którego powstanie osobiście 
wyraził zgodę, a prezydent Lubina robert raczyński podjąć konkretne działania, by zlikwidować odór unoszący 
się z miejskiego wysypiska. Znowelizowana ostatnio ustawa o odpadach nie pozostawia, co do tego, żadnych 
wątpliwości, choć apel podjęty ostatnio przez miejskich radnych dowodzi, że nie wszyscy zrozumieli intencję 
ustawodawcy. - Zastanawia mnie czy prezydenccy radni nie rozumieją nowych zapisów ustawy, czy celowo 
wprowadzają w błąd mieszkańców – zastanawia się Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.   Str. 3

Starosta Lubiński przed poważnym problemem!

Śmieci muszą 
zniknąć 

Gmina Lubin  
pamięta!
Historyczny korowód, spotkanie pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego oraz widowisko 
muzyczno-multimedialne „Pamiętamy” – tak Gmina 
Lubin uczciła 101. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  Uroczystości odbyły się w Szklarach 
Górnych, gdzie przed rokiem stanął Obelisk 
Niepodległości. 

Str. 10-11
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PRZYSŁOWIA NA 
LISTOPAD

Gdy zamarznie pierwszego 
grudnia wyschnie niejedna 
studnia 

***
Gdy na początku grudnia 
pogoda stała zima będzie długo 
biała.

***
Barbara po wodzie święta po 
lodzie.

***
Piąty grudzień stycznia czyni 
znaki, szósty grudzień luty 
przepowiada, siódmy grudzień 
o marcu gada.

***
Jeśli w grudniu często dmucha, 
to w marcu i kwietniu plucha.

***
Święty Ambroży zimy 
przysporzy.

***
Po suchym grudniu sucha 
wiosna bywa i pogoda we żniwa.

***
Grudzień to miesiąc zawiły, 
czasem srogi, czasem miły.

***
Suchy grudzień stoi za to, że 
sucha będzie wiosna i suche 
lato.

***
Święta Łucja głosi, jaką pogodę 
styczeń przynosi.

***
Taką pogodę Nowy Rok 
przynosi, jaka na Jana od 
Krzyża się głosi.

***
Grudzień zimny, śniegiem 
przykryty, daje rok w zboże 
obfity.

***
Dzień świętego Makarego 
pewnie przepowiada, czy we 
wrześniu pogoda, czy też ciągle 
pada.

***
Jaka pogoda Tomaszowa, taka 
będzie i majowa.

***
Grudzień ostro mrozi drogi, 
wieprze bije, drwa znosi dla 
zimowej trwogi.

***
Gdy w Narodzenie pogodnie, 
będzie tak cztery tygodnie.

***
Jeśli w pierwszy dzień po 
Narodzeniu dopiekało, będzie 
zima długo białą.

***
Jaka pogoda w Szczepana 
panuje, taka na luty nam się 
szykuje.

***
Dzień Sylwestrowy pokaże czas 
lipcowy.

aktuaLnoŚci

Dzień Pracownika Socjalnego
Wszystkim pracowniom socjalnym, a w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubinie składam wyrazy szacunku, uznania i podziękowania za pełnioną służbę,  
za wyjątkową wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i profesjonalizm, którego dowód  

dajecie Państwo każdego dnia.  
Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy,  

codziennego szacunku, poważania i wytrwałości  
oraz sukcesów i radości  

w życiu osobistym.  
Tadeusz Kielan  

Wójt Gminy Lubin 

W Lubinie czterokrot-
nie, a Polkowicach, Grę-
bocicach czy Chociano-
wie prawie dwukrotnie 
wzrosną od 1 stycznia 
2020 r. ceny za odbiór 
odpadów.  Stawki za 
śmieci rosną w całym 
kraju, a niechlubne re-
kordy bije województwo 
mazowieckie. W miej-
scowości Marki opłata za 
śmieci zmieszane wzro-
sła z 17 zł do 67,50 zł, 
a za segregowane z 8 zł 
na 32 zł.

Podwyżki czekają także 
mieszkańców Gminy Lu-
bin. – Zbyt wcześnie, by 
mówić o ich skali. Jesteśmy 
w trakcie rozstrzygania 
przetargu, który ma wyło-
nić wykonawcę odbioru 
odpadów. Uzyskana cena 
pozwoli nam skalkulować 
opłatę. Zrobimy wszystko, 
by podwyżka była jak naj-
mniej odczuwalna dla 
mieszkańców – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. Ręce samorządom 
wiąże orzeczenie Regional-

nej Izby Obrachunkowej, 
która twierdzi, że samorzą-
dy nie mogą partycypować 
w kosztach odbioru odpa-
dów.

- Zgodnie z przepisami 
art. 6r w/w ustawy system 
gospodarowania odpada-
mi komunalnymi zorgani-
zowany przez gminę powi-
nien się samofinansować, 
co przekłada się na obo-

wiązek ustalania wysoko-
ści ponoszonych przez 
mieszkańców gminy opłat 
na poziomie zabezpiecza-
jącym pokrycie kosztów 
funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpada-
mi komunalnymi – to sta-
nowisko kieleckiego RIO.

Ceny za odbiór odpadów 
rosną w Polsce od 1 stycz-
nia 2018 r., kiedy weszło 

w życie rozporządzenie Ra-
dy Ministrów z dnia 6 mar-
ca 2017 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie 
opłat za korzystanie ze śro-
dowiska, a następnie ob-
wieszczenia Ministra Śro-
dowiska w sprawie wyso-
kości stawek opłat za ko-
rzystanie ze środowiska na 
2019 i 2020 rok, które 
znacznie podniosły tak 
zwaną „opłatę marszał-
kowską” za składowanie 
odpadów komunalnych . 
To ona w dużej mierze od-
powiada za wzrost kosztów 
odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów, a przez ostat-
nie 4 lata wzrosła aż kilku-
krotnie. W 2014 r. jednost-
kowa stawka opłaty dla po-
zostałości z sortowania wy-
nosiła 73,60 zł za 1 tonę - 
obecnie opłata ta wynosi 
170 zł, a w roku 2020 bę-
dzie to aż 270 zł (oznacza 
to, że firma, która przyjęła 
na składowisko 100 tys. 
ton odpadów w 2014 zapła-
ciła 7,36 mln zł, podczas 
gdy w 2020 roku zapłaci 
prawie 20 mln więcej).

Do pozostałych przy-
czyn wzrostu opłat za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi należy zali-
czyć również m.in. wzrost 
ilości odpadów odbiera-
nych od mieszkańców oraz 
wzrost cen paliw, kosztów 
transportu, płac minimal-
nych itp.

Nowelizacja przepisów 
zobowiązuje wszystkich 
mieszkańców do segrego-
wania odpadów. Segrega-
cja nie będzie już dla 
mieszkańców wyborem, 
a obowiązkiem -  składa-
nych deklaracjach nie bę-
dzie można zaznaczyć in-
nej możliwości gromadze-
nia odpadów.

Na  zwolnienie z części 
opłaty  będą mogły liczyć 
gospodarstwa jednoro-
dzinne, które mają kompo-
stownik.

Obecnie przygotowywa-
ne są uchwały, które dosto-
sują obecnie obowiązujący 
system gospodarowania 
odpadami do nowych prze-
pisów.

(MG)

To był dzień niezapomnia-
nych wrażeń dla maluchów 
z Klubu Dziecięcego w Krze-
czynie Wielkim. Dla większości 
z nich Dzień Pluszowego Misia 
był pierwszym w życiu. Po raz 
pierwszy obchodzono go także 
gminnym klubiku. 

Wszystkie maluchy przyszły 
do żłobka z ulubioną przytulan-
ką, z którą  świętowały Dzień Mi-
sia, a opiekunki  i rodzice zadba-
li, by atrakcji nie zabrakło. 
Oprócz gier i zabaw były także 
misiowe babeczki upieczone 
przez jedną z mam. 

 (MG) 

Dzień Pluszowego Misia 

Drastyczne podwyżki cen za odbiór odpadów

obowiązkowa seGreGacja
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Prezydent Lubina 
robert raczyński 
musi podjąć kon-
kretne działania, 
by zlikwidować 
odór unoszący 
się z miejskie-
go wysypiska, 
a starosta Adam 
Myrda uporać się 
z nielegalnym 
składowiskiem 
w Kłopotowie, 
na którego po-
wstanie osobiście 
wyraził zgodę. 
Znowelizowana 
niedawno ustawa 
o odpadach nie 
pozostawia, co 
do tego, żadnych 
wątpliwości, 
choć apel podjęty 
ostatnio przez 
miejskich rad-
nych dowodzi, że 
nie wszyscy zro-
zumieli intencję 
ustawodawcy. 

- Chwała ustawodawcy, za 
to, że natychmiast zareago-
wał – mówiła na ostatniej se-
sji przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Lubinie Bogu-
sława Potocka. 

Zadowolenia ze zmiany 
przepisów nie ukrywał także 
wiceprzewodniczący rady. 
Tomasz Górzyński domaga 
się natychmiastowej likwi-
dacji nielegalnego składowi-
ska w Kłopotowie, stając jed-
nocześnie w obronie miej-
skiego wysypiska, które choć 
śmierdzi i spędza sen z oczu 
mieszkańcom Lubina, to 
jednak – co podkreśla wice-
przewodniczący – działa le-
galnie. 

- Mi nie śmierdzi, ja miesz-
kam w takim miejscu, że nie 
śmierdzi. Nie mam proble-
mu ze smrodem, ani z Kłopo-
towa, ani z Lubina. Ja mam 
problem z tym, że w Kłopoto-
wie znajduje się nielegalne 
składowisko. Nie wiemy czy 
nie znajdują się tam toksycz-
ne odpady. To jest nielegalne 
wysypisko, które nam zagra-
ża. Ja mam dzieci – mówił 
wiceprzewodniczący Gó-
rzyński, przekonując do 
przyjęcia apelu w sprawie 
usunięcia odpadów z Kłopo-
towa. 

Apel owszem, zasadny jest 
bez wątpienia, jednak adre-
sat niewłaściwy. Głosami 
radnych prezydenckiego klu-
bu Lubin 2006 skierowano 
go do… wójta Gminy Lubin, 
choć ustawa nie pozostawia 
wątpliwości, że odpowie-
dzialny za to jest Starosta 
Lubiński Adam Myrda, który 
w 2014 r.  wydał decyzję ze-
zwalającą na 
zbieranie 
odpadów  
Kłopotowie. 

- Zastana-
wia mnie czy 
prezydenccy 
radni nie ro-
zumieją no-
wych zapisów ustawy, czy 
świadomie wprowadzają 
w błąd mieszkańców. One nie 
dają możliwości dowolnej in-
terpretacji. Organem właści-
wym do usunięcia odpadów 
jest organ, który wydał decy-
zję na funkcjonowanie skła-
dowiska, a wydało ją staro-
stwo! Jeśli apel dotrze do nas 
drogą oficjalną, skierujemy 
go do właściwego orga-
nu czyli Starosty Lu-
bińskiego. Oprócz 
precyzyjnego za-
pisu ustawy 
o odpadach, 
mamy dwie 
niezależne opi-
nie prawne. 
Z obu wynika 
jednoznacznie, 
że właściwa w tej 
sprawie jest nie 
gmina lecz 
staro-

stwo. Wydatkowanie na ten 
cel środków publicznych 
z budżetu gminy niosłoby za 
sobą możliwość postawienia 
nam zarzutu niegospodarno-
ści. Nie może być mowy 
o żadnym porozumieniu 
w tej sprawie, ustawodawca 
wskazał kto ma usunąć od-
pady – mówił podczas konfe-
rencji prasowej Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin. 

Likwidacja składowiska 
odpadów w Kłopotowie nie 
rozwiązuje jednak problemu 
uciążliwego zapachu, z któ-
rym od lat borykają się 
z mieszkańcy miasta i gminy 
Lubin. Pochodzi on bez wąt-
pienia z wysypiska przy ul 
Zielonej, którego właścicie-
lem, poprzez miejską spółkę 
MUNDO, jest prezydent Lu-
bina Robert Raczyński. 

- Na spornym składowisku 
w Kłopotowie znajdują się 
obecnie odpady, które nie 
emitują zapachów. To miej-

sce było źródłem odoru tylko 
wtedy, gdy dochodziło tam 
do pożarów. Wszystkie kon-
trole prowadzimy zawsze 
w obecności policji, czyli or-
ganu bezstronnego i wynik 
zawsze jest jednoznaczny: 
uciążliwy zapach nie pocho-
dzi z Kłopotowa – mówi An-
na Marzec, kierownik refe-
ratu Gospodarki Komunal-

nej i Ochrony Śro-
dowiska Urzę-

du Gminy 
w Lubinie. 

 W dniu 
ostatniej 

kon-
troli, 
prze-
pro-

wadzonej 20 listopada 2019 r., 
kiedy odór wyjątkowo prze-

szkadzał miesz-
kańcom, na 
miejskim wysy-
pisku MUNDO 
widoczne były 
pojazdy cięża-
rowe rozłado-
wujące odpady 
oraz maszyny 

równające teren. 
- By ostatecznie rozwiązać 

problem odpowiedzialności 
za uprzykrzający życie 
mieszkańcom miasta i gmi-
ny odór, zleciliśmy niezależ-
nej instytucji zbadania jako-
ści powierza wokół obydwu 
wysypisk. Ich wyniki pozna-
my prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku – dodaje wójt Ta-
deusz Kielan. 

(MG) 

Jednoznaczny przepis 
Z art. 26a znowelizowanej ustawy o odpadach wynika, że 
„w przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, 
właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu 
odpadów i gospodarowaniu nimi”. 
W uszczegółowieniu tego przepisu wskazano, że w przypadku gdy 
obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji 
o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem 
nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej 
z gospodarką odpadami właściwym organem jest organ właściwy do 
wydania tej decyzji; 
Organem właściwym, zobowiązanym do podjęcia działań w zakresie 
usunięcia odpadów zgromadzonych w Kłopotowie jest starosta, a nie 
wójt. To starosta lubiński wydał zezwolenie na zbieranie odpadów, 
które później cofnął swoją decyzją. Od czasu cofnięcia zezwolenia, tj. 
od 2016 r. do chwili obecnej starosta nie podjął się egzekucji 
niewykonanego obowiązku usunięcia odpadów przez firmę, która 
odpady tam gromadziła. 

- ustawodawca jasno wskazał kto ma usunąć odpady – mówi tadeusz 
kielan, wójt gminy lubin. 

Mi nie śmierdzi, ja 
mieszkam w takim 
miejscu, że nie 
śmierdzi – mówi 
wiceprzewod-
niczący Rady 
Miejskiej w lu-
bin tomasz 
górzyński!

Starosta Lubiński przed poważnym problemem! 

Śmieci muszą zniknąć

zastanawia mnie czy prezydenccy 
radni nie rozumieJą nowych zapi-
sów ustawy, czy świadomie wpro-
wadzaJą w błąd mieszkańców. 

za śmieci na nielegalnym składowisku odpowiedzialny za to jest staro-
sta lubiński adam Myrda, który w 2014 r.  wydał decyzję zezwalającą 
na zbieranie odpadów  kłopotowie.
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Ruszyła budowa remizy 
w Krzeczynie Wielkim 

Trwa drugi etap długo 
oczekiwanej inwestycji 
w Krzeczynie Wielkim. 
Jeszcze w tym roku inwe-
stor zakończy prace, od-
dając budynek w stanie 
surowym. 

Zakres zadania obejmuje 
wykonanie stanu surowego 
zamkniętego budynku 
w części obejmującej po-
mieszczenia przeznaczone 
dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej polegające na wyko-
naniu robót konstrukcyj-

nych i zadaszeniu obiektu. 
Zamontowane zostaną 
drzwi zewnętrznych, okna 
i bramy segmentowe. 

Wartość drugie etapu in-
westycji wyniesie 478 tys. 
zł., a jej realizacja zakończy 
się jeszcze w tym roku.  
Pierwszy etap zadania zrea-
lizowany został w 2018 r. Po 
kilku nieudanych  przetar-
gach udało się w końcu wy-
łonić wykonawcę. Doku-
mentację projektową na tę 
inwestycję opracowano 
w 2016 roku i jeszcze tego 

samego roku udało się uzy-
skać pozwolenie na budowę. 
Niestety, przeprowadzane 
od 2017 roku trzy przetargi 
w tej sprawie  nie przyniosły 
żadnego rozstrzygnięcia 
i wykonawcę udało się wyło-
nić dopiero teraz w czwar-
tym postępowaniu. Ko-
nieczne było jednak zwięk-
szenie budżetu na ten cel.

Świetlica wiejska będzie 
zlokalizowana na terenach 
gminnych przy ul. Grottge-
ra i zostanie  przeznaczona 
do użytku publicznego 

mieszkańców. Do dyspozy-
cji będzie także zaplecze ku-
chenne z możliwością przy-
gotowania posiłków dla 
około 90 osób. W południo-
wej części budynku usytuo-
wana zostanie remiza OSP. 
Dziś miejscowa Ochotnicza 
Straż Pożarna ma do dyspo-
zycji nieogrzewane po-
mieszczenia w starym 
gminnym budynku bez do-
stępu do bieżącej wody.  
W nowym budynku będą 
mieli strażnicę z własnym 
węzłem sanitarnym, po-
mieszczeniami socjalnymi 
oraz garażem na dwa wozy 
strażackie. W tej części bu-
dynku znajdzie się także 
kotłownia na paliwo gazo-
we dla całego budynku, któ-
ra zapewni ogrzewanie i cie-
płą wodę. Łącznie świetlica 
i pomieszczenia OSP będą 
miały ok 562 mkw. po-
wierzchni użytkowej. 

- Chcielibyśmy jak naj-
szybciej dokończyć to za-
danie, ale jest to uzależnio-
ne od możliwości finanso-
wych gminy. Optymalizu-
jemy koszty realizowanych 
i planowanych zadań, by 
wszystkie inwestycje wyko-
nywane były zgodnie z za-
łożeniami – mówi Ta-
deudsz Kielan, wójt Gminy 
Lubin.  (red) 

Droga i oświetlenie 
w Chróstniku 

Trwa przebudowa dróg na 
odcinku 45a do 47 b-f dz. nr 
50 wraz z budową oświetlenia 
w miejscowości Chróstnik. 

Zakres zadania obejmuje 
m.in. wykonanie jezdni o na-
wierzchni z kostki betonowej 
o szerokości 4,5 m i długości 
ok 173 m, budowę odwodnie-
nia drogowego realizowane-
go poprzez wpusty uliczne 
oraz systemu kanalizacji 
deszczowej, jak również bu-
dowę przepustu rurowego fi 
400 o długości 10 m pod prze-
budowywanym zjazdem. 

Powstanie także linia 
oświetlenia ulicznego o dłu-
gości ok. 320 m. Złoży się na 
nią 11 słupów oświetlenio-
wych wraz z oprawami typu 
LED. 

Aktualnie prowadzone są 
prace związane z budową ka-
nalizacji deszczowej, a nie-
zwłocznie po ich zakończeniu 
wykonawca przystąpi do wy-
konania podbudowy pod kon-
strukcję jezdni. Wartość za-
dania wynosi 421 tys. zł. Ter-
min zakończenia prac plano-
wany jest na 10 grudnia br.

(MF) 

W Karczowiskach 
mogą już grać 

Mieszkańcy Karczowisk 
mogą się cieszyć nowym 
obiektem sportowym. Zakoń-
czyła się przebudowa miej-
scowego boiska sportowego. 

Zakres zadania obejmował 
wykonanie m.in. przygotowa-
nie i wyrównanie istniejącej 
płyty asfaltowej boiska, wyko-
nanie docelowego boiska wie-
lofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej o powierzchni 
ok. 490 mkw., wykonanie 
opaski z kostki betonowej wo-
kół płyty boiska. Boisko zosta-
ło ogrodzone piłkochwytem 
oraz wyposażone w elementy 
pozwalające na grę w koszy-
kówkę, piłkę ręczną i siatków-
kę. Dodatkowo zamontowano 
ławki i kosze na śmieci.

Wartość zadania wyniosła 
185 tys. zł

Już świecą 
Nowa linia oświetlenia wybudowana została także na działce nr 220 
w Chróstniku. Zakres zadania obejmował wykonanie siedmiu słupów 
wraz z oprawami led i przyłączem elektroenergetycznym. Wartość 
zadania wyniosła 43 tys. zł. 

Nowoczesne boisko w Miłosnej 
Zakończyła się reali-

zacja zadania pod nazwą 
„Przebudowa istniejące-
go boiska wielofunkcyj-
nego w Miłosnej”.

Zakres zadania obej-
mował m.in. przygotowa-
nie i wyrównanie istnieją-
cej płyty asfaltowej, wyko-
nanie docelowego boiska 
wielofunkcyjnego o na-
wierzchni poliuretanowej 
o powierzchni około 
480 mkw., wykonanie 
opaski z kostki betonowej 
wokół płyty oraz dojść 

pieszych z kostki betono-
wej. 

W celu odprowadzenia 
wód opadowych wykona-
no ponadto drenaż opas-
kowy wraz ze zbiornikiem 
wody opadowej. Boisko 
zostało ogrodzone piłko-
chwytem z siatki polipro-
pylenowej oraz wyposażo-
ne w elementy pozwalają-
ce na grę w koszykówkę, 
siatkówkę i tenis ziemny.  

Wartość inwestycji wy-
niosła 236 tys. zł.
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To, że sosna dołączyła do 
grona pomników przyrody 
w Gminie Lubin w praktyce 
oznacza, że będzie chroniona 
i zachowywana w dobrej kon-
dycji zdrowotnej, jako drzewo 
o nieprzeciętnym rozmiarze, 
wieku i pokroju, z uwagi na 
szczególną wartość przyrod-
niczą. Obszar ochronny drze-
wa to promień 15 metrów. 
Sosna będzie teraz monitoro-
wana, oznakowana i podda-
wana zabiegam pielęgnacyj-
nym i ochronnym.

- Są rzeczy, których nie da 
się przeliczyć na pieniądze. 
Paryż ma Wieżę Eiffla a Bola-
nów ma swoją sosnę. Kiedy ją 
pierwszy raz zobaczyłam by-
łam zdumiona i zachwycona 
jej kształtem - mówiła na sesji 
Monika Erkens mieszkanka 
Bolanowa. – Musimy dbać 
o starodrzew, warto szukać 
takich okazów i nadawać im 

ochronę prawną. Lasy Pań-
stwowe to przedsiębiorstwo 
drzewne, które zarabia na 
produkcji drewna, są 
jednak rzeczy których 
nie da się przeliczyć 
na pieniądze.

Jednogłośną de-
cyzją radnych sos-
na dołączyła do 
ponad 30-stu po-
mników przyrody 
w Gminie Lubin. 
Sosna rośnie 
w bardzo dobrych 
warunkach siedli-
skowych, właściwych 
dla tego gatunku, na 
skraju zadrzewienia przy 
niewielkiej polanie, co 
sprzyja jej żywotności. Z uwa-
gi na okazałe rozmiary drze-
wo to mieści się w grupie 10 
najokazalszych sosen zwy-
czajnych w Polsce. 

(SR)

Młodzieżowa Rada Gminy 
Lubin i inne decyzje radnych

Radni Gminy Lubin przyjęli 
statut określający tryb wyboru 
członków i zasady działania Mło-
dzieżowej Rady. Będzie to organ 
o charakterze konsultacyjnym. 
Głosowano także m.in. nad wybo-
rem ławników reprezentujących 
Gminę Lubin w Sądzie Rejono-
wym w Lubinie i Sądzie Okręgo-
wym w Legnicy. W związku z roz-
wijającym się budownictwem na-
dano też nazwy kolejnym ulicom.

W Raszówce Rada Sołecka usta-
liła wcześniej, że motywem wiodą-
cym będą gatunki drzew i dzięki te-
mu miejscowość będzie miała ulicę 
Grabową i Dębową. W Krzeczynie 
Małym zgodnie z intencją miesz-
kańców będzie ulica Herbaciana. 

Radni dokonali też zmian w tego-
rocznym budżecie i np. zwiększyli 
o 100 tysięcy złotych planowaną 
dotację na funkcjonowanie bez-
płatnej komunikacji w Powiecie 
Lubińskim. W tym roku może się 
ona zamknąć kwotą 3,5 mln zło-
tych. Wzrost kosztów to efekt sto-
sowania objazdów spowodowa-
nych prowadzonymi remontami 
przejazdów kolejowych. 

Formalnie podjęto także uchwałę 
w sprawie zakończenia działalności 
Gimnazjum Gminnego i zmieniono 
uchwałę w sprawie uchwalenia Re-

gulaminu przyznawania i wypłaca-
nia niektórych nagród nauczycie-
lom zatrudnionym w szkołach 
i przedszkolu prowadzonym przez 
gminę. 

Przyjęto Statut Młodzieżowej Ra-
dy, który zakłada m.in., że rada bę-
dzie miała 15 członków i jej kaden-
cja będzie trwała dwa lata. Pierwsza 
kadencja jednak ma się rozpocząć 1 
lutego 2020 roku i zakończyć 30 
września 2021. Młodzieżowi radni 
muszą mieć nie mniej niż 14 i nie 
więcej niż 21 lat, kontynuować edu-
kację i mieszkać na terenie Gminy 
Lubin. Kandydatów będą mogły 
zgłaszać, m.in. kluby, stowarzysze-
nia, OSP, sołtysi, samorządy szkol-
ne. Wyborów dokona komisja po-

wołana przez wójta, która będzie 
brała pod uwagę np. wyniki w na-
uce, olimpiadach, konkursach, za-
wodach oraz działalność pozaszkol-
ną i wolontariat.

Radni w tajnym głosowaniu wy-
brali także ławników sądowych na 
kolejną kadencję. W Sądzie Rejo-
nowym w Lubinie w sprawach z za-
kresu prawa pracy Gminę Lubin 
będzie reprezentować Józefa Kry-
styna Spólnik, jako ławnika wybra-
no także Krystynę Bernardę Żabi-
cką. Do Sądu Okręgowego w Leg-
nicy na ławników wybrano Annę 
Ickiewicz i Barbarę Woelkę. Ich ka-
dencja potrwa cztery lata w okresie 
2020 – 2023.

(SR)

VIII edycja konkursu dla dzieci 
„Bezpieczny KRUSnal”

Nasi uczniowie ze szkoły 
w Raszówce zakwalifikowali 
się do etapu wojewódzkiego 
konkursu, którego celem jest 
upowszechnianie podstawo-
wych zasad bezpiecznej pracy 
w gospodarstwie rolnym, 
uświadomienie zagrożeń cho-
robowych i wypadkowych wy-
stępujących w środowisku wiej-
skim oraz zapoznanie dzieci 
z bezpiecznym zachowaniem 
się na obszarze leśnym. 

W konkursie udział wzięli ucz-
niowie klas 4-6 szkół podstawo-
wych z gminy Ścinawa, Lubin, 
Chocianów, Jerzmanowa oraz 
Żukowice. Podczas etapu regio-
nalnego uczestnicy rozwiązywali 
test składający się z 28 pytań za-
mkniętych i 1 pytania problemo-
wego - otwartego. Komisja kon-
kursowa wyłoniła 10 Laureatów, 
którzy 10 grudnia 2019 r. wezmą 
udział w etapie wojewódzkim.

Wśród laureatów zakwali-
fikowanych do etapu woje-
wódzkiego znaleźli się ucz-

niowie ze szkół podstawo-
wych w Ścinawie, 

Jerzmanowej, Nielubi, Szklar 
Dolnych oraz Raszówki.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali upominki, a laureaci 
cenne nagrody ufundowane 
m.in. przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Od-
dział Regionalny  
we Wrocławiu, Państwową In-
spekcję Pracy w Legnicy, Staro-
stwo Powiatowe w Lubinie. Gra-
tulujemy i życzymy powodzenia 

w dalszym etapie Konkursu.
(KRUS Polkowice)

Ma obwód 430 cm i wysokość 26 m. Jej korona jest wyjątkowa – w fachowym nazewnictwie wieloprzewodnikowa

mamy koLejny pomnik przyrody
Sosna z okolic Bolanowa dołączyła do ponad trzydziestu pomników 
przyrody w Gminie Lubin. Stało się to na wniosek i z inicjatywy 
mieszkańców. Jednocześnie okazało się, że nasza sosna jest jedną 
z dziesięciu najokazalszych sosen zwyczajnych w Polsce. 

- są rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Paryż ma wieżę eiffla a bolanów ma 
swoją sosnę. kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam byłam zdumiona i zachwycona jej kształtem - 
mówiła na sesji Monika erkens mieszkanka bolanowa.
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Absolwenci, uczniowie, pedagodzy, pracownicy i przyjaciele Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedlcach świętowali piękne jubileusze. Minęło 65 lat od uruchomienia pierw-
szej placówki oświatowej w Siedlcach i kolejne 30 lat od czasu powołania Szkoły Podstawo-
wej, której  20 lat temu nadano imię noblisty Henryka Sienkiewicza. 
Uroczystości jubileuszowe 

rozpoczęła msza święta kon-
celebrowana przez ks. pro-
boszcza Tadeusza Żurka, 
który bardzo pięknie mówił 
o tym czym jest szkoła i edu-
kacja w życiu każdego czło-
wieka, i przypominał, że Pan 
Jezus także był nauczycie-
lem. W nauczaniu towarzy-
szyły mu trzy zasady, które 
i w dzisiejszych czasach są 
bardzo ważne. Po pierwsze 
liczy się każdy człowiek, 
a najbardziej ten zagubiony. 
Po drugie każdemu trzeba 
pomóc w odnalezieniu jego 
talentów i wspierać w ich 
rozwijaniu. Po trzecie naj-
więcej radości daje dawnie 
wiec trzeba innym ofiarować 
dobroć, życzliwość i pomoc.

-  Łacińska maksyma mó-
wi, że uczymy się nie dla 
szkoły, ale dla życia. Szkoła 
nas kształtuje, wychowuje, 
uzmysławia kim jesteśmy 
i czyni nas użytecznymi dla 
społeczeństwa. Nauczyciele, 
to tuż po rodzicach najważ-
niejsze osoby dla młodych 

ludzi. Uczą jak być mądrym 
i dobrym – mówił ksiądz pro-
boszcz.

Uroczysta msza święta 
miała piękną oprawę mu-
zyczną w wykonaniu ucz-
niów, którzy we wzruszający 
sposób ofiarowali także dary 
i prośby do Boga. 

Kolejny elementem jubile-
uszowych uroczystości było 
otwarcie nowoczesnego wie-
lofunkcyjnego boiska. Moż-
na na nim grać w piłkę noż-
na, siatkową, koszykówkę, 
tenisa, jest także bieżnia 
i skocznia. Wcześniej jed-
nak, w pobliżu boiska,  zako-
pano jubileuszową kapsułę 
czasu. Wypełniona była li-
stami, zdjęciami i rysunkami 
uczniów, którzy napisali do 
swoich kolegów z przyszłości  
o przyjaciołach, zajęciach, 
zainteresowaniach. Plan jest 
taki, aby kapsułę otworzyć za 
35 lat, czyli podczas obcho-
dów 100 -lecia szkoły. Sym-
bolicznego zakopania kap-
suły oraz przecięcia wstęgi 
dokonali wójt Tadeusz Kie-
lan oraz dyrektor szkoły Ma-
riola Karwan.

-  Bardzo dbam o realizację 
inwestycji i jak wiecie na 
pierwszym miejsce stawiam 

teraz na drogi, ale tuż za ni-
mi są obiekty sportowo-re-
kreacyjne. Bardzo mnie cie-
szy, że w tym roku urucha-
miamy kolejne. Niech wam 
służą długie lata i rozwijają 
wasze pasje sportowe – mó-
wi Tadeusz Kielan. 

Na boisku był specjalny 
pokaz zajęć gimnastycznych 
i trzy próby strzałów na 
bramkę. Gole usiłowali 
strzelić: wójt, przewodniczą-
cy Rady Gminy Norbert Gra-
bowski i Miłosz Abramczuk 
stojący na czele szkolnego 
samorządu, ale bramkarz był 
nie do pokonania.

Główne uroczystości jubi-
leuszowe przeprowadzono 
w sali gimnastycznej, gdzie 
gości przywitał przedwojen-
ny szlagier „Powróćmy jak 
za dawnych lat”. Było wiele 
wzruszeń, podziękowań 
i gratulacji. W akademii 
uczestniczyły poczty sztan-
darowe wszystkich gmin-
nych szkół. Było bardzo wie-
lu gości z instytucji i urzędów 
współpracujących na co 
dzień z placówką.

- To piękne jubileusze, któ-
rych nie byłoby gdyby nie lu-
dzie. To absolwenci, ucznio-
wie i pedagodzy stworzyli tę 
niepowtarzalna placówkę, za 
co bardzo dziękujemy i jed-
nocześnie gratulujemy. Spe-
cjalne wyrazy uznania skła-
dam Pani Krystynie Szarow-
skiej, która przez blisko 28 
lat była tu dyrektorem – mó-
wił wójt Tadeusz Kielan.

Kazimierz Pleśniak dyrek-
tor legnickiego oddziału To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
przypiął na szkolny sztandar, 
przyznaną placówce zbioro-
wą odznakę Przyjaciela 
Dzieci. Indywidualne odzna-
ki przyznano także byłej dy-
rektor Krystynie Szarowskiej 
oraz obecnej dyrektor Ma-
rioli Karwan, która jeszcze 
jako pracownik Kuratorium 
Oświaty wykazała się szcze-
gólną troską o dobro i rozwój 
najmłodszych pokoleń.

- Chciałbym przypomnieć, 
że w czerwcu tego roku Gmi-
na Lubin została laureatem 

wyróżnienia Gmina 
Przyjazna Dzieciom. 
Pan Tadeusz Kielan, 
kiedyś  jako wicesta-
rosta i dziś wójt, 
znany jest ze swojej 
miłości i troski 
o dzieci. Jak mało 
kto szybko reaguje na 
wszelkie sugestie o po-
moc, wsparcie i rozwój 
najmłodszych – mówił pre-
zes TPD Kazimierz Pleś-
niak.

Tradycją szkoły w Siedl-
cach jest przyznawanie sta-
tuetek Przyjaciela Szkoły, 
więc nie mogło ich zabrak-
nąć w roku jubileuszowym.  
Otrzymali je: wójt Tadeusz 
Kielan, przewodniczący Ra-
dy Gminy Norbert Grabow-
ski, ks. proboszcz Tadeusz 
Żurek radna Joanna Pie-
truszka, prezes TPD Kazi-
mierz Pleśniak, sołtys Lilia 
Chudy, sołtys Stanisław Ry-
niec, doktor Roman Koro-
nowski oraz prezes OSP Łu-
kasz Kurek. 

Uczniowie i absolwenci 
szkoły pięknie prezentowali 
się muzycznie i tanecznie.  
Przygotowali minii spektakl, 
którego bohaterem był m.in. 

Henryk Sienkiewicz, jego 
postacie i współczesny, za-
biegany człowiek.

Jubileuszowi towarzyszyła 
retrospektywna wystawa 
zdjęć. Dziś w Szkole Podsta-
wowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Siedlcach uczy się 
169 uczniów w 9 oddziałach 
szkolnych, 13 zerówkowi-
czów i 47 przedszkolaków.  

(SR)

Było mnóstwo podziękowań, gratulacji, życzeń, kwiatów i prezentów. Jednym z najpiękniejszych okazało się oddanie 
do użytku nowoczesnego, wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska.

trzy jubiLeusze 
szkoły podstawowej

- to piękne Jubileusze, których nie byłoby gdyby 
nie ludzie. to absolwenci, uczniowie i pedagodzy 
stworzyli tę niepowtarzalna placówkę, za co bar-
dzo dziękuJemy i Jednocześnie gratuluJemy. spe-
cJalne wyrazy uznania składam pani krystynie 
szarowskieJ, która przez blisko 28 lat była tu dy-
rektorem – mówił wóJt tadeusz kielan.

uroczysta msza 
święta miała piękną 
oprawę muzycz-
ną w wykonaniu 
uczniów, którzy we 
wzruszający sposób 
ofiarowali także dary 
i prośby do boga. 

w pobliżu boiska zakopano jubileuszową 
kapsułę czasu. wypełniona była listami, zdję-
ciami i rysunkami uczniów, którzy napisali do 
swoich kolegów z przyszłości o przyjaciołach, 
zajęciach, zainteresowaniach. Plan jest taki, 
aby kapsułę otworzyć za 35 lat, czyli podczas 
obchodów 100-lecia szkoły.

dodatkowym prezentem było otwarcie nowo-
czesnego wielofunkcyjnego boiska. Można na 
nim grać w piłkę nożna, siatkową, koszyków-
kę, tenisa, jest także bieżnia i skocznia.

ks. pro-
boszcz ta-
deusz Żurek 
podczas mszy 
bardzo pięknie 
mówił o tym 
czym jest szkoła 
i edukacja w życiu 
każdego człowieka.
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70 Lat minęło… 
jubiLeusz szkoły w raszówce 

Obchody podwójnego 
święta rozpoczęła Msza Św., 
pod przewodnictwem ks. 
Stanisława Buchty, probosz-
cza parafii p.w. Niepokalane-
go Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Raszówce. Uroczy-
stości przeniosły się następ-
nie do szkoły, w której zgro-
madzili się nie tylko obecni 
pedagodzy, pracownicy 
i uczniowie, ale także emery-
towani nauczyciele, byli dy-
rektorzy, absolwenci i go-
ście. 

W siedmiu minionych de-
kadach szkołą w Raszówce 
kierowali  Agata Krupińska 
(1949-1963), Jan Cymbałko 
(1963 – 1979), a także Cze-
sława Legieć, Mirosława Ra-
nocha, Emilia Krakowska-
-Wątrobińska, Jan Zachar-
czuk, Stanisława Kos oraz 
Alina Okręglicka. Najdłuż-
szy staż na tym stanowisku 
osiągnęła obecna dyrektor 

Lucyna Szudrowicz, które 
funkcję tę pełni nieprzerwa-
nie od 2000 r. 

- Jubileusz szkoły jest oka-
zją do wspomnień, które 
choć minione zawsze pozo-
staną w pamięci, a dźwięk 
szkolnego dzwonka przywo-
łuje je ponownie. Trudno bo-
wiem być obojętnym wobec 
miejsca, w którym zostawiło 
się część życia. Każdy zaką-
tek szkolnych korytarzy i sal 
lekcyjnych dzisiaj do nas 
przemawia, ponieważ łączy 
przeszłość z teraźniejszoś-
cią. Ten dzień, to czas przy-
woływania w pamięci koleża-
nek, kolegów i nauczycieli – 
mówiła podczas uroczystości 
dyrektor Lucyna Szudro-
wicz. 

Jubileusz był także okazją 
do nagrodzenia „Kryształo-
wym Orłem” osób, na któ-
rych wsparcie, obecność 
i zrozumienie szkoła zawsze 
może liczyć. 

Wyróżnieniem tym uho-
norowani zostali wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz 
Janina i Mieczysława Do-
roszkiewiczowie. 

Jubileuszowe spotkanie 
w Szkole Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce 
miało wyjątkowy charakter, 
a doniosłości dodała mu 
obecność pocztów sztanda-

rowych wszystkich szkół 
podstawowych Gminy Lu-
bin. Wyjątkowy był także 
program artystyczny przygo-
towany przez pedagogów 
i uczniów. Nawiązywał za-
równo do patrona szkoły Or-
ła Białego, ale także do histo-
rii placówki, przedstawionej 
w niekonwencjonalnej for-
mule teatralnego przedsta-
wienia. Program artystyczny 

uświetnił swoim mini-recita-
lem zespół „Leśne Echo” 
z Raszówki. 

W uroczystościach 
uczestniczyli przedstawicie-
le Dolnośląskiego Kurato-
rium Oświaty, Rady Powiatu 
Lubińskiego w osobie Stani-
sławy Kos, radnej oraz jed-
nocześnie byłej dyrektor SP 
Raszówce, Rady Gminy Lu-
bin, którą reprezentowali 

przewodnicząca komisji 
oświaty Zofia Marcinkie-
wicz oraz radny Marcin Ny-
klewicz, a także sołtysi i dy-
rektorzy jednostek organiza-
cyjnych Gminy Lubin. Swoją 
obecnością obchody 70-le-
cia istnienia szkoły zaszczy-

cili proboszczowie parafii 
rzymsko-katolickiej w Ra-
szówce ksiądz Stanisław 
Buchta oraz parafii prawo-
sławnej w Zimnej Wodzie 
ksiądz Sławomir Kondra-
tiuk. 

(MG) 

Tadeusz Kielan  
Wójt Gminy Lubin 

 Szkoła Podstawowa w Raszówce  
dzięki wspaniałym nauczycielom, 
oddanym wychowawcom, 
wykształciła szeregi uczniów oraz  
ukształtowała wielu dobrych ludzi, 
odnoszących te wielkie i małe 
sukcesy, wpisując się na trwałe 
w przestrzeń edukacyjną Gminy 
Lubin. Niech dzisiejsza uroczystość 
ocali od zapomnienia cząstkę jej 
historii  i połączy rożne pokolenia 
tworzących wizerunek Szkoły, 

pozwalając docenić wieloletni 
dorobek i dostarczając 
niezapomnianych wzruszeń 
z poczucia wspólnoty. 
Jubileusz Szkoły to bardzo ważna 
chwila dla wszystkich, którzy są z nią 
związani: nauczycieli, pracowników, 
absolwentów, uczniów, rodziców 
oraz przyjaciół. Do tych wszystkich 
osób kieruję serdeczne 
podziękowania oraz gratulacje. 
Ufam, że zawsze będzie to miejsce 

kojarzone z  kształtowaniem 
prawdziwych wartości, narodzinami 
najpiękniejszych marzeń  oraz 
dorastaniem twórczych 
i utalentowanych młodych ludzi.
Życzę, aby na skrzydłach Patrona 
Orła Białego łatwiej udawało się 
wzbijać na wyżyny rozumu, poznania 
i  człowieczeństwa. Życzę dalszego, 
równie imponującego rozwoju, 
pielęgnowania tradycji i wspaniałych 
osiągnięć edukacyjnych.

Podwójny jubileusz obchodzi 
w tym roku Szkoła Podstawowa 
w raszówce. To siedemdziesięciolecie 
jej istnienia, jak również pięciolecie 
nadania imienia Orła Białego. 
W latach 1949 – 2019 mury szkoły 
opuściło prawie dwa tysiące 
absolwentów. 

Nauczyciele i uczniowie przygotowali wyjątkowy program artystyczny. Nawiązywał zarówno do 
patrona szkoły orła białego, ale także do historii placówki, przedstawionej w niekonwencjonalnej 
formule teatralnego przedstawienia.

w latach 1949 
– 2019 mury 
szkoły opuś-
ciło prawie 
dwa tysiące 
absolwentów.
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Mobilny Punkt Informacyjny w Lubinie
5 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie 

działać będzie Mobilny Punkt Informacyjny na 
temat pozyskiwania funduszy unijnych. Na bez-
płatne porady mogą przede wszystkim liczyć oso-
by prywatne, które chcą się szkolić, rodzice dzieci 
do lat 3 i przedsiębiorcy.

Każdy może przyjść na bezpłatne konsultacje, że-
by sprawdzić czy może starać się o środki z funduszy 
unijnych. W trakcie dyżuru konsultant udzieli zain-
teresowanym informacji nt. aktualnych dotacji ze 
środków unijnych przede wszystkim na szkolenia 
zawodowe, językowe, staże oraz zatrudnienie niani. 

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby za-
interesowane tematyką funduszy europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny w Lubinie:
5 grudnia 
ul. Księcia Ludwika I nr 3
w godz. 9.00 -11.30
sala konferencyjna na I piętrze – pokój nr 127

Zapraszamy do udziału! Organizatorami są:  
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Leg-
nicy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego.

Darmowe  mieszkanie  
dla osób 
niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór uczestników 
do mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych w 
ramach projektu „Bezpieczna przystań” finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej.
Projekt skierowany jest do: pełnoletnich mieszkańców powiatu 
lubińskiego, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osób, które 
wymagają szerokiego wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju i 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są pod numerem 
telefonu: 76 847 96 91 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

 (źródło: PCPR)

Przypadki ASF 
w sąsiednim 
województwie

Potwierdzają się nieoficjalne 
informacje na temat kolejnych 
przypadków ASF na zachodzie 
kraju. Główny Inspektorat Wete-
rynarii potwierdził chorobę u 18 
zwierząt znalezionych w 9 lokali-
zacjach. Sytuacja na zachodzie 
kraju staje się niestety coraz po-
ważniejsza. Wyniki badań na 
obecność ASF tkanek pobranych 
od padłych zwierząt znalezionych 
w miniony weekend na obszarze 
powiatu wschowskiego i nowosol-
skiego dały wynik pozytywny. 
Oznacza to kolejnych dziewięć 
przypadków choroby na terenie 
województwa lubuskiego.

Wszystkie dziki, u których po-
twierdzono obecność choroby zna-
leziono na wyznaczonym przez Wo-
jewodę Lubuskiego obszarze ska-
żonym oraz w wyznaczonej na pod-
stawie analizy ryzyka strefie bufo-
rowej. Oznacza to, że od minionego 
czwartku na terenie województwa 
lubuskiego wystąpiło 11 przypad-
ków ASF, a chorobę potwierdzono 
u 20 zwierząt.

Obecnie trwają dalsze intensyw-
ne poszukiwania padłych dzików. 
Od wtorku w akcję zaangażowano 
również wojsko. Ukończono 
już  budowę pierwszego ogrodzenia 
otaczającego obszar skażony. Pla-
nowana jest również budowa dru-
giej bariery odgradzającej obszar 
buforowy od środowiska zewnętrz-
nego.

Główny Lekarz Weterynarii przy-
pomina o konieczności przestrze-
gania zasad bioasekuracji przez 
osoby obsługujące świnie, w celu  
uniknięcia potencjalnej możliwości 
przeniesienia choroby ze środowi-
ska naturalnego do gospodarstwa.

W przypadku znalezienia zwłok 
padłego dzika, należy pozostawić je 
w miejscu znalezienia oraz nie-
zwłocznie poinformować o tym fak-
cie powiatowego lekarza weteryna-
rii.

Główny Lekarz Weterynarii wy-
dał również instrukcje na temat 
najważniejszych zasad powstrzy-
mania epizootii ASF:

„Każdy z nas (w tym zwłaszcza 
hodowcy świń) ma możliwość 
ograniczać ryzyko rozprzestrzenia-
nia się ASF, poprzez przestrzeganie 
stosownych zakazów i nakazów 
ustanowionych w prawodawstwie 
oraz postępując zgodnie z poniż-
szymi wskazaniami.

Przede wszystkim, aby ograni-
czyć ryzyko zakażenia świń wiru-
sem ASF, w gospodarstwach, w któ-
rych utrzymywane są świnie, po-
winny być wdrożone wszystkie 
podstawowe zasady zabezpiecze-
nia miejsc utrzymywania zwierząt 
(bioasekuracja), a w szczególności 
zabezpieczenie przed dostępem 
zwierząt dzi-
kich do 
bu-

dyn-
ków in-
wentar-
skich, magazynów pasz oraz miejsc 
przechowywania ściółki;

Ponadto osoby, które wyjeżdżają 
poza terytorium Unii Europejskiej 
(wyjazdy zagraniczne do państw 
trzecich nienależących do UE) mu-
szą pamiętać, że nie wolno przywo-
zić z państw nie będących członka-
mi UE żadnej żywności pochodze-
nia zwierzęcego za wyjątkiem spe-
cjalnych produktów dietetycznych 
przeznaczonych na użytek własny 
lub małych dzieci” – czytamy w ko-
munikacie GLW. (farmer.pl)

Dotacja dla strażaków z Księginic
Gmina Lubin udzieliła dotacji 

celowej w wysokości 45 000 zł 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Księginicach na zakup zesta-
wu hydraulicznego . 

W tej kwocie jest 12 000 zł  pozy-
skane przez urzędników ze środ-
ków Województwa Dolnośląskie-

go w ramach konkursu „Poprawa 
Bezpieczeństwa w Województwie 
Dolnośląskim w 2019 roku”.

Nowy sprzęt hydrauliczny po-
zwoli na szybsze i profesjonalne 
niesienie pomocy poszkodowa-
nym, a tym samym podniesie po-
ziom bezpieczeństwa w gmi-
nie.  Na przykład nożyce hydrau-

liczne, które teraz będą mieli do 
dyspozycji strażacy z Księginic, 
mają ok. 100 ton ucisku. Cały ze-
staw to w sumie 14 elementów, 
oprócz nożyc będą m.in. dwa roz-
pieracze, agregat, piła ręczna wy-
bijak do szyb hartowanych oraz 
nóż do pasów bezpieczeństwa.

(RED)

Nie zapomnijmy o osobach 
potrzebujących pomocy

Jesień i zima to bardzo ciężki 
okres dla osób bezdomnych, sa-
motnych i schorowanych. Nie 
zapominajmy, że te osoby, mogą 
potrzebować naszej pomocy. 
Nie bądźmy obojętni i alarmuj-
my wyspecjalizowane służby 
oraz policję, za każdym razem, 
kiedy ktoś jest narażony na wy-
chłodzenie organizmu. Wystar-
czy jeden telefon, aby uratować 
komuś życie.

Na wychłodzenie organizmu są 
szczególnie narażeni bezdomni, 
osoby starsze i osoby nietrzeźwe 
przebywające na dworze. Jeśli wi-
dzimy takiego człowieka, nie wa-
hajmy się zadzwonić na numer 
alarmowy, aby powiadomić o tym 
funkcjonariuszy. Każde takie 
zgłoszenie jest natychmiast 
sprawdzane.

– Okres jesienno-zimowy to 
czas, gdy policjanci podczas pa-
troli zwracają większą uwagę na 
miejsca, gdzie mogą szukać 
schronienia i nocować bezdomni. 
Są to zazwyczaj pustostany, 
ogródki działkowe, altanki –  mó-
wi asp. szt. Sylwia Serafin oficer 
prasowy KPP w Lubinie. – Aby 

się rozgrzać bardzo często bez-
domni w takich miejscach rozpa-
lają ogniska, co bywa bardzo nie-
bezpieczne. Policjanci każdego 
roku monitorują sytuację tych 
osób. Sami oferują pomoc każde-
mu, kto jej potrzebuje – odnajdu-
jąc takie osoby zawsze proponują 
przewiezienie ich do ośrodków, 
w których jest ciepło, gdzie mogą 
zjeść ciepły posiłek i przespać się 
w normalnych warunkach.

Dużym niebezpieczeństwem 
jest wychodzenie na dwór będąc 
pod wpływem alkoholu. Wystar-
czy chwila nieuwagi, nierówna 
nawierzchnia i można się po-
tknąć, wywrócić i nie mieć siły się 
podnieść. Wtedy o tragedię nie-
trudno. Jednym z najczęstszych 
a zarazem najbardziej mylnych 
mitów jest ten, że na rozgrzewkę 
najlepszy jest alkohol. To nie-
prawda. Faktycznie przez chwilę 
osoba pijąca czuje ciepło, za chwi-
lę jednak, jej organizm jest jeszcze 
bardziej narażony na wyziębienie. 
– człowiek nietrzeźwy zdecydowa-
nie szybciej traci ciepło.

Jesienno-zimową porą na wy-
chłodzenie organizmu są także 
szczególnie narażone osoby star-

sze, samotne, które z różnych 
przyczyn nie mogą poradzić sobie 
z codziennymi czynnościami, jak 
chociażby z napaleniem w piecu, 
aby ogrzać mieszkanie. Jeśli zna-
my kogoś starszego, żyjącego sa-
motnie nie wstydźmy się spraw-
dzić i zapytać czy potrzebuje na-
szej pomocy. Należy pamiętać, że 
są ośrodki i placówki, w których 
taka osoba otrzyma opiekę i bę-
dzie bezpieczna. Funkcjonariu-
sze informują ośrodki pomocy 
społecznej o osobach, które z ra-
cji swojego wieku, samotności, 
niezaradności, bądź trudnej sytu-
acji materialnej mogą stać się po-
tencjalnymi ofiarami na skutek 
wychłodzenia organizmu. O trud-
nej sytuacji sąsiada czy znajome-
go my również możemy powiado-
mić Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pamiętajmy, że obowiązkiem 
każdego z nas jest reagowanie na 
cudzą krzywdę. Nie bądźmy obo-
jętni wobec tych, którzy zwłasz-
cza teraz mogą potrzebować na-
szej pomocy. Wystarczy tylko je-
den telefon, aby uchronić kogoś 
od wychłodzenia i uratować czy-
jeś życie.

(KPP Lubin)

Szkolenia w sprawie wiosek tematycznych
Stowarzyszenie Lokalna Gru-

pa Działania „Wrzosowa Krai-
na”, do którego należy od  lat 
Gmina Lubin, zaprasza miesz-
kańców wsi na cykl spotkań 
z doświadczonym ekspertem 
z zakresu animacji wiosek te-
matycznych.

Spotkania będą służyć wypra-
cowaniu oferty wsi tematycz-
nych na bazie zasobów miejsco-
wości i mieszkańców. Będą więc 
rozmowy m.in. na temat tego jak 
założyć wioskę tematyczną, 
przykłady działających wsi, pra-
ca nad wizerunkiem i promocją 

takich miejsc oraz wszelkie 
aspekty prawne.

Dokładne informacje na temat 
spotkań, które przeprowadzane 
będą do końca tego roku są na 
stronie www.wrzosowakraina.pl 
lub pod numerem telefonu 
500 206 128.
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Olbrzymi telebim, gra 
świateł, muzyka i tablety do 
zaznaczania odpowiedzi – 
spowodowały, że można było 
się poczuć jak w prawdziwym 
telewizyjnym studiu. Emocje 
uczestników, jak również 
publiczności nie odbiegały od 
tych na szklanym ekranie, 
tym bardziej, że poprzeczka 
trudności zadawanych pytań 
postawiona była naprawdę 
wysoko. 

W którym roku została 
utworzona Gmina Lubin po 
reformie administracyjnej? 
Który z klubów piłkarskich 
gminy Lubin gra w klasie 
okręgowej? Kto jest liderem 
strzelców bramek dla repre-
zentacji Polski w piłce nożnej 
mężczyzn? Kto zagrał główną 
rolę w filmie Ida, zdobywcy 
Oskara w 2017 roku dla filmu 
nieanglojęzycznego? Częścią 
jakiej akcji było Powstanie 
Warszawskie? To tylko cześć 
z 25 pytań, z którymi zmierzy-
li się uczestnicy Gminnego 
Turnieju Wiedzy. 

- Pytania były trudne. Ła-
twe są te, na które znamy od-
powiedź, a w tym przypadku 
nad wieloma się zastanawiali-
śmy się. Były i takie, na które 
nie udzieliliśmy odpowiedzi. 
Najwięcej emocji wzbudziło 
pytanie dotyczące naszych 
polskich medali olimpijskich. 
Nie doczytałem, że chodzi 
o złoto. Stawiałem na Irenę 

Szewińską, podczas gdy oka-
zało się, że najwięcej, bo aż 
cztery złote krążki wywalczył 
Robert Korzeniowski. Na 
szczęście moi młodsi koledzy 
z drużyny zaznaczyli popraw-
ną odpowiedź – mówi Piotr 
Babiarczyk z reprezentacji 
Osieka, która zwyciężyła 
w Gminnym Turnieju Wiedzy. 
W zwycięskiej ekipie znaleźli 
się także 14-letni Bartosz Ol-
szak i 20-letni Patryk Olszak. 

- Radość jest ogromna. 
Świętuję podwójny sukces, 
jako gospodarz Osieka i tato 

dwóch członków osieczeń-
skiej ekipy. Gratuluję im z ca-
łego serca – mówił Dariusz 
Olszak, sołtys Osieka. 

O zwycięstwie decydowała 
nie tylko wiedza, ale także 
szybkość udzielanych odpo-
wiedzi. Pomiędzy zespołami 
ze ścisłej czołówki różnica 
punktowa była niewielka.  
Zwycięski Osiek zdobył 1849 
punktów, laureat drugiego 
miejsca – sołectwo Karczowi-
ska 1716, a Krzeczyn Wielki, 
który zajął trzecią lokatą miał 
na koncie 1651 punktów. 
W pierwszej dziesiątce znala-

zły się także, w kolejności 
zdobytych miejsc sołectwa: 
Gorzyca, Chróstnik, Piesz-
ków, Siedlce, Miroszowice, 
Zimna Woda i Obora.  

- Prawie połowa zespołów 
biorących udział w turnieju 
przekroczyła poziom 1000 
punktów, co jest bardzo do-
brym rezultatem i świadczy 
dużej wiedzy uczestników – 
mówił Konrad Woźniak, z fir-
my Quizspotter, która była 
współorganizatorem quizu. 

Za udział w turnieju dzię-
kowała uczestnikom - w imie-

niu wójta Gminy Lubin oraz 
radnych - Zofia Marcinkie-
wicz, przewodnicząca komisji 
oświaty i kultury Rady Gminy 
Lubin. 

- Niezmiernie cieszy mnie 
tak liczna państwa obecność 
i fakt, że zechcieliście poświę-
cić swój wolny czas, by w ten 
sposób uczcić kolejną roczni-
cę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Miło mi, że 
turniej po raz drugi odbywa 
się w Osieku, którego jestem 
mieszkanką, gratuluję 
wszystkim uczestnikom, bo 
wszyscy na te gratulacje za-

sługujecie – mówiła Zofia 
Marcinkiewicz. 

W pierwszym Gminnym 
Turniej Wiedzy, zorganizo-
wanym w stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
wzięły udział reprezentacje 
seniorów, sołtysów, radnych, 
strażaków, a także przedsta-
wiciele zespołów folklory-
stycznych, teatralno – kaba-
retowych oraz wokalnych, jak 
również uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjum. 

- W tym roku zaprosiliśmy 
sołectwa. Bardzo się cieszę, 
że tak liczna grupa odpowie-
działa pozytywnie i wzięła 
udział w naszej zabawie. Z in-
formacji, które docierały do 
nas tuż po konkursie wynika, 
że mieszkańcom nasz test 
przypadł do gustu, że pytań 
mogłoby być więcej i że chcie-
liby ponownie zmierzyć się 
w nim za rok. W tym roku by-
ło 20 sołectw, liczę na to, że za 
rok z spotkamy się w komple-
cie czyli ze wszystkimi 31 so-
łectwami Gminy Lubin – mó-
wi Magdalena Dubińska, dy-
rektor Ośrodka Kultury Gmi-
ny Lubin. 

Muzyczną niespodzianką 
Gminnego Turnieju Wiedzy 
był koncert zespołu „Lejdis” 
ze Składowic, który wystąpił 
ze specjalnie przygotowanym 
programem niepodległościo-
wym. 

(MG) 

reprezentacja Osieka zwycięzcą Gminnego Turnieju Wiedzy 

w oGniu pytań

Dwadzieścia reprezentacji sołectw Gminy Lubin wzięło udział w tegorocznym interaktywnym Gminnym Turnieju 
Wiedzy, zorganizowanym z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy musieli odpowiedzieć 
na 25 pytań w pięciu kategoriach: Gmina Lubin, II wojna światowa, Powstanie Warszawskie, kultura i sport. 

prawie połowa zespołów prze-
kroczyła poziom 1000 punktów. 
to rewelacyJny rezultat

w tegorocznym turniej wiedzy wzięło 
udział 20 z 31 sołectw gminy lubin.

uczestnicy musieli odpowiedzieć  
na 25 pytań w pięciu kategoriach.

zwycięska reprezentacja osieka w składzie:  
Piotr babiarczyk oraz bartosz i Patryk 
olszak. 
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W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

Gmina Lubin pamięta!
Historyczny 
korowód, 
spotkanie pod 
pomnikiem 
marszałka Józefa 
Piłsudskiego 
oraz widowisko 
muzyczno-
multimedialne 
„Pamiętamy” 
– tak Gmina 
Lubin uczciła 
101. rocznicę 
odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości.  
Uroczystości 
odbyły się 
w Szklarach 
Górnych, gdzie 
przed rokiem 
stanął Obelisk 
niepodległości. 

Obchody rozpoczęła Msza 
Św. w intencji Ojczyzny w miej-
scowych kościele p.w. Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła, którą ce-
lebrował ksiądz proboszcz Pa-
weł Kajl. Wyjątkową oprawę eu-
charystii tworzyły poczty sztan-

darowe gminnych szkół podsta-
wowych i Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz występ chóru 
Via Musica. 

- Z naszego serca, z na-
szych myśli i naszego zaan-
gażowania rodzi się to, co 

jest wspólnym dobrem, co 
jest Ojczyzną, czyli prze-
strzenią, w której wzrastamy, 
żyjemy, cieszymy się różnego 
rodzaju dobrami, sprawiany-
mi sobie nawzajem. Słowo 
Ojczyzna wzywa nas do 

uczciwości, sprawiedliwości, 
mądrości i zaangażowania, 
które ma zawsze na celu do-
bro drugiego człowieka. To 
niesamowite, jak ogromną 
wiarę mieli ci, którzy zadbali 
o to, by nasza ojczyzna zmar-

twychwstała. Czy świętując 
dziś rocznicę odzyskania 
niepodległości mamy świa-
domość ich zaangażowania 
i ofiarności, które wykroczy-
ły poza ramy własnego 
istnienia? Niech 
udział w dzi-
siejszej 

eucharystii obudzi w nas za-
angażowanie, wiarę i świa-
domość, tego, że budujemy 
coś, co jest nasza rodziną, 
wspólnotą, dobrem - stano-
wiących  przestrzeń do wy-
chowania kolejnych poko-
leń. To my odpowiadamy za 
to, jak Polska wygląda dzi-
siaj, ale także jak będzie wy-
glądała za pięć, dziesięć czy 
sto lat – mówił w homilii 
ksiądz proboszcz Paweł Kajl. 

Po mszy św. uczestnicy 
uroczystości w historycznym 
korowodzie przeszli pod 
Obelisk Niepodległości. Po-
prowadził go konno wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan w stroju marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Korowód 
zatrzymywał się przy histo-
rycznych stacjach, które 
ukazywały trudną, polską 
drogę do niepodległości. 
W postaci z minionych epok 
wcielili się uczniowie gmin-
nych szkół podstawowych. 

Pod pomnikiem Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego przy-
witała gości Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Lubin, odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskiego 
oraz złożono kwiaty i za-
palono znicze. 

- Odzyskanie przez 
Polskę niepodległo-
ści w 1918 r. to bez 
wątpienia jedno 
z najważniejszych 
wydarzeń w historii 

Historyczny korowód ukazywał trudną,  
polską drogę do niepodległości. 

w muzyczno-multimedialnym spektaklu wystą-
pili: zespół „Furmani”, chór „Via Musica” oraz 
uczniowie gminnych szkół podstawowych.
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naszego kraju. Przez ponad 
pół wieku nie było nam dane 
świętować kolejnych rocznic. 
Wielu młodym ludziom trud-
no dziś uwierzyć, że Polski 
nie było na mapie Europy, że 
trzeba było przelać wiele 
krwi, by wróciła na należne 
jej miejsce. To doskonały mo-

ment, by podkreślić siłę du-
cha Polaków, którzy tę wol-
ność dla kolejnych pokoleń 
wywalczyli. Gminne uroczy-

stości z okazji Święta 
Niepodle-

głości 
to 

tradycja, którą z dumą pielęg-
nujemy, przekazując kolej-
nym pokoleniom szacunek 
dla Ojczyzny  i zaszczepiając 
w młodych ludziach ducha 
patriotyzmu – mówił wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 

Tę część uroczystości za-
kończyło odpalanie przez 
strażaków biało-czerwonych 
rac. 

Wyjątkowych wrażeń do-
starczyło widowisko muzycz-
no-multimedialne „Pamięta-
my”, podczas którego wystą-
pili: Zespół „Furmani”, Chór 
„Via Musica” oraz uczniowie 
gminnych szkół podstawo-
wych. W swym przekazie na-
wiązywał on nie tylko do 101. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, ale 
także 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej oraz 75. 
rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 

Wiele emocji wywołała 
projekcja multimedialna, 
która przeniosła publiczność 
do ubiegłorocznych obcho-
dów święta niepodległości, 
zorganizowanych w setną 
rocznicę powrotu Polski na 
mapę świata i Europy. 

Tegoroczny obchody Naro-
dowego Święta zorganizowa-

ne zostały przez Gminę Lu-
bin, Parafię p.w. Św. Piotra 
i Pawła w Szklarach Gór-
nych, Szkołę Podstawo-
wą im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych 
oraz Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin. 

(MG) 

dLa niepodLeGłej

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

Gmina Lubin pamięta! Fo
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słowo oJczy-
zna wzywa  
nas do uczci-
wości, spra-
wiedliwości, 
mądrości i za-
angażowania. 

Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przywitała 
gości dziecięco-Młodzieżowa orkiestra dęta gminy lubin. 

uroczystości z okazji Święta Niepodległości to tradycja, 
którą z dumą pielęgnujemy – mówi wójt tadeusz kielan.
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Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Lubin
44 zawodników wzięło udział 

w Gminnym Turnieju Szachowym 
o Puchar Wójta Gminy Lubin 
z okazji Święta Niepodległości, 
który odbył się w Szkole Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach. Najliczniejszą repre-
zentację stanowili zawodnicy 
z Gminy Lubin, ale wystartowali 
również szachiści z Lubina, Cho-
cianowa, Przemkowa i Ścinawy.

Turniej szachowy otworzył Tade-
usz Kielan wójt Gminy Lubin i Ma-
riola Karwan dyrektor szkoły. Życzyli 
wspaniałych wrażeń oraz wielu suk-
cesów wszystkim zawodnikom. Spe-
cjalne nagrody, którymi były drew-
niane figury szachowe dla najstar-
szego i najmłodszego zawodnika tur-
nieju wykonał osobiście wójt Tade-
usz Kielan. Najmłodszym zawodni-
kiem był  Liberka Grzegorz (6 lat), 

najstarszym  Czopek Andrzej (71 
lat).

Wszyscy zawodnicy otrzymali pa-
miątkowe medale. Poziom zawo-
dów wysoko ocenił sędzia głów-
ny turnieju Józef Bałdyga. Na-
grody w imieniu wójta wręczał 
radny Jerzy Tadla. Turniej roz-
grywany był w pięciu katego-
riach. 

(JT)

klasyfikacJa 
turnieJu

SEnIoRzy 
Baran Wiesław
Jach Zbigniew
Kanclerz Bartłomiej

JUnIoRzy
Mydłowski Krzysztof
Wojtanowski Michał
Wiśniewski Jakub

JUnIoRKI
Wójtowicz Kinga
Szczepańska Jagoda

DzIEwCzęta
Kot Lena
Nowicka Julia
Gretkierewicz Amelia

ChłoPCy
Miklosz Krzysztof
Regulski Jakub
Muryn Krzysztof
Nowicki Jan
Mydłowski Aleksander
Miklas Mateusz

To był hołd i podziękowa-
nie tym, dzięki którym może-
my żyć dziś w wolnej Ojczyź-
nie i modlitwa w intencji te-
go, by tę wolność dobrze wy-
korzystać także dla przy-

szłych pokoleń. W uroczy-
stościach wzięli udział m.in. 
Norbert Grabowski przewod-
niczący Rady Gminy Lubin, 
radna Joanna Pietruszka, za-
stępca wójta Bartosz Chojna-

cki, przedstawiciele Urzędu 
Gminy oraz Irena Dworak 
sołtys Księginic i Stanisław 
Ryniec sołtys Siedlec.

- W naszej jakże trudnej 
i bolesnej historii było bardzo 

wiele zrywów narodo-
wościowych,  prochy Po-
laków walczących o naszą 
Ojczyznę i wolność rozsiane 
są po całym świecie. Żaden 
naród nie doświadczył tak 

du-
żo i nie 
przelał tyle 
krwi co Polacy. Jesteśmy 
dłużnikami naszych przod-
ków. Dziś rzetelną pracą 
i troską o wspólne dobro mu-
simy dbać o nasz kraj. Wśród 
sporów i waśni politycznych 
trzeba odkrywać nową drogę, 
potrzebna jest zgoda i pojed-
nanie narodowe – mówił 
ksiądz proboszcz Tadeusz 
Żurek podczas uroczystej ho-
milii. – Należy czerpać 
z przeszłości to co najważ-
niejsze i budować spokojną 
przyszłość naszej Ojczyzny- 
wolnej i sprawiedliwej. Jeste-
śmy sobie winni wzajemną 

mi-
łość 

i szacu-
nek.

Mszę świętą zakoń-
czyła modlitwa Piotra Skar-
gi, po której przedstawiciele 
Urzędu Gminy, Rad Sołe-
ckich i Rady Parafialnej zło-
żyli wieńce i znicze pod zbio-
rową mogiłą polskich żołnie-
rzy.

- To radosny dzień, ciesz-
my się i świętujmy razem 
z rodzinami i znajomymi. 
Pamiętamy o naszych przod-
kach i ich poświęceniu, kul-
tywujemy tradycję i z dumą 
patrzymy w przyszłość – mó-
wił zastępca wójta Bartosz 
Chojnacki.

(SR)

Jak co roku, w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,  mieszkańcy Siedlec i sąsiednich Księginic oraz Czerńca, oddali 
hołd wszystkim, którzy stracili życie w walce o wolność naszej Ojczyzny. W miejscowym kościele odprawiono uroczystą mszę 
dziękczynną i złożono wieńce pod zbiorową mogiłą polskich żołnierzy poległych podczas II wojny światowej

w uroczystościach wzięli udział m.in. Norbert grabowski przewodniczący Rady gminy lubin, rad-
na Joanna Pietruszka, zastępca wójta bartosz chojnacki oraz przedstawiciele urzędu gminy.

uroczysta msza  
i wieńce w siedLcach
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Gmina Lubin po raz 
czwarty włączyła się do akcji 
„Pomagamy Rodakom 
z Ukrainy, z pamięciom 
o poległych Kresowiakach”. 
Zeszyty, kolorowa bibuła, 
kredki, farby, bloki rysun-
kowe, flamastry i długopisy, 
przekazane przez nasz sa-
morząd trafiły m.in. do Pol-
skiej Sobotniej Szkoły 
w Drohobyczu. 

Projekt realizowany był 
przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona  w Legnicy 
„Wspólnota Akademicka” 
w ramach prowadzonego wo-
lontariatu. 

Trwał od 1 lipca do 13 paź-
dziernika 2019 roku i obej-
mował: przygotowanie wyjaz-
du na Ukrainę, w ramach któ-
rego prowadzono akcję zbiór-
ki darów dla dzieci i rodzin 
polskiego pochodzenia 
mieszkających na Ukrainie 

oraz dwutygodniowy pobyt 
na ziemi ukraińskiej łączący 
w sobie dwie zaplanowane 
inicjatywy: kontynuację prac 
na cmentarzu w Snitkowie 
oraz podjęcie nowych zadań 
w Państwowym Historyczno-
-Kulturowym Rezerwatem 
„Nagujewicze” w zakresie 
ochrony i promocji dziedzi-
ctwa kulturowego.

- Celem projektu było roz-
wijanie wzajemnej współpra-
cy polsko-ukraińskiej i podej-
mowanie działań wolontary-
stycznych na rzecz podtrzy-
mywania i upowszechniania 
narodowych tradycji, pielęg-
nowania polskiej historii oraz 
upamiętnienia pochowanych 
na Kresach Polaków, a także 
rozwijania świadomości na-

rodowej, obywatelskiej i kul-
turowej wśród mieszkańców 
Ukrainy pragnących pielęg-
nować polskość, poznawać 
nasz kraj i kulturę, uczyć się 
języka polskiego – mówi dr 
Beata Skwarek, koordynują-
ca akcję wparcia dla Polaków 
mieszkających na Ukrainie.

Program pobytu obejmo-
wał przybliżenie wolontariu-
szom polskim informacji 
o walorach turystycznych re-
gionu i jego historii, popula-
ryzacja współpracy polsko-
-ukraińskiej w zakresie podję-
tych działań, prace archiwiza-
cyjne obejmujące zbiory 
w muzeum Iwana Franka 
w Nagujewiczach, poznanie 
i rejestracja cmentarzy oraz 
polskich grobów w Nagujewi-
czach, Stupnicy, Drohoby-
czu, spotkania z dziećmi i na-
uczycielami polskiego pocho-
dzenia i prace remontowe 
i porządkowe na polskim 
cmentarzu w Snitkowie.

(MG) 

Dary dla mieszkających na Ukrainie Polaków przekazane 

była to już czwarta akcja porządkowania pol-
skich grobów na cmentarzu w snitkowie.

Odpust i rocznica święceń kapłańskich w Gogołowicach

wspomnienie Św. katarzyny
Uroczystości odpustowe w Gogołowicach miały w tym 
roku wyjątkowy wymiar. Wraz ze wspomnieniem św. 
Katarzyny, patronki miejscowego  kościoła, świętowano 
60. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. 
Adama Wiśniewskiego, wieloletniego proboszcza parafii 
p.w. Św. Trójcy w Miłoradzicach. 

uroczystej eucharystii przewod-
niczył ksiądz Henryk Juszczyk. 

Uroczystą eucharystię 
koncelebrowało ośmiu ka-
płanów, a przewodniczył jej 
ksiądz Henryk Juszczyk, 
były misjonarz z Kenii, ak-
tualnie sprawujący kapłań-
ską posługę w Środzie Ślą-
skiej. 

- Święta Katarzyna była 
męczennicą za wiarę, w wie-

ku 18 lat potrafiła przekonać 
wielu mędrców do przyjęcia 
wiary w Chrystusa, za co zo-
stała skazana na śmierć. Po-
winniśmy brać z niej przy-
kład i walczyć o naszą wiarę - 
mówił w homilii ksiądz Hen-
ryk Juszczyk.

Podczas Eucharystii 
uczczono także 60. rocznicę  

święceń kapłańskich  księ-
dza Adama Wiśniewskiego. 
Dostojnemu  jubilatowi stan 
zdrowia nie pozwolił nieste-
ty na uczestnictwo w Mszy 
Św. 

- Ksiądz Adam był pro-
boszczem parafii w Miłora-
dzicach w latach pięćdziesią-
tych, przyjmował święcenia 

kapłańskie z rąk samego kar-
dynała Karola Wojtyły, obec-
nie św. Jana Pawła II. Ma już 
86 lat. Módlmy się za niego, 
by jak najszybciej powrócił 
do zdrowia, dziękując jedno-
cześnie za  wspaniałą posłu-

gę -  zaapelował do wiernych 
ksiądz Henryk Juszczyk. 

W uroczystościach wzięli 
udział m.in. wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan,  członek 
zarządu Województwa Dol-
nośląskiego Tymoteusz Myr-

da oraz mieszkańcy. Ksiądz 
proboszcz Krzysztof Antosik 
podziękował wszystkim, któ-
rzy aktywnie wspomagają re-
mont  gotyckiego kościoła 
w Gogołowicach. 

(JI)
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Ciężka praca receptą na długowieczność… 
Panią Krystynę Różycką 

z Raszówki zna bez wątpie-
nia większość mieszkań-
ców tej miejscowości. Przez 
wiele lat pracowała jako 
woźna w miejscowej szkole 
podstawowej. Dziś jest już 
na emeryturze, ale chętnie 
wspomina tamten czas, 
zwłaszcza w takich mo-
mentach – jak jubileusz 
90-lecia, który właśnie ob-
chodziła. 

Podczas gdy kolejne rocz-
niki opuszczały mury szkoły 
w Raszówce, zmieniali się 
kierownicy, pani Krystyna 
trwała na stanowisku do 
emerytury, bo jak mówi ko-
chała swoją pracę. To odwza-
jemnione uczucie o czym 
świadczą wyrazy sympatii 
okazywane do dziś przez ab-

solwentów szkoły, pracowni-
ków i mieszkańców. 

Krystyna Różycka do Ra-
szówki przyjechała w 1957 
roku z Kielecczyzny z mężem 
i najstarszym synem. Tu uro-
dziły się kolejne dzieci: czte-
ry córki i dwóch synów. Mi-
mo wielu obowiązków domo-
wych pani Krystyna cały czas 
pracowała zawodowo. 

- Czasu wolnego praktycz-
nie nie było. Szkoła, dzieci 
i gospodarstwo – niełatwo 
było to pogodzić, ale się uda-
wało. Nigdy nie byłam na 
zwolnieniu lekarskim. To 
chyba ciężka praca, tak mnie 
zahartowała – mówi jubilat-
ka. 

- I herbata z pokrzywy – 
dodaje z uśmiechem córka. 
Jak się okazuje pani Krysty-
na przez wiele lat parzyła 

dzieciom właśnie pokrzywę, 
gdy prosiły o herbatę. 

– Mieliśmy jej pod dostat-
kiem, a w sklepach trudno 
było o coś lepszego. Wszyst-
ko zresztą było swoje, hodo-
waliśmy kozy, kaczki czy gę-
si. Smak prawdziwej herbaty 
czy krowiego mleka poznali-
śmy bardzo późno - dodaje 
syn jubilatki. 

Pani Krystyna doczekała 
się 21 wnucząt, 14 prawnu-
cząt, jednego praprawnuka, 
a kolejny wkrótce pojawi się 
na świecie. Dostojna jubilat-
ka swoje 90. urodziny obcho-
dziła w gronie najbliższych, 
ale z kwiatami i życzenia od-
wiedzili ją także wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan oraz 
sołtys Raszówki Tadeusz Ko-
sturek. 

(MG)

Atak na Wieluń, 
rozpoczynający II 
wojnę światową 
rozegrał się 
niemal na jej 
oczach. Od sceny 
tego dramatu 
dzieliło ją 
zaledwie siedem 
kilometrów. 
Mimo, że minęło 
80 lat pani Irena 
Włodarczyk 
z Obory do 
dziś pamięta te 
chwile, jakby 
wydarzyły 
się zupełne 
niedawno… 

Miała wówczas zaledwie 
10 lat. W tym roku obchodzi 
swoje 90. urodziny, a przy 
okazji jubileuszu chętnie 
wraca do swojej przeszłości, 
także tej radosnej, bo i takiej 
przecież w życiorysie dostoj-
nej Jubilatki zabraknąć nie 
mogło. 

1 września 1939 roku mię-
dzy godziną 4.35 a 4.45 hit-
lerowskie samoloty zaatako-
wały Wieluń. Pani Irena z ro-
dziną mieszkała w podwie-
luńskiej miejscowości Biała.

- Taki był huk, że trudno 
go opisać. Początkowo nie 
wiedzieliśmy, co się stało. 
Długo jednak na odpowiedź 
nie musieliśmy czekać. We 
wsi pojawili się Niemcy na 
motocyklach, uzbrojeni 
w karabiny maszynowe. 
Trwała wojna, a od regular-
nych działań wojennych 
dzieliło nas zaledwie kilka ki-
lometrów – wspomina pani 
Irena Włodarczyk. 

Potem scenariusz pisało 
życie okupowanej Polski. 

W 1940 r. rodzina pani Ireny 
musiała opuścić dom 
w Białej. 

- Wywieźli nas 
najpierw do Ło-
dzi, a potem do 
Grybowa. 
Właśnie 
w Grybowie 
było najgo-
rzej. Tamtej-
si gospoda-
rze musieli 
oddawać nam, 
przesiedleńcom 
pokoje w swoich 
domach, a bochen 
chleb dzieliliśmy na 15, 
a czasem nawet i więcej osób 
- wspomina Jubilatka. 

Potem, po zatrzymaniu 
w czasie „łapanki”, pani Ire-
na trafia na roboty do Nie-
miec, gdzie szczęśliwie uda-
je jej się doczekać końca woj-
ny. Ale to jeszcze nie czas 
szczęśliwego zakończenia. 
Rodzinny dom w Białej oka-
zuje się doszczętnie znisz-
czony w wyniku działań wo-

jen-
nych. 

Między 
inny ten fakt 

miał wpływ na decyzję pani 
Ireny, by wyjechać na za-
chód: za pracą i lepszym ży-
ciem… 

Do Obory przejeżdża 
w 1950 roku i tu już zaczyna 
się ta zdecydowanie lepsza 
część życia dostojnej jubilat-
ki. Ślub i dzieci: w 1952 roku 
na świat przychodzi pierw-
szy z synów, potem dwie cór-

ki w 1953 
i 1955 r., 

a w 1960 roku ro-
dzi się kolejny chło-

pak. Ten najmłodszy 
właśnie dał się pani Irenie 

najbardziej we znaki. 
- W dzień spał, w nocy 

chciał się bawić. Mąż kazał 
mi zrezygnować z pracy, bo 
powiedział, że zwariuję – 
wspomina z uśmiechem Ju-
bilatka. – Dopiero gdy tro-
chę podrósł mogłam znowu 
pracować – dodaje pani Ire-
na i przyznaje, że na brak za-
jęć nigdy nie narzekała. Dwa 
lata pracy w przedszkolu, po-
tem PGR, aż do emerytury, 
a do tego działalność spo-
łeczna i kulturalna. Pani Ire-
na pełniła funkcję radnej 
Gminy Lubin. Działała także 
w kole gospodyń i amator-
skim teatrze Liga Kobiet, 
który wystawiał spektakle 
w całej gminie. 

- Choć przy czwórce dzie-
ci, pracy zawodowej i teatral-
nych próbach czasu zosta-

wało niewiele i do objazdo-
wego kina czasem udało nam 
się wybrać. Chodziliśmy 
z mężem na zmianę, raz on 
raz ja, bo ktoś przecież mu-
siał w domu zostać – opowia-
da pani Irena. 

Czasu zostawało trochę 
także na pasję, a było nią ro-
bienie na drutach dzięki cze-
mu cała rodzina regularnie 
obdarowywana była własno-
ręcznie zrobionymi swetra-
mi, czapkami, rękawicami 
i skarpetami. 

- Biednie było, ale wesoło - 
mówi Jubilatka. 

Pani Irena doczekała się 
sześciorga wnucząt i sied-
miorga prawnucząt. Do dziś 
mieszka w Oborze. 

W jubileuszu 90- lecia Ire-
ny Włodarczyk uczestniczyła 
rodzina, ale z życzeniami 
dalszych lat w zdrowiu 
wszelkiej pomyślności poja-
wili się także wójt Gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan oraz soł-
tys Obory Krzysztof Kandut.

(MG)

90. urodziny Pani Ireny Włodarczyk z Obory 

Życiorys  
przepLatany  
wojną
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Jubileusz 50-lecia małżeń-
stwa obchodzili państwo: 
Genowefa i Tadeusz Pułka 
z Goli, Aniela i Franciszek 
Grundkowscy z Osieka oraz 
Władysława i Stanisław Le-
gierscy z Miroszowic. 

Miłość, zaufanie rozmowa 
i rodzina – to w opinii jubila-
tów słowa „klucze”, które po-
zwalają przeżyć razem ponad 
pół wieku. Ważny jest także 
wspólnie realizowany cel. 
W przypadku państwa Anieli 
i Franciszka Grundkowskich 
był nim wymarzony dom, 
w którym szczęśliwie miesz-
kają w Osieku. Wspólne pla-
ny i ich realizacja scemento-
wały ich związek na zawsze. 

W przypadku państwa Ge-
nowefy i Tadeusza Pułki bu-
dowa domu okazała się po-
ważnym sprawdzianem, któ-
ry jednak ostatecznie zdany 
został celująco. 

- Jadąc z Lubina do Goli 
pięć razy kazałem żonie wy-

siadać z samochodu, tak 
mnie denerwowała. Czy my-
ślałem o rozwodzie? Pewnie, 
niejednokrotnie były takie 
sytuacje, ale nie było mody 
na rozwody. Gdy zdrowie do-

pisuje każdy problem można 
rozwiązać, dziś bardzo się 
cieszę, że nam się to zawsze 
udawało – mówi Tadeusz 
Pułka. 

„Ciche dni” zdarzały się 
także u Państwa Władysławy 
i Stanisława Legierskich 

z Miroszowic, ale jak zgod-
nie twierdzą było ich niewie-
le. 

- Nasze życie wypełniała 
praca, obowiązki domowe 
i zainteresowania – czasu na 

kłótnie nie zostawało – 
mówi Stanisław Le-
gierski. Do dziś na 
brak zajęć nie narze-
ka. Robi własne wy-
roby mięsne i ki-
szonki, uprawia 
ogródek, a zdarza 
się, że i obiad ugotu-
je. Umieszcza również 
swoje filmy na Faceboo-
ku. 

Wszyscy z nostalgią 
wspominają pierwsze lata 
swoich związków. Wspólne 
wakacje pod – z trudem - 
zdobytym namiotem, z butlą 
gazową i słoikami. I oczywi-
ście te najważniejsze wyda-
rzenia, czyli przyjście na 

świat swoich ukochanych 
dzieci. 

Państwo Pułka są rodzica-
mi czwórki dzieci, mają sześ-
cioro wnucząt, jednego pra-
wnuka na świecie i jedną 
wnuczkę „w drodze”. 

Państwo Grundkowscy oto-
czyli się kobietami, mają cór-
kę, wnuczkę i prawnuczkę. 

Państwo Legier-
scy mieli 
dwo-

je dzieci, syn niestety od-
szedł, ale cieszą się córką, 
czworgiem wnucząt i pra-
wnuczkiem. 

Życzenia dalszych lat 
w zdrowiu i miłości złożył 
dostojnym jubilatom wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan. Był tort, w kwiaty i wiele 
wspaniałych wspomnień 
oraz… wycieczka do Gmin-

nego Muzeum. 
(MG) 

jubiLaci

Prezydenckie medale za długoletnie pożycie małżeńskie 

złote Gody  
w Gminie Lubin
Burz, a czasem nawet nawałnic w życiu uniknąć się nie da. najważniejsze jednak, by wyjść z nich cało, wyciągnąć 
wnioski i iść dalej. To właśnie udało się trzem parom z Gminy Lubin, którym medale  Prezydenta rP za długoletnie 
pożycie wręczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 

obchody złotego Jubileuszu zakończyła 
wycieczka do gminnego Muzeum

- Jadąc z lubina do goli pięć razy kazałem 
żonie wysiadać z samochodu, tak mnie dener-
wowała. czy myślałem o rozwodzie? Pewnie, 
niejednokrotnie były takie sytuacje, ale nie 
było mody na rozwody – mówi tadeusz Pułka. 

ważny jest także wspólnie realizowany cel. 
związek Państwa anieli i Franciszka grund-
kowskich scementował wspólny cel, którym 
był wymarzony dom.

- Nasze życie wypełniała praca, obowiązki 
domowe i zainteresowania– czasu na kłótnie 
nie zostawało – mówi stanisław legierski.

miłość, zaufanie rozmowa i ro-
dzina – to w opinii Jubilatów 
słowa „klucze”. 
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Spotkanie pod hasłem 
„Prawidłowe i racjonal-
ne żywienie seniorów” 
na które zaprosił wójt 
Gminy Lubin wspólnie 
z Radą Seniorów odbyło 
się  w sobotnie popołu-
dnie w świetlicy 
w Chróstniku.

Wszystkich powitała 
Janina Mucha - prze-
wodnicząca Rady Se-
niorów Gminy Lubin, 
przedstawiła prowadzą-
cą warsztaty - Urszulę 

Znamirowską z Dolno-
śląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego we 
Wrocławiu. Urszula 
Znamirowska pokrótce 
przedstawiła jak pra-
widłowo powinien odży-
wiać się senior i na co 
zwrócić uwagę podczas 
przygotowywania posił-
ków.

Seniorzy przygotowa-
li w podgrupach siedem 
potraw: zupę z dyni, fi-
leta z kurczaka w warzy-

wach, sałatkę warzywną 
z paluszkami rybnymi, 
nadziewane brzoskwi-
nie, zieloną surówkę, 
ziołową herbatę oraz 
owsiane ciasteczka. 
Później wszyscy 
usiedli przy 
wspólnym 
stole i degu-
stowali 
przygoto-
wane 
przez sie-
bie da-

nia. W warsztatach 
udział wzięło ponad 30 
osób z terenu Gminy 
Lubin.

(RED)

Mieszkańcy Gminy Lubin wspólnie obierali, szatkowali, smażyli, gotowali a potem degustowali przyrządzone przez siebie 
potrawy. Wszystkie były zdrowe i przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, które także wspólnie omówiono

warsztaty kuLinarne  
dLa seniorów w ślad za radami, które opraco-

wał instytut żywności i żywie-
nia,  przypominamy:
☑ spożywaJ posiłki regularnie, 5-6 posił-
ków co 2-3 godziny
☑ warzywa i owoce spożywaJ Jak naJczęś-
cieJ, powinny stanowić co naJmnieJ połowę 
Jadłospisu
☑ spożywaJ produkty zbożowe, zwłaszcza 
pełnoziarniste
☑ codzienne spożywaJ produkty mleczne
☑ Jedz ryby, JaJa, chude mięso i nasiona ro-
ślin strączkowych. ograniczaJ spożycie 
mięsa czerwonego i przetworzonych pro-
duktów mięsnych
☑ unikaJ spożycia cukrów i słodyczy. za-
stępuJ Je owocami i orzechami
☑ nie dosalaJ potraw
☑ nie spożywaJ alkoholu
☑ pamiętaJ o codzienneJ suplementacJi die-
ty witaminą d
☑ bądź codziennie aktywny fizycznie 
i umysłowo. angażuJ się w działalność spo-
łeczną, która daJe ci satysfakcJę

podaJemy dwa przykładowe przepisy  
do wykorzystania:
# kurczak w warzywach
2 marchwie, 1 pietruszka, 1 seler, ¼ świeżego ananasa, 1 jabłko kwaśne, 
2 pojedyncze filety z kurczaka, ketchup, 3 ogórki konserwowe, 1/2szklanki 
oleju, sól, pieprz
warzywa obrać, pokroić w słupki, filet z kurczaka pokroić w paski. warzywa 
udusić łącznie z mięsem na oleju z dodatkiem wody, dodać ketchup i dopra-
wić. na koniec dodać ogórki konserwowe i zdjąć z ognia, Podawać z ryżem 
i surówką.

# sałatka z mango
1 mango, 1 ogórek zielony długi lub 4-5 małych, 1 sałata lodowa, kiełki 
rzodkiewki lub brokuła, 4 łyżki oliwy, sok z ½ cytryny, pieprz, sól, 2 filety 
rybne
Mango obrać ze skórki i pokroić w długie paski, sałatę porwać na kawałki, 
Całość wymieszać, doprawić sosem z oliwy i cytryny oraz przyprawami, Po-
dawać w szklanych pucharkach. Rybę pokroić na małe długie kawałki, pa-
nierować w mące kukurydzianej i usmażyć na oleju. Układać dekoracyjnie 
na sałatce z mango, udekorować kiełkami.
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Monika A. Oleksa – pi-
sarka z Lublina, była goś-
ciem spotkania w świetlicy 
w Oborze. Na co dzień jest 
lektorem języka angielskie-
go, mamą dwóch synów 
oraz żoną. Za talent umie-
jętności pisania dziękuje 
Bogu, bo wie, że to dar, któ-
ry od niego otrzymała. 
O wydaniu własnej książki 
marzyła od zawsze. Jednak 
przez wiele lat zapisane 
kartki chowała do szuflady.

Wydanie pierwszej książki 
w 2002 r. pt. „Uśmiech mi-
ma” autorka zawdzięcza mę-
żowi Marcinowi. Na kolejną 
książkę „Miłość w kasztanie 
zaklęta” trzeba było pocze-
kać, aż do 2011 roku. Potem 
pojawiały się kolejne. Pod-

czas 
spotka-

nia roz-
mawiano 

o najnowszej 
powieści „Tyl-

ko morze zapa-
mięta”, której akcja 

toczy się w Dąbkach, ulubio-
nej, nadmorskiej miejscowo-
ści autorki.

Zaskoczeniem dla uczest-
ników były rękopisy powsta-

łych książek pisane w zeszy-
tach piórem, idealnym pis-
mem, bez skreśleń i popra-
wek, udostępnione podczas 
spotkania. Komputer pisar-
ka wykorzystuje do kontaktu 
z czytelnikami: prowadzi 
blog http://magialiterczar-
slow.blogspot.com/ oraz 
stronę autorską na faceboo-
kowym fanpage, gdzie pisze 
myśli do kawy, rozważania 
o życiu i ludziach, będące dla 

czytelników ukojeniem dla 
duszy, czasem refleksji, za-
dumania i przemyśleń.

Monika Oleksa dała się 
poznać jako ciepła, wrażliwa 
osoba z poczuciem humoru, 
zarażającym uśmiechem 
i optymizmem. Czytelników 
informujemy, że książki pani 
Moniki dostępne są w na-
szych bibliotekach, do któ-
rych przeczytania gorąco za-
chęcamy. (JN) 

na wesoło 

Błyskotliwie, 
profesjonalnie 
i z wyczuciem – 
zaprezentowali 
się uczestnicy 
IX Otwartego 
Przeglądu 
Amatorskich  
Form 
Kabaretowych, 
zorganizowanego 
przez Ośrodek 
Kultury Gminy 
Lubin. Artyści 
występowali 
w wypełnionej 
do ostatniego 
miejsca świetlicy 
w miejscowości 
Obora.

Do tegorocznej edycji prze-
glądu zgłosiło się siedmiu 
uczestników, zarówno zespo-
łów jak i  indywidualnych wy-
konawców.

– Atmosfera imprezy była 
niepowtarzalna, artyści roz-
bawili nas do łez. Poziom 
konkursu, zarówno w opinii 

jurorów, jak i publiczności, 
był niezwykle wysoki. Inspi-
racją dla artystów były nie tyl-
ko popularne ostatnio w in-

ternecie skecze czy żarty, ale 
z powodzeniem sięgali do re-
pertuaru klasyków  polskiej 
satyry. Jako organizatorów, 
cieszy nas fakt, że przegląd, 
za sprawą uczestników z Lu-

bina i Chobieni staje się im-
prezą regionalną,  a zarazem 
jedynym w regionie przeglą-
dem twórczości kabaretowej 

– mówi Magdalena Dubiń-
ska, dyrektor Ośrodka Kultu-
ry Gminy Lubin.

W składzie jury zasiedli 
Piotr Poręba, reżyser teatral-
ny współpracujący z OKGL w  

projekcie „Wybieram Teatr”, 
Jan Olejnik, radny Gminy Lu-
bin i wieloletni sympatyk 
przeglądu oraz Krzysztof 
Kandut, sołtys Obory, sam 
mierzący się z teatralnymi ro-
lami m.in. w projekcie „Naro-
dowe Czytanie” czy insceni-
zacja z okazji rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości.

Ostatecznie jurorzy zadecy-
dowali o przyznaniu Grand 
Prix Przeglądu duetowi ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Lubinie Oliwii Stefanowskiej 
i Mikołajowi Talarczykowi.

(MG)

Dobra myśl do kawy czyli spotkanie z autorką 
LITERATURy KoBIECEJ

Otwarty Przegląd Amatorskich Form Kabaretowych

uha ha – urok, czar  
i błyskotLiwy humor

wyniki iX otwartego przeglą-
du amatorskich  
form kabaretowych
 I miejsce – OLMIK duet ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubinie
 II miejsce – sąsiadki z Osieka
 III miejsce – zespół Teatralny Pozytywni z DDP „ SENIOR” 
w Lubinie
 wyróżnienie:

– Grupa „ NON SIMPLEX” z Chobieni
– Oliwia Stefanowska – Salezjańska Szkoła Podstawowa

 za udział:
– Mirosława Piszel z Księginic- „Rozmowa z deszczem”
– Irena Dworak z Księginic – „Ach życie”

przegląd staJe się imprezą regio-
nalną,  a zarazem Jedynym w re-
gionie przeglądem twórczości 
kabaretoweJ. 

grand Prix Przeglądu zdobył duet ze szkoły Muzycznej i stopnia w lubinie 
oliwia stefanowska i Mikołaj talarczyk.
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Bal Wszystkich Świętych  
W przededniu Wszyst-

kich Świętych w oddziale 
zamiejscowym w Lubinie 
Przedszkola  im. Jana Pa-
wła II w Raszówce odbył się 
Bal Wszystkich Świętych. 
Zabawę przygotowano we 
współpracy z Parafią J.M. 
Kolbe w Lubinie, a uroczy-
stość uświetnili swoją 
obecnością księża Mateusz 
i Łukasz.

Dzieci i nauczyciele prze-
brali się za aniołki i świę-
tych,  pojawił się więc przed-
szkolu m.in. św. Dominik 
Savio, św. Faustyna, św. Jan 
Paweł II- patron naszego 
przedszkola  i wiele innych 
znamienitych postaci.

W radosnej atmosferze 
przedszkolaki kultywowały  

polskie tradycje, wspólnie 
tańczyły i śpiewały.

– Rodzice przyjęli z apro-
batą pomysł  Balu Wszyst-
kich Świętych. Dziękujemy 
im bardzo za przygotowanie 
pięknych strojów – mówi 
Katarzyna Foryś dyrektor 
gminnego przedszkola.

Zorganizowano również 
konkurs wiedzy o świętych 

oraz kolorowy korowód 
świętych, który przemasze-
rował  w okolicach przed-
szkola. Dzieci śpiewały np. 
że „wszyscy święci są w Lu-
binie”.  Na twarzach malu-
chów było wiele radosnych 
uśmiechów , a zabawa prze-
biegała w iście anielskiej at-
mosferze.

(RED)

Z tej okazji wszystkie przed-
szkolaki ubrały się na niebie-
sko, dzieci młodsze uczestni-
czyły w zabawach i tańcach, 
a starsze obejrzały prezentację 
na temat praw dziecka oraz 
wykonały plakaty nawiązujące 
do tematu dzisiejszego dnia. 
Odbył się również niebieski 
marsz mający na celu zwróce-
nie uwagi na przestrzeganie 
praw dziecka.

Międzynarodowy 
Dzień Praw Dzie-
cka UNICEF to 
wydarzenie, 
które jedno-
czy wszystkie 
dzieci na 
świecie. 
W tym dniu, 
w wielu krajach, 
dzieci oraz dorośli 
podejmują wspólne 
inicjatywy, których celem 
jest okazanie wsparcia i soli-
darności z dziećmi, których 
prawa nie są respektowane. 
To radosny dzień, ale z po-
ważnym przesłaniem…

(oprac. GP w Raszówce)

Portret  
z ojcem  
Świętym

W tym roku minęła 41. 
rocznica wyboru Karola 
Wojtyły na papieża. Z tej 
okazji zuchy, średniaki 
i starszaki z Przedszkola 
im. Jana Pawła II w Ra-
szówce odwiedziły biblio-
tekę.

W czasie zajęć dzieci po-
znały Ojca Świętego, nie 
tylko jako: papieża, pisa-
rza, aktora, zakochanego 
sportowca – w narciar-
stwie, piłce nożnej, kaja-
karstwie, a także jako sma-
kosza kremówek. Przed-
szkolaki wiedziały, że był 
przyjacielem dzieci i mło-
dzieży, pielgrzymem, ale 
przede wszystkim dobrym 
człowiekiem pragnącym 
zgody i pokoju na świecie. 
Wysłuchały fragmentu 
książki Jak Karolek został 
papieżem Joanny Krzyża-

nek, a także listów napisa-
nych przez dzieci do Ojca 
Świętego. Na koniec przed-
szkolaki wykonały swoje 
własne portrety ze Świętym 
Janem Pawłem II.

Biblioteka w swoich 
zbiorach posiada szeroki 
wybór książek, które przy-
bliżają postać i myśli obec-
nie już Świętego Jana Pa-
wła II. Zapraszamy do na-
szych bibliotek! (JN)

URoDzINy  
Kubusia Puchatka

Dzień Kubusia Puchatka 
obchodzony jest na pamiąt-
kę urodzin jego twórcy – 
Alana Alexandra Milne. 
Kubusia Puchatka uwiel-
biają nie tylko dzieci, ale 
i dorośli, kojarzy się im 
z beztroskim dzieciństwem. 

Poprzez swoje przygody, 
czasem porażki, pokazuje 
dzieciom, jak powinny się 
zachowywać i jak należy 
traktować swoich bliskich. 
Pierwsza książka z przygo-
dami misia wyszła 14 paź-
dziernika 1926 roku.

Przedszkolaki z Oddzia-
łu Przedszkolnego w Miło-

radzicach również przyłą-
czyły się do świętowania 
urodzin misia o bardzo ma-
łym rozumku odwiedzając 
16 października bibliotekę.

Po zapoznaniu się z hi-
storią powstania tej postaci 
zaśpiewały misiowi „Sto 
lat”, a następnie oglądając 
na monitorze projektora 
ilustracje zeskanowanej 
książki pt. „Wspaniały 
dzień”, wysłuchały głośno 
czytanej bajki. Nie obeszło 
się oczywiście bez spróbo-
wania największego przy-
smaku Kubusia Puchatka 
czyli miodu.

(RM)

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

z powaŻnym 
przesłaniem
Przedszkole Jana Pawła II w raszówce oraz oddział zamiejscowy w Lubinie 
włączyły się do obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka, organizowanego przez UnICEF.  W tym roku przypada wyjątkowa 
– 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to 
szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.
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Gminni mistrzowie 
Reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Raszówce 
zwyciężyła w Gminnym Turnieju 
Piłki Nożnej do lat 15. Zawody 
rozegrane zostały w SP 
w Szklarach Górnych. 
Turniej odbył się w systemie 
„każdy z każdym”. 
Bezkonkurencyjna okazała się 

drużyna prowadzona przez 
Marcina Nyklewicza ze Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego 
w Raszówce, zgarniając komplet 
zwycięstw. Na drugim miejscu 
uplasowała się reprezentacja 
gospodarzy SP Szklary Górne, 
a na trzecim ekipa ze SP 
w Siedlcach. 

oborska Pętla
Za nami kolejne zawody 

biegowe Oborska Pętla. Na 
starcie stanęło prawie 200 
uczestników biegach na dy-
stansie 5 i 10 kilometrów. 
Oglądaliśmy całe rodziny, 
które ten bieg potraktowały 
jako świetną formę spędza-
nia wolnego czasu. 

W czasie biegu odbyła się 
też akcja charytatywna – 

zbiórka pieniężna na leczenie 
Gai Nowa

Organizatorami biegu było 
Stowarzyszenie Madness 
i Klub Sportowy KGHM ZG 
RUN, a partnerami Gmina 
Lubin oraz sołtys Krzysztof 
Kandut i Rada Sołecka wsi 
Obora.

Wyniki biegu na stronie 
www.ug.lubin.pl.

Frekwencja 
na kolejnym 
gminnym 
turnieju 
kręglarskim 
przerosła 
najśmielsze 
oczekiwania 
organizatorów. 
Do zawodów 
stanęło aż 86 
osób z terenu 
Gminy Lubin.

Turniej już po raz kolej-
ny sędziował radny Jerzy 
Tadla. Na zawody przewi-
dziano dwie godziny, było 
to zbyt mało czasu aby 
wszyscy chętni zdążyli za-
prezentować swoje umie-
jętności. Organizatorzy 
jednak nie zawiedli. Tur-

niej przedłużono do czasu 
aż wszyscy zawodnicy zdo-
byli upragnione punkty.

– Nie spodziewaliśmy się 
takiej frekwencji. W ubie-
głym roku startowało 40 
osób, dziś mamy ponad 
dwa razy tyle, jest to znak, 

że ludzie z naszej gminy są 
zainteresowani takimi ak-
cjami i myślę, że tradycja 
zostanie utrzymana – mó-
wił radny Jerzy Tadla.

Turniej rozgrywano 
w kilku kategoriach. Dru-
żynowo zwyciężyła Ra-

szówka zdobywając 385 
punktów. Zwycięska druży-
na wystąpiła w składzie: To-
masz Targowicz, Radosław 
Targowicz i Krzysztof Bąk.

Turniej był rozgrywany 
w sześciu kategoriach wie-
kowych. (JT) 

KLASyFIKACJA KOńCOWA 
DzIEwCzynKI 
Maja  Białosiewicz  – Chróstnik 93 pkt.
Edyta  Jasion   – Miroszowice 91 pkt.
Hanna Chowańska – Obora 78 pkt.

JUnIoRKI
Martyna  Denko – Krzeczyn Wielki 97 pkt.
Nina  Rogowska  – Krzeczyn Wielki 68 pkt.
Pola  Rogowska   – Krzeczyn Wielki 26 pkt.

ChłoPCy
Paweł  Kotulski – Krzeczyn Wielki 84 pkt.
Jan  Jasion – Miroszowice 83 pkt.
Gracjan  Opaliński   – Obora 75 pkt.

JUnIoRzy
Amadeusz Opaliński – Obora 102 pkt.
Łukasz  Ickiewicz – Raszówka 78 pkt.
Hubert  Zdulski – Krzeczyn Wielki 74 pkt.

SEnIoRKI
Marlena Jasion  – Miroszowice 112 pkt.
Elżbieta Kotulska – Krzeczyn Wielki 110 pkt.
Edyta Zdulska – Krzeczyn Wielki 99 pkt.

SEnIoRzy
Tadeusz  Wodziczka – Krzeczyn Wielki 141 pkt.
Radosław Targowicz – Raszówka 140 pkt.
Tomasz  Targowicz – Raszówka 135 pkt.

DrUżynOWO  
(3 najlepsze wyniki z sołectwa)
Raszówka 385 pkt.
Krzeczyn Wielki 353 pkt.
Miroszowice 350 pkt.
Obora 322 pkt.
Miłoradzice 306 pkt.
Karczowiska, Osiek 297 pkt.
Chróstnik 249 pkt.

rekordowa frekwencja na Gminnym Turniej Bowlingowym 

raszówka 
na czeLe

w kategorii drużynowej  
zwyciężyła reprezentacja Raszówki. 

o puchar Tymbarku 
Na trenie obiektu sportowe-

go im. Mieczysława Lodziń-
skiego w Księginicach odbył 
się Finał Powiatu Lubińskie-
go Turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbar-
ku”.  Rozgrywki mające za-
sięg ogólnopolski z finałem na 
Stadionie Narodowym 
w Warszawie zgromadziły 
w finale powiatu 12 drużyn 
w 6 kategoriach wiekowych.

W kategoriach kobiecych 
U-8, U-10 i U-12 nasz powiat 
w finale wojewódzkim repre-
zentować będą dziewczynki 
z Akademii Piłkarskiej Fe-

mGol Lubin. W kategoriach 
chłopięcych swoje zmagania 
wygrali i uzyskali awans: U-8: 
Społeczna Szkoła Podstawo-
wa w Lubinie, U-10: Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Lubinie, 
U-12: Szkoła Podstawowa nr 
14 w Lubinie.Uczniowie SP 1 
Lubin na co dzień reprezentu-
ją barwy Iskry Księginice 
w turniejowej lidze orlików. 
Ich trenerzy to Artur Hucał 
i Karol Grolewski.

Turniej pod patronatem 
Gminy Lubin zorganizował 
i przeprowadził LKS Iskra 
Księginice.

(JT)
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krzyżówka wiadomości Gminnych

Uśmiechnij się!

Hasło krzyżówki z numeru 7/2019 wiadomości gminnych gminy lubin brzmi:  
„spada wolno liść”. Nagrodę otrzymuje pan Marek Rzęsista z Miroszowic. 
Po jej odbiór zapraszamy do urzędu gminy przy ul. łokietka 6, pokój nr 5  
(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 10 grudnia 2019  r. spośród 
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. bardzo prosimy o podanie 
Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu. dane teleadresowe przetwarzane będą wyłącz-
nie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czym zostaną niezwłocznie usunięte. 

Grzeczny Jasio dziękuje cioci 
za prezencik. 
– Ależ dziecko – mówi wzru-
szona ciocia – nie ma za co 
dziękować... 
– Ja też tak myślę – mówi Ja-
sio, ale mama mi kazała.

***
Żona do męża: 
– Jak wygrasz w lotto, to od 
razu robię sobie naciąganie 
zmarszczek, botoks i sztucz-
ne cycki. Co ty na to? 

– A co byś powiedziała, gdy-
bym za tę kasę zrobił tuning 
naszego Tico? 
– No co ty? Po co będziesz ła-
dował kasę w starego grata, 
jak możesz mieć nówkę sztu-
kę? 
– Cieszę się, że mnie rozu-
miesz.

*** 
W tramwaju starszy pan na-
rzeka:
– Co za czasy, co za ludzie, co 
za maniery!

– Ale o co panu chodzi, prze-
cież pan siedzi?
– Ja – tak, ale moja żona cały 
czas stoi! 

***
Znalazła babka lampę Ala-
dyna. Pociera, tradycyjnie 
wyskoczył dżin. 
– Czego pragniesz, o pani? 
– Bardzo kocham swojego 
męża. Chcę być dla niego naj-
ważniejsza. Chcę, by zawsze 
spał obok mnie. Chcę, żeby 
każdy dzień zaczynał kieru-

jąc na mnie swój wzrok. By 
bez przerwy mnie dotykał i 
zabierał wszędzie ze sobą. 
No i dżin zamienił ją w 
smartfona.

***
Sobotnia szklanka wody jest 
o wiele smaczniejsza niż 
piątkowy litr koniaku. 

***
Babcia do wnuka: 
– Powinieneś więcej pomagać 
tacie. Możesz się od niego 
wiele nauczyć. 

– Pomagam, babciu. Dzisiaj 
zmienialiśmy koło w samo-
chodzie... 
– I czego się nauczyłeś ? 
– Paru słów, których wcześ-
niej nie znałem.

*** 
Policja podejrzewała bacę o 
pędzenie bimbru. 
Baca oczywiście się nie przy-
znawał lecz Policja przepro-
wadziła przeszukanie jego 
chaty i na strychu znaleziono 
sprzęt do pędzenia bimbru. 

– I co Baco teraz też się nie 
przyznajecie? – pyta policjant 
– To moze posondzicie mnie 
tyz o gwołt? Sprzynt do tego 
tyz mom. – odpowiedział baca.

***
– Czy słyszałeś, że Zenon leży 
ciężko ranny w szpitalu? 
– Coś podobnego! Przecież 
jeszcze wczoraj widziałam go 
w kawiarni z wystrzałową 
blondyną... 
– No właśnie, jego żona też 
go widziała.

POZIOMO:
6 – Macerat; 9 – Zewnętrzna okrywa ciała; 11 – Inaczej mniszek lekarski; 13 – Teren na papierze; 16 – Wyprowadzanie 
logicznych wniosków z założeń uznanych za prawdziwe; 21 – Mnisi go tworzą; 22 – Gwałtowne pozbawienie kogoś życia; 23 – 
Minerał, inaczej wezuwian; 25 – Policja kryminalna w III Rzeszy; 26 – Łączy kartki papieru; 28 – Wielkość; 30 – Dawniej statek; 
31 – Trzeci co do wielkości księżyc Jowisza; 32 – Po plażowaniu na skórze; 35 – Grecki bóg miłości; 36 – Imię żeńskie; 38 – 
Miasto  w zachodnich Indiach; 39 – Minerał stosowany jako puder, zasypka; 40 – Usypisko; 41 – Obozowisko namiotowe; 44 – 
Uczucie nasycenia, zaspokojenia; 45 – Urojenie, bzdura; 47 – Gaz spawalniczy; 49 – Jeden z trzech muszkieterów; 50 – Indiański 
namiot; 51 – But bez napiętka; 52 – Jednotonalny obraz składający się z drobnych kropek; 56 – Gra na oboju; 59 – Amerykański 
samochód; 63 – Srebrny pieniądz w obiegu w XVII wieku; 64 – Afrykański król; 65 – Na pokrycie dachu, szkodliwy; 66 – Hałas, 
gwar; 67 – Włoskie imię męskie; 68 – Naprawianie dziurawej odzieży; 69 – Mały gryzoń polny; 70 – Najsłynniejszym ich 
autorem był Andersen; 71 – Ciągnie sanie Mikołaja; 72 – Twórca „Przekroju”; 73 – Cyganka z „Chaty za wsią”;

PIOnOWO:
1 – Mocna nić do szycia; 2 – W przenośni: podstawa; 3 – Japońska sztuka walki na miecze; 4 – Organ słuchu; 5 – Banda; 6 – 
Duża ilość czegoś w jednym miejscu; 7 – Generał w Marynarce; 8 – Niemiecki czołg; 10 – Niewielki, pod ziemią; 11 – Nastąpił 
po oligocenie; 12 – Sztuczna skała topiona;  13 – Kasia albo Palma; 14 – Gatunek żółwia morskiego; 15 – Udaje zawodowo; 
17 – Szczegółowość, dociekliwość; 18 – Współwłaściciel spółki; 19; Pozwala pracować pod wodą; 20 – Na pierze; 24 – 
Znawca, smakosz; 27 – Posiadanie talentu; 29 – „Bardzo” w zapisie muzycznym; 33 –  Gatunek byliny należący do rodziny 
babkowatych; 34 – Największy w drobiu; 37 – Kamień półszlachetny; 41 – Dawny gatunek tytoniu fajkowego; 42 – Najlepszy 
podobno włoski; 43 – Krewny lub znajomy osoby wpływowej, popierany przez nią; 46 – Miejscowość na Sycylii; 48 – Miasto 
w Japonii, na wyspie Honsiu; 50 – Powiększenie tarczycy; 53 – Drzewo szpilkowe; 54 – Banał; 55 –  Ogół norm moralnych; 
57 – Powierzchnia Ziemi; 58 – Zaproszenie w brydżu; 59 – Edith, francuska pieśniarka;  60 – Szkocka tkanina wełniana, 
z grubej przędzy; 61 – Wyspa z rafą wokół; 62 – W mitologii rzymskiej bogini wegetacji i urodzajów;

LITEry Z ZACIEnIOnyCH PóL CZyTAnE W KOLEJnOŚCI STWOrZą HASłO, KTórE JEST rOZWIąZAnIEM KrZyżóWKI.
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