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Przepiórki

ze świątecznego stołu

Podpisaniem porozumienia,
określającego szczegółowe
zasady wymiany rodzin,
zakończyła się ostatnia
wizyta francuskich gości
z Sathonay Camp w Gminie
Lubin. Partnerstwo obydwu
samorządów trwa
od siedmiu lat.
Str. 6-7

WRĘCZONO
STYPENDIA

To była już 45. edycja
programu stypendialnego dla
zdolnych uczniów i studentów,
którzy swoją wytężoną pracą
oraz nieustającym zapałem
osiągnęli wysokie wyniki
w nauce, sporcie oraz wykazali
się wiedzą w konkursach
przedmiotowych.
Str. 13

Trzynaście zespołów, trzynaście przepięknie udekorowanych stołów i trzydzieści dziewięć konkursowych potraw.
Za nami kolejna edycja Gminnego Konkursu Kulinarnego „Tradycje Bożonarodzeniowe”, który jak zwykle – na długo
przed pierwszą gwiazdką – wprowadził nas w magiczny klimat świąt Bożego Narodzenia. Gminny konkurs kulinarny
miał w tym roku szczególny wymiar, uczestniczyli w nim bowiem nasi francuscy przyjaciele z partnerskiego miasta
Sathonay-Camp.
Str. 10-11
Niech święta
Bożego Narodzenia
będą czasem radości i nadziei, a wigilijna wieczerza
okazją do przekazania najbliższym tylko dobrych
słów, będących wyrazem miłości i szacunku.
Życzymy Państwu aby Nowy 2020 rok. obfitował
w sukcesy, realizację marzeń i powziętych planów
zarówno na niwie zawodowej jak i osobistej.
Wszystkiego dobrego! Spokojnych Świąt!
Wójt Gminy Lubin
Tadeusz Kielan

Przewodniczący Rady Gminy Lubin
Norbert Grabowski

PODWÓJNA
UROCZYSTOŚĆ
W OSIEKU

Msza Święta odpustowa
w Kościele p.w. Chrystusa Króla
w Osieku połączona została
z Mszą Dziękczynną w 25- lecie
przyjęcia święceń kapłańskich
przez proboszcza Wojciecha
Skowrona.
Str. 15
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AKTUALNOŚCI
PRZYSŁOWIA
NA GRUDZIEŃ
Mroźny grudzień, wiele śniegu,
żyzny roczek będzie w biegu.
***
W pierwszym tygodniu grudnia,
gdy pogoda stała, będzie zima
długo biała.
***
Grudzień jaki, czerwiec taki.
***
Suchy grudzień stoi za to, że
sucha wiosna i suche lato.
***
Jeśli w grudniu często dmucha,
to w marcu wciąż plucha.
***
Grudzień z grzmotami, rok
z wiatrami.
***
Gdy w adwencie szadź na
drzewach się pokazuje, to rok
urodzajny nam zwiastuje.
***
Grudzień zimny, śniegiem
pokryty, daje rok w zboże obfity.
***
Czwarty grudzień jaki, cały
grudzień taki, piąty grudzień stycznia czyni znaki, szósty
grudzień luty przepowiada,
siódmy grudzień nam o marcu
gada.
***
Taką pogodę Nowy Rok
przynosi, jaka na Jana od
Krzyża się głosi.
***
Jak w zimie piecze, to w lecie
ciecze.
***
Grudzień ostro mrozi drogi,
wieprze bije, drwa znosi dla
zimowej trwogi.
***
Gdy w grudniu śnieg pada,
drugi rok taki sam zapowiada.
***
Jaka pogoda w Szczepana
panuje, taka na luty nam się
szykuje.
***
W noc Sylwestrową łagodnie,
będzie kilka dni pogodnie.
***
Czy rok był suchy, czy było błoto,
nigdy w Sylwestra nie będzie
padało złoto.
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Nasza gmina została wyróżniona w ramach III edycji inicjatywy
„Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”.

GMINA LUBIN
PRZYJAZNA PSZCZOŁOM

Podczas uroczystego podsumowania tegorocznej edycji w Warszawie, organizatorzy
ogólnopolskiego programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, nagrodzili 10 gmin, które
zrealizowały najciekawsze i wyróżniające się działania na rzecz poprawy warunków życia
owadów zapylających.
Gmina Lubin jest jedną
z 269 gmin, które przyłączyły się do tegorocznej
edycji „Manifestu Gmin
Przyjaznym Pszczołom”,
który jest częścią realizowanego od dziewięciu lat
programu „Z Kujawskim
pomagamy pszczołom”.
W tym roku w Ośrodku
Edukacji Regionalnej
„Wrzosowa kraina” w Chocianowie przeprowadzono
dla uczniów szkół podstawowych gminy Lubin szereg zajęć edukacyjnych.
Obejmowały one warsztaty, podczas których dzieci
poszerzały swoją wiedzę
o pszczołach i innych owadach zapylających oraz
o ich roli w naszym życiu,
jak też zajęcia z układania
owadów z puzzli 3D. Uczniowie mogli także degustować różne rodzaje miodów i spróbować lokalnych
produktów, które powstały
na bazie miodu.
Co roku w Gminie Lubin
organizowany jest też konkurs pt. „Najpiękniejsza
posesja”. Jego celem jest
zachęcanie mieszkańców
do sadzenia roślin bogatych w pokarm dla pszczół,
a także edukowanie, ile zawdzięczamy owadom zapylającym, jakie mają one
znaczenie dla środowiska
i dla człowieka oraz jak
można im pomóc tworząc
dla nich bazę pokarmową
w przydomowych ogród-

kach czy na balkonach.
Mieszkańcy brali też udział
w spotkaniach i prelekcjach prowadzonych przez
lokalnych pszczelarzy.
- Gmina Lubin od wielu
lat podejmuje działania,
których celem jest ochrona
pszczół. Aktywnych sprzymierzeńców znaleźliśmy
wśród mieszkańców. Działamy wspólnie, a efekty
tych działań są wymierne:
140 klonów i lip, posadzonych wzdłuż drogi Gorzelin – Raszówka oraz 100
dereni, lip, wierzb i klonów, zasadzonych przez
mieszkańców Miroszowic.
Edukację ekologiczną rozpoczynamy w najmłodszych grupach przedszkolnych, kontynuując ją
w szkołach podstawowych,
a na poziomie Akademii
Senioralnej kończąc. Angażujemy się w organizację
szkoleń dla rolników w zakresie stosowania środków
ochrony roślin. Tylko działając razem możemy doprowadzić do zmian sprzyjających pszczołom - komentuje Tadeusz Kielan
wójt Gminy Lubin.
Firma ZT Kruszwica
S.A., inicjator programu
„Z Kujawskim pomagamy
pszczołom” oraz inicjatywy „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”, postanowiła wyróżnić 10 gmin,
które podjęły w ramach
programu najciekawsze

WYRÓŻNIENIE ODEBRAŁ BARTOSZ CHOJNACKI
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY LUBIN
oraz wyróżniające się działania. W tym gronie znalazły się: Białystok, Elbląg,
Poznań, Pszczółki, Gostycyn, Legnica, Gmina Lubin, Szczaniec, Świeradów-Zdrój oraz Wołomin.
Przedstawiciele gmin najbardziej zaangażowanych
w ochronę owadów zapylających otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wzięli
udział w praktycznych warsztatach, podczas których
mogli dowiedzieć się m.in.
jak promować gminę przez

aspekty środowiskowe i turystyczne.
Od dawna uważnie śledzimy działania gmin i cieszy nas, że coraz więcej samorządów angażuje się
w poprawę warunków życia
owadów zapylających. Co
więcej, biorą w nich udział
całe społeczności lokalne –
od przedszkolaków i uczniów, przez różne organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego
wspierane przez lokalny samorząd, po grupy miesz-

kańców z osiedli, dzielnic
czy sołectw. Mamy nadzieję, że działania na rzecz
ochrony pszczół i osiągane
przez gminy sygnatariuszki
„Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom” społeczno-edukacyjne efekty, będą
inspiracją dla pozostałych
samorządów - komentuje
Agnieszka Jastrzębska,
Marketing Manager ZT
Kruszwica S.A.
Więcej informacji o Manifeście na stronie: pomagamypszczolom.pl.
(RED)

Mamy już monografie 14 naszych wsi!
Raszówka wraz Lipinami oraz Lisiec mają od niedawna
swoje monografie. To kolejne publikacje obrazujące
początki oraz dawne i współczesne dzieje sołectw
Gminy Lubin. Jest ich już w sumie 14.
Noc Sylwestrową w roku
1820 w Liścu spędził Napoleon, wracał wtedy z wojskami
spod Moskwy . Takie na przykład ciekawostki można wyczytać w najnowszych publikacjach Gminy Lubin. Ukazują się od kilku lat, zawsze w nakładzie 300 egzemplarzy. Dotychczas wydane monografie
i rys historyczny naszych jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych trafiają
w ręce mieszkańców
przy okazji wielu różnych uroczystości. Są
także dostępne
w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Raszówce
i jej oddziałach oraz
w bibliotekach szkolnych.
Wszystkie te publikacje, których opracowaniem zajmuje się historyk
Henryk Rusewicz, mają na celu przybliżenie dzisiejszym
mieszkańcom historii ich
miejscowości. Do tej pory uka-

zały się publikacje
opisujące historię Zimnej Wody, Osieka, Obory,
Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, Szklar Górnych, Ustronia,
Krzeczyna Wielkiego, Miłoradzic, Składowic i Zalesia oraz
Pieszkowa.
(SR)

AKTUALNOŚCI

³

Proces mieszkańców Raszówki, którzy protestowali przeciw komunikacyjnemu wykluczeniu

WALCZYLI O KOLEJ,
STANĘLI PRZED SĄDEM
Rozpoczął się proces 21
mieszkańców Raszówki, którzy
w czerwcu tego roku na przejeździe
kolejowym protestowali przeciw
nieoczekiwanemu usunięciu
z rozkładu Kolei Dolnośląskich
przystanków w Raszówce, Gorzelinie
i Chróstniku. Na pierwszej rozprawie
wszyscy zgodnie odmówili składania
zeznań, czują się niewinni i wierzą
w umorzenie postępowania.
Choć na torach swój
sprzeciw, wobec komunikacyjnego wykluczenia wyrażało ponad 100 osób, zarzuty przedstawiono 21
z nich, wskazanych na policyjnych zdjęciach przez
osobę, która dobrowolnie
zgłosiła się na policję i prosiła o zachowanie anonimowości.
Mieszkańców Raszówki
obwinia się o to, że 8 czerwca
2019 r. w rejonie przejazdu
kolejowego zatrzymywali się
na torowisku bez uzasadnionej przyczyny, tym samym
tarasując przejazd i nie
opuścili zbiegowiska mimo
wezwań policji.

- Nie było czerwonego
światła na sygnalizatorach,
rogatki nie były zamknięte,
dlatego nie złamaliśmy prawa przechodząc przez przejazd. Czasy stanu wojennego, w których nie można było
organizować zgromadzeń to przecież przeszłość. Nie
czujemy się winni, nie zrobiliśmy niczego złego – mówi
Tadeusz Kosturek, sołtys Ra-

Protestowi w Raszówce towarzyszyło kilkanaście policyjnych radiowozów i kilkudziesięciu policjantów,
włącznie z grupą szturmową.

- Podobne postępowania w kraju kończą
się umorzeniem. Żaden inny wyrok nas nie
satysfakcjonuje – mówi reprezentujący
mieszkańców mecenas Łukasz Mika.
szówki.
Mieszkańcy liczą na umorzenie sprawy.
- Podobne
postępowania
w kraju kończą
się umorzeniem. Żaden inny
wyrok nas nie satysfakcjonuje. Mieszkańcy
Raszówki nie ponoszą odpowiedzialności za to zdarzenie. To błąd komunikacyjny
pomiędzy nimi a zarządem
Kolei Dolnośląskich. Kilka
godzin po wydarzeniach
w Raszówce okazało się

Choć na torach swój sprzeciw,
wobec komunikacyjnego wykluczenia
wyrażało ponad 100 osób, zarzuty
przedstawiono 21 z nich.
przecież, że pociąg
będzie się zatrzymywał w tej
miejscowości –
mówi reprezentujący
mieszkańców
mecenas Łukasz Mika.
Z mieszkańcami
Raszówki identyfikuje się
cała społeczność Gminy Lubin, jak również jej władze.
– Mieszkańcy Raszówki
walczyli o przywrócenie połączeń kolejowych nie tylko
dla siebie, ale dla całej gminnej społeczności, dlatego

dziś mają nasze pełne wsparcie. Wierzymy gorąco, że
wszyscy oczyszczeni zostaną
z zarzutów – mówi Tadeusz
Kielan, wójt Gminy Lubin.
Na pierwszej rozprawie
sąd przestawił materiał dowodowy, na kolejnej, która
odbędzie się 28 stycznia
przyszłego roku przesłuchani zostaną policjanci.
Swoją obecnością podczas
pierwszej rozprawy wsparli
mieszkańców Raszówki radni Gminy Lubin oraz mieszkańcy, którym zarzutów nie
postawiono.

(MG)

POLITYCZNY ODWET
W marcu 2019 roku, tuż po wyrażonym niemal jednogłośnie sprzeciwie mieszkańców Gminy
Lubin wobec siłowej próby przyłączenia do Lubina siedmiu jej sołectw, o co wnioskował
prezydent Lubina Robert Raczyński nieoczekiwanie z rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich
zniknęły przystanki w Gorzelinie, Chróstniku i Raszówce. Na czele zarządu KD stał Damian
Stawikowski, a w zarządzie Województwa Dolnośląskiego za kolej odpowiadał Tymoteusz
Myrda. Obydwaj są najbliższymi współpracownikami prezydenta Raczyńskiego i jego „prawymi rękami” w ugrupowaniu „Bezpartyjni Samorządowcy”.
Pisma, prośby i żądania przez trzy
miesiące odbijały się od ścian
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Dopiero protest mieszkańców Ra-

szówki, Gorzelnia, Karczowisk,
Bukownej, Liśca, Wiercienia Zimnej Wody, Chróstnika i wielu innych miejscowości Gminy Lubin
przyniósł oczekiwany skutek. 8

czerwca 2019 r. grupa około 150
osób zgromadzona na i w pobliżu
przejazdu kolejowego w Raszówce uniemożliwiła przejazd pierwszego, historycznego pociągu do

Lubina, gdzie odbywał się wielki
festyn z tej okazji. Na miejscu
oprócz kilkunastu radiowozów
i rzeszy policjantów pojawiła się
grupa szturmowa, uzbrojona
w tarcze i pałki. Rozkaz użycia siły ostatecznie jednak nie padł.
Informacja o proteście rozlała się
po kraju niczym fala tsunami.
Głośno było o nim m.in. w TVN
24, TVP, Polsacie czy Fakcie i Gazecie Wyborczej. Temat na bieżąco relacjonowały lokalne media.

W nagłośnieniu sprawy pomógł
prezydent Lubina Robert Raczyński, który publicznie stwierdził, że
tych, którzy ukradli pociąg trzeba,
znaleźć, solidnie wybatożyć i obciążyć kosztami tego koncertu.
Kiedy słowa włodarza Lubina padały ze sceny, rozmów z protestującymi mieszkańcami Gminy Lubin
podjął się członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda. Zadeklarował, że pociągi w Raszówce zatrzymywać się bę-

dą od września. To była pierwsza
złożona obietnica, która z minuty
na minutę ewoluowała. Ostatecznie stanęło na tym, że wszystkie
pociągi z wyjątkiem ekspresowego
„Jana Wyżykowskiego” stawać będą w Raszówce, a rozważona zostanie również możliwość postojów
w Gorzelinie i Chróstniku. Już tydzień później okazało się, że
wszystkie przystanki Gminy Lubin
powróciły do rozkładu jazdy i pozostają w nim do dziś.

⁴

INFORMACJE URZĘDOWE

Plan, do którego zgodnie z decyzją Rady Gminy przystąpiono, będzie zmieniał cztery inne miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.

GÓRNICZA INWESTYCJA
W KSIĘGINICACH
Na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. radni Gminy
Lubin wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów obrębów: Księginice, Siedlce, Kłopotów
i Czerniec.

Powody i konieczność tej inwestycji wyjaśniał
radnym Tomasz Salamoński z ZG Lubin.

Przesłanką do rozpoczęcia
prac nad tym projektem planu jest potrzeba budowy na
obszarze naszej gminy dwóch
wentylacyjnych otworów
wielkośrednicowych wraz
z niezbędną infrastrukturą
techniczną.
Te otwory wentylacyjne
maja być usytuowane na
działce ewidencyjnej nr
346/11 w obrębie Księginice.
KGHM wnioskuje także
o ewentualną możliwość bu-

dowy na tej działce szybu górniczego. W związku z tym
miejscowym planem objęty
zostaje obszar o powierzchni
ok. 407 ha położony w obrę-

Nowe podatki i współpraca
z organizacjami pozarządowymi
Przyjęcie kolejnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
nadanie nazwy ulicy, stawki podatku rolnego i od nieruchomości oraz zmiany
w tegorocznym budżecie
były tematami obrad radnych, na zorganizowanym
w ostatnich dniach listopada, posiedzeniu Rady Gminy Lubin.
Co roku, zgodnie z przepisami poddawany jest
konsultacjom społecznym
roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi.
Nie wniesiono do niego

żadnych uwag i został jednogłośnie przyjęty przez
radnych. Zakłada on, że
w przyszłym roku na taką
współpracę gmina przeznaczy ponad półtorej miliona złotych, które zostało
podzielone na osiem działów. Najwięcej ma pochłonąć upowszechnianie kultury fizycznej – ponad 450
tys. zł, 230 tys. przeznaczono na pomoc społeczną
i profilaktykę, a prawie 170
tys. na upowszechnianie
kultury i dziedzictwa narodowego.
Radni debatowali też
nad podatkami w przy-

szłym roku. Zdecydowano
o obniżeniu ceny skupu żyta z 58,46 za kwintal do wysokości 47 zł i ta kwota będzie podstawą do obliczania podatku rolnego
w Gminie Lubin w roku
2020. Warto przypomnieć ,
że tylko w ubiegłym roku
w efekcie takiego obniżenia
stawek do gminnego samorządu nie wpłynęło prawie
315 tysięcy złotych. Przyjęto też nowe stawki podatku
od nieruchomości, które
corocznie są waloryzowane
przez Ministerstwo Finansów. Od 2015 roku na terenie Gminy Lubin od tego

podatku zwolnione są
m.in. budynki mieszkalne.
Z tego tytułu, tylko w ubiegłym roku mieszkańcy zaoszczędzili w sumie ponad
1 milion 552 tysiące złotych. Z tytułu niestosowania możliwych maksymalnych stawek, do budżetu
gminy nie wpłynęło kolejne
prawie 900 tysięcy złotych.
Radni dokonali także
niewielkich zmian w tegorocznym budżecie gminy
oraz formalnie nadali nową
nazwę kolejnej ulicy
w Krzeczynie Wielkim. Będzie tam teraz ulica Magnoliowa.
(SR)

bach: Ksieginice Siedlce, Kłopotów i Czerniec. Jest to obszar niezbędny do realizacji
przez KGHM tego przedsięwzięcia, a jego dość rozległy

zasięg wynika z uwzględnienia przebiegu planowanej infrastruktury technicznej.
(SR)

E-ADMINISTRACJA
W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE
Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan
podpisał umowę, w ramach której
w Urzędzie Gminy w Lubinie
wdrożony zostanie system
e-administracji. Kilkadziesiąt
programów funkcjonujących
obecnie zastąpi nowy
system, a mieszkańcy
większość spraw urzędowych
będą mogli załatwić nie
wychodząc z domu.
Pierwszy etap projektu „Rozwój
e-administracji w Gminie Lubin”
obejmie transfer danych do nowego systemu,
który zintegruje wszystkie dotychczas funkcjonujące programy m.in.
finansowo-księgowy, informacji przestrzennej, podatkowy, gospodarki
odpadami czy rejestracji wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu.
- Chcemy zapewnić mieszkańcom jak najwyższy poziom obsługi i ograniczyć
do niezbędnego minimum konieczność przychodzenia do urzędu. Po
wdrożeniu programu e-urząd niemal wszystkie formalność będzie można
załatwić przez internet – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
W ramach realizacji projektu powstanie portal mieszkańców Gminy Lubin,
na którym w sposób całkowicie bezpieczny przechowywane będą dane. Za
jego pomocą, po uzyskaniu zaufanego profilu na e-puap, będzie można
wypełnić deklarację, zapłacić podatki czy wnieść opłatę za śmieci, a także
sprawdzić stan swoich zobowiązań, czy termin najbliższej płatności.
Pobranie specjalnej aplikacji umożliwi otrzymanie sms-em informacji
o zbliżającym się terminie zapłaty.
Łączna wartość projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin” - to 943
737,22 zł, z czego 653 368,20 zł wyniesie dofinansowanie pozyskane na
ten cel środków Unii Europejskiej.
Projekt „Ratusz” realizuje firma Rekord, w imieniu której umowę podpisał
prezes Janusz Szymura. Termin zakończenia wdrożenia przewidziano na
listopad 2020 r.

(MG)

INFORMACJE URZĘDOWE

Powiatowe drogi zagrażają
bezpieczeństwu

Lubin, dnia 2 grudnia 2019 r.
OR. 0030.1.2019
WÓJT GMINY LUBIN

OGŁASZA WYBORY
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY LUBIN
NA I KADENCJĘ W LATACH 2020-2021
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie § 20 uchwały nr XII/140/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lubin (Dz. U. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 6552) zarządza się co następuje:
1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin spośród
złożonych zgłoszeń na I kadencję w latach 2020-2021 w dniu 28 stycznia 2020 r.
2. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz
wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin, w brzmieniu załącznika nr
1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia oraz dokumenty wymagane przy zgłaszaniu kandydatów
do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, oraz w Biurze Rady Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 115,116.
Wszelkie informacje dotyczące wymaganych od kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy
Lubin dokumentów oraz trybu składania zgłoszeń i wyboru radnych Młodzieżowej Rady Gminy Lubin można uzyskać pod numerem telefonu 76/ 84-03-150, e-mail: jedrak@ug.lubin.pl

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

2 grudnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów i kalendarzu wyborczym

3 grudnia 2019 r.

Powołanie Komisji do przeprowadzenia wyborów

od 4 grudnia 2019 r.
do 17 stycznia 2020 r.

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

24 stycznia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach zgłoszonych do Młodzieżowej Rady
Gminy Lubin z podziałem na okręgi wyborcze

28 stycznia 2020 r.

Przeprowadzenie wyborów przez powołaną Komisję

31 stycznia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

Opłaty za klub dziecięcy
Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
w Krzeczynie Wielkim
oraz ustaliła maksymalną
wysokość opłaty za wyżywienie.
Z uwagi na wzrost cen
żywności i wzrost płacy minimalnej, w roku 2020
dzienna opłata za wyżywie-
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nie ma wynosić 15,50 zł
a maksymalna wysokość
opłaty nie może przekroczyć
17 zł. Jednocześnie jednak,
w ramach realizacji polityki
prorodzinnej i zachęcając
do podejmowania aktywności zawodowej, zmniejszono
z 300 do 200 zł wysokość
opłaty za pobyt dziecka
w klubie. Działalność klubu
będzie wiec dofinansowywa-

PRZY SYMULACJI ZAKŁADAJĄCEJ, ŻE
DZIECKO BĘDZIE W ŻŁOBKU PO DZIESIĘĆ
GODZIN DZIENNIE PRZEZ CAŁY MIESIĄC,
RODZIC ZAPŁACI ZA JEGO POBYT OKOŁO
500 ZŁ.

Z roku na rok pogarsza
się stan techniczny dróg
powiatowych w Gminie Lubin. Ich nawierzchnie mają
liczne ubytki, koleiny, zaniedbane są także pobocza.
Doraźne, cząstkowe remonty nie poprawiają sytuacji. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców,
radni Gminy Lubin wystosowali apel do starosty i zarządu Powiatu Lubińskiego w sprawie podjęcia kon-

kretnych działań w celu poprawy stanu dróg. Zadeklarowano przy tym współfinansowanie tych inwestycji. Poniżej publikujemy
pełną treść apelu.

Apel
Rady Gminy Lubin

w sprawie poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Lubin
Rada Gminy Lubin, realizując wnioski lokalnej społeczności, a także w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg powiatowych zwraca się do Pana Starosty i Zarządu Powiatu Lubińskiego z apelem o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego dróg powiatowych
przebiegających przez Gminę Lubin.
Determinacja Rady Gminy Lubin wynika przede wszystkim z faktu, iż stale pogarszający się stan techniczny tych
dróg stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla
wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nawierzchnia bitumiczna dróg w wielu miejscach jest spękana, posiada liczne ubytki, tworzą się koleiny, co uniemożliwia bezpieczny
przejazd pojazdów po tych drogach. Pobocza tych dróg są
mocno zawężone (przerośnięte trawą) co destrukcyjnie wpływa na konstrukcję dróg, a w konsekwencji powoduje obrywanie się krawędzi jezdni, a także utratę nośności podbudowy.
Stan dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin ulega ciągłej degradacji. W tym przypadku doraźne czynności, w ramach remontów cząstkowych, przy użyciu remontera
nie przynoszą pożądanych efektów. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia pełnej modernizacji tych dróg.
Rada Gminy Lubin zwraca się z apelem o intensyfikację
prac projektowych i zapewnienie środków na budowę dróg
powiatowych na terenie Gminy Lubin, które stanowią główne
połączenia komunikacyjne.
Mając powyższe na uwadze liczymy, iż władze Powiatu Lubińskiego podejmą szybkie i zdecydowane działania, które
doprowadzą do realizacji przebudowy i modernizacji dróg
powiatowych, przebiegających przez Gminę Lubin.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
My Radni Gminy Lubin jesteśmy gotowi na to, aby partycypować w kosztach, składamy również deklaracje gotowości
współfinansowania inwestycji mających na celu poprawę stanu technicznego dróg powiatowych.
Apelujemy, aby uznać kompleksową modernizację tych
dróg jako zadania priorytetowe i włączyć je do koniecznej realizacji.
Rada Gminy Lubin ma nadzieję, że apel ten nie pozostanie
bez odpowiedzi i spotka się z konkretnymi działaniami ze
strony właściciela dróg, czyli Zarządu Powiatu Lubińskiego
oraz usprawni zarządzanie tymi drogami.

Będą fotoradary

na przez gminę. Warto przy
tym przypomnieć, że cały
pierwszy rok funkcjonowania żłobka jest dla rodziców
bezpłatny, bowiem urzędni-

cy pozyskali na ten cel dodatkowe unijne fundusze.
Nowe stawki opłat będą obowiązywać dopiero od 1 lutego 2020 roku.
(SR)

W ślad za apelem Rady
Gminy Lubin dotyczącym
montażu fotoradarów
w najbardziej niebezpiecznych miejscach, doszło do
spotkania wójta Tadeusza
Kielana z przedstawicielami Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego.
Wstępnie ustalono, że po
wypełnieniu odpowiednich
formalności strony będą
współpracować i współfinansować montaż trzech

fotoradarów. Mają one stanąć przy drodze krajowej
nr 36 w Miłosnej, Osieku
i Siedlcach. Zgodnie z założeniami fotoradary powinny zacząć działać pod koniec przyszłego roku.

(SR)
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WYDARZENIA
Dalsza współpraca z Francuzami przypieczętowana

PRZENIKANIE KULTUR

Podpisaniem porozumienia, określającego szczegółowe zasady wymiany rodzin, zakończyła się ostatnie wizyta
francuskich gości z Sathonay Camp w Gminie Lubin. Partnerstwo obydwu samorządów trwa od siedmiu lat.

Popisane porozumienie uszczegóławia zasady wymiany rodzin
z Sathonay Camp i Gminy Lubin.

widualne, nakreślając ich cel
oraz warunki kontynuacji.
- Uważam, że przyjęcie tego dokumentu pozwoli na
prowadzenie współpracy pomimo ewentualnych zmian
w przestrzeni publiczno-prawnej, zmian władz, czy
innych czynników. Żywię nadzieję, że nasi mieszkańcy
sami będą domagali się podejmowania działań podtrzymujących kontakty, zacieśniających zawarte przyjaźnie czy pozwalających
jeszcze lepiej poznawać
miejsca życia, kulturę i obyczaje i zwyczaje swoich znajomych z gminy partnerskiej
– dodaje wójt Tadeusz Kielan.
Podczas ostatniej wizyty
delegacji Sathonay Camp
w Gminie Lubinie, francuscy
goście mieli wyjątkowo na-

Rejs po Odrze we Wrocławiu przybliżył
francuskim gościom historię stolicy Dolnego
Śląska. Delegacja z Sathonay Camp odwiedziła
także Jarmark Bożonarodzeniowy.

Nawiązanie współpracy
zapoczątkowano w 2012 r.
zawarciem deklaracji, a następnie umowy partnerskiej
między władzami dwóch samorządów. Wówczas stosunki partnerskie opierały
się o wymagane dokumenty
oraz wizyty przedstawicieli
władz i przybierały formułę
publiczno-instytucjonalną.
Potem przyszedł czas na
szerzej zakrojone kontakty,
wymianę kulturalną - wyjazdy zespołów artystycznych,
prezentacje dorobku kulturalnego oraz wymianę zespołów sportowych i wspólne zmagania sportowe, przy
jednoczesnym zacieśnianiu
więzi przedstawicieli władz
i wzajemnym poznawaniu

środowiska naturalnego
gmin partnerskich, ich dorobku kulinarnego i dziedzictwa kulturowego.
W ten sposób kiełkowała
współpraca w formie lokalno-obywatelskiej, w ramach
której podejmują kontakty
i wytwarzają łączące ich więzi poszczególnie grupy i indywidualni członkowie
wspólnot lokalnych.
Ostatni rok to próba podjęcia się organizacji wymiany rodzin, podczas której
możliwe jest większe zbliżenie i poznanie realiów życia
codziennego mieszkańców
Gminy Lubin i Stahonay
Camp.
- O kształcie współpracy
decyduje wola i aktywność

jej władz, ale równie istotnym w trwaniu naszego partnerstwa jest czynnik ludzki,
aktywność wykazywana
przez konkretnych ludzi,
którzy mocno angażują się
w organizację wymian, zacieśnianie więzi i rozwój
form partnerstwa. Szczególne podziękowania za wytrwałość, pozytywne nastawienie i entuzjazm należą się
zastępcy mera, Prezesowi
Stowarzyszenia Polstah
Raymondowi Duda – mówi
Tadeusz Kielan, wójt Gminy
Lubin.
Dwa ostatnio zorganizowane spotkania rodzin
wskazują na możliwość rozwijania partnerstwa także
w oparciu o kontakty indy-
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Wielką frajdę sprawiło gościom zdobienie świątecznych
ozdób w największej w Polsce fabryce bombek w Złotoryi.

Nie zabrakło polsko – francuskiej rywalizacji sportowej.
Tym razem odbyła się ona torach bowlingowych.

retnych indywi-

pięty program. Okazją do
wspólnej integracji i wzajemnego poznawania kultur był
udział francuskich gości w warsztatach malowania bombek
w fabryce w Złotoryi, integracyjny turniej bowlingowy, warsztaty lepienia pierogów, senioralna biesiada francuska, a także w Tradycjach Bożonarodzeniowych, podczas, których
przyjaciele Gminy mieli okazję
poznania zwyczajów kolędowania i posmakowania polskich
świątecznych potraw.
Zwiedzanie wystawy „Gmina
Lubin wczoraj i dziś” było okazją do poznania historii naszego regionu, a rejs po Odrze we
Wrocławiu przybliżył historię

stolicy Dolnego Śląska.
- Nasza delegacja nie przestaje zachwalać organizacji,
a zwłaszcza ciepłego przyjęcia
ze strony gminy i jej mieszkańców, ale jest również zachwycona rodzinami, które gościły
przyjaciół z Francji. Krótko
mówiąc, my wszyscy, a w szczególności ci, którzy odkryli znaczenie polskiej gościnności są
nią oczarowani, nosimy w sobie
żywe i piękne wspomnienia
z tej wizyty – napisał zastępca
mera Sathonay Camp i prezes
polsko-francuskiego stowarzyszenia Polsath Raymond Duda
w liście skierowanym do wójta
Gminy Lubin Tadeusza Kielana.
(MG)

Ciekawą lekcją historii było zwiedzanie wystawy
„Gmina Lubin wczoraj i dziś”.

Warsztaty lepienia pierogów poprowadziła sołtys
Buczynki Jolanta Jankun.
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INWESTYCJE

Kolejna świetlica w Gminie Lubin

Na tę inwestycję mieszkańcy Buczynki czekali
wiele lat. Świetlica powstała w sąsiedztwie wiaty i powstałego niedawno placu
zabaw.
Zakończyła się budowa nowej świetlicy kontenerowej
w miejscowości Buczynka
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. To mała wioska, ale bardzo zintegrowana
społeczność, która organizuje wiele spotkań i wydarzeń,
zapraszając na nie m.in. podopiecznych z Domu Dziecka
w Golance Dolnej.

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca z Legnicy rozpoczął prace w połowie lipca i
inwestycja jest już zakończo-

na. Zakres zadania obejmował m.in. przygotowanie
podłoża, czyli żelbetowe stopy fundamentowe, dostawę
i montaż budynku kontene-

rowego świetlicy wiejskiej
składającego się z pięciu modułów z wewnętrznymi instalacjami wody i kanalizacji
sanitarnej, elektryczną, cen-

NOWE DROGI
I CHODNIKI

Realizacja inwestycji w całości prowadzona jest przez
Gminę Lubin na podstawie
zawartego porozumienia ze
Starostwem Lubińskim,
przekazującego gminie
funkcję inwestora zastępczego nad tę inwestycją. Gmina
Lubin przeprowadziła procedurę przetargową związaną
z wyborem wykonawcy robót
a także w całości finansuje tę
inwestycję. Koszt robót budowlanych wynosi 1 511
670,00 zł brutto.
CHODNIK W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ
W KRZECZYNIE MAŁYM
W miejscowości Krzeczyn
Mały trwają prace związane
z budową odcinka chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 335 o dł. ok. 55 m. W ramach zadania zostaną również wyznaczone dwa dodatkowe przystanki autobusowe. Zadanie realizowane jest
na podstawie porozumienia
z Województwem Dolnoślą-

tralnego ogrzewania. Na zewnątrz została ułożona nawierzchnia dojazdów, dojście z kostki betonowej i wykonany jest zjazd na drogę
gminną.

Inwestycja jest finansowana w całości z budżetu Gminy Lubin i kosztowała 450
tysięcy złotych.
(SR)

Rozpoczęto inwestycję związaną z przebudową
drogi powiatowej w miejscowości Niemstów.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje
wykonanie nowej nawiej nawierzchni jezdni
bitumicznej na odcinku ok. 600m, wykonaniu
chodnika a także wykonaniu elementów
odwodnienia drogi (regulacja istniejących
rowów z częściowych ich zarurowaniem).

skim, dotyczącym wspólne
finansowania zadnia. Wartość robót budowlanych wynosi: 94 941,83 zł brutto,
z czego 65 % kosztów ponosi
Gmina Lubin, 45% kosztów
ponosi Województwo Dolnośląskie.
ROZBUDOWA DROGI
MIROSZOWICE-KŁOPOTÓW
– ETAP III
Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową
drogi gminnej pomiędzy
miejscowościami Miroszowice i Kłopotów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni
bitumicznej na dł. ok 236 m.
Na to zadanie Gmina Lubin
otrzymała dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 177
195,00zł (50% wartości
kosztów kwalifikowalnych).
Umowny koszt wykonania
robót budowlanych wynosi
371 893,85 zł brutto.
Budowa chodników oraz

peronów autobusowych
Trwają prace związane
z budową chodników oraz
peronów autobusowych przy
drogach powiatowych na terenie Gminy Lubin. Inwestycję prowadzi Powiat Lubiński, który otrzymał pomoc finansową od Gminy Lubin
w wysokości 250 000 zł.
W ramach zadania zostaną
wykonane odcinki chodników w miejscowościach
Osiek, Pieszków, Raszowa,
Szklary Górne, Wiercień
i Gorzyca.
(RR)

ROLNICTWO
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Porządek w gospodarstwie – KRUS apeluje

Zakończył się okres wzmożonych prac w rolnictwie, więc jest to dobry moment, aby szczególnie sprawdzić stan
bezpieczeństwa w gospodarstwie i poprawić lub wyeliminować potencjalne zaniedbania- radzi polkowicki oddział
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Znaczna ilość upadków osób spowodowana jest złym stanem
nawierzchni podwórek i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu
na skutek warunków atmosferycznych.

Szczególnym jest zbliżający
się okres zimowy, gdzie opady
śniegu i deszczu oraz towarzyszący opadom mróz powodują, że podłoże staje się śliskie,
grząskie i nierówne. Brak dbałości o ciągi komunikacyjne –
niewydzielone, źle wydzielone
albo nieuprzątnięte dojścia do
budynków, do tego wyeksploatowane albo zabrudzone
obuwie robocze, to kolejne
częste przyczyny poślizgnięć
i potknięć osób pracujących w rolnictwie. Każdego roku zdarzają się także tragiczne
w skutkach wpadnięcia osób
do niezabezpieczonych dołów

i odkrytych studzienek ściekowych, szamb i zbiorników na
gnojowicę. Pośpiech jest złym
doradcą, a duża liczba wypadków jest spowodowana właśnie wskutek pośpiechu poszkodowanego.
Aby chronić zdrowie, a nawet życie, swoje i najbliższych, należy przestrzegać
następujących zasad:
wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów
i przejść
usunąć wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte

śniegiem mogą być niewidoczne
oświetlić podwórza i chodniki
wyznaczyć trakty komunikacyjne pomiędzy zabudowaniami
 zimą likwidować śliskość
nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie
oblodzenia piaskiem, popiołem trocinami
ciągi komunikacyjne,
ścieżki i dróżki pielęgnować, sprzątać
i naprawiać na bieżąco
dbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej

i zabezpieczone studzienki
nie dźwigać ciężarów przekraczających swoich możliwości - dopuszczalny ciężar dla dorosłego mężczyzny wynosi 50 kg, a dla kobiety 20 kg.

używać obuwia roboczego,
przylegającego do kostki,
czystego, o podeszwie protektorowanej, która
zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć;

nie pracować podczas niedyspozycji np. przemęczenie, stres.
W każdej placówce KRUS
dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane
z kampanią „Upadek to nie
przypadek”. W materiałach
tych szczegółowo opisano
sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach
rolnych. Ponadto zachęcamy
do udziału w szkoleniach
oraz zapoznawania się z publikacjami o tematyce bhp
w rolnictwie.
(AF PT KRUS Polkowice)

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR
Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub
chcą podjąć działalność
w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą
ubiegać się o wsparcie
w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać do
20 grudnia 2019 r.
Rolniczy handel detaliczny
(RHD), umożliwia rolnikowi
sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we
własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi.
Odbywa się to z pominięciem
pośredników, co pozwala
uzyskiwać lepsze ceny za
sprzedawane produkty rolno-

-spożywcze. RHD jest więc
dobrym sposobem na zwiększenie dochodów rolniczych
rodzin. Również ARiMR oferuje pomoc na rozwój tego typu działalności na wsi. Realizowana jest ona z budżetu
PROW 2014-2020 w ramach
„Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
O pomoc w Agencji mogą
ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni
w KRUS z mocy ustawy
w pełnym zakresie, którzy
już prowadzą lub zamierzają
prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ra-

mach RHD. Lista produktów
przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców
i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe:
mąki, kasze, płatki, otręby;
oleje; wędliny; produkty
mleczne, np. jogurty, sery,
śmietana.
Należy zaznaczyć, że do
prowadzenia rolniczego
handlu detalicznego nie jest
wymagane uzyskanie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50

proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi
100 tys. zł.
W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.
in. koszty zakupu maszyn,
urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń
służących dotychczas przy-

FORUM ROLNICZE POWIATU LUBIŃSKIEGO
Dolnośląska Izba Rolnicza
zorganizowała w Ścinawie kolejną
edycję Forum Rolniczego Powiatu
Lubińskiego. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele

instytucji pracujących na rzecz
rolnictwa, działacze samorządu
terytorialnego i rolniczego oraz
kół łowieckich. W programie
forum znalazły się m. in.

następujące tematy:
problemy ze szkodami
wyrządzanymi przez zwierzynę
łowną i odszkodowaniami w tym
zakresie,

zagrożenia związane
z rozprzestrzenianiem się ASF,
problemy z szacowaniem strat
w wyniku suszy i pomoc dla
producentów poszkodowanych,

gotowaniu posiłków; zakup
tzw. kontenerów (obiektów
budowlanych), gdzie będzie
prowadzona działalność
przetwórcza, pod warunkiem, że będą one trwale
związane z nieruchomością;
zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania,
aparatury pomiarowej i kontrolnej.
Warto podkreślić, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu
oraz używanych maszyn,
urządzeń lub sprzętu.
Złożone przez rolników
wnioski zostaną poddane
ocenie punktowej. Premiuje
ona m.in. młodych rolników,

realizacja wniosków suszowych
i o płatności obszarowe,
ubezpieczenia rolnicze
(RED)

inwestycje innowacyjne,
uczestnictwo w unijnych lub
krajowych systemach jakości. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Wnioski można składać
w oddziałach regionalnych
ARiMR.
(RED)

Szczegółowe informacje:
www.arimr.gov.pl
w punktach informacyjnych
w biurach powiatowych
i oddziałach ARiMR
pod numerem bezpłatnej
infolinii: 800 38 00 84
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Tradycje Bożonarodzeniowe 2019 z francuskim akcentem

PRZEPIÓRKI ZE ŚWIĄTE
Trzynaście zespołów, trzynaście przepięknie udekorowanych stołów i trzydzieści dziewięć konkursowych potraw.
Za nami kolejna edycja Gminnego Konkursu Kulinarnego „Tradycje Bożonarodzeniowe”, który jak zwykle – na długo
przed pierwszą gwiazdką – wprowadził nas w magiczny klimat świąt Bożego Narodzenia.

W Konkursie o Puchar Wójta Gminy Lubin na
najpiękniejszy i najbardziej tradycyjny świąteczny
stół zwyciężyła ekspozycja Sołectwa Lisiec.

Gminny konkurs kulinarny miał w tym roku szczególny wymiar, uczestniczyli
w nim bowiem nasi francuscy przyjaciele z partnerskiego miasta Sathonay-Camp,
stąd obecność wicemera
Raymonda Dudy w składzie
komisji konkursowej. Jurorami byli także restauratorka
Iwona Mikulska, skarbnik
gminy Marzena Kosydor
oraz radny Patryk Jarkowiec.
Jak zwykle jurorzy stanęli

przed niełatwym zadaniem
wyboru najlepszej potrawy
spośród prawdziwych dzieł
sztuki kulinarnej.
– Wszystkie potrawy były
niezwykłe. Na długo zapiszą
się w naszej pamięci, zarówno jeśli chodzi o smak, jak
i sposób ich podania – mówiła przed ogłoszeniem wyników jurorka Iwona Mikulska. Jury oceniało potrawy
w trzech kategoriach: potrawa postna, potrawa na dzień

świąteczny oraz deser bożonarodzeniowy. Wskazane
było, by – ze względu na
obecność francuskich gości
– dania inspirowane były
francuskimi tradycjami kulinarnymi.
Wybrano bohaterów poszczególnych kategorii konkursowych, ale przyznano
także nagrodę główną.
Grand Prix „Tradycji Bożonarodzeniowych 2019”
otrzymały „Przepiórki pie-

czone z kurkami” autorstwa
zespołu „Siedlecka Nuta”
z Siedlec.
W kategorii potrawy świątecznej zwyciężyła „Ryba
pod pieczarkową kołderką”
przygotowana przez „Klub
pod Garami” z Księginic,
wśród potraw postnych najwyżej oceniono „Tartę Świąteczną” Stowarzyszenia Niemstów, a za najlepszy deser
uznano „Świąteczną bezę” –
przygotowaną przez

W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE
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ECZNEGO STOŁU
szem
Chojnackim, przewodniczący
Rady Gminy
Norbert Grabowski, oraz radni Zofia
Marcinkiewicz, Jan Olejnik,
Andrzej Olek, Jerzy Tadla,
Elżbieta Białosiewicz i Patryk Jarkowiec.

WYNIKI GMINNEGO
KONKURSU
KULINARNEGO
„TRADYCJE
BOŻONARODZENIOWE
2019”
 GRAND PRIX – Przepiórki
pieczone z kurkami –
„Siedlecka Nuta” (nagroda
w wysokości 600 zł)

KATEGORIA:
POTRAWA NA DZIEŃ
ŚWIĄTECZNY
 I miejsce – Ryba pod
pieczarkową kołderką
– „Klub pod Garami”
z Księginic (450 zł)
 II miejsce – Policzki
wieprzowe na podusi
z kapusty kiszonej –Koło
Gospodyń z Krzeczyna
Wielkiego (400 zł)
 III miejsce – Udka
faszerowane wątróbką –
Koło Kobiet Niezależnych
„Babeczki” z Osieka (350 zł)
 III miejsce – Domowa gęś
z kaszą i jabłkami –
„Pieszkowianki” z Pieszkowa
(350 zł)
 III miejsce – Schab zapiekany
w kapuście – Koło Gospodyń
z Obory (350 zł)
 III miejsce – Pasztet
z żurawiną – Sołectwo Lisiec
(350 zł)

Imprezę przygotował
Ośrodek Kultury Gminy Lubin.
(MG)

W kategorii potrawy świątecznej zwyciężyła
„Ryba pod pieczarkową kołderką” przygotowana
przez „Klub pod Garami”.
kło także strawy duchowej.
Na scenie zaprezentował się
Teatr Tańca z Raszówki pod
kierownictwem choreograf
Karoliny Tuszyńskiej-Kluzek , a także zespół „Osieczanki” z Osieka. Natomiast
„Zachęta” oraz członkowie

grupy teatralnej „Zwykli
Ludzie” z Zimnej Wody
przybliżyli polski zwyczaj
kolędowania.
W „Tradycjach Bożonarodzeniowych” uczestniczyli
wójt Gminy Lubin Tadeusz
Kieln wraz z zastępcą Barto-

KATEGORIA:
POTRAWA POSTNA

„Chróstniczanki”.
Zmaganiom kulinarnym
towarzyszył także Konkurs
o Puchar Wójta Gminy Lubin
na najpiękniejszy i najbardziej tradycyjny świąteczny
stół, w którym zwyciężyła ekspozycja Sołectwa Lisiec. Królowały tam tradycyjnie serwowane świąteczne potrawy
łemkowskie.
Oprócz stołów uginających
się pod ciężarem świątecznych smakołyków nie zabra-

 I miejsce – Tarta świąteczna
– Stowarzyszenie „Nasz
Niemstów” (450 zł)
 II miejsce – Zupa grzybowa
z karpiem orzechowym
– Sołectwo Składowice
(400 zł)
 III miejsce – Śledź
z suszonymi pomidorkami
– „Super Babki” z Miłosnej
i Miłoradzic (350 zł)

KATEGORIA:
DESER
BOŻONARODZENIOWY
 I miejsce Beza świąteczna
– „Chróstniczanki”
z Chróstnika (450 zł)
 II miejsce Sernik z piernikami
– Sołectwo Wiercień (400 zł)
 III miejsce Tort piernikowy
– Sołectwo Czerniec (350 zł)

Zespół „Zachęta” oraz członkowie grupy teatralnej „Zwykli Ludzie” z Zimnej Wody w wyjątkowym
programie artystycznym przybliżyli polski zwyczaj kolędowania.

ZWYCIĘSKI PRZEPIS
PRZEPIÓRKI Z KURKAMI
SKŁADNIKI:
 5 przepiórek
 sól, pieprz
 cebula
 3/4 kostki masła
 białe wytrawne wino
 boczek
 kostka bulionu cielęcego
PRZYGOTOWANIE:
Przepiórki myjemy, suszymy i nacieramy solą oraz pieprzem. Obsmażamy je maśle (1/2 kostki) z każdej strony. Kiedy się lekko zrumienią przekładamy je do innego naczynia, a na pozostałym maśle podsmażamy
pokrojony w plastry boczek, który potem także wyciągamy. Na pozostałym tłuszczu szklimy cebulę, ją także przekładamy, a do pozostałego
tłuszczu dolewamy białe wino, w którym rozpuszczamy cielęcą kostkę

bulionową. Wszystkie podsmażone wcześniej produkty wkładamy do
powstałego wywaru i na małym ogniu dusimy ok. 2 godzin.
Oddzielenie smażymy kurki na pozostałym maśle, które następnie dodajemy do przepiórek i razem dusimy jeszcze przez kilka minut.
GOTOWE!!!!
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PIĘKNE,

KOLOROWE

KARTKI

Kolejny rok konkurs na Kartkę
Bożonarodzeniową, organizowany przez Ośrodek
Kultury Gminy Lubin cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.Prace przygotowało prawie
240 dzieci z gminnych przedszkoli i szkół oraz
mieszkańcy naszej gminy. Najpiękniejsza z nich
stała się jednocześnie oficjalną tegoroczną
kartką rozsyłaną przez wójta do kontrahentów
i współpracowników Urzędu Gminy Lubin.
Jej autorką jest mieszkanka Pieszkowa
– Jolanta Tomczak.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Grand Prix – Jolanta Tomczak Pieszków

KATEGORIA I (DO 9 LAT):
 I miejsce – Lena Węglowska – Szkoła
Podstawowa Szklary Górne
 II miejsce – Marcel Dobosz - Osiek
 II miejsce – Maja Pacholewska – Szkoła
Podstawowa Siedlce
 III miejsce – Ewelina Zjawin
 III miejsce – Ignacy Witek - Karczowiska
 Wyróżnienie – Kaja Drążek – Szkoła
Podstawowa Siedlce
 Wyróżnienie – Milena Kucharewicz
– Szkoła Podstawowa Krzeczyn Wielki
 Wyróżnienie – Martyna Buchowska
– Osiek
 Wyróżnienie – Rafał Przybylak
– Szkoła Podstawowa w Szklarach
Górnych
 Wyróżnienie – Alicja Kołkowska
– Przedszkole im. Jana Pawła II
Raszówka
 Wyróżnienie – Lena Garstecka
– Szkoła Podstawowa w Szklarach
Górnych
 Wyróżnienie – Antoś Torzyński
– Przedszkole w Raszówce

KATEGORIA II (9-14 LAT):

I miejsce
w II kategorii
powyżej 14 lat

Grand Prix Jolanta Tomczak Pieszków
Jury, które stanęło przed niełatwym zadaniem, oceniało prace
w trzech kategoriach: do 9 lat, od 9
do 14 lat i powyżej 14 lat. Nadesłane prace rozpatrywano wg następujących kryteriów: pomysłowość
i trafność doboru środków plastycznych w realizowanym temacie, technika
i estetyka wykonania, wykorzystanie języka sztuki: dobór linii, zastosowanie barw ich tonacji, kontrastów, różnic walorowych, stosowanie kompozycji na płaszczyźnie
i w przestrzeni, poszukiwanie faktur w różnych materiałach, kontrast faktur, poprawność zastosowania perspektywy, ogólne wrażenie i własnoręczne wykonanie z zastosowaniem materiałów własnoręcznie przygotowanych.
Ilość prac spełniających te kryteria i ich wysoki poziom wpłynął na

zwiększenie liczby nagród i wyróżnień w tegorocznym konkursie. Ośrodek Kultury Gminy Lubin postanowił
zwiększyć pulę nagrodzonych.
W efekcie nagrody i wyróżnienia trafiły do prawie 30 autorów prac.
–Wybór tych najpiękniejszych
kartek był bardzo trudny, ponieważ każda z nich była wyjątkowa
i oryginalna. Najbardziej ucieszyły
nas te, własnoręcznie malowane
czy rysowane, wykorzystujące podstawowe techniki plastyczne oraz
te, których wykonanie wymagało
ogromnej pracy i staranności. Ta
najpiękniejsza kartka zachwyciła
nas pomysłowością i precyzją wykonania. Własnoręcznie wyszyta
chatka z piernika przywołuje magię świąt i zapach pieczonych
ciast- mówi Magdalena Dubińska,
dyrektor Ośrodka Kultury Gminy
Lubin.

Gminny konkurs
na najpiękniejszą
iluminację
świąteczną

I miejsce
w I kategorii
do lat 8

Laureaci
konkursu
otrzymali
nagrody
w postaci
bonów do sklepów
Empik, upominki i dyplomy,
a wszyscy uczestnicy konkursu
czekoladowe mikołaje. Wręczenie
nagród odbyło się tradycyjnie podczas Konkursu Kulinarnego Gminy Lubin Tradycje Bożonarodzeniowe 2019.
Po raz kolejny ogłoszono
konkurs, w którym będzie
oceniany świąteczny wystrój
domów, widzianych przede
wszystkim od „strony drogi”.
Posesje do konkursu zgłaszają sołtysi na specjalnym formularzu, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. Zgodnie z nim, dodatkowo ocenie konkursowej mogą
podlegać posesje, które komisja wytypuje w trakcie wizytacji wsi i uzyska na to zgodę jego mieszkańca.

 I miejsce – Julia Werbna – Szkoła
Podstawowa Krzeczyn Wielki
 II miejsce – Katarzyna Szymańska
– Szkoła Podstawowa Siedlce
 III miejsce – Maciej Słowikowski
– Szkoła Podstawowa Szklary Górne
 III miejsce – Julia Madejska
– Szkoła Podstawowa Niemstów
 Wyróżnienie – Julia Zasada
– Szkoła Podstawowa Szklaru Górne
 Wyróżnienie - Milena Baran
– Szkoła Podstawowa Krzeczyn Wielki
 Wyróżnienie – Olgierd Perczyński
– Składowice
 Wyróżnienie – Julia Gawłowicz
– Szkoła Podstawowa Szklary Górne
 Wyróżnienie – Dagmara Strama
– Raszówka

KATEGORIA III (POWYŻEJ 14
LAT)

I miejsce
w II kategorii
9-13 lat

Zgłoszenia konkursowe są
przyjmowane w Urzędzie Gminy w Lubinie do dnia 31 grudnia 2019 r. Do konkursu może zostać zgłoszona dowolna
ilość posesji. Ocena posesji
przeprowadzona zostanie
do 13 stycznia 2020 r. przez
komisję konkursową powołaną przez wójta Gminy Lubin. Dokładny harmonogram wizytacji wsi opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszeń.
(SR)

 I miejsce - Marlena Jasion
– Miroszowice
 II miejsce – Sylwia Mucha – Chróstnik
 II miejsce – Weronika Chobot
– Siedlce
 III miejsce – Agnieszka Czerniawska Chróstnik
 Wyróżnienie – Irena Dworak
– Księginice
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Uczniowie dla małych pacjentów
Już szósty raz Fundacja Mam
Marzenie z Wrocławia zorganizowała zbiórkę nowych pluszowych maskotek, gier, zabawek oraz materiałów
plastycznych dla małych
pacjentów z oddziałów
onkologicznych oraz oddziału kardiologicznego.
Okazją do przeprowadzenia zbiórki stały się obchody
Międzynarodowego Dnia
Pluszowego Misia. Do akcji
charytatywnej przyłączyły się
przedszkolaki i uczniowie Szkoły

Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Szklarach Górnych. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, która pokazała, że jest wrażliwa
na los potrzebujących i ma
wielkie serca, udało się zebrać środki na zakup upominków, które przekazane
zostały do oddziału Fundacji „Mam Marzenie”. Mali
pacjenci z wrocławskich szpitali zostaną nimi obdarowani
przez wolontariuszy fundacji.
(RED)

Tytuł Wolontariusz Roku Gminy Lubin jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym
szczególnie wyróżniającym się wolontarystycznie mieszkańcom naszej gminy.

WOLONTARIUSZE
ROKU 2019

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”
słowami polskiego wieszcza Adama Mickiewicza rozpoczęto uroczystość nadania
tytułów Wolontariusz Roku 2019, którą zorganizowano wczoraj w świetlicy
w Oborze. W tym roku ten zaszczytny tytuł odebrała Antonina Buchta, Patrycja Słota
i licząca 23 osoby Energiczna Grupa Artystyczna.

Wyróżnienie zostało ustanowione siedem lat temu przez
wójta Gminy Lubin. Przyznawane jest w okolicach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
który obchodzony jest 5 grudnia.
Wolontariusze to ludzie wyjątkowi, współcześni bohaterowie –
którzy są wśród nas i obok nas.
Ludzie stanowiący przykład dla
młodego pokolenia, pokazujący,
że każdy niezależnie od wieku,
miejsca zamieszkania i środków,
jest w stanie zrobić coś dla innych.
Kandydatów corocznie mogą
zgłaszać organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne,
osoby fizyczne w liczbie minimum 20 osób, tytuł ten może być
przyznany samodzielnie także

przez wójta Gminy Lubin.
W ty roku kapituła zarekomendowała jedną kandydaturę, wójt przychylił się do rekomendacji i korzystając z prawa do osobistego nadania tytułu, nadał dwa kolejne takie
tytuły. Piękne statuetki odebrała Antonina Buchta, Patrycja Słota i licząca 23 osoby
Energiczna Grupa Artystyczna.
- Gratuluję i cieszę się, że po naszym zgłoszeniu, wasza praca
społeczna została także wyróżniona ostatnio przez władze Powiatu
Lubińskiego. Jesteście wzorami
do naśladowania, życzę wam dużo
zdrowia i siły. Niech wasze czyny
dostarczają wam jak najwięcej wewnętrznej satysfakcji, a radość

W magiczny nastrój
uczestników uroczystości
wprowadził Marcin
Gogołowicz jeden
z najlepszych iluzjonistów
w Polsce

tych, którym pomagacie niech
motywuje was do dalszego działania – mówił Tadeusz Kielan
wójt Gminy Lubin.
W magiczny nastrój
uczestników uroczystości
wprowadził Marcin Gogołowicz jeden z najlepszych iluzjonistów w Polsce, który ma
za sobą ponad 15 letnie doświadczenie, jest absolwentem
międzynarodowej szkoły iluzji
w Stanach Zjednoczonych oraz
brał udział w programie „Mam
Talent”. Wraz z licznym udziałem publiczności było więc dużo
magii m.in. znikające i pojawiające się karty, chusty, pieniądze… . Występ nagrodzono
gromkimi brawami.

WOLONTARIUSZE ROKU 2019.
ANTONINA BUCHTA
Jest mieszkanką sołectwa Osiek, pełni funkcję
prezesa Związku Sybiraków w Lubinie. Była
nauczycielką szkoły w Osieku, zesłanką Sybiru,
repatriantką. Jest skarbnicą wiedzy, historykiem
z bogatym doświadczeniem. W swoim dorobku
może pochwalić się publikacjami w różnych
pismach. Jest współautorką kilku książek,
w których dzieli się z czytelnikami swoimi
wspomnieniami. Jej największą pasją są spotkania
z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Na nich
opowiada o swoim ciekawym, choć niełatwym
życiu. Obecnie realizuje żywe lekcje historii m.in.
na terenie szkół , nie tylko naszej gminy ale
i okolic.
PATRYCJA SŁOTA
Mieszkanka Obory, prezes Stowarzyszenia
„Kwiaty Obory” oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Niemstowie. Jest inicjatorką i organizatorką
wielu przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych m.
in.: Festiwalu Rolnictwa popularyzującego kulturę
i tradycję rolniczą , promuje ideę „Odnowy Wsi
Dolnośląskiej” .Organizuje też corocznie
„Narodowe Czytanie”, akcję społeczną pod
patronatem pary prezydenckiej, propagującą
znajomość literatury narodowej na terenie Gminy
Lubin. Przygotowywane z tej okazji
przedstawienia, przybierają formę spektakli
teatralnych, angażujących wielu mieszkańców
Gminy Lubin. Jest współorganizatorem
obchodów gminnego Święta Niepodległości. Jako
reżyser, aranżer i scenograf, przygotowuje
uroczysty przemarsz urozmaicany obecnością
postaci historycznych i scenkami
z najistotniejszych wydarzeń naszego kraju.
Posiada umiejętności zjednywania wielu osób
w różne akcje i pozyskuje wielu darczyńców na ich
realizację.
EGA – ENERGICZNA GRUPA ARTYSTYCZNA
To 23 osobowa grupa mieszkańcy Zimnej Wody
i Wiercienia. Przygotowują programy artystyczne
z różnych okazji i na imprezy organizowane przez
Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Od dziesięciu lat
organizują Festyn Parafialny, pomagają
w odnowieniu miejscowego kościoła, wspierają
budowę kaplicy w Karczowiskach. Corocznie
przygotowują Jasełka. Od 20 lat działają na rzecz
Gminy Lubin wciągając do działania dzieci,
młodzież i dorosłych. Scalają i integrują
społeczność wiejską. Uczestniczą w każdym
ważnym wydarzeniu dotyczącym sołectwa
i okolic, zawsze chętni i gotowi do działania.
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Początek Programu stypendialnego w Gminie Lubin datowany jest na rok 1996.

NAJLEPSI UCZNIOWIE

I STUDENCI ODEBRALI STYPENDIA
To była już 45. edycja programu stypendialnego dla zdolnych uczniów i studentów, którzy swoją wytężoną pracą
oraz nieustającym zapałem osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz wykazali się wiedzą w konkursach
przedmiotowych. Po raz drugi wręczono także stypendia dyrektorów szkół za wysokie wyniki w nauce. Było to
możliwe dzięki funduszom zabezpieczonym na ten cel w budżecie gminy.
Kryterium uzyskania specjalnego stypendium od dyrektorów szkół podstawowych była wysoka średnia
w nauce, wzorowe zachowanie oraz dodatkowa aktywność na rzecz szkoły. Mateusz Marciniak dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim nagrodził Julię
Werbną, Wiktorię Ogłozińską, Mateusza Przystupa. Ze
Szkoły Podstawowej im. Ja-

nusza Korczaka w Niemstowie, dyrektor Patrycja Słota
wyróżniła Zuzannę Szczypczyk, Kacpra Radulewicza,
Nikolę Polańską. W Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce dyrektor Lucyna Szudrowicz nagrodziła
Dorotę Sobuś, Jakuba Skibika, Mateusza Łukasiewicza.
Dyrektor Mariola Karwan ze
Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza
w Siedlcach wręczyła stypen-

COROCZNIE STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ DWA RAZY DO
ROKU, ZA OSIĄGNIĘCIA W MINIONYM SEMESTRZE. PROGRAMEM OBJĘCI SĄ UCZNIOWIE, POCZĄWSZY OD EDUKACJI NA
POZIOMIE GIMNAZJALNYM DO STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH WŁĄCZNIE.

dium Aleksandrze Szelidze,
dwóm pozostałym stypendystkom listy gratulacyjne
przekaże w innym terminie.
Ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Szklarach
Górnych dyrektor Elżbieta

LISTA STYPENDYSTÓW OBECNYCH NA GALI.
STYPENDYŚCI SPORTOWI:
 Mateusz Musiatowicz – uczeń Gimnazjum Gminnego w Lubinie,
który zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Łuczniczym w kat.
junior młodszy;
 Mateusz Posłuszny – uczeń ZS w Lubinie który zdobył II miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w łucznictwie
bloczkowym, VI miejsce w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska
w kat. łuki bloczkowe, III miejsce w Halowych Mistrzostwach
Dolnego Śląska w kat. zespołowej łuki bloczkowe;
 Jakub Kowalski – uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum
Ogólnokształcącego w Łodzi , który wraz ze swoją drużyną KS Lider
Włocławek zdobył awans do IV Ligi piłki nożnej;

Wiedzy Pożarniczej oraz był finalistą w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej;
 Klaudia Jędrak – uczennica I LO w Lubinie, finalistka ogólnopolskiej
olimpiady Zwolnienie z teorii.

STYPENDYŚCI Z NAJWYŻSZYMI ŚREDNIMI
 gimnazjum – Paula Krzęćko ze średnią ocen 5,7, Dawid Herejczak ze
średnią 5,6 oraz Karolina Skupień i Maciej Marciniak, oboje ze średnią 5,4;
 szkoły średnie – Klaudia Jędrak oraz Damian Gurdak ze średnią ocen 5,2;
 studia wyższe licencjackie/inżynierskie – Monika Szczepaniak,
Aleksandra Kowal i Adrianna Kucharzak;
 studia wyższe magisterskie – Weronika Matwieju;.

STYPENDYŚCI WYBRANYCH DZIEDZIN WIEDZY

POZOSTALI STYPENDYŚCI

 Mateusz Dydyński – uczeń I LO w Lubinie, finalista ogólnopolskiej
olimpiady Zwolnieni z Teorii;
 Jakub Dydyński – uczeń I LO w Lubinie, finalista ogólnopolskiej
olimpiady Zwolnieni z Teorii;
 Mikołaj Jaszczyszyn – uczeń I LO w Lubinie, finalista ogólnopolskiej
olimpiady Zwolnieni z Teorii;
 Paweł Polański – uczeń Gimnazjum w Lubinie, który zdobył II
miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju

 gimnazjum: Paweł Szydłowski, Magdalena Stęplewska, Nikola
Strama, Paweł Polański, Joannę Ziobroniewicz, Karol Kosturek.
 szkoły średnie: Miłosz Byczek, Jakub Dydyński, Mateusz Dydyński,
Przemysław Pabian, Mikołaj Jaszczyszyn, Aneta Kochowicz, Marcela
Domnik, Zuzanna Knapik, Aleksandra Maślej, Mikołaj Stasiak, Jakub
Kowalski, Patryk Kalinowski.
 studia wyższe I stopnia: Klaudia Borkowska

Piasny nagrodziła
Zuzannę
Mietlińską,
Emilię Róg
oraz Oskara Kłosa.
Oprócz nagród dyrektorskich przyznanych
zostało 110 stypendiów, w tym 7 za osiągnięcia sportowe, 8 za artystyczne i za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych
oraz 95 za bardzo dobre wyniki w nauce na poszczególnych szczeblach edukacji.
Aby uzyskać stypendium naukowe należało uzyskać następującą średnią ocen śród
semestralnych: w gimnazjum min. 5,1, w szkołach
średnich min. 4,9, natomiast dla studentów średnia
ocen to min. 4,5.
Wysokość stypendium
uzależniona jest od poziomu
kształcenia i waha się od 250
zł do 550 zł (stypendia naukowe), stypendia za inne
osiągnięcia, sportowe, artystyczne i przedmiotowe
i zróżnicowane są w zależności od ilości i szczebla osiągnięć.

Uroczystego wręczenia
stypendiów dokonywał Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin wraz z Zofią Marcinkiewicz przewodniczącą komisji oświaty i kultury Rady
Gminy Lubin.
- Wysiłek, który dziś wkładacie w naukę będzie procentował latami. Życzę wam wielu sukcesów w kolejnych latach nauki i w przyszłej pracy
zawodowej – mówił wójt. –
Niech te stypendia będą impulsem do dalszej wytężonej
pracy. Rozwijajcie swoje talenty, bądźcie kreatywni, innowacyjni, odważni w podejmowaniu decyzji. Ogłoszono
kilka dni temu wybory do
Młodzieżowej Rady Gminy,
mam nadzieję, że właśnie wy
będziecie stanowili jej trzon –
dodał Tadeusz Kielan.

Z ŻYCIA GMINY
Msza Święta odpustowa w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Osieku
połączona została z Mszą Dziękczynną w 25- lecie przyjęcia święceń
kapłańskich przez proboszcza Wojciecha Skowrona.

Renowacja
kościoła
w Gogołowicach
na półmetku

PODWÓJNA UROCZYSTOŚĆ
WE WSPÓLNOCIE
PARAFIALNEJ W OSIEKU
Homilię wygłosił ks.
Marek Leśniewski,
a eucharystię
odprawiali wraz
z proboszczem
księża z Dekanatu
Lubin Wschód
oraz salezjanie
z innych Dekanatów.
Szanowny Jubilat
świętował
tę rocznicę
z rodziną
i zaproszonymi
gośćmi.

– 25 i 50-lecie przyjęcia
święceń kapłańskich to w naszym kościele najważniejsze jubileusze. Jestem zaszczycony, że dane mi
jest w tym ważnym wydarzeniu uczestniczyć. Dziękuję za zaproszenie, a Panu Bogu za to, że skrzyżował nasze życiowe drogi – mówił wójt Gminy Lubin
Tadeusz Kielan.- Z całego serca dziękuję, za księdza posługę w osieczeń-

W imieniu mieszkańców, ale i swoim własnym
składam serdeczne podziękowania za to, że jest
ksiądz duchowym przewodnikiem naszej małej
społeczności, wskazującym drogi, którymi
powinniśmy podążać, zachowując szacunek dla
chrześcijańskiej tradycji i naszych korzeni
- mówił wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.
skiej parafii, za zaangażowanie i serce wkładane w życie naszej wspólnoty, za dbałość o parafialne świątynie, które pod
księdza okiem odzyskują dawny blask.
W imieniu mieszkańców, ale i swoim
własnym składam serdeczne podziękowania za to, że jest ksiądz duchowym
przewodnikiem naszej małej społeczności, wskazującym drogi, którymi powinniśmy podążać, zachowując szacunek dla chrześcijańskiej tradycji i naszych korzeni. Z okazji dostojnej 25-tej
rocznicy kapłaństwa dziękuję za wspólnie przeżyty czas, składam serdeczne
życzenia wielu potrzebnych łask bożych, zdrowia i wszelkiej pomyślności
w trudach pełnionej posługi duszpasterskiej.

Ksiądz Wojciech Skowron ma bardzo bogaty życiorys posługi
kapłańskiej, poproszony o opowiedzenie o niej długo mówi
z uśmiechem:
– Urodzony w Częstochowie w 1965 r., mam dwóch braci (także
mundurowych!), starszy pracuje w Straży Miejskiej
w Częstochowie, młodszy jest sędzią w Sądzie Rejonowym
w Tarnowskich Górach. Po maturze rozpocząłem studia teologiczne.
Ukończyłem je w Krakowie, w roku 1994 tytułem magistra teologii.
W czerwcu 1994 roku złożyłem śluby wieczyste w Zgromadzeniu
Salezjańskim, przyjąłem święcenia diakonatu, a 19 grudnia 1994 r.
z rąk śp. biskupa Adama Śmigielskiego przyjąłem święcenia
kapłańskie. Było to w moim rodzinnym mieście w Częstochowie.
Po święceniach pracowałem głównie w duszpasterstwie parafialnym:
w Lubinie, Poznaniu, Częstochowie, Środzie Śląskiej, Dąbrowie
Górniczej i od 2012 roku w Osieku. Pracowałem również w Ośrodku
Młodzieżowym i w Internacie Salezjańskiego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego. Aby skutecznie i profesjonalnie pracować w tych
ośrodkach ukończyłem studia podyplomowe: z pedagogiki leczniczej
(potrzebne do pracy z młodymi osobami z różnymi dysfunkcjami
fizycznymi), z zarządzania w oświacie oraz studium socjoterapii.
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Wraz z wójtem, księdzu proboszczowi dziękowali mieszkańcy wspólnoty
parafialnej.
– Z okazji 25-lecia kapłaństwa,
w imieniu wspólnoty parafialnej życzymy księdzu dużo zdrowia, pogody
ducha, wielkiej radości z każdego dnia
kapłańskiej służby, bożego błogosławieństwa i obfitości darów Ducha
Świętego. Na dzisiejszej Mszy Świętej
w sposób szczególny otaczamy księdza modlitwą, dziękujemy Panu Bogu
za księdza obecność, za wszystko dobro czynione dla nas. Niech to szlachetne powołanie i namaszczone ręce
błogosławią nas wszystkich- mówiła
wzruszona Wanda Paździerz, członkini Rady Parafialnej.

(JI)

Ponadto uczestniczyłem w wielu szkoleniach pomocnych
w realizowaniu projektów obejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą,
żyjących na co dzień w dysfunkcyjnych rodzinach m.in. przez alkohol.
To moje obecne kapłaństwo w Osieku jest jednak zupełnie inne niż
kapłaństwo realizowane w poprzednich miejscach. Po pierwsze –
parafia jest na wsi (choć blisko Lubina), po drugie – pracuję sam
(czasem potrzebuję pomocy innych księży – na czas wyjazdów na
rekolekcje, krótki urlop, czy też uroczystości rodzinne), po trzecie –
wiele czasu i sił poświęcam na renowację zabytkowych świątyń,
których w parafii mamy dwie: w Osieku i Pieszkowie. W tym ostatnim
działaniu współpracuję m.in. z Gminą Lubin, ze Starostwem Lubińskim
i dwukrotnie z Fundacją Polska Miedź z Lubina.
Nie byłoby jednak wielu zrealizowanych zadań – i tych w zakresie
materialnego dbania o świątynie i tych duszpasterskich (nabożeństwa,
pielgrzymki, spotkania, adorację, akademie i wiele innych) – gdyby nie
grupa dobrych parafian, którzy rozumieją co to jest parafia. Że to nie
tylko ksiądz, ale to wszyscy, którzy wspólnie ze swoim duszpasterzem,
chcą świadomie realizować osobiste powołania do świętości … i za to
chciałbym im najbardziej podziękować – że są ze mną – mówi ksiądz
Wojciech Skowron.

Zaangażowanie księży proboszczów i mieszkańców, a także
pomoc finansowa Gminy Lubin, Fundacji KGHM „Polska Miedź”
oraz innych instytucji uchroniły od katastrofy budowlanej
piętnastowieczny Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Gogołowicach. Prace renowacyjne są już na półmetku,
a społeczność wsi dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się
w ratowanie zabytku i podsumowuje wykonane prace.
„Kościół z XV wieku stoi na skarpie, w wyniku czego nastąpiły
spękania konstrukcji nośnej, w tym, spękania kamiennych
fundamentów oraz kamiennych ścian nadziemia, co
spowodowało rozszczelnienie pokrycia dachowego, w wyniku
czego obiekt – jest zalewany przez wody opadowe. Konstrukcja
dachu oraz poszycie dachowe znajdują się w bardzo złym stanie
technicznym” – to opinia konserwatora zabytków oraz
projektanta z 2007 r.
Mieszkańcy nie czekali z założonymi rękami, podjęli działania,
by zatrzymać postępującą degradację budynku.
– Po wykonaniu dokumentacji budowlanej 2007 – 2008, w roku
2009, w czasie kierowania parafią przez ks. Ludwika Grafa,
ruszyliśmy z remontem, który trwa już 10 lat. W roku 2011
proboszczem parafii został ks. Krzysztof Antosik i od tego czasu
kontynuuje remont zabytkowego kościoła. Ponieważ w tym
roku udało nam się pozyskać 179 tys. zł dotacji,
postanowiliśmy podsumować półmetek prac, które w sumie
pochłonęły 585.226,61 zł., co stanowi 50 proc. kosztorysu,
załączonego do projektu budowlanego – relacjonuje Wanda
Dobrzyńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Gogołowice.
Wśród donatorów modernizacji kościoła w Gogołowicach
znaleźli się Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Urząd Gminy w Lubinie, Starostwa Powiatowe, Fundacja KGHM
„POLSKA MIEDŹ”, Fundusz Kościelny i Legnicka Kuria Biskupia.
Zakres wykonanych prac objął wzmocnienie fundamentów
i ścian, prostowanie i wzmocnienie wiązara głównego nad nawą
główną kościoła oraz remont kościelnej wieży.
Działania te powstrzymały destrukcję konstrukcji obiektu
i przyczyniły się do wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa
osób, przebywających w budynku kościoła, a przede wszystkim
pozwoliły ocalić XV – wieczny zabytek.
Harmonogram dalszych prac remontowych Kościoła pw. Św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Gogołowicach zakłada m.in.
dokończenie wieży i wykonanie elewacji budynku.
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Z ŻYCIA GMINY

Niezwykłe emocje towarzyszyły muzycznemu spotkaniu z twórczością Edwarda Stachury. Kameralny spektakl
poetycki stał się opowieścią o poecie, który kochał wolność w rozumieniu ogólnospołecznym – wolność osobistą…

„WYBIERAM TEATR”
Z EDWARDEM STACHURĄ
Sugestywna muzyka
i aranżacje Jerzego
Satanowskiego wraz
z charyzmą Jacka
Różańskiego, słynnego
laureata Przeglądu
Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu, aktora
Teatru Narodowego
oraz oryginalne
brzmienie gitar
Janusza Musielaka
i Wojciecha
Warszawskiego
stworzyły w małej,
kameralnej sali
w świetlicy wiejskiej
w Oborze niezwykłą
atmosferę. Tchnęły
w te wiersze i piosenki
nowego ducha
i wychodzą daleko
poza formułę poezji
śpiewanej.

Artysta zaśpiewał utwory z kultowej płyty „ŻYCIE
TO NIE TEATR” z twórczością Edwarda Stachury.
Tak napisał o Jacku Różańskim Jan Poprawa w „Przekroju” w 1985 roku:
„Skromny mężczyzna
w czarnym swetrze,
oszczędny w ruchach, jakby obojętny wobec tego, co
się wokół dzieje – w czasie
śpiewania piosenek Stachury i Satanowskiego […]
uświadamia słuchaczom

BARBÓRKA W GMINNYM PRZEDSZKOLU

Lubiński oddział Przedszkola im.
Jana Pawła II w Raszówce
odwiedził Męski Chór Górniczy,
działający przy KGHM Polska
Miedź S.A. Dzieci wysłuchały pieśni
górniczych, a największą radość, jak co
roku, wzbudził „Górniczy walczyk”.
Występ wywarł na maluchach olbrzymie wrażenie, o czym
świadczyła towarzysząca mu niczym niezmącona cisza. Za
wspaniałe przeżycia dzieci podziękowały najpiękniej jak potrafiły,
przygotowując własnoręcznie album prezentujący pracę górnika
widzianą własnymi oczami.
Dyrektor przedszkola Katarzyna Foryś w podziękowaniu za
niezwykły występ wręczyła gościom statuetkę Świętej Barbary,
by nieustannie otaczała opieką wszystkich górników, zapewniając
im poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia
jutrzejszego.

nadzwyczajnie sugestywnie, że ma własny świat..
Różański sprawił coś niezwykłego z widownią
swych występów: przeniósł
ją w inne własne marzenia
i kryteria wartości, zahipnotyzował…”
– To spotkanie, to sentymentalna podróż wywołująca u słuchaczy wspomnienia z czasów ogromnej siły poezji Stachury
oraz jego umiłowania wolności człowieka – mówi

Magdalena Dubińska, dyrektor Ośrodka Kultury
Gminy Lubin.
Wyjątkowe spotkanie
z aktorem zostało zorganizowane przez Ośrodek
Kultury Gminy Lubin w ramach projektu WYBIERAM TEATR 2019, dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To kolejne z cyklu spotkań z profesjonalnymi artystami
scen dramatycznych. Do-

tychczas w świetlicach
wiejskich i placówkach
oświatowych gminy odbyły

się warsztaty z aktorami
Teatru Polskiego we Wrocławiu.
(OKGL)

Msza Św. w intencji górników i ich rodzin w Siedlcach
W Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcach w dniu Św. Barbary
odprawiona została uroczysta Msza. Św. w intencji
górników i ich rodzin. Eucharystii przewodniczył
ksiądz proboszcz Tadeusz
Żurek, a towarzyszył jej
poczet sztandarowy upamiętniający postać patronki górniczego stanu.
Inicjatorami uroczystości
byli mieszkańcy Siedlec,
Czerńca i okolicznych miejscowości, których dużą
część stanowią górnicy. Także dzięki nim przed dwoma
laty ufundowany został
sztandar, pierwszy oficjalny
górniczy symbol w Gminie
Lubin. Inicjatywę gorąco
poparli wówczas ksiądz
proboszcz Tadeusz Żurek, wójt Tadeusz Kielan, przewodniczący
Rady Gminy Norbert
Grabowski oraz bardzo
licznie parafianie i mieszkańcy.

Od tego momentu tworzy
się tradycja obchodów górniczego święta w Gminie Lubinie. Jej najważniejszym
elementem jest uroczysta
eucharystia. W wygłoszonej
homilii, podczas tegorocznej uroczystości, ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek przypomniał postać świętej Barbary, patronki stanu górniczego, ale także osób umierających. Świętą Barbarę
czcili przede wszystkim ci,
którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najbardziej
narażeni: górnicy, hutnicy,
marynarze, rybacy czy żoł-

nierze. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli sobie
uprosić u Pana Boga śmierć
szczęśliwą.
W tegorocznych uroczystościach z okazji Dnia Św.
Barbary, w galowych mundurach uczestniczyli górnicy, ale także mieszkańcy
i władze gminy, reprezentowane przez wójta Tadeusza
Kielana oraz przewodniczącego Norberta Grabowskiego.
– Nie ma nic bardziej wartościowego, niż zaangażowanie mieszkańców w tak
szczytny cel, jakim było ze-

branie środków na sztandar,
a teraz pielęgnowanie wyjątkowych, polskich tradycji
górniczych. Wierzymy, że to
wydarzenie będzie miało
swoją kontynuację, a my zawsze jesteśmy otwarci na
współpracę i wsparcie takich inicjatyw – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
Barbórkowe spotkanie
w Siedlcach zakończyła biesiada górnicza, podczas której nie zabrakło jej najbardziej charakterystycznych
atrybutów czyli złotego
trunku i golonki…

STRONA SENIORA
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Za nami pierwsza w historii, i do tego polsko-francuska, Biesiada Senioralna Gminy Lubin.

BIESIADA SENIORALNA
GMINY LUBIN

Ponad sto osób bawiło się
w świetlicy w Raszówce w rytmach
największych polskich i francuskich
przebojów, tańczyło, śpiewało,
a także wróżyło sobie doskonałą
przyszłość. Wróżby były konieczne,
bowiem biesiada odbywała się
w Andrzejki.
Gospodarzem spotkania była Rada Seniorów
Gminy Lubin, która
oprócz seniorów zapro-

siła do wspólnej zabawy
goszczących u nas
mieszkańców francuskiej gminy Sathonay-

-Camp, z którą Gmina
Lubin współpracuje od
siedmiu lat. Biesiadę
prowadziły Celina Szwe-

do, Janina
Mucha i Wojciech Wojtałowicz.
Kilkugodzinne spotkanie zainaugurowano tradycyjnym polonezem. Tańców,
zwłaszcza grupowych
wywołujących salwy
śmiechu, było podczas
tego wieczoru mnóstwo.
I jeszcze więcej śpiewu,
zarówno w wykonaniu
gości z Francji jak
i mieszkańców naszej
gminy. Było także wiele
niespodzianek, na przykład dla dwóch obec-

nych na sali Andrzejów.
Wręczono im prezenty
i odśpiewano gromkie
sto lat!
Wspólną zabawę umilały występy Marii Galuby i wróżby. Siedlecka
Nuta, tym razem w roli
magików, rozbawiała
wszystkich interpretacją

woskowych
wróżb i przepowiedni. Wójtowi Tadeuszowi Kielanowi przewidziano na przykład powiększenie terytorium
Gminy Lubin.
W biesiadzie brali
udział także mieszkańcy
goszczący naszych francuskich przyjaciół
w swoich domach. Nie
zabrakło więc pamiątkowych zdjęć, uścisków
i uśmiechów. Wszyscy
życzyli sobie, by ta zabawa, radość i wróżby dawały nadzieję na piękne
dni i nowy dobry los!

(SR)
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BARBÓRKOWY TURNIEJ
PIŁKI RĘCZNEJ MASTERS
W hali Szkoły
Podstawowej
nr 14 w Lubinie
odbył się V
Barbórkowy
Turniej Piłki
Ręcznej Masters
zorganizowany
przez Lubińskie
Stowarzyszenie
Sportowe
Handball
z siedzibą
w miejscowości
Czerniec.
W turnieju
wzięło udział
14 zespołów,
w tym 6 żeńskich
i 8 męskich.

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
– MĘŻCZYŹNI:
1. Masters Handball Team
Pabianice
2. Pogoń Zabrze
3. Pogoń Szczecin Masters
4. MKS Wieluń
5. Zagłębie Lubin Masters
6. Handball Nowogard
7. Masters Brzeg
8. Tęcza Kościan

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA – KOBIETY:
Lubin miał swoich reprezentantów zarówno wśród
pań, jak i mężczyzn. Po emocjonującej i zaciętej walce kobiety zakończyły turniej na 3.
miejscu, mężczyźni natomiast zajęli miejsce 5. Nagrody zostały wręczone podczas

oficjalnej gali, która odbyła
się w Karczowiskach. Wręczyły je kapitan zespołu Patrycja Jugo oraz radna Gminy
Lubin i jednocześnie prezes
LSS Handball Joanna Pietruszka. Oprócz nagród drużynowych, na najlepszych za-

wodników i zawodniczki czekały nagrody indywidualne.
Była to piąta, jubileuszowa
edycja turnieju i przygotowano tort niespodziankę. Całe
przedsięwzięcie nie odbyłoby
się, gdyby nie ogromne zaangażowanie całej drużyny oraz

sponsorów, którym organizatorzy dziękują za okazaną pomoc. To dzięki m.in. Gminie
Lubin od zaproszonych drużyn płynęły do organizatorów
słowa podziękowań i gratulacji za organizację turnieju na
najwyższym poziomie. (RED)

1.Skra Warszawa
2. Zgoda Ruda Śląska
3. Zagłębie Lubin Masters
4. Olimp Grodków MasterTeam
5. Pogoń Szczecin Masters
6. KPR Masters Jelenia Góra

WYRÓŻNIENIA
INDYWIDUALNE:
 Najlepszy bramkarz:
Arkadiusz Krywut (Pogoń
Zabrze)
 Król Strzelców: Marcin
Hofman (Pogoń Szczecin
Masters)
 Najlepsza bramkarka:
Róża Maciejewska
(Zagłębie Lubin Masters)
 Królowa Strzelczyń:
Katarzyna Ignatova
(Zgoda Ruda Śląska)
 Najlepszy zawodnik:
Mariusz Bilewicz (Masters
Handball Team Pabianice)
 Najlepsza zawodniczka:
Paulina Sulborska (Skra
Warszawa)

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Wielkie emocje, wysoki
poziom i chęć rywalizacji,
to wszystko towarzyszyło
Gminnemu Turniejowi Tenisa Stołowego, który odbył
się w sali gimnastycznej
w szkole w Raszówce.
W zawodach wzięło udział
25 osób. Byli to zarówno
amatorzy jak i wielkie sławy, jak była mistrzyni Polski Dorota Nowacka.
Rozgrywki toczyły się
w sześciu kategoriach wiekowych. Sędzia główny Marek
Rogalski, trener naszej dru-

żyny LZS Raszówka pilnował aby wszystko odbyło się
zgodnie z regulaminem.

Puchary w imieniu wójta
Gminy Lubin wręczał radny
Jerzy Tadla wraz z byłą mi-

strzynią Polski Dorotą Nowacką. W kategorii młodziczek pierwsze miejsce zajęła
Agnieszka Babiarczyk,
a w juniorkach Katarzyna
Rogalska. Kategoria seniorek nie przyniosła zaskoczenia, wygrała Dorota
Nowacka, kolejno za
nią uplasowały się
Monika Idczak
i Aleksandra Rogalska.
W kategorii młodzik pierwsze miejsce
zajął Bartosz Łagoda,
drugie Maksymilian Mag-

dziak, a brąz wywalczył
Grzegorz Góral. W tej kategorii wiekowej wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary. Juniorzy klasyfikowali się następująco:
pierwsze miejsce Oskar Jadach, drugie Łukasz Ickiewicz, trzecie Jakub Skibik.
Wśród seniorów, po bardzo wyrównanej walce,
pierwsze miejsce wywalczył
Marek Cholewa, tuż za nim
znalazł się Filip Pilarczyk,
a trzecie miejsce przypadło
w udziale Arturowi Hankusowi.
(JI)

SPORT
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Podsumowanie piłkarskiej jesieni

Iskra Księginice – nasza jedyna gminna drużyna z klasy
okręgowej zakończyła jesienny sezon na siódmym
miejscu. Znając jednak
ambicje piłkarzy i trenera, możemy być pewni, że
zrobią wszystko, aby
przesunąć się na wiosnę
w górę tabeli. Oceniając
osiągnięcia naszych zespołów w klasie A, należy pochwalić rewelacyjną postawę trzech drużyn: Unii Szklary Górne, która zajęła II
miejsce w grupie1, KS Kłopotów Osiek - II
miejsce w grupie 2 oraz Unię Miłoradzice
za IV miejsce w grupie 2.
Podczas rozgrywek pierwszej
rundy sezonu 2019/2020 wielu
piłkarzy z naszej gminy osiągnęło
imponujące zdobycze bramkowe.
Najlepszymi strzelcami
poszczególnych drużyn byli:

KLASA OKRĘGOWA

 Iskra Księginice ( 29 bramek )

Na wiosnę piłkarze Fortuny
Obora ( XIII miejsce – gr.1)
muszą uczynić wszystko,
aby uchronić się przed
spadkiem. W klasie B natomiast mieliśmy cztery
drużyny, z których najlepsze miejsce na koniec rundy jesiennej przypadło
Platanowi Siedlce (V miejsce ), o dwa miejsca niżej
uplasowała się ekipa Huzara
Raszówka, a miejsce X zajęły rezerwy Iskry Księginice, natomiast na miejscu
XI zakończyła rozgrywki Victoria Niemstów.

 Maciej Srebrniak – 9 bramek
 Karol Jankowiak - 8 bramek
 Maciej Bar – 6 bramek

KLASA A
 Fortuna Obora ( 30 bramek)
 Oskar Ondycz – 6 bramek
 Łukasz Kulicki – 5 bramek
 Patryk Szulewski – 4 bramki

(JT)

 Unia Szklary Górne
(60 bramek)
 Tomasz Krawczyk – 11 bramek
 Radosław Czerep – 10 bramek
 Ariel Famulski, Tomasz Łojek
– po 7 bramek
 KS Kłopotów Osiek ( 48 bramek )
 Jakub Olszewski – 10 bramek
 Mateusz Simlat – 7 bramek

 Przemysław Kotlarz – 6 bramek
 Piotr Ignatowicz – 5 bramek
 Unia Miłoradzice (46 bramek)
 Paweł Miśta, Tadeusz Bolek
– po 13 bramek
 Szymon Majkowski
– 5 bramek
 Bartosz Wójcik, Dawid Tygielski
– po 4 bramki

KLASA B
 Platan Siedlce ( 43 bramki )
 Przemysław Fijałkowski
– 17 bramek
 Piotr Sokołowski, Michał Pałys
– po 5 bramek
 Huzar Raszówka ( 32 bramki )
 Tomasz Targowicz – 10 bramek

 Paweł Doniec – 7 bramek
 Grzegorz Zuber – 6 bramek
 Przemysław Plichta – 4 bramki
 Iskra II Księginice ( 18 bramek)
 Dawid Migda – 4 bramki
 Kacper Hila – 3 bramki
 Victoria Niemstów (16 bramek)
 1. Damian Moroch, Dawid
Sikora – po 4 bramki

Gmina Lubin zorganizowała pierwszy w historii Gminny Turniej Bowlingowy Szkół Podstawowych.

MIĘDZYSZKOLNY GMINNY
TURNIEJ BOWLINGOWY

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ SZKOŁY UPLASOWAŁY
SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH
MIEJSCACH:

Szkoły
reprezentowane
były przez drużyny
składające się
maksymalnie
z sześciu uczniów.
Zawody przebiegły
bardzo sprawnie,
w dużej mierze dzięki
temu, że każda
szkoła posiadała
własny tor do gry,
co znacznie ułatwiło
bezproblemowe
przeprowadzenie
zawodów.

Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do turnieju, chwaląc sobie
tego typu rozgrywki oraz pytając
już o przyszłoroczny turniej bowlingowy. Prowadzone były dwie
klasyfikacje generalna oraz najlepszych pięciu zawodników indywidualnie.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz przewidziana została również nagroda
rzeczowa ufundowana przez organizatora Gminę Lubin.
(SG)

1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Raszówce (+10 pkt. w klasyfikacji
generalnej szkół)
2. Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Siedlcach (+8 pkt.
w klasyfikacji generalnej szkół)
3. Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Szklarach Górnych
(+6 pkt. w klasyfikacji generalnej
szkół)
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Niemstowie (+4 pkt.
w klasyfikacji generalnej szkół)
5. Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
(+2 pkt. w klasyfikacji generalnej
szkół)

NATOMIAST KLASYFIKACJA
INDYWIDUALNA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
1. Hubert Piotrowicz SP w Raszówce
(+6 pkt. dla szkoły w klasyfikacji
generalnej szkół)
2. Michał Isztwan SP w Raszówce
(+5 pkt. dla szkoły w klasyfikacji
generalnej szkół)
3. Kamil Klimaszka SP w Niemstowie
(+4 pkt. dla szkoły w klasyfikacji
generalnej szkół)
4. Oskar Trociński SP w Niemstowie
(+3 pkt. dla szkoły w klasyfikacji
generalnej szkół)
5. Mateusz Herba SP w Siedlcach
(+2 pkt. dla szkoły w klasyfikacji
generalnej szkół)
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ROZRYWKA
Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY Z ZACIENIONYCH PÓL CZYTANE W KOLEJNOŚCI STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.

Poziomo:
2. Rzeka w Niemczech; 4. Wąż ja skusił; 5. Podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń, 9. Miara
powierzchni gruntu; 10. Gatunek wierzby; 11. Do … - dawne przekleństwo; 12. Port w Szwecji; 14. Imię
żeńskie; 16. Rozprawka; 18. Pieter… holenderski fizyk; 21. Na rowerze zawodowo; 23. Nicole …,
amerykańska aktorka; 24. Epoka w dziejach; 25. Jednoczesny wystrzał z wielu luf; 27. Największa z Wysp
Kanaryjskich; 30. Nadzorca w obozie koncentracyjnym; 31. Orzech na wiórki; 33. Wieś ze Skrzypka na
dachu; 35. Kiepski lekarz; 36. Partia śpiewana w operze; 38. Owocowy alkohol; 41. Nagi portret;
42. Wyrasta z barku; 43. Płynie przez Bory Tucholskie; 46. Pseudonim Zenona Przesmyckiego;
47. Zapotrzebowanie na towary; 48. Rodzaj wielościanu złożonego z dwóch ścian;
49. Przestarzale: anons; 51. Imię Muhammada, boksera; 52. Broń Dawida; 53. Kolega w slangu
młodzieżowym; 54. Trucizna do zatruwania strzał; 55. Okrągły i płaski chlebek z mąki
pszennej. 56. Popularny portal informacyjny; 58. Model Seata; 59. Gwóźdź programu;
12
13
62. Sznur; 65. Ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny; 66. Południowoafrykańska
16
3
pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla; 68. Pewność siebie; 69. Rzeka w Rosji;
21
70. Dział przemysłu zajmujący się przeróbką wełny; 74. Śpiączka;
76. Mistrzowski dyrygent; 78. Śnieżna pantera; 79. Pled; 80. Żona radży;
25
26
81. Fotograficzny; 82. Pustynia w Izraelu. 84. Autor Imienia róży;
30
31
85. Starożytny bajkopisarz; 86. Józef, polski pisarz; 87. Męski zespół
35
wokalny; 89. Ćwiczenie formalne w karate; 91. Ochronny hełm;
92. Nora, dziura w ziemi; 93. Prozaik; 95. Razem z opierunkiem;
41
42
96. Imię West; 98. Wesele; 100. Część lornetki; 104. Oddział
47
48
tatarski; 106. Kraina w Grecji; 107 Miasto w powiecie piskim;
51
52
111. Powietrzny atak; 112 Rodzaj bryczki; 115. Jedno
55
56
57
z Wielkich Jezior; 116. Przed nazwiskiem; 117. Odizolowana
część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości
62
63
64
65
narodowej; 118. Tkanina z kory drzew morwowatych;
70
71
72
119. Typ rowu tektonicznego; 120. Rodzaj roślin
78
79
z rodziny ogórecznikowatych; 122. Brak miejsca;
124. Wódka na bazie piołunu; 128. Kopiuje;
84
85
86
130. Czarny ptak; 132. Najmniejszy kontynent;
91
92
93
134. Przepływa przez Żelazową Wolę;
100
101
102
103
104
105
136. Mimowolny skurcz mięśni; 139. Rzeka lub
partia; 140. Dygresja; 143. Departament i rzeka
112
113
114
115
we Francji; 144. Ciasto z bakaliami;
119
120
121
146. Dopływ Odry; 147. Biała, czarna, żółta;
128
129
149. Błękitna odmiana wapienia;
150. Zmienił Kongo na Zair; 155. Ślusarski
134
135
136
uchwyt; 157. Broń ludów pierwotnych;
144
145
146
147
160. D’Arc lub od Aniołów; 162. Na
154
155
156
157
158
159
kwiaty; 164. Miasto w Wielkopolsce;
7
166
167
166. Np. wulkanu; 167. Składnia +
morfologia; 168. Kamień szlachetny;
172
173
170. Kuzynka łososia; 171. Etyka
179
180
110
182
konfucjańska; 172. Bylina z rodziny
189
190
191
192
193
liliowatych; 174. Marka papierosów;
175. Kolba alchemika;
201
202
203
204
10
176. Mieszka pod Wawelem;
209
210
211
179. Kompan Masztalskiego;
218
219
220
221
180. Jałowy, suchy teren;
184. Srebrzysty metal;
225
226
227
228
186. Brat Mieszka I;
235
236
237
238
239
189. Turek w Chinach;
246
247
248
249
250
191. Jazda tyłem; 194. Np.
256
257
258
pracy; 199. Imię pogodynki
z TVN; 201. Sieć handlowa;
265
266
202. Oszczędność
271
272
w słowach; 206. Płynie
277
278
279
w Cieszynie; 207. Duma atlety;
208. Niejeden w rafie; 209. Duża Zośka;
285
286
211. Filozofia deprecjonująca empirię;
290
212. Żeglarski łącznik; 214. Kuwejt lub Katar;
295
216. Egipski bóg zmarłych; 218. Lek przeciwbólowy;
220. Podpalacz; 221. Córka Jane Birkin; 222. Atak szału;
223. Dawna nazwa Tokio; 224. Premier Węgier, stracony w 1958r.;
225. Anderson, aktorka; 227. Etat do wzięcia; 228. Glon; 230. Noblista
z Palestyny; 232. Maja u Goi; 233. Hitlerowski obóz zagłady Żydów; 235. Rodzaj laku;
237. Sułtanat na Borneo; 238. Owca z Azji; 240. Ofiara na zbożny cel; 240. Np. Shrek; 242. Szef
hitlerowskiego MSZ; 246. Rosyjski prozaik; 247. Dyscyplina naukowa; 251. Roślina na rękopis; 253. Król
Argos i Myken; 255. Belgijskie uzdrowisko; 256. Obok Ma; 257. Więcej niż dolina; 258. Materiał na
bałwana; 260. Człowiek przesadnie dokładny; 261. Nabożeństwo; 263. Starodawny dęty instrument;
265. Antylopa z Afryki; 266. Antonim przyjaźni; 267. Nadziewana czekoladka; 268. Zbocze; 270. Jurysta;
271. Płaksa; 272. Myśliwska przyprawa; 273. Konstytucja to zasadnicza; 276. Pochodne aminokwasów
i amoniaku; 277. Imię Pounda; 278. Człowiek łatwowierny; 281. Utwór prawie biblijny; 283. Imię wielu
papieży, 284. Tarcza Zeusa; 285. Straż przednia; 286. Cecha bezguścia; 287. Miasto koło Petry;
289. Cerkiewny obraz; 290. U niego zguba; 291. Zausznik; 294. Symbol sodu; 295. Protoplasta;
296. Wokalistka zespołu Maanam; 297. Skrót górniczej uczelni; 298. Marka sprzętu AGD;
299. …. Stanu Cywilnego;
Hasło krzyżówki z numeru 8/2019 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi:
„Zima grozi mrozem”. Nagrodę otrzymuje Beata Gretkierewicz z Miłosnej. 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!
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Rozwiązaniem
jest hasło
powstałe z liter
zaznaczonych
w prawym
dolnym rogu od
1 do 13.

287

Pionowo:
1. Prawie stulatek; 2. Rozpłodowy pies rasowy; 3. Inflacyjny lub skalny; 5. O nie agresji; 6. Przełęcz
w Karkonoszach; 7. Osobliwy wypadek; 8. Dwukadłubowy jacht; 12. Park misia Yogi; 13. Do picia
nektaru u motyla; 15. Skoczne pląsy; 17. Okres w dziejach; 19. Angielskie imię żeńskie;
20. Minerał, glinokrzemian sodu; 21. Żona Sokratesa; 22. Zamaskowanie; 26. Inwokacja;
28. Główna strona monety; 29. … tłuszczu na patelni; 30. Załogowa część jachtu; 32. Płynie przez
Strzelin; 34. Mieszkaniec Sri Lanki; 35. Glinka porcelanowa; 37. Elektronika lotnicza; 39. Po winie;
40. Szarłat; 44. Figura w kartach; 45. Klątwa kościelna; 47. Tytoń w bibułce; 50. Kuchenny
stołek; 53. Nic; 54. Pasza; 57. Miasto we wschodniej Holandii; 60. Autor „Endymiona”;
61. Hiszpański Józef; 62. Elza z buszu; 63. Ostęp, puszcza; 64. Żona Mahometa; 67. Mały
nietoperz; 71. Pływał z Dopierałą; 72. Surowiec na paliwo; 73. Drewniany but;
75. Grecki bóg wojny; 77. Cecha rozmnażania niektórych roślin; 79. Spiżarnia;
15
83. Czarny bursztyn; 84. Samowystarczalny kawałek przyrody; 88. Rotor;
20
89. Mniejsza od oratorium; 90. Bywa retoryczne; 94. Drwina, docinek;
24
96. Dawne cło; 97. Wulkan w Japonii; 99. Koleżanka Ali; 101. Okuta
skrzynia; 102. Zwolennik ekstremizmu; 103. Miasto hazardu
28
29
w Nevadzie; 105. Stamtąd Wiedźmin; 107. Poszedł w las;
34
108. Dawniej klub towarzyski; 110. Emiraty Arabskie w skrócie;
39
40
113. Element świeczki; 114. Etan lub propan; 121. Część
spłaty; 123. Przodek krowy; 125. Gatunek sera;
46
126.
Szlachecki
herb; 127. Grupowe zdjęcie pamiątkowe;
49
50
128. Wokalista Piersi; 129. Peruwiański piłkarz;
54
131. Kawałek; 133. Eugene, pisarz francuski;
60
61
135. Narody; 137. Imię Newtona; 138. Masa
cukiernicza; 140. Z niego czarne płyty; 141. Imię
68
69
męskie pochodzenia germańskiego; 142. Szybkie lub
75
76
77
wolne; 145. Menu; 146. Rozmach;
82
83
147. Wysiedlanie; 148. Chomsky, amerykański
lingwista; 151. Mózg armii; 152. Producent zup
89
90
i sosów; 153. Czwarta część talara; 154. Trzy
96
97
98
99
boginie wdzięku; 156. Szkolenie; 158. Miasto
109
110
111
w stanie Michigan; 159. I kierki, i bierki;
161. Wierzbowe bazie; 163. Niski głos
118
kobiecy; 165. Nad rzeką; 166. Patron
123
124
125
126
127
6
lekarzy; 169. Pisarz i lotnik polski; 173. NHL
131
132
133
lub NBA; 176. Słynny malarz od koni;
177. Smaczliwka; 178. Japoński strój
142
143
narodowy; 179. Matka Minosa;
150
151
152
153
181. Dawne warszawskie więzienie;
161
162
163
164
165
182. Trochę ponad kilometr;
168
169
170
171
183. Rybie żebro; 184. Obrzęd
z pompą; 185. Stop cynku
176
177
178
z aluminium; 186. Fastryga,
186
187
188
szew; 187. Słowiański bóg
196
197
198
199
200
grzmotów i piorunów;
188. Andrzej, poeta
207
208
i satyryk; 190. …-Nida;
214
215
216
217
191. Wynajęcie statku
222
223
224
lub samolotu;
192. Rodzaj
232
233
234
zaworu;
241
242
243
244
245
193. Nauka
253
254
255
o lekach;
261
262
263
264
194. Maniera,
13
przesada;
268
269
270
195. Manewr
274
275
276
szachowy; 196. Stolica
282
283
284
Turyngii; 197. Software;
198. Na zapiski; 200. Bogacz,
288
289
krezus; 203. Gruba gałąź;
294
204. Rutyniarz; 205. Z przodu
297
298
samolotu; 207. Drapieżna ryba; 209. Mała
8
rezerwa; 210. Na równi z Oksfordem; 212. Strzelec
wyborowy; 213. Ostronos rudy; 215. Twardy i kruchy
metal; 217. Słodkie lekarstewko; 219. Król Argos; 226. Grający na
lutni; 229. Stolica Angoli; 231. Adam, polski aktor; 234. Imię wynalazcy
piorunochronu; 235. Dumny kurak; 236. Wielki, Król Danii; 239. Np. winogron; 241. Muł,
szlam; 243. Dawny aparat bezpieczeństwa; 244. Autor „Czarnych kwiatów”; 245. Impas;
248. Ludowa trąba z olchy; 249. Druga żona Lennona; 250. Pianowa lub śniegowa;
252. Kontrowersyjny polityk; 254. Gatunek kawy; 257. Rywalka Ramy; 259. Starofrancuski
taniec; 260. Miejsce na ordery; 262. Metoda pozyskiwania danych przestrzennych;
264. Palindromowe imię; 267. Boja; 268. Lęk, przerażenie; 269. Sproszkowany tytoń;
272. Muzyka Stańki; 273. Na czele klasztoru; 275. Główna msza; 279. Liedholm, były szwedzki
piłkarz; 280. Węgierski powóz konny; 282. Międzynarodowa Federacja Piłkarska; 287. Motyl
mroku; 292. Egzemplarz, znalezisko; 293. Sumeryjskie miasto-państwo;

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 s stycznia. 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.

