
ŚWIĄTECZNE 
SPEKTAKLE 

Magiczny okres Świąt Bożego 
Narodzenia bardzo często nas 
wzrusza i budzi bardzo wiele 
dobrych emocji. W naszej 
gminie odbywa się bardzo 
wiele spotkań z okazji świąt, 
kilka z nich z przyjemnością 
relacjonujemy.   STR . 10-13

ZEBRANIA 
OSP

Jednogłośnym udzieleniem 
absolutorium dla zarządu 
na którego czele stoi 
Grzegorz Obara, zakończyło 
się pierwsze, z cyklu 
dziewięciu Walnych 
Zebrań Sprawozdawczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gminie Lubin. Tradycyjnie 
ten cykl otworzyło zebranie 
w Zimnej Wodzie.  STR. 15

PIĘĆ 
SPEKTAKLI 

Świetlica w Osieku stała 
się w grudniu sceną 
teatralną, na której odbył 
I Przegląd Amatorskich Grup 
Teatralnych – Wybieram Teatr. 
To efekt pracy w ramach 
projektu „Wybieram Teatr”, 
do� nansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, który był 
realizowany przez Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin już drugi 
rok.  STR. 14 

Noworoczne 
ognisko 
w Raszówce
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Wyjątkowy jubileusz obchodziła niedawno pani Katarzyna Serwatka ze Szklar Górnych. Setne urodziny zgromadziły 
całą czteropokoleniową rodzinę. Odbyła się uroczysta msza św., a życzenia napłynęły m.in. z Watykanu od 
Ojca Świętego Franciszka. Na cześć dostojnej jubilatki odsłonięta została figura Matki Bożej, znajdująca się na 
barokowym ołtarzu Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. List gratulacyjny odczytał wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan, a dalszych lat w zdrowiu życzyli pani Kasi m.in. radny Gminy Lubin Tomasz Fuczek oraz sołtys Szklar 
Górnych Ryszard Bubnowski.  Str. 16  

Setne urodziny!

Już po raz siódmy druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
szówce zaprosili mieszkańców Raszówki i okolicznych miejscowości na 
zabawę uświetniającą Nowy Rok. Niebo nad Raszówką zabłysnęło feerią 
barw. Pokaz fajerwerków oglądało ponad 350 osób, które uczestniczyły 
w zabawie. Na ognisku były pieczone kiełbaski, bigos oraz smalec włas-
nego wyrobu.  Oczywiście nie zabrakło grzanego wina, które stało się 
już tradycją i zawsze uświetnia zabawę. Dla najmłodszych było również 
domowe ciasto.  STR.  8

Jubileusz pani Katarzyny Serwatki ze Szklar Górnych 
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PRZYSŁOWIA 

NA LUTY

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, 

tedy jest niedługa zima.

***

W lutym śnieg i mróz stały, 

w lecie będą upały.

***

Gdy ciepło w lutym, zimno 

w marcu bywa, długo trwa zima, 

to jest niewątpliwa.

***

Gdy bez wiatrów luty chodzi, 

w kwietniu wicher nie zawodzi.

***

W lutym gdy zagrzmi od 

wschodniego boku, burze 

i wiatry walne są w tym roku.

***

W lutym wody wiele - w lecie 

głodne nawet cielę.

***

Kiedy luty puści, to marzec 

wypiecze.

***

Kiedy luty schodzi, człek po 

wodzie brodzi.

***

Kiedy luty, obuj buty.

***

Na stycznie i lute trzeba mieć 

konie kute.

***

Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, 

to pal dobrze w kominie i miej 

kożuch suty.

***

Czasem luty ostro kuty, czasem 

w luty same pluty.

***

Czasem luty się zlituje, że człek 

niby wiosnę czuje, ale czasem 

tak się zżyma, że człek prawie 

nie wytrzyma. 

AKTUALNOŚCI

Uczestnicy wykazali się nie tylko 
doskonałą wiedzą na temat historii 
ale  przygotowali także piękne 
prezentacje i makiety naszych 
perełek architektonicznych.  
Konkurs wygrali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Niemstowie, ta 
szkoła była także wraz z Gminą 
Lubin,  organizatorem konkursu. 

Członkowie jury, byli pod 
dużym wrażeniem wiedzy 
i umiejętności uczniów. 
W skład  jury weszli: Nor-
bert Grabowski przewodni-
czący Rady Gminy Lubin, 
Barbara Tórz kierownik re-
feratu oświaty i kultury 
Urzędu Gminy oraz ks. 
Wojciech Skowron pro-
boszcz parafii w Osieku.

- Interesuję się zabytkami, 
dużo na ten temat czytam 
i wiem, jak duży wysiłek mu-
sieliście włożyć w przygoto-
wania do tego konkursu. Zro-
biliście także piękne makiety 
naszych zabytków, mam na-
dzieję, że będziecie swoją wie-
dzę teraz poszerzać, odwie-
dzać nasze zabytkowe bu-

dowle oraz propagować  wie-
dzę na ich temat – mówił ks. 
Wojciech Skowron. 

Te podziękowania i opinie 
nie były w żadnej mierze 
przesadzone. Pod dużym 
wrażeniem wiedzy i prac 
uczniów naszych gminnych 

szkół była m.in. radna Zofia 
Marcinkiewicz i  ksiądz 
Krzysztof Antosik pro-
boszcz parafii w Miłoradzi-
cach.

W konkursie wystartowa-
ły pięcioosobowe reprezen-
tacje wszystkich pięciu 
gminnych szkół podstawo-
wych z klas V – VIII.  Składał 
się on z trzech etapów. 
W pierwszym sprawdzano 
wiedzę m.in. poprzez test, 
układanie puzzli fotografii 
czy też rozpoznawanie za-
bytków. W drugim etapie 
konkursu uczniowie prezen-
towali przygotowaną wcześ-
niej prezentację na temat 
wybranego zabytku, w trze-
cim omawiali historię zabyt-
ku, który przedstawili w for-
mie makiety. Makiety były 
naprawdę wyjątkowe i sta-
ranne. Dodatkowo poza 
konkursem wiele makiet 

gminnych zabytków przygo-
towali uczniowie i rodzice 
współorganizatora konkur-
su, czyli szkoły Podstawowej 
w Niemstowie. 

Drużyny po tych licznych 
konkurencjach mogły osiąg-
nąć maksymalnie 40 punktów 
i udało się to dokonać przed-
stawicielom szkoły w Nie-
mstowie. Drugie miejsce zdo-
byli uczniowie ze Szklar Gór-
nych, trzecie w dogrywce wy-
walczyli wychowankowie 
szkoły w Krzeczynie Wielkim.  
Czwarte miejsce przypadło 
uczniom z Raszówki, piąte 
szkole w Siedlcach. 

 - Udało nam się wypro-
mować wśród młodzieży 
wiedzę o historii i kulturze 
naszego regionu. To był 
pierwszy taki gminny kon-
kurs ale zapewniam, że nie 
ostatni – zapowiada Barba-
ra Tórz kierownik referatu 
oświaty i kultury Gminy Lu-
bin.   (SR)

Uczniowie wszystkich gminnych szkół podstawowych wzięli udział w konkursie 
na temat znajomości historii i zabytków Gminy Lubin. 

O ZABYTKACH I HISTORII 
WIEDZĄ PRAWIE WSZYSTKO 

PRZYKŁADOWE 
PYTANIA, NA KTÓRE 
ODPOWIADALI 
UCZNIOWIE:
  Jeden z kościołów posiada 

sufit typu kasetonowego. 
Pod jakim wezwaniem? 
W jakiej miejscowości?  
  Prawie we wszystkich 

kościołach na terenie 
gminy, w różnym stanie 
zachowały się epitafia. 
Wyjaśnij, co to jest 
epitafium?
  Właściciele tej 

miejscowości brali udział 
w bitwie pod Legnicą, jako 
rycerze księcia Henryka 
Pobożnego. Mieli swój 
herb „Jeleń”. O rycerzy-
właścicieli której 
miejscowości chodzi? 

Członkowie jury, byli pod dużym wrażeniem 
wiedzy i umiejętności uczniów.

Makiety były 
naprawdę wyjątkowe 
i staranne. 
Dodatkowo poza 
konkursem wiele 
makiet gminnych 
zabytków 
przygotowali 
uczniowie i rodzice 
współorganizatora 
konkursu, czyli 
szkoły Podstawowej 
w Niemstowie. 

Drużyny po tych licznych konkurencjach mogły osiągnąć maksymalnie 40 punktów i udało się to 
dokonać przedstawicielom szkoły w Niemstowie.
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Wszyscy muszą 
segregować 
odpady, dotyczy 
to  zarówno 
mieszkańców jak 
i prowadzących 
działalność 
gospodarczą. 
Dlatego osoby, 
które wcześniej 
deklarowały 
pisemnie,  że 
nie segregują 
odpadów mają 
obowiązek 
złożenia 
w Urzędzie Gminy  
nowej deklaracji 
o wysokości 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi.

- Nowe zasady będą obo-
wiązywały  od marca tego ro-
ku, jednak  zachęcamy miesz-
kańców, którzy obecnie mają 
zadeklarowany nieselektywny 
system zbiórki odpadów do 
złożenia nowej deklaracji jak 
najszybciej. Pozwoli to unik-
nąć niepotrzebnych nerwów 
i kłopotów – mówi Anna Ma-
rzec kierownik referatu go-
spodarki komunalnej  Urzędu 
Gminy Lubin.

Zmiany są w całym kraju 
i mają związek z uchwaloną 
w lipcu ubiegłego roku ustawą 
w sprawie obowiązkowej se-
gregacji odpadów. Samorzą-
dom dano rok na wdrożenie 
zmian, które teraz stają się 
faktem. Tym samym ma zo-
stać usprawniony system se-
gregacyjny, co pozwoli zbliżyć 
się  Polsce do unijnych stan-
dardów, które mówią o tym, że 
co najmniej 50 proc. odpadów 
trafia do recyklingu. W 2018 
roku w naszym kraju było to  
tylko 33,8 proc.  

Gminom przypadła kluczo-
wa rola i szereg bardzo waż-
nych obowiązków  w systemie 
segregacji odpadów.  Są zobo-
wiązane do zorganizowania 
systemu gospodarowania od-
padami na swoim terenie oraz 

uchwalenia regulaminu, który 
sprecyzuje zasady funkcjono-
wania tego systemu. Gminy, 
a konkretnie Rady Gmin na 
wniosek wójtów, prezyden-
tów, burmistrzów określają 
także stawki za odbiór selek-
tywnie zbieranych odpadów. 
Zadaniem samorządu jest tak-
że zwiększanie świadomości 
mieszkańców gminy oraz ich 
bieżące informowanie na te-
mat zasad selektywnego zbie-
rania odpadów, np. poprzez 
stworzenie i kolportaż mate-
riałów z harmonogramem od-
bierania odpadów selektywnie 
zbieranych. 

- My już mamy w Gminie 
Lubin przejrzyste zasady i for-
my segregacji odpadów.  Nasz 
system sprawia, że nikomu nie 
opłaca się wyrzucać śmieci na 
dzikie wysypiska, bo objęci są 
nim wszyscy mieszkańcy. Mu-
simy zgodnie z ustawą wyma-
gać teraz od wszystkich właś-
ciwego postępowania ze śmie-
ciami – mówi Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin. – Jesteśmy 
także zobowiązani do ustale-
nia  takich opłat za śmieci, 
w których system powinien się 
samofinansować. 

Informowaliśmy już w listo-
padzie o tym, że ręce samorzą-
dom wiąże orzeczenie Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, 
która twierdzi, że samorządy 
nie mogą partycypować 
w kosztach odbioru odpadów.

- Zgodnie z przepisami art. 

6r w/w ustawy system gospo-
darowania odpadami komu-
nalnymi zorganizowany przez 
gminę powinien się samofi-
nansować, co przekłada się na 
obowiązek ustalania wysoko-

ści ponoszonych przez miesz-
kańców gminy opłat na pozio-
mie zabezpieczającym pokry-
cie kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi – to 
stanowisko kieleckiego RIO.

Ceny za odbiór odpadów 
rosną w Polsce od 1 stycznia 
2018 r., kiedy weszło w życie 
rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 6 marca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska, a następnie ob-
wieszczenia Ministra Środo-
wiska w sprawie wysokości 
stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska na 2019 i 2020 
rok, które znacznie podniosły 
tak zwaną „opłatę marszał-
kowską” za składowanie od-
padów komunalnych . To ona 
w dużej mierze odpowiada za 
wzrost kosztów odbioru i za-
gospodarowania odpadów, 
a przez ostatnie cztery lata 
wzrosła aż kilkukrotnie. 

W 2014 r. jednostkowa staw-
ka opłaty dla pozostałości 
z sortowania wynosiła 73,60 zł 
za 1 tonę - obecnie opłata ta 
wynosi 170 zł, a w roku 2020 
będzie to aż 270 zł (oznacza 

to, że firma, która przyjęła na 
składowisko 100 tys. ton od-
padów w 2014 zapłaciła 7,36 
mln zł, podczas gdy w 2020 
roku zapłaci prawie 20 mln 
więcej). Do pozostałych przy-

czyn wzrostu opłat za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi należy zaliczyć rów-
nież m.in. wzrost ilości odpa-
dów odbieranych od miesz-
kańców oraz wzrost cen paliw, 
kosztów transportu, płac mi-
nimalnych itp.

Gmina, ustalając stawki 
opłaty, bierze pod uwagę 
liczbę mieszkańców, ilość 
wytwarzanych na terenie 
gminy odpadów komunal-

nych, koszty funkcjonowa-
nia systemu, w tym koszty 
odbierania, transportu, zbie-
rania, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunal-
nych, tworzenia i utrzymania 
punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunal-
nych, obsługi administracyj-
nej systemu.

- Od 2016 roku nie zmienia-
liśmy stawek za wywóz śmieci, 
choć ceny cały czas rosły. Ma-
my już rozstrzygnięty przetarg 
na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów w roku 2020. Wy-
grało go konsorcjum trzech 
firm, którego liderem jest 
Przedsiębiorstwo  Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin.  

W ciągu ostatnich pięciu lat  
koszty funkcjonowania syste-
mu  wzrosły w Gminie Lubin 
o prawie 300 procent – mówi 
Agnieszka Jarosz za-ca kie-
rownika referatu gospodarki 
komunalnej  Urzędu Gminy 
Lubin.

Stawki za śmieci rosną dra-
stycznie w całym kraju. Przy-
pomnijmy, np. że w miejsco-
wości Marki opłata za śmieci 
zmieszane wzrosła z 17 zł do 
67,50 zł, a za segregowane z 8 
zł na 32 zł. 

Podwyżki czekają także 
mieszkańców Gminy Lubin, 
nowe stawki ustalą radni na 
podstawie szacowanych kosz-
tów.

Zgodnie z ustawą na zwolnie-
nie z części opłat będą mogły li-
czyć gospodarstwa jednoro-
dzinne, które mają kompostow-
nik. Korzystając z tej ulgi nie bę-
dą już mogły oddawać bioodpa-
dów firmie odbierającej odpady 
spod domu i do PSZOK-ów.  
Nie będzie można także samo-
dzielnie zawozić  ich do 
PSZOK-ów, nawet za dodatko-
wą opłatą. Pracownicy urzędu 
są zobowiązani do sprawdza-
nia, czy rzeczywiście jest  kom-
postownik na danej posesji. Je-
śli po takiej kontroli okaże się, 
że go nie ma, mieszkaniec utra-
ci prawo do korzystania z tej 
ulgi na pół roku i będzie musiał 
złożyć nową deklarację.  

Ustawa każe nakładać  tak-
że kary w przypadku niedopeł-
nienia przez właściciela nieru-
chomości obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Sankcja może 
wynieść od dwukrotności do 
czterokrotności podstawowej 
stawki opłaty. Wysokość tej 
kary także ustala na jednej 
z najbliższych sesji radni.

Szczegółowe informacje na 
ten temat można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Lubinie 
przy ul. Księcia Ludwika I 3, 
pok. nr 8, wtorek w godz. od 
8:00 do 16:00, w pozostałe dni 
w godz. od 7:30 do 15:30, nr 
telefonu: 76/84-03-158 lub 
76/84-03-126.  (SR)

OBOWIĄZEK SEGREGACJI 
ODPADÓW I WYŻSZE OPŁATY  

Segregacja odpadów komunalnych staje się ustawowym obowiązkiem. W Gminie Lubin ma wejść w życie 
od 1 marca bieżącego roku, w całym kraju musi się stać faktem do końca czerwca. Za zmieszanie odpadów będą 
grozić ustawowe wysokie kary, w życie wejdą także nowe wyższe stawki za wywóz śmieci. 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
PODAJE, ŻE PRZECIĘTNY POLAK 
ROCZNIE PRODUKUJE 325 KG 
ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT  KOSZTY 
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  WZROSŁY W GMINIE LUBIN 
PRAWIE O 300 PROCENT – MÓWI AGNIESZKA JAROSZ 
ZA-CA KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ URZĘDU GMINY LUBIN.

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU W GMINACH ZAKŁADA, ŻE KARA BĘDZIE 
WIELOKROTNOŚCIĄ OPŁATY ZA ODPADY ZBIERANE 
SELEKTYWNIE. DOKŁADNIEJ OD DWUKROTNOŚCI 
DO CZTEROKROTNOŚCI TEJ STAWKI. 



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Rodzice dzieci,  którzy chcą po raz pierwszy zapisać 
swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego 
w szkołach podstawowych/punktu przedszkolnego 
w Gminie Lubin lub zmienić przedszkole dla swojego dzie-
cka muszą złożyć w tej sprawie wniosek w terminie 10 – 28 
lutego.

Nie dotyczy to do dzieci 
kontynuujących edukację 
w dotychczasowym przed-
szkolu, bowiem rodzice skła-
dają w tym przypadku, 
w konkretnej placówce, de-
klarację o kontynuacji w ter-
minie do 31 stycznia 2020r. 
W przypadku kontynuacji, 
dzieci mają zagwarantowane 
miejsce w danym przedszko-
lu.

Rekrutacja przeprowadza-
na jest na wolne miejsca 
w przedszkolu. W postępo-
waniu rekrutacyjnym biorą 
udział:

- dzieci 3,4,5,6 letnie (uro-

dzone w latach 2017-2014)
- dzieci 7 letnie, którym 

odroczony został obowiązek 
szkolny.

Rodzice dziecka urodzo-
nego w 2018r, mogą ubiegać 
się o przyjęcie do przedszko-
la dopiero po ukończeniu 
przez dziecko 2,5 roku.

Rodzice zapisując dziecko 
do przedszkola po raz pierw-
szy wypełniają w formie pa-
pierowej wniosek o przyjęcie 
dziecka do publicznego 
przedszkola, który dostępny 
jest w wybranej placówce. 
Można się ubiegać się o miej-
sce maksymalnie w trzech 

przedszkolach. We wniosku 
o przyjęcie, określa się kolej-
ność wybranych przedszkoli, 
od najbardziej preferowa-

nych do najmniej preferowa-
nych. Na każdym ze składa-
nych wniosków rodzic zobo-
wiązany jest określić taką sa-

mą preferowaną kolejność. 
Dzieci zmieniające przed-
szkole uczestniczą w proce-
sie rekrutacji tak jak dziecko 

zapisywane po raz pierwszy.
Składanie przez rodziców 

wniosków o przyjęcie do 
publicznego przedszkola po-
trwa od 10  do 28 lutego 
2020r. Publikacja list kandy-
datów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do 
przedszkola nastąpi do 13 
marca 2020r. Potwierdzenie 
przez rodziców woli uczęsz-
czania kandydata do przed-
szkola poprzez złożenie pi-
semnego oświadczenia za-
planowano do 18 marca 
2020r. Ostateczna publika-
cja list kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych do 
przedszkola do 25 marca 
2020r.

Szczegółowe  zasady, kry-
teria i terminarz rekrutacji 
i wszystkie szczegóły są do-
stępne na stronie 
www.ug.lubin.pl.   (SR) 

O kolejne cztery tygodnie przedłużono termin, w czasie 
którego można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Mło-
dzieżowej Rady Gminy Lubin. Ostateczny termin mija 
w poniedziałek 17 lutego. Będzie to pierwsze tego typu 
gremium w historii Gminy Lubin, dlatego gorąco zachę-
camy młodzież w wieku od 14 do 21 lat do ubiegania się 
o status młodzieżowego radnego.

Przypomnijmy, że  Radni 
Gminy Lubin uchwalili  
w ubiegłym roku statut okre-
ślający tryb wyboru członków 
i zasady działania Młodzieżo-
wej Rady. Będzie to organ 
o charakterze konsultacyj-
nym. Jej statut zakłada m.in., 
że rada będzie miała 15 
członków i jej kadencja bę-

dzie trwała dwa lata. Pierw-
sza kadencja jednak  będzie 

trochę krótsza i zakończy się 
30 września 2021.  Młodzie-
żowi radni muszą mieć nie 
mniej niż 14 i nie więcej niż 
21 lat, kontynuować eduka-
cję i mieszkać na terenie 
Gminy Lubin. Kandydatów 
mogą zgłaszać, m.in. kluby, 
stowarzyszenia, OSP, sołtysi, 
samorządy szkolne. Wybo-

rów dokona komisja powoła-
na przez wójta, która będzie 
brała pod uwagę np. wyniki 
w nauce, olimpiadach, kon-
kursach, zawodach oraz 
działalność pozaszkolną 
i wolontariat.

Poniżej ogłoszenie o prze-
dłużeniu terminu i nowy ter-
minarz wyborów. 

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 lutego 2020 r. Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

24 lutego 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach zgłoszonych do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin 
z podziałem na okręgi wyborcze

25 lutego 2020 r. Przeprowadzenie wyborów przez powołaną Komisję
28 lutego 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

Młodzieżowa Rada Gminy 
– nadal można składać zgłoszenia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBIN 
O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY LUBIN 

NA I KADENCJĘ W LATACH 2020-2021

1. Wyznacza się nowy termin na składanie zgłoszeń do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin na I kadencję w latach 2020-
2021 do dnia 17 lutego 2020 r.

2. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy dla wyborów do Mło-
dzieżowej Rady Gminy Lubin, w brzmieniu załącznika 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 inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,
15533,idmp,282,r,o 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 

TO BĘDZIE PIERWSZA W HISTORII MŁODZIEŻOWA RADY 
GMINY LUBIN. DLA CZŁONKÓW TEJ RADY TO NIE TYLKO 
SZANSA NA ZDOBYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I DO-
ŚWIADCZEŃ, ALE TAKŻE CENNY WPIS W PRZYSZŁE CV 
ŚWIADCZĄCY O DUŻYM ZAUFANIU PUBLICZNYM.

Informacja w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej na terenie Gminy 
Lubin w 2020 roku
Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji 
wojskowej:
  mężczyzn urodzonych w 2001 

roku;
  mężczyzn urodzonych 

w latach 1996 - 2000, którzy 
nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej; 

  kobiety urodzone w latach 1996 – 
2000 posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, 
które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą 
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania 
grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby 
zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy 
miesiące na terenie Gminy Lubin.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej 
Komisji Lekarskiej w Lubinie przy  ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 6, (dawniej Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach:
  19-24 marca 2020 roku - mężczyźni, 
  26 marca 2020 roku - kobiety.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób 
podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia 
się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie 
województwa dolnośląskiego w 2020 roku.
 Z up. Wójta Bartosz Chojnacki /-/
 Zastępca Wójta

 Lubin, dnia 16 stycznia 2020 r.



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

Warto przypomnieć, że 
w ramach bezpłatnej ko-
munikacji powiatowej 
w ubiegłym roku wprowa-
dzono do rozkładów jazdy 
nowe przystanki autobu-
sowe między innymi: 
  jeden przystanek w Krze-
czynie Wielkim co spo-
wodowało zmianę roz-
kładu jazdy linii nr 101 
 trzy przystanki w miej-
scowości Bukowna co 
spowodowało zmianę 
rozkładu jazdy linii nr 
105 
W roku 2019 stosowano 

także liczne objazdy 
w związku z remontami  
przejazdów kolejowych. 
Zwiększenie liczby wozo-

kilometrów na liniach ob-
sługujących Gminę Lubin, 
wydłużenie linii oraz sto-
sowane objazdy spowodo-
wały konieczność zwięk-
szenia kwoty dotacji na rok 
2019 o 100 tys.  tj. do kwo-
ty 3.500.000 zł. Suma wy-
konanych wozokilome-
trów za pierwsze półrocze 
2019 r. wyniosła   ok. 
308 560.

W tym roku planowana 
kwota dotacji to 3.700.000 
zł. Wzrost o 200 tysięcy 
podyktowany jest:
 koniecznością waloryza-
cji stawki za wozokilo-
metr od 01.01.2020 r. na 
realizację usług przewo-
zowych

 uwzględnienie zmian 
w rozkładach jazdy do-
konywanych na wniosek 
Gminy Lubin np. po-
przez ewentualne wpro-
wadzenie nowych przy-
stanków do rozkładów 
jazdy bądź korekta go-
dzin odjazdów autobu-
sów 
 koniecznością stosowa-
nia objazdów w związku 
z utrudnieniami w ru-
chu spowodowanymi 
między innymi remon-
tami przejazdów kolejo-
wych (zamknięcie prze-
jazdu kolejowego na ul. 
1 Maja od 8 do 26 stycz-
nia 2020 r.)

(PW)

3 mln 700 tysięcy złotych przekaże w tym roku Gmina Lubin Powiatowi  Lubińskiemu na bezpłatną komunikację 
powiatową. W ubiegłym roku było to 3,5 miliona, dwa i trzy lata temu z budżetu gminy przeznaczono 
na ten cel po 3 mln 250 tysięcy złotych.   

Termin konkursu „Wizytówka wsi” przedłużony
Informujemy, że termin składania przez 

sołectwa zgłoszeń w konkursie gminnym 
„Wizytówka wsi” został przedłużony do dnia 
31.03.2020 roku.

Przypominamy, że konkurs  dotyczy zago-
spodarowania miejsca w otwartej przestrze-
ni publicznej wsi tj. miejsca powszechnie do-
stępnego na terenie stanowiącym własność 
gminy.  W pierwszej konkursowej edycji 
wzięło udział sześć miejscowości i wszystkie 
zostały nagrodzone. Zapraszamy sołectwa 
do startu w kolejnej, drugiej odsłonie kon-
kursu!

– Nawet jeśli nie ma w danej wsi takiego 
miejsca, to warto je stworzyć – przekonu-
je już drugi rok Anna Marzec, kierownik 
referatu gospodarki komunalnej i ochro-
ny środowiska Urzędu Gminy Lubin.

Zgodnie z regulaminem ocenie konkurso-
wej podlegać będzie najpiękniejsze miejsce 
na otwartej przestrzeni publicznej, zaaran-
żowane, ukwiecone i utrzymywane przez 
mieszkańców, stanowiące wizytówkę wsi. 
Szczegóły w regulaminie, który jest dostęp-
ny w Urzędzie Gminy i na www.ug.lubin.pl. 

Na zaproszenie Przedsta-
wicielstwa Regionalnego Ko-
misji Europejskiej z siedzibą 
we Wrocławiu, troje naszych 
sołtysów miało okazję wziąć 
udział w wyjeździe studyjnym 
do Brukseli. Wcześniej trzeba 
było wypełnić specjalne an-
kiety i formularze, na podsta-
wie których wybrano uczest-
ników dwóch delegacji.

W pierwszej delegacji Gmi-
nę Lubin reprezentował Da-
riusz Olszak sołtys Osieka 
i  Czesław Niemiec sołtys Bu-
kownej, w drugiej delegacji 
była Irena Dworak sołtys 
Księginic. Podczas tych wizyt 
sołtysi zapoznali się z działa-
niami Komisji Europejskiej 
oraz byli informowani o po-
dejmowanych prze nią inicja-

tywach dotyczących wsi i jej 
mieszkańców. Szczegółowa 
tematyka wyjazdów obejmo-
wała m.in. aktualne wyzwania 
Unii Europejskiej, przyszłość 
wspólnej polityki rolnej, unij-
ne programy rozwoju obsza-
rów wiejskich, czy też ochro-
nę środowiska i przeciwdzia-
łanie zmianom klimatu na ob-
szarach wiejskich.  (RED)

Dobre wyniki powietrza 
w Gminie Lubin!

Gmina Lubin urucho-
miła system do pomiaru 
jakości powietrza atmo-
sferycznego, składający 
się z  sześciu sensorów 
wraz z wyświetlaczami 
LED, które zostały za-
montowane na budyn-
kach wszystkich  placó-
wek oświatowych Gminy 
Lubin. Czujniki monito-
rują stężenie pyłów za-
wieszonych PM 2.5 i PM 
10 (w oparciu o czujniki 
laserowe) oraz tempera-
turę, ciśnienie i wilgot-
ność powietrza.

Każdy mieszkaniec 
wchodząc na stronę  www.
ug.lubin.pl na bieżąco bę-
dzie mógł śledzić stan ja-
kości powietrza na terenie 
gminy Lubin. W siedzibie 

Urzędu Gminy został za-
montowany monitor, pre-
zentujący dane z wszyst-

kich czujników działają-
cych na terenie naszej 
gminy.

Wiedza o stanie zanie-
czyszczeń powietrza ma 
służyć mieszkańcom do 
podejmowania decyzji 
o pobycie na zewnątrz bu-
dynków osób szczególnie 
narażonych na działanie 
smogu (dzieci, 
osoby starsze, oso-
by z chorobami 

układu oddechowego) 
oraz działań prewencyj-
nych, zapobiegających 

spalaniu odpadów w pie-
cach i kotłach c.o.

Wyniki pomiarowe 
można na bieżąco śledzić 
na ekranach komputerów 
i smartfonów. Wystarczy 
zainstalować aplikację 
Syngeos, która można po-
brać ze sklepu Play.

osoby starsze, oso-

Nasi sołtysi w Brukseli 

GMINNE PIENIĄDZE NA BEZPŁATNĄ 
KOMUNIKACJĘ POWIATOWĄ

Gmina Lubin w całości � nansuje koszty funkcjonowania sześciu 
linii autobusowych i dodatkowo opłaca odcinki kolejnych 
sześciu innych linii. W całości � nansowane przez nasz samorząd 
są linie: 100, 101, 102, 103, 104 oraz 105. Dopłacamy także do 
odcinków linii: 1, 4, 5, 6, 7, 8. 

WYNIKI MOŻNA ŚLEDZIĆ NA 
STRONIE NASZEPOWIETRZE.PL 
BĄDŹ KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI 
SYNGEOS NA TELEFON. 

UWAGA! PARKING ZE SZLABANEM
Od dnia 31 stycznia uruchomiony zostaje system szlabanowy przy siedzibie Urzędzie 
Gminy. Bilet pobrany z terminala wjazdowego pozwali na bezproblemowy wyjazd do 
2 godzin. Indywidualne karty wjazdowe, które zostaną wydane także sołtysom będą 
uprawniały do pozostawienia auta bez ograniczeń czasowych. Wszelkich informacji w tej 
sprawie udziela Monika Siwak tel. 76/84-03-149



⁶ INWESTYCJE

Nowe wyposażenie
plenerowych siłowni
W zdrowym ciele zdrowy duch – 
zgodnie z tą maksymą 
i w odpowiedzi na oczekiwania 
mieszkańców, w Gminie Lubin 
tworzone są nowe siłownie, a na 
już istniejących montowane są 
nowe urządzenia.
Dokumentacje projektowe 
opracowywane były jeszcze 
w ubiegłym roku  i w ramach 
pieniędzy z funduszy sołeckich 

nowe urządzenia zamontowano 
w trzech miejscowościach. 
W Siedlcach, w zabytkowym 
parku, powstała siłownia 
a w niej urządzenia typu: 
biegacz, wycisk górny, motyl , 
rower/orbitrek. W tym roku 
w sąsiedztwie siłowni, także 
z funduszu sołeckiego powstanie 
plac zabaw.  W Raszówce 
zamontowano ostatnio trzy 

urządzenia plenerowe: biegacz/
wioślarz , jeździec/rower  oraz 
orbitrek/narciarz, w tym roku 
będzie kontynuacja. 
W Krzeczynie Małym 
zamontowano biegacz/orbitrek  
i zaplanowano dalszy montaż 
urządzeń z tegorocznego 
funduszu sołeckiego. 

(RED)

Rozbudowa szkoły w Szklarach Górnych
Zakończyła się rozbudo-

wa Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Szkla-
rach Górnych. Dotychcza-
sowy budynek powiększył 
się o parterowy segment dy-
daktyczny. Składa się on 
z dwóch pracowni i jest po-
łączony komunikacyjnie 
z budynkiem szkoły. Trwa 
teraz wyposażanie sal w no-
woczesne meble laborato-
ryjne i dokonywane są 
wszystkie wymagane od-
biory techniczne.

Uczniowie będą mieli już 
niedługo do dyspozycji no-
woczesną pracownię nauk 

przyrodniczych z zapleczem 
magazynowym oraz pracow-
nię plastyczną także z zaple-
czem. Inwestycja kosztowała 
ponad 1 mln 177 tys. zł, pra-
ce budowlane trwały  od 
czerwca 2019 roku. Ta kwota 
nie zawiera kosztów wyposa-
żenia meblarskiego i pomocy 
dydaktycznych.

Pracownia przyrodnicza 
jest teraz wyposażana w meb-
le laboratoryjne, w tym w dy-
gestorium szkolne i stół de-
monstracyjny oraz wentylo-
waną szafę na odczynniki. 
Będzie tam możliwość prze-
prowadzania  eksperymen-
tów w formie pokazów na-

uczycielskich lub doświad-
czeń uczniowskich w zakresie 
podstawy programowej z che-
mii.  Każda  z  dwóch nowych 
sal dydaktycznych pomieści 
24 uczniów. 

Nowy segment dydaktycz-
ny wyposażony jest w we-
wnętrzną instalację wody 
i kanalizacji sanitarnej, elek-
tryczną (w tym niskoprądo-
wą), centralnego ogrzewa-
nia, instalację wentylacji me-
chanicznej i klimatyzacji 
wraz z centralą dachową. 
Kubatura budynku to  
559,12 m³, powierzchnia 
użytkowa wynosi 147,16 m².  

 (RED) 

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betono-
wej o szerokości ok 4 m, i długości ok 173 m. Zbudo-
wane zostało odwodnienie drogowe, czyli ściek przy-
krawężnikowy, wpusty uliczne oraz system kanaliza-
cji deszczowej – w sumie 6 studni. Powstał też prze-
pust rurowy fi 400 o długości 10 m pod przebudowy-
wanym zjazdem. Zbudowane także kablową linię 
oświetlenia ulicznego na działkach nr 42 i 50 o dłu-
gości ok 320 m oraz zamontowano 11 słupów oświet-
leniowych wraz z oprawami typu LED.  (SR)

NOWE DROGI 
I OŚWIETLENIE 
W CHRÓSTNIKU 
Zakończyła się, rozpoczęta we wrześniu ubiegłego 
roku przebudowa dróg na odcinku od  45a do 47 b-f na 
działce nr 50 wraz z budową oświetlenia w miejscowości 
Chróstnik. Inwestycja w całości była s� nansowana 
z budżetu gminy i kosztowała 381 627,38 zł brutto

Oddano już do użytkowania ulicę Róża-
ną, której przebudowa rozpoczęła się we 
wrześniu ubiegłego roku. To ulica na 
działce nr 162/93,  jej remont kosztował 
234 631,72 zł brutto.

Remontem zajmowała się firma z Lubina, 
które zlecono wykonanie jezdni o na-
wierzchni z kostki betonowej o szerokości 
od 3,5 m do 5,69 m i długości ok 146 m, ob-

ramowanej krawężnikiem betonowym. Wy-
konano także zjazdy indywidualne, dojścia 
do posesji i miejsc odbioru odpadów z kost-
ki betonowej. Zbudowane zostało odwod-
nienie jezdni poprzez ściek z kostki betono-
wej, wpusty uliczne oraz system kanalizacji 
deszczowej, odwodnienie liniowe i studnie 
chłonne. Na koniec uporządkowano tereny 
przyległe po wykonanych pracach.

(SR)

Przebudowano ul. Różaną w Oborze 



⁷WOD-KAN

Modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Raszówce – to 
jeden z najbardziej palących 
problemów Gminy Lubin 
w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej. Zakład od wie-
lu lat pracuje na granicy swo-
ich możliwości, jest po pro-
jektowanym okresie eksploa-
tacji o znacznym stopniu zu-
życia, a przeprowadzona 
w 2015roku modernizacja 
uwzględniająca budowę 
układu higienizacji osadu 
nie rozwiązała kluczowych 
problemów w funkcjonowa-
niu obiektu. W chwili obec-
nej przepustowość oczysz-
czalni jest niewystarczająca, 

jak również obiekt nie posia-
da części mechanicznej pro-
cesu oczyszczania ścieków. 
Dodatkowo stan techniczny 
urządzeń wymaga pilnych 
prac modernizacyjnych

W 2018 roku rozpoczęły 
się prace projektowe umożli-
wiające  dokonanie przebu-

dowy i rozbudowy obiektu. 
Prace budowlane podzielono 
na dwa etapy.  

Pierwszy etap obejmuje 
przebudowę węzła oczysz-

czania mechanicznego oraz 
remont reaktora SUPER-
BOSS poprzez wykonanie 
nowego punktu zlewnego, 
wyposażonego w sito spiral-
ne, wykonanie zbiornika re-
tencyjnego ścieków dowożo-
nych oraz remont zbiornika 
retencyjnego, renowację ist-

niejącego zbiornika pom-
powni ścieków wraz z wy-
mianą pomp, zabudowę sita 
pionowego na rurociągu do-
pływowym do oczyszczalni, 
prace instalacyjne w zakre-
sie m.in. rurociągu dopływo-
wego ścieków, przelewu bu-
rzowego, renowację istnieją-
cego zbiornika reaktora SU-

PERBOSS wraz z wymianą 
urządzeń i armatury, wymia-
nę dmuchaw, przebudowę 
poletek osadowych, remont 
pomieszczeń w budynku 
wielofunkcyjnym oraz prace 
w zakresie zagospodarowa-
nia terenu, oświetlenia i dróg 
dojazdowych. 

W drugim etapie planowa-
na jest budowa nowego reak-
tora i osadnika wtórnego 
uwzględniające  m.in. budo-
wę nowego reaktora biolo-
gicznego oczyszczania ście-
ków wraz z budową nowego 
osadnika wtórnego, instala-

cją piaskownika na dopływie 
ścieków oraz instalacją wody 
technologicznej

- Planowana inwestycja 
pozwoli dostosować istnieją-
cą oczyszczalnię do przyjęcia 
większej ilości ścieków ko-
munalnych zgodnie z obo-
wiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym, jak również 
zapewni wymagane parame-
try ścieków oczyszczonych. 

Realizacja inwesty-
cji przyczyni się do 
poprawy jakości 
środowiska, jak rów-
nież względów ekono-
micznych, m.in. po-
przez ograniczenie zuży-
cia energii elektrycznej urzą-
dzeń. Zmniejszy się również 
ryzyko awarii urządzeń 
oczyszczalni, które obecnie 
są mocno wyeksploatowane 
– tłumaczy prezes Wojciech 
Dziwiński. 

Koszt kompleksowej mo-
dernizacji oczyszczalni ście-
ków w Raszówce to blisko 4 

mln zł. PGKGL opracowuje 
obecnie montaż finansowy, 
który określi zasady pokrycia 
kosztów całego zadnia. 

Kolejną inwestycją, która 
uzyskała dotację jest „Prze-
budowa przepompowni ście-
ków w miejscowościach Ra-
szówka i Gogołowice na tere-
nie gminy Lubin”. Jej  celem 
jest poprawa dostępu do do-
brej jakości infrastruktury 

kanalizacyjnej, zapewniają-
cej bezawaryjne i efektywne 
funkcjonowanie przepom-
powni na terenie gminy Lu-
bin oraz zwiększenie bezpie-

czeństwa transportu ścieków 
systemem kanalizacji sani-
tarnej.  Kwota dotacji wynosi 
406 623,00 zł tj. 63,63% 
kosztów realizacji operacji.

Zadania dofinansowane 
zostały z projektu  „Gospo-
darka wodno-ściekowa” 

w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji  zwią-
zanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” ob-
jętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

(MG/PGKGL) 

Pracująca na granicy mocy oczyszczalnia w Raszówce będzie modernizowana  

PODWÓJNA DOTACJA 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin oraz 
Gmina Lubin otrzymały środki 
na inwestycje wodno-ściekowe 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Dotacja przyznana PGKGL 
w wysokości 1 mln 751 tys. 508 zł 
przeznaczona zostanie w całości na 
modernizację oczyszczalni ścieków 
w Raszówce, a  406 tys. 623 zł, 
których beneficjentem jest gmina 
wydatkowane będą przebudowę 
przepompowni ścieków w Raszówce 
i Gogołowicach. 

Stan techniczny większości urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków w Raszówce 
wymaga pilnych prac modernizacyjnych.  

INWESTYCJA ZNACZĄCO ZMNIEJSZY RYZYKO AWARII 
URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI, KTÓRE 
OBECNIE SĄ MOCNO WYEKSPLOATOWANE.  

Pierwszy etap prac modernizacyjnych zakłada m.in. renowację istniejącego 
zbiornika reaktora SUPERBOSS wraz z wymianą urządzeń i armatury, wymianę 
dmuchaw oraz przebudową poletek osadowych. 



⁸ Z ŻYCIA GMINY

Nasza uczennica 
najlepsza 
w województwie!

Alicja Waszewska, uczen-
nica klasy V Szkoły Podsta-
wowej im. Orła Białego 
w Raszówce zwycięży-
ła  w dolnośląskim finale 
konkursu Bezpieczny 
KRUSnal, pokonując 29 za-
wodników.

Na tym szczeblu Ala była 
jedyną reprezentantką Gminy 
Lubin.Ogłoszeniu wyników 
konkursu towarzyszyło wiele 
emocji, wśród których nie za-
brakło łez szczęścia.

– Byłam niezwykle dumna 
i wzruszona uczestnicząc 
w gali wręczenia nagród. Na-
pięcie stopniowo rosło, bo 
oczywiście Alicję, jako zwy-
ciężczynię, wyczytano na sa-
mym końcu. Z całego serca jej 
gratulujemy, jesteśmy dumni 
i cieszymy się razem z nią – 

mówi Lucyna Szudrowicz, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Raszówce.

Wśród laureatów, którzy 
zakwalifikowali się do etapu 
wojewódzkiego oprócz repre-
zentacji SP w Raszówce zna-
leźli się także uczniowie ze 
szkół podstawowych w Ścina-
wie, Jerzmanowej, Nielubi 
i Szklar Dolnych.

Celem konkursu Bezpiecz-
ny KRUSnal jest upowszech-
nianie podstawowych zasad 
bezpiecznej pracy w gospo-
darstwie rolnym, uświado-
mienie zagrożeń chorobo-
wych i wypadkowych wystę-
pujących w środowisku wiej-
skim oraz zapoznanie dzieci 
z bezpiecznym zachowaniem 
się na obszarze leśnym.

  (MG)

Alicja Waszewska 
otrzymała wiele nagród 
m.in. piękny rower 
i aparat fotograficzny.

Alicja Waszewska 

Szlachetna paczka 

Po raz kolejny Przed-
szkole Jana Pawła II wraz 
oddziałem zamiejscowy 
wzięło udział w „Akcji Szla-
chetna Paczka”. Jest to 
ogólnopolska akcja świą-
tecznej pomocy – realizo-
wana od 2001 roku przez 
Stowarzyszenie Wiosna. 
Głównym jej założeniem 
jest idea przekazywania 
bezpośredniej pomocy – by 
była ona skuteczna, kon-
kretna i sensowna. 

Nasze przedszkole ob-
jęło pomocą dwie rodziny. 
Zaangażowanie rodziców 
i nauczycieli przyniosło 
nieoczekiwane efekty - ze-
brano nie tylko produkty 
spożywcze, środki czysto-
ści, ręczniki,  ale także 
pieniądze, za które został 
zakupiony sprzęt AGD :  
mikrofalówka, pralka 
i kuchenka gazowa. Nie 
zapomniano również 
o dzieciach, dla których 

zostały zaku-
pione zabawki, 
o których marzy-
ły.

- Poprzez pomoc 
osobom znajdujący m się 
w trudnej sytuacji życiowej 
staramy się rozwijać w na-
szych dzieciach empatię 
i zaangażowanie społecz-
ne. Wsparcie materialne, 
ale również nadzieja i wia-
ra w ludzką dobroć trafiły 
do potrzebujących. Nam 

pozostaje radość z tego, że 
mogliśmy uczestniczyć 
w tej szlachetnej akcji – 
podsumowuje Katarzyna 
Foryś dyrektor przedszko-
la. 

(RED)

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom 
– rodzicom, dzieciom, pracownikom przedszkola - całej 
społeczności przedszkolnej, która przyczyniła się do  
ułatwienia życia osób potrzebujących. Tak niewiele trzeba, by 
spełniać marzenia. 

Na ognisku były pieczone 
kiełbaski, bigos oraz smalec 
własnego wyrobu.  Oczywi-
ście nie zabrakło grzanego 
wina, które stało się już tra-
dycją i zawsze uświetnia za-
bawę. Dla najmłodszych by-
ło również domowe ciasto. 

Strażacy pochwalili się no-

wo zakupionym sprzętem. 
Z dotacji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji dostali 5000 zł, 
za które kupiono  fantomy do 
szkolenia z pierwszej pomo-
cy oraz mundur galowy i de-
fibrylator szkoleniowy. 
Z funduszu sołeckiego zaku-
pili także  torbę ratowniczą, 
13 mundurów szkolenio-
wych i  6 par butów na zawo-
dy. 

- Chciałbym bardzo po-
dziękować wszystkim miesz-
kańcom, którzy przyszli na 
ognisko za to, że są tutaj 
z nami. Bardzo się cieszę, że 
zostaliśmy także ciepło przy-
jęci kiedy chodziliśmy z ka-
lendarzami. Jako prezes jed-
nostki marzę o tym żeby wy-
mienić mundury bojowe, bo 
jest to  nasz priorytet. Jednak 
jest to duży koszt.  W tym ro-
ku nie odpuścimy również 

planów na rozbudowę 
remizy i jestem dobrej 
myśli- mówił Damian 
Dobrowolski.

Strażacy przed no-
wym rokiem sprzeda-
wali kalendarze na 
2020 rok i właśnie 

z tych środków, dzięki 
mieszkańcom Raszówki, za-
kupili drabinę. Zakupiony 
sprzęt będzie pomagać 

w szkoleniu nowej drużyny 
młodzieżowej, która została 
założona w minionym roku. 
Coraz więcej młodych ludzi, 
chce pomagać i drużyna cie-
szy się dużym zainteresowa-
niem.

Spotkanie wokół ogniska 
trwało kilka godzin, jego 
uczestnicy składali sobie 
wiele dobrych, noworocz-
nych życzeń. Wziął w nim 
udział także wójt Tadeusz 
Kielan i radny Marcin Nykle-
wicz.   (JI)

Już po raz siódmy druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce zaprosili 
mieszkańców Raszówki i okolicznych miejscowości na zabawę uświetniającą Nowy Rok.

Niebo nad 
Raszówką 
zabłysnęło 
feerią barw. 
Pokaz 
fajerwerków 
oglądało ponad 
350 osób, które 
uczestniczyły 
w zabawie.

Było dużo światła i ciepłego ognia 
na powitanie Nowego Roku

W spotkaniu, które było okazją do złożenia 
sobie noworocznych życzeń wzięło udział bardzo 
wiele osób.

Strażacy pochwalili 
się nowo zakupionym 
sprzętem. 

NOWOROCZNE 
OGNISKO W RASZÓWCE 



⁹ROLNICTWO

MINISTER ROLNICTWA PRZEDSTAWIŁ TEGOROCZNY HARMONOGRAM NABORU 
WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020

Działanie „Współpraca”, na które 
można składać wnioski od 13 
stycznia do 21 lutego rozpoczyna 
tegoroczny harmonogram naboru 
wniosków w ramach PROW 2014-
2020.  W pierwszym kwartale 
zostaną uruchomione nabory 
wniosków na rozwój gospodarstw 
rolnych – inwestycje 
nawadniające oraz inwestycje 
dotyczące racjonalizacji produkcji 
– na przykład poprzez zakup 
maszyn i urządzeń. 
Kontynuowane będą także nabory 
dla działań premiowych (na rzecz 
młodych rolników, 
restrukturyzację małych 
gospodarstw oraz na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej).
Tak, jak w poprzednich latach, 
wraz z kampanią naborów 
wniosków o płatności 
bezpośrednie (15 marca – 15 
maja), w ramach PROW 2014-
2020 będzie można aplikować 
o wsparcie na działania 
obszarowe (ONW, rolno-
środowiskowo-klimatyczne, 

rolnictwo ekologiczne, działania 
leśne). Co istotne, od 15 marca do 
15 maja rolnicy po raz pierwszy 
mogą składać wnioski o wsparcie 
na rzecz dobrostanu zwierząt.
W drugiej połowie roku odbędą 
się nabory o wsparcie na rzecz 
rozwoju usług rolniczych, 
tworzenie grup i organizacji 
producentów czy też 
przetwórstwo w ramach RHD.

SZÓSTY ROK
Rozpoczyna się szósty rok 
wdrażania Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Do wydania jest ok. 58,8 
mld zł. Od początku jego realizacji 
zostało złożonych ponad 4,5 mln 
wniosków o przyznanie pomocy, 
na kwotę ok. 49,5 mld zł, 
natomiast liczba zawartych umów 
lub wydanych decyzji to 3,8 mln 
na kwotę blisko 36,4 mld zł.
Od początku realizacji PROW 
2014-2020 na konta 
beneficjentów wpłynęło ok. 23,8 
mld zł, co stanowi ok. 40,82% 
dostępnego budżetu. 

W analogicznym okresie dla 
PROW 2007-2013 (przy 
założeniu, że do końca wdrażania 
pozostały cztery lata, zgodnie 
z zasadą n+3), poziom wydatków 
był tylko nieznacznie wyższy 
i wynosił ok. 42,39%. Poziom 
wydatków, dla zakończonego 
w 2015 roku PROW 2007-2013, 
wyniósł blisko 100%. Prace 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi są ukierunkowane są na 
pełne wykorzystanie budżetu UE.

NA TEN I NA PRZYSZŁY ROK
Przedstawiony w pierwszej 
połowie stycznia harmonogram 
planowanych naborów wniosków 
do końca 2020 roku ma ułatwić 
rolnikom, przetwórcom 

i przedsiębiorcom przygotowanie 
się do zaplanowania inwestycji 
i aplikowania o pomoc. 
W harmonogramie zawarto także 
propozycje terminów naborów 
wniosków na 2021 rok, których 
realizacja zależy od wyników 
naborów wniosków w roku 2020.
Szczegóły dotyczące wszystkich 
terminów proponowanych 

naborów wniosków znajdują się 
w Harmonogramie 
zamieszczonym na stronie 
internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

POPULARNY JAK DOPŁATY 
OBSZAROWE
Poziom kontraktacji wynosi 
62,44% dostępnego budżetu. 

Najpopularniejsze działania, czyli 
takie, na które rolnicy złożyli 
najwięcej wniosków, to dopłaty 
obszarowe (płatności ONW to 
ponad 85% wszystkich złożonych 
wniosków). Duże jest także 
zainteresowanie wsparciem 
w ramach Modernizacji 
gospodarstw rolnych 
i Restrukturyzacji małych 
gospodarstw.
W ubiegłym roku Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
podniosło kwoty wsparcia 
w działaniach skierowanych dla 
młodych rolników oraz nowych 
przedsiębiorców z obszarów 
wiejskich. Spowodowało to 
wzrost zainteresowania 
uzyskaniem tego typu wsparcia.

LOKALNE INICJATYWY
Dzięki PROW 2014-2020 
rozwijana jest także infrastruktura 
lokalna oraz lokalne inicjatywy, 
m.in. o charakterze kulturalnym. 
W ostatniej modyfikacji Programu 
zdecydowano się na wzrost 

budżetu działań, których 
wdrożenie powierzono 
samorządom województw. 
Zmiany te mają na celu jak 
najefektywniejsze wydawanie 
dostępnych środków, gdyż PROW 
2014-2020 nadal dysponuje 
znaczącym budżetem.
Jesteśmy w czołówce państw 
członkowskich jeśli chodzi 
o finansowanie działań 
inwestycyjnych na rzecz rolnictwa 
i obszarów wiejskich. Realizacja 
i rozliczenie takich działań 
wymaga wysiłku 
i zaangażowania, są też 
czasochłonne. Wdrażanie 
skomplikowanych działań 
inwestycyjnych, to również 
wyzwanie dla rolników 
i przedsiębiorców z obszarów 
wiejskich.

(źródło: DODR)
 

Karmienie świń paszą za-
bezpieczoną przed dostę-
pem zwierząt wolno żyją-
cych. 
 Absolutnie nie wolno kar-
mić świń zlewkami kuchen-
nymi, nawet jeśli pochodzą 
z własnego domu. Dotyczy 
to również obierek powsta-
jących podczas przygoto-
wywania posiłków.
 Prowadzenie rejestru środ-
ków transportu do przewo-
zu świń wjeżdżających na 
teren gospodarstwa oraz 
rejestru wejść osób do po-
mieszczeń, w których 
utrzymywane są świnie. 
 Zabezpieczenie budynku, 
w którym są utrzymywane 
świnie, przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących 
oraz domowych.
 Utrzymywanie świń w od-
rębnych, zamkniętych po-
mieszczeniach, w których 
są utrzymywane tylko świ-
nie, mających oddzielne 
wejścia oraz niemających 
bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń, 
w których są utrzymywane 
inne zwierzęta kopytne. 
 Wykonywanie czynności 
związanych z obsługą świń 

wyłącznie przez osoby, 
które wykonują te czynno-
ści tylko w danym gospo-
darstwie.
 Stosowanie przez osoby 
wykonujące czynności 
związane z obsługą świń, 
przed rozpoczęciem tych 
czynności, środków higie-
ny niezbędnych do ograni-
czenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru 

świń, w tym mycie i odka-
żanie rąk oraz oczyszcza-
nie i odkażanie obuwia. 
 Bieżące oczyszczanie i od-
każanie narzędzi oraz 
sprzętu wykorzystywanych 
do obsługi świń.
 Używanie przez osoby wy-
konujące czynności zwią-
zane z obsługą świń odzie-
ży ochronnej oraz obuwia 
ochronnego przeznaczo-

nego wyłącznie do wyko-
nywania tych czynności.
 Wyłożenie mat dezynfek-
cyjnych przed wejściami 
do pomieszczeń, w których 
są utrzymywane świnie, 
i wyjściami z tych pomiesz-
czeń, przy czym szerokość 
wyłożonych mat powinna 
być nie mniejsza niż szero-
kość danego wejścia lub 
wyjścia, a długość – nie 
mniejsza niż 1 m, a także 
stałe utrzymywanie tych 
mat w stanie zapewniają-
cym utrzymanie skutecz-
ności działania środka de-
zynfekcyjnego.
 Sporządzenie przez po-
siadaczy świń spisu po-
siadanych świń,z podzia-
łem na prosięta, warchla-
ki, tuczniki, lochy, loszki, 
knury i knurki, oraz bie-
żące aktualizowanie tego 
spisu.
 Zabezpieczenie wybiegu 
dla świń podwójnym ogro-
dzeniem o wysokości wyno-
szącej co najmniej 1,5 m, 
związanym na stałe z pod-
łożem – w przypadku utrzy-
mywania świń w gospodar-
stwie w systemie otwartym 
(wolnowybiegowym). 

 Zakaz wnoszenia i wwoże-
nia na teren gospodar-
stwa, w którym są utrzy-
mywane świnie, zwłok dzi-
ków, tusz dzików, części 
tusz dzików i produktów 
ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego pochodzą-
cych z dzików oraz mate-
riałów i przedmiotów, któ-
re mogły zostać skażone 
wirusem ASF.
 Zakaz wykonywania czyn-
ności związanych z obsługą 
świń przez osoby, które 
w ciągu ostatnich 72 godzin 
uczestniczyły w polowaniu 
na zwierzęta łowne lub od-
łowie takich zwierząt. 
 Zakaz wykorzystywania 
w pomieszczeniach, w któ-
rych są utrzymywane świ-
nie słomy na ściółkę dla 
zwierząt, pochodzącej 

z obszaru objętego ograni-
czeniami lub obszaru za-
grożenia, chyba że tę sło-
mę poddano obróbce w ce-
lu unieszkodliwienia wiru-
sa ASF lub składowano 
w miejscu niedostępnym 
dla dzików co najmniej 
przez 90 dni przed jej wy-
korzystaniem. 
 Zakaz karmienia świń 
zielonką lub ziarnem po-
chodzącymi z obszaru ob-
jętego ograniczeniami 
lub obszaru zagrożenia, 
chyba że tę zielonkę lub 
to ziarno poddano obrób-
ce w celu unieszkodliwie-
nia wirusa ASF lub skła-
dowano w miejscu niedo-
stępnym dla dzików co 
najmniej przez 30 dni 
przed ich podaniem świ-
niom.   

W DZIAŁANIU WSPÓŁPRACA” DO 
WYKORZYSTANIA POZOSTAŁO PO-
NAD ¾ ŚRODKÓW Z PRAWIE 88 MI-
LIONÓW EURO PRZEZNACZONYCH 
W PROW 2014-2020. 

W związku bardzo niestabilną sytuacją epizootyczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Lubinie przypomina o obowiązujących zasadach bioasekuracji. 

ASF  – WAŻNE ZASADY 
BIOASEKURACJI

Pamiętajmy, że wirus ASF jest oporny na warunki środowiska 
i w zależności od warunków przeżywa:
we krwi świń - 18 tygodni,
w odchodach świń – 60 – 100 dni w temperaturze pokojowej,
w surowym mięsie w temperaturze 4 st. C – 150 dni, a w mięsie 
mrożonym około 1000 dni,
w szpiku kostnym - do 6 miesięcy, a w tkankach gnijących zwłok dzika 
lub świni przez 7-8 miesięcy.
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JEDEN ZERO DLA NIEBA
Odwieczna walka dobra ze 

złem, pokazana w nowator-
skiej formule z brawurowymi 
kreacjami młodych aktorów 
dała publiczności wiele rado-
ści i dostarczyła niezapomnia-
nych wrażeń.

– Po raz pierwszy miałem 
przyjemność uczestniczyć w tym 
niezwykłym wydarzeniu i przy-
znaję, że zrobiło na mnie niesa-
mowite wrażenie. Choć każdego 
dnia towarzyszy nam zmaganie 
się dobra ze złem, w tym spekta-
klu pokazano je w sposób 
bardzo symboliczny, skła-
niający do refleksji i zadu-
my. Gratuluję niezwy-
kłych umiejętności 
wszystkim aktorom – 
mówił Bartosz Chojna-
cki, zastępca wójta 
Gminy Lubin.

W spektaklu uczest-
niczyła ponad setka ze 
168 uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Siedlcach.

– Oprócz wiedzy przedmio-
towej ważne jest wyposażenie 
młodych ludzi w kompetencje 
pozwalające funkcjonować 
w zmieniającej się rzeczywi-
stości. Doskonale oddają to 
słowa prof. Marcina Kacprza-
ka  „Do szkoły chodzi cały 
uczeń, a nie tylko jego głowa”. 
Pielęgnując tradycję przedsta-
wień jasełkowych, dajemy 
uczniom przestrzeń do rozwo-
ju 

i zaprezentowania 
wielorakich talentów, 
ukierunkowujemy ku 
wartościom, budujemy 
tożsamość indywidualną, 
kulturową i regionalną. 
Uczymy wystąpień publicz-
nych. Ważnym aspektem tego 
„fenomenu społecznego” – 
jak określa nasze spektakle dr 
Stanisław Tokarczuk stanowi 
liczba wykonawców. Każdy 
uczeń Szkoły Podstawowej 
w Siedlcach ma możliwość po-
kazania swoich talentów, bo 
każdy je ma. Jesteśmy z nich 
dumni – mówi Mariola Kar-
wan, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej

– Bardzo się cieszę, że mogę 
kontynuować tę piękną trady-
cję, zapoczątkowaną przez dy-
rektor Krystynę Szarowską – 
dodaje obecna dyrektor pla-
cówki.

Próby do spektaklu zatytu-
łowanego „Jeden zero dla nie-
ba”  rozpoczęły się na począt-

ku 
stycz-
nia. W je-
go przygoto-
wanie zaangażo-
wali się wszyscy nauczy-
ciele i pracownicy szkoły. Dy-
rektor Mariola Karwan szcze-
gólne podziękowanie skiero-
wała do Magdaleny Łagun, 
Patrycji Przychockiej, Anny 
Rogalskiej oraz Beaty Oczyń-
skiej-Stettler.

Spotkanie w Siedlcach za-
kończył turniej wiedzy, w któ-
rym zmierzyli się przyjaciele 
szkoły. Nieoczekiwanie jed-
nym z jego elementów był ta-
niec, z którym najlepiej pora-
dził sobie… ksiądz proboszcz 
Tadeusz Żurek.

ŁEMKOWSKO-POLSKIE KOLĘ-
DOWANIE W LIŚCU

Wertep czyli łemkowskie 
jasełka były okazją do świą-
tecznego spotkania, które od-

JASEŁKA

Magiczny okres Świąt Bożego Narodzenia bardzo często nas wzrusza i budzi bardzo wiele dobrych emocji. Wzruszające są występy najmłodszych, którzy z dziecięcą radością i ufnością, poprzez teatr, taniec i śpiew, przekazują nam wartości 
płynące z obchodów narodzin dzieciątka. W naszej gminie odbywa się bardzo wiele spotkań z okazji świąt, kilka z nich z przyjemnością relacjonujemy. 

NIEZWYKŁE
ŚWIĄTECZNE

Organizowane rokrocznie jasełka w Szkole 
Podstawowej w Siedlcach, jak zwykle zgromadziły 
tłumy gości, a na scenie zaprezentowała się 
zdecydowana większość szkolnej społeczności.

W spektaklu uczestniczyła ponad setka ze 168 
uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlcach.
 

MÓWIENIE O EKUMENIZMIE JEST BARDZO WAŻNE, ALE JESZ-
CZE WAŻNIEJSZE JEST JEGO PRAKTYKOWANIE. MIESZKAŃCY 
ZIMNEJ WODY, LIŚCA  CZY WIERCIENIA POKAZUJĄ, ŻE BEZ 
WZGLĘDU NA TO, CZY BOŻE NARODZENIE OBCHODZIMY 
ZGODNIE Z KALENDARZEM JULIAŃSKIM CZY GREGORIAŃ-
SKIM RAZEM MOŻEMY SIĘ  ŚWIĘTOWAĆ TO WYDARZENIE – 
MÓWI WÓJT TADEUSZ KIELAN. 

SPEKTAKLE
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było się w Liścu. W przedsta-
wieniu wystąpiły dzieci z Pra-
wosławnej Parafii pod we-
zwaniem Zaśnięcia Przenaj-
świętszej Bogarodzicy w Zim-
nej Wodzie, a zgromadzona 
publiczność do ostatniego 
miejsca wypełniła miejscową 
świetlicę.

Choć dla większości mło-
dych aktorów udział w Werte-
pie był scenicznym debiutem 
wszyscy wykazali się profesjo-
nalizmem, odwagą i niezwy-
kłym talentem. Jasełka  przy-
gotowane zostały w języku 
łemkowskim, a przeplatały je 
kolędy zarówno łemkowskie, 
jak i polskie.

– Scenariusze jasełek i wer-

tepów są bardzo różne, ale 
wszystkie dotyczą narodzin 
Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa – mówi ksiądz mitrat 

Sławomir Kondratiuk, pro-
boszcz Prawosławnej Parafii 
w Zimnej Wodzie, który był 
gospodarzem spotkania.

Wśród zaproszonych gości 
znalazł się wójt Gminy Lubin 
Tadeusz Kielan.

– To niezwykłe wydarzenie 
i bardzo dziękuję za to, że mo-
głem w nim uczestniczyć. Mó-
wienie o ekumenizmie jest 

bardzo ważne, ale jeszcze 
ważniejsze jest jego praktyko-
wanie. Mieszkańcy Zimnej 
Wody, Liśca  czy Wiercienia 
pokazują, że bez względu na 
to, czy Boże Narodzenie ob-
chodzimy zgodnie z kalenda-
rzem juliańskim czy grego-
riańskim razem możemy 

się  świętować to wydarzenie – 
mówi wójt Tadeusz Kielan.

Uczestnicy Wertepu wystą-
pili w przepięknych strojach, 
niektórzy z rekwizytami 
w przygotowanie których zaan-
gażowali się rodzice i dziadko-
wie. Nad całością czuwała Ma-
tuszka pani Maria Kondratiuk.

Występ został nagrodzo-
nym gromkim brawami, ale to 
nie wszystko. Artystów odwie-
dził także Święty Mikołaj, któ-
ry wszystkie dzieci obdarował 
prezentami. Niektóre zdecy-
dowały się zaśpiewać Mikoła-
jowi piosenkę, a część zade-
klarowała, że zrobi to w przy-
szłym roku. Na podarki mogli 
także liczyć najgrzeczniejsi 
dorośli, wśród których znaleź-
li się m.in. wójt Gminy Lubin, 
radny Paweł Łukasiewicz, soł-
tys Liśca Lucyna Kopcza, 
a także dyrygent Chóru Cer-
kiewnego Mirosław Dziamba, 
który wraz z chórzystami na-
dał Wertepowi wyjątkowego 
charakteru.

(MG)

JASEŁKA

Magiczny okres Świąt Bożego Narodzenia bardzo często nas wzrusza i budzi bardzo wiele dobrych emocji. Wzruszające są występy najmłodszych, którzy z dziecięcą radością i ufnością, poprzez teatr, taniec i śpiew, przekazują nam wartości 
płynące z obchodów narodzin dzieciątka. W naszej gminie odbywa się bardzo wiele spotkań z okazji świąt, kilka z nich z przyjemnością relacjonujemy. 

Choć dla większości młodych aktorów udział w Wertepie był scenicznym debiutem wszyscy wykazali się 
profesjonalizmem, odwagą i niezwykłym talentem.

MÓWIENIE O EKUMENIZMIE JEST BARDZO WAŻNE, ALE JESZ-
CZE WAŻNIEJSZE JEST JEGO PRAKTYKOWANIE. MIESZKAŃCY 
ZIMNEJ WODY, LIŚCA  CZY WIERCIENIA POKAZUJĄ, ŻE BEZ 
WZGLĘDU NA TO, CZY BOŻE NARODZENIE OBCHODZIMY 
ZGODNIE Z KALENDARZEM JULIAŃSKIM CZY GREGORIAŃ-
SKIM RAZEM MOŻEMY SIĘ  ŚWIĘTOWAĆ TO WYDARZENIE – 
MÓWI WÓJT TADEUSZ KIELAN. 
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Jasełka w wykonaniu przedszkolaków
Święta Bożego Narodze-

nia to czas pełen radości, 
piękna i magii. Czas speł-
nienia marzeń i okazywa-
nia sobie wzajemnie miło-
ści.  Aby podkreślić wyjąt-
kowy charakter tych świąt 
tradycyjnie, jak co roku 
w  oddziale zamiejscowym 
Przedszkola Jana Pawła II 
w Raszówce odbyły się ja-
sełka. 

W tym roku nauczycielki 
wraz z dziećmi przygotowały 
bardzo różnorodne występy. 
Było tradycyjne kolędowanie, 

ale również współ-
czesne pasto-
rałki i tanecz-
ne popisy 
w wykona-
niu przed-
szkolaków. 
Dzieci w spe-
cjalnie przy-
gotowanych 
kostiumach oraz 
scenografii nawiązują-
cej do betlejemskiego mia-
steczka przedstawiły okolicz-
ności  narodzin Chrystusa. 
Wśród śpiewu aniołów,  do 
żłóbka przybyli rozradowani 

i pełni werwy pa-
stuszkowie. No-

wonarodzone-
mu Dzieciąt-
ku pokłony 
złożyli także 
królowie oraz 

postacie z ba-
jek. Insceniza-

cje przeplatane 
były pięknymi kolę-

dami i pastorałkami. 
Przedszkolaki świetnie wcie-
liły się w swoje role, śpiewały 
z ogromnym zaangażowa-
niem, ku zaskoczeniu widow-
ni pojawiły się również partie 

solowe. Młodzi aktorzy spisa-
li się na medal i otrzymali 
ogromne brawa.

Kolejny raz okazało się, że 
takie wspólne spotkania zbli-
żają ludzi , a dzieciom poka-

zują jak ważne jest podtrzy-
mywanie tradycji.

(Gminne Przedszkole)

Pierwsze wystąpiły klasy 
starsze śpiewając  mniej lub 
bardziej znane pastorałki. 
Brawa, które każda klasa do-
stała po wykonaniu ich, były 
najlepszym dowodem na  to, 
że młodzi artyści bardzo się 
postarali.

 Następne w kolejności  by-
ły przedszkolaki. To właśnie 
one urzekły  publiczność 
swoim występem. Małe 
aniołki, królowie, pasterze 
oraz oczywiście Maryja z Jó-

zefem wystąpili przedstawia-
jąc narodziny dzieciątka Je-
zus. Rodzice nie mogli ukryć 
łez wzruszenia, a nauczyciele 
byli dumni ze swoich pod-
opiecznych. 

Nie zabrakło również ak-
centu wigilijnego. Dzieląc 
się opłatkiem wójt pamiętał 
o najmłodszych i  dzieci do-

stały także prezent ,, którym 
będą mogły bawić się po 
świętach.

- Bardzo dziękuję za za-
proszenie na tak wspaniały 
występ. Widziałem już wiele 
przedstawień, ale to było wy-
jątkowe, bo wykonane przez 
najmłodszych. Jestem pełen 
podziwu waszego talentu ak-
torskiego. Zawsze mówiłem, 
że mamy w naszej gminie 
bardzo zdolne i utalentowa-
ne dzieci, a ten występ jest 
właśnie dowodem na moje 
słowa. O przyszłość naszej 
gminy z takimi dziećmi mo-
żemy być spokojni – mówił 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan.  (JI)

Najmłodsi cudownie potrafili wprowadzić w nastrój świąt występując w jasełkach 

W UROCZYSTYM 
KLIMACIE ŚWIĄT 
Do szkoły Filialnej w Osieku  chodzi  61  uczniów i są tam 
trzy klasy podstawowe, zerówka oraz przedszkole.  Razem 
z rodzicami i nauczycielami przedstawienie podziwiał wójt 
Tadeusz Kielan wraz z rodziną.  



¹³W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

Koncert Noworoczny Gminy Lubin
W niedzielne popołudnie  świetlica wiejska w Osieku wy-

pełniona była do ostatniego miejsca. Tłumy mieszkańców 
Gminy Lubin podziwiały występy dwunastu zespołów, któ-
re zaprezentowały się na scenie z okazji nowego roku. 

Koncert Noworoczny tra-
dycyjnie otworzył kalendarz 
imprez kulturalnych  w Gmi-

nie Lubin. Jego  atmosfera 
była niezwykła, bowiem star-
si i młodsi wykonawcy nie 

tylko piękne interpretowali  
znane kolędy i pastorałki  ale 
również przybliżali  tradycje 
ludowego obrzędu kolędo-
wania. Publiczność słuchała 
i  śpiewała razem z wykonaw-
cami znane kolędy i utwory 
świąteczne.  Repertuar i ma-

giczna scenografia  oraz 
przepiękne stroje nawiązują-
ce do charakteru spotkania, 
sprawiły że wszyscy czuli cie-
pło mijających świąt. 

Organizatorem koncertu 
był  Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin.  (RED)

Na scenie zaprezentowały się zespoły: Lejdis, Leśne Echo, 
Zachęta, Koniczynki, Lubin, Siedlecka Nuta, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, Teatr Tańca, Osieczanki, Rozśpiewane Pastuszki, 
Chór Via Musica.  W koncercie wystąpiła również Oliwia 
Stefanowska, laureatka gminnych konkursów teatralnych 
i kabaretowych

Wierni tym 
razem wyruszyli 
nie sprzed 
kościoła pw. św. 
Jana Bosko jak 
to miało miejsce 
dotychczas,  ale 
z lubińskiego 
Rynku.

 Kilka tysięcy mieszkańców 
miasta i Gminy Lubin oraz są-
siednich miejscowości uświet-
niło swoją obecnością to 
wspaniałe katolickie święto. 
Lubin był jednym z 872 pol-
skich miast, w których trady-
cja ta jest kultywowana. Świę-
to Trzech Króli to największe 
jasełka na świecie i symbolicz-
ne zakończenie świąt Bożego 
Narodzenia. W Polsce Orsza-
ki organizowane są od 18 lat.

– Z całą rodziną przycho-
dzimy na Orszak od samego 

początku, czyli od ośmiu lat. 
Jest to wspaniały moment, 
żeby pokazać jak ważna jest 
dla nas tradycja i wiara 
w Boga. Jak widać z roku na 
rok jest nas coraz więcej i to 
raduje serce każdego chrześ-
cijanina – mówił mieszkaniec 
Obory.

W hali RCS ledwo pomieś-
cił się tłum wiernych. Mały Je-
zus, którym był roczny Julek 
świetnie zniósł brzemię głów-
nego aktora. Wraz z Julkiem 
wystąpili jego rodzice Dorota 

i Łukasz Mielniczuk z Rudnej 
oraz rodzeństwo Janek i Ali-
cja.

W korowodzie uczestniczy-
ły trzy orszaki: czerwony, zie-
lony i niebieski, symbolizujące 
Europę, Azję i Afrykę. Trzej 
dowodzący nimi królowie zło-
żyli pokłon Świętej Rodzinie 
i tradycyjne dary. Także przed-
stawiciele Lubina, Powiatu 
Lubińskiego i Gminy Lubin 

obdarowali 
organizatorów 

Orszaku symbolicznymi pre-
zentami.

– W imieniu Wójta Gminy 
Lubin Tadeusza Kielana, 
w imieniu radnych oraz całej 
społeczności Gminy Lubin 
składam ten piękny podaru-
nek i proszę o wiele łask dla 
wszystkich wiernych – mówił 
zastępca wójta Gminy Lubin 
Bartosz Chojnacki.

Po wspólnym kolędowaniu 
uczestnicy Orszaku przełama-
li się opłatkiem i złożyli sobie 
noworoczne życzenia.  (JI)

 

Kilka tysięcy osób wzięło udział w tegorocznym w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami Lubina, z okazji Święta 
Objawienia Pańskiego. Tym razem trasa orszaku została zmieniona, lecz wydarzenie nie straciło na atrakcyjności.

TRADYCJA, WIARA I RADOŚĆ NA ORSZAKU 

TRZECH KRÓLI 

W hali RCS ledwo 
pomieścił się tłum 
wiernych. 

W przedsięwzięcie aktorsko 
zaangażowali się także m.in. 
mieszkańcy Obory i Szklar 
Górnych, w rolę świętego 
Józefa wcielił się sołtys Obory 
Krzysztof Kandut, Agata Słota 
była Maryją, pastuszkami 
Wiktor Słota i Marcin Bulerski, 
a żołnierzami rzymskimi Łukasz 
Czekajło, Jarosław Musiał, 
Marcin Bulerski i Paweł Słota. 
W wesołej karawanie na spis 
ludności do Betlejem udali się 
Patrycja Słota, Renata i Artur 
Wolniaczyk oraz Tomasz 
i Iwona Kotwas.

– W imieniu Wójta 
Gminy Lubin Tadeusza 
Kielana, w imieniu 
radnych oraz całej 
społeczności Gminy 
Lubin składam ten 
piękny podarunek 
i proszę o wiele łask dla 
wszystkich wiernych – 
mówił zastępca wójta 
Gminy Lubin Bartosz 
Chojnacki. 
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Kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”
Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w powia-

tach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim 
i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjonalnej. Pra-
wie 40 z nich to maluchy poniżej 7 roku życia i to właśnie 
im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców zastępczych. 
Pomóc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, 
której celem oprócz znalezienia kandydatów, jest zmiana 
wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie LGOM.

Bohaterami kampanii są 
Państwo Stefańscy z powiatu 
lubińskiego, którzy opiekują 
się dziewięciorgiem dzieci, 
a także inne rodziny zastęp-
cze z Zagłębia Miedziowego. 
W ramach kampanii powsta-
ła strona internetowa www.

miedzrodzine.pl, na której 
można znaleźć praktyczne 
informacje na temat. pieczy 
zastępczej, historie rodzin 
zastępczych czy formularz 
zgłoszeniowy dla potencjal-
nych kandydatów.

Jak podkreśla Barbara 

Rajkowska, Dyrektor Krajo-
wy Stowarzyszenia SOS 
Wioski Dziecięce w Polsce – 
Tylko dzięki stałej i bezpiecz-
nej relacji dziecko zbuduje 
prawidłowe więzi, nabierze 
poczucia własnej wartości 
i rozwinie swój prawdziwy 
potencjał. Z tego powodu 
w życiu opuszczonych i osie-
roconych dzieci tak ważna 
jest rodzinna forma opieki 
zastępczej.

Ponadto, jak alarmuje Sto-
warzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce, społecz-
ny partner akcji, obserwowa-

ny jest kryzys 
rodzicielstwa 
zastępczego, 
a liczba rodzin 
zastępczych 
dramatycznie 
maleje. Szacu-
je się, że ponad 
72 tysiące pol-
skich dzieci 
pozbawionych jest 
opieki rodzicielskiej, a jedna 
piąta z nich przebywa w in-
stytucjonalnych formach 
opieki, takich jak domy dzie-
cka. W 2018 roku w tej gru-
pie było ponad 1300 dzieci 

poniżej siódmego roku życia.
Partnerem głównym, fi-

nansującym kampanię spo-
łeczną „Mie(dź) rodzinę” 
jest Fundacja KGHM, a part-
nerami wspierającymi: Leg-

nicka Specjalna 
Strefa Ekonomicz-
na S.A., CCC S.A. 
i Piast Group Sp. 
z o.o. Merytoryczną 
opiekę nad projek-
tem sprawuje Sto-
warzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce, 
a partnerami zaan-

gażowanymi w reali-
zację działań związanych 
z kampanią są: miasto Leg-
nica oraz powiaty: legnicki, 
polkowicki, lubiński i gło-
gowski.

(RED)

opiekę nad projek-
tem sprawuje Sto-
warzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce, 
a partnerami zaan-

gażowanymi w reali-

Przegląd okazał się 
przysłowiowym strzałem 
w  dziesiątkę, bowiem te-
atr to nie tylko budynek.
Teatr jest tym, co dzieje 
się w miejscu, w którym 
znajdują się jednocześnie 
aktor i widz.  Zobaczyli-
śmy ciekawe historie 
przedstawione za pomocą 

różnych gatunków dra-
matycznych w wykonaniu  
amatorów, którzy poko-
chali teatr. Zaprezento-
wali się doskonale, do-
starczając zgromadzonej 
publiczności mnóstwo 
emocji i pozytywnych 
wrażeń. Podczas przerw 
technicznych był czas na 
rozmowę o wydarzeniu 

przy kawie i smacznym 
cieście.

Jury miało niezmiernie 
trudne zadanie, jednak 
było zgodne, że wszyst-
kich należy docenić za 
pracowitość, zaangażowa-
nie, sumienność i wrażli-
wość artystyczną. 

- Cieszy nas to, że po-

przez ten projekt udaje się 
realizować cele edukacji 
teatralnej, przybliżenie 
podstawowych technik 
pracy aktora, pracę nad 
świadomością własnego 
ciała, nad koncentracją 
i pamięcią oraz rozwój 
osobowościowy. Niezwy-
kle ważna jest ta wspólno-
ta, która wytworzyła się 
przez dwa lata trwania 
projektu i która wciąż się 
powiększa, aktywizując 
nowych uczestników – 
mówi Magdalena Dubiń-
ska, dyrektor Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin.

W skład jury weszli: 
Agata Skowrońska- aktor-
ka filmowa i teatralna, re-
żyser teatralny, związana 
od 20 lat z Teatrem Pol-
skim we Wrocławiu, Mag-
dalena Dubińska - dyrek-
tor OKGL,  Mirosława Ku-
ciejczyk – koordynator 
projektu Wybieram Teatr 
OKGL.

(OKGL) 

Świetlica w Osieku stała się w grudniu sceną teatralną, na której odbył 
I Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych – Wybieram Teatr. 

PIĘĆ SPEKTAKLI  W JEDNYM MIEJSCU
To efekt pracy w ramach projektu „Wybieram Teatr”, do� nansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, który realizowany jest przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin już drugi rok. Powstało pięć grup teatralnych, 
skupiających zarówno dzieci jak i dorosłych, które pogłębiają warsztat pod okiem profesjonalnych instruktorów teatralnych. 

WYNIKI  PRZEGLĄDU
KATEGORIA DZIECIĘCO-
MŁODZIEŻOWA
  I nagroda: TEATR DLA WAS za 

spektakl pt. „Dziura w niebie” - 
opiekun i reżyser Dorota 
Baryłkiewicz
  II nagroda: TEATR TAŃCA 

z Raszówki - opiekun i choreograf 
Karolina Tuszyńska- Kluzek

KATEGORIA DOROSŁYCH
  I nagroda: TEATR WIECZOROWĄ 

PORĄ z Chróstnika za spektakl pt. 
„Czarno-Białe, czyli rymy Jana” - 
scenariusz i reżyseria Piotr Poręba
  II nagroda: GRUPA TEATRALNA 

z Krzeczyna Małego za spektakl pt. 
„Piękny Feliks, czyli historia 
niewyjaśnionych zdarzeń” - 
scenariusz i reżyseria Gabriela 
Donczew
  III nagroda: ZWYKLI LUDZIE 

z Zimnej Wody za spektakl „Kot 
w butach” - scenariusz i reżyseria 
Teresa Kot.
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Powołanie młodzieżowej 
drużyny pożarniczej – to 
bez wątpienia najważniej-
sze wydarzenie 2019 roku 
w OSP Niemstów. Na wal-
nym zebraniu sprawozdaw-
czym  podsumowano mi-
nionych 12 miesięcy 
i przedstawiono plany jed-
nostki na rok bieżący oraz 
jednogłośnie udzielono za-
rządowi absolutorium.

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Niemsto-
wie liczy 48 członków, 
a w skład Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej wchodzi 14 
druhów.

– Bardzo się cieszymy, że 
udało nam się stworzyć mło-
dzieżową drużynę, jest to 
nasz narybek, który gwaran-
tuje kontynuację tradycji 
ochotniczych straży pożar-

nych. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że nasi mło-
dzi druhowie zostaną w przy-
szłości członkami jednostki 
operacyjnej, którzy będą 
uczestniczyć w akcjach. Bar-

dzo dziękuję za zaanga-
żowanie, czas i serce 
włożone w tworzenie 
MDP naczelnikowi 
naszej jednostki To-
maszowi Noga – mówi 
Marek Maślej, prezes 
OSP Niemstów.

Ochotnicza Drużyna Po-
żarnicza jest pierwszą taką 
jednostką w naszej gminie.

Walne zebranie sprawo-
zdawcze członków OSP 
w Niemstowie, było także 
okazją do wyróżnienia stra-
żaków, najbardziej zaanga-
żowanych w działalność ra-
towniczo-gaśniczą. Do akcji 
najczęściej wyjeżdżali dru-

howie: Michał Mościwski – 
20, Tomasz Noga – 19 i Ka-
rol Bartosiak 17-krotnie.

OSP Niemstów w 2019 r. 
uczestniczyła w 27 akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, 17 
razy w gaszeniu pożarów i 10 
razy w likwidacji miejsco-

wych zagrożeń.
Strażacy prowadzili także 

działania wiązane z szeroko 
pojętą ochroną i profilaktyką 
społeczną. OSP Niemstów 
zgłoszona została do kon-
kursu „TOP 5 dolnośląskich 
remiz strażackich”, organi-
zowanego prze Polskie Ra-
dio Wrocław, w którym zaję-
ła drugie miejsce.

(MG) 

- W miejscu dzisiejszej 
świetlicy w Zimnej Wo-

dzie była kiedyś stajna 
i tu właśnie tworzyliśmy  
podwaliny dzisiejszej 

jednostki. Miałem 
wtedy 17 lat, wszy-

scy młodzi chłopcy 
garnęli się do stra-
ży, wokół OSP 
kręciło się całe ży-

cie wioski – wspo-
mina 79-letni Teodor 

Dziamba.

Za wysługę 55 lat nagro-
dzono Mikołaja Kicilińskie-
go, 50 lat służy Władysław 
Niedzielski, 45 lat życia wraz 
ze strażą spędził już Henryk 
Jagiełło. 24 innym osobom 
przyznano  odznaki za wy-
sługę 35, 30, 25, 20, 15, 10 
i 5 lat.

W zebraniu licznie uczest-
niczyli zaproszeni goście, 
którzy z dużym uznaniem wy-
powiadali się o działalności 
OSP Zimna Woda, dzięko-

wali strażakom za wsparcie 
i życzyli przede wszystkim 
zdrowia, szczęścia i tylu sa-
mych powrotów co wyjazdów 
na akcje. Wśród zaproszo-
nych gości był m.in. Adam 
Myrda starosta Powiatu Lu-
bińskiego, Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin, Norbert 
Grabowski przewodniczący  
Rady Gminy, Marek Kamiń-
ski zastępca komendanta wo-
jewódzkiego PSP we Wrocła-
wiu, Eryk Górski komendant 
PSP Lubin,  prawosławny 
dolnośląski kapelan  ksiądz 
Marek Bonifatiuk oraz dwaj 
proboszczowie z Zimnej Wo-
dy: ksiądz Sławomir Kondra-
tiuk  i ksiądz Andrzej Toma-
szewski.

- Gratuluje wam bardzo 
wszechstronnej działalności, 
bowiem oprócz akcji gaśni-
czych jesteście znani w re-
gionie z inicjatyw prewencyj-
nych a także społeczno-kul-
turalnych.  Dziękuję,  że da-
jecie mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa. Wiemy, że 
zawsze można na was liczyć. 
Ze swojej strony deklaruję, 
ze tak jak do tej pory w miarę 
potrzeb i możliwości może-
cie liczyć na wsparcie gminy 
– mówił wójt Tadeusz Kie-
lan.

- Jesteście widoczni nie 
tylko na terenie gminy, po-
wiatu, ale także wojewódz-
twa. Doceniamy także wasze 
działania prewencyjne i obie-

cuję, że przy podziale rządo-
wych pieniędzy będziemy 
o was pamiętać – mówił  Ma-
rek Kamiński zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego 
PSP we Wrocławiu.

Strażacy ze śmiechem 
przypominali, że byli wi-
doczni także w Europie, bo-
wiem delegacja OSP Zimna 
Woda  zabezpieczała me-
dycznie uroczystość 75 rocz-
nicy bitwy o Monte Casino. 
Zastępcy komendanta po-
dziękowano przy okazji za 
przekazanie w ubiegłym ro-
ku strażackiej drabiny. 

OSP Zimna Woda w roku 
2019 uczestniczyła 31 razy 
w akacjach ratowniczo-gaś-
niczych, w tym 14 razy ga-
szono pożary. Jednostka li-
czy 50 osób, w tym 11 kobiet, 
które tworzą kobiecą druży-
nę. W ubiegłorocznych 
Gminnych zawodach sporto-
wo-pożarniczych to właśnie 
męska i kobieca drużyna 
z Zimnej Wody zdobyły 
pierwsze miejsca. Reprezen-
tując później Gminę Lubin 
na zawodach powiatowych 
powtórzyli ten sukces. 

Ochotnicy z Zimnej Wody 
są niezwykle aktywni przy 
wielu gminnych uroczystoś-
ciach i przedsięwzięciach, 
organizują także  pogadanki 
i liczne pokazy pierwszej po-
mocy. Działają także  w ra-
mach Stowarzyszenia „Stra-
żacy wspólnie przeciwko bia-
łaczce”.   

 (SR)

Kolejne pokolenie strażaków 
w Niemstowie

Jednogłośnym udzieleniem absolutorium dla zarządu na którego czele stoi Grzegorz Obara, zakończyło się pierwsze, 
z cyklu dziewięciu Walnych Zebrań Sprawozdawczych, Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lubin. Tradycyjnie 
ten cykl otworzyło zebranie w Zimnej Wodzie 

OSP ZIMNA WODA 
PODSUMOWAŁA MINIONY ROK
Oprócz podsumowania ubiegłorocznej działalności 
i przedstawienia planów na rok bieżący, była to także 
okazja do nagrodzenia wielu druhów za wieloletnią pracę.  
Odznakami „Za wysługę lat” nagrodzono 34 osoby. 
Najdłużej – bo aż 60 lat, w OSP Zimna Woda działa 
Teodor Dziamba.

- Gratuluje wam bardzo wszechstronnej 
działalności, bowiem oprócz akcji gaśniczych 
jesteście znani w regionie z inicjatyw 
prewencyjnych a także społeczno-kulturalnych.  
Dziękuję,  że dajecie mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Najdłużej – bo aż 60 lat, w OSP Zimna Woda 
działa Teodor Dziamba. 

- W miejscu dzisiejszej 
świetlicy w Zimnej Wo-

dzie była kiedyś stajna 
i tu właśnie tworzyliśmy  
podwaliny dzisiejszej 

jednostki. Miałem 
wtedy 17 lat, wszy-

scy młodzi chłopcy 
garnęli się do stra-
ży, wokół OSP 
kręciło się całe ży-

cie wioski – wspo-
mina 79-letni Teodor 

Dziamba.

- Gratuluje wam bardzo wszechstronnej 
działalności, bowiem oprócz akcji gaśniczych 
jesteście znani w regionie z inicjatyw 
prewencyjnych a także społeczno-kulturalnych.  
Dziękuję,  że dajecie mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa – mówił wójt Tadeusz Kielan.
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Z miasta na wieś na zawsze 
Choć  wychowała się 

w Lublinie, a młodość spę-
dziła we Wrocławiu – dziś 
nie wyobraża sobie, by mo-
gła mieszkać gdzie indziej 
niż w Szklarach Górnych. 
Swoje 90. urodziny obcho-
dzi w tym roku Pani Krysty-
na Kryszczyszyn. Dostojną 
Jubilatkę odwiedził wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan, co było okazją do roz-
mowy i wspomnień. 

Pani Krystyna do końca II 
wojny światowej mieszkała 
w Lublinie. Potem na mapie 
jej życia pojawiło się drugie 
duże miasto – Wrocław, gdzie 
przeprowadziła się z rodzica-

mi. W stolicy Dolnego Śląska 
spędziła młodość, zakochała 
się i wyszła za mąż. Po krót-
kim przystanku w Mazurowi-
cach koło Środy Śląskiej pań-
stwo Kryszczyszyn trafili do 
Szklar Górnych. Obydwoje 
dostali tu pracę, mąż jako kie-
rownik PGR, a pani Krystyna 
jako kadrowa, a następnie 
księgowa. 

- Pracę można by-
ło wtedy, znaleźć 
wszędzie, ale ważne 
było mieszkanie. Tu 
w Szklarach Gór-
nych dostaliśmy trzy 
pokoje, co przesą-
dziło o przeprowadz-
ce. Dziś nie zamieni-

łabym tego miejsca na żadne 
inne, nawet na najpiękniej-
szy apartament we Wrocła-
wiu – mówi Jubilatka. 

Oprócz mieszkania jest 
bowiem coś, co przywiązało 

panią Krystynę do tego miej-
sca na zawsze. To ogród, któ-
ry uprawia od wczesnej wios-
ny do późnej jesieni. 

- Nie wyobrażam sobie ży-
cia bez niego. Gdy tylko po-
goda dopisuje jesteśmy tam 
z córką od rana do  wieczora, 
tam się toczy nasze życie. 
A dzięki temu do wiosny 
mam w piwnicy swoje własne 
warzywa i przetwory ze swo-
ich owoców. Las, świeże po-
wietrze, cisza – czego chcieć 
więcej – dodaje pani Krysty-
na. 

Jej receptą na długowiecz-
ność jest praca w ogrodzie 
i zdrowe jedzenie, ale nie bez 
znaczenia pozostają geny. 

Mama dostojnej jubilatki do-
żyła 101 lat. 

Pani Krystyna ma dwoje 
dzieci, doczekała się, trojga 
wnucząt i czworga prawnu-
cząt. Otoczona miłością 
najbliższych, troskliwą opie-
ką mieszkającej tuż obok cór-
ki i odwiedzana przez wnuki 
i prawnuki, mówi, że ma 
wszystko o czym marzyła. 

Życzenia dalszych lat 
w zdrowiu, w tak doskonałej 
kondycji oraz miłości i obec-
ności najbliższych złożył pa-
ni Krystynie Kryszczyszyn 
wójt Gminy Lubin Tadeusz 
Kielan. Były kwiaty, tort 
i wiele miłych wspomnień. 

(MG) 

- Pracę można by-

wszędzie, ale ważne 
było mieszkanie. Tu 

nych dostaliśmy trzy 

dziło o przeprowadz-
ce. Dziś nie zamieni-

Wyjątkowego wymiaru po-
dwójnej uroczystości w Koś-
ciele pw. Św. Piotra i Pawła na-
dał fakt, że odbywała się 
w Niedzielę Świętej Rodziny, 
dniu odnowienia przyrzeczeń 
małżeńskich oraz czasie mod-
litwy w intencji małżeństw 
i rodzin.

- Dziękując za dar stu lat, 
jednocześnie stojąc u progu 

życia Antoniny, modlimy się 
dziś także za życie w małżeń-
stwach, odnawiamy miłość 
małżeńską, rodzicielską, bra-
terską i siostrzaną, miłość 
dzieci do rodziców. Ikona 
Świętej Rodziny jest nam da-
na po to, byśmy mogli się 
w nią wpatrywać, jak w zwier-
ciadło. Niech udział w tej eu-
charystii, Józefowe zawierze-

nie Panu Bogu, posłuży nam 
za wzór do tego, by swoje ży-
cie, swoją codzienność budo-
wać w oparciu o Chrystusa 
i Słowo Boże, niezależnie od 
tego ile mamy lat i ile jeszcze 
czasu przed nami – mówił 
w homilii ksiądz proboszcz 
Paweł Kajl. 

Po Mszy Świętej przyszedł 
czas na życzenia, kwiaty i po-

darunki, wśród któ-
rych znalazło się Apo-
stolskie Błogosławieństwo Oj-
ca Świętego Franciszka z oka-
zji setnej rocznicy urodzin Ka-
tarzyny Serwatki. List gratu-
lacyjny odczytał wójt Gminy 
Lubin Tadeusz Kielan, a ży-
czenia dalszych lat w zdrowiu 
składali m.in. radny Gminy 
Lubin Tomasz Fuczek oraz 

sołtys Szklar Górnych Ry-
szard Bubnowski. Na cześć 
dostojnej jubilatki odsłonięta 
została figura Matki Bożej, 
znajdująca się na barkowym 
ołtarzu świątyni.

Potem przyszedł czas na ro-
dzinną część uroczystości, 

gdzie odżyły 
wspomnienia. 

Pani Kata-
rzyna po-
chodzi 
z Kresów 
Wschod-
nich 

z okolic 
Złoczowa 

w wojewódz-
twie tarnopol-

skim. Tam spędziła 
dzieciństwo i młodość, ale jak 
zdecydowana większość Pola-
ków – musiała opuścić rodzin-
ny dom. W jednej trzeciej ko-
lejowego wagonu, bo tyle 
przypadało na rodzinę, trzeba 
było spakować dobytek życia 
i wyruszać w podróż, której ce-

lu nikt nie znał. 
Z postojami, przesiadkami 

i dorywczą pracą, dzięki której 
można było zarobić na jedze-
nie, podróż pani Katarzyna 
trwała trzy lata. Szklary Górne 
okazały się ostatecznym przy-
stankiem na jej życiowej dro-
dze. Dotarła tu z mamą i sio-
strą w 1947 roku. 

- Trafiłyśmy do raju. Było co 
jeść, był dach nad głową, ale 
najważniejsze było to, że jeste-
śmy tu na stałe, że nie trzeba 
będzie już nigdzie wyjeżdżać – 
wspomina pani Katarzyna. 

 A wspomnień jest znacznie 
więcej. To właśnie w Szklarach 
Górnych pani Katarzyna po-
znała swojego męża, tu odbył 
się ślub i przyszły na świat 
dzieci – syn i córka. 

- Ogród pełen kwiatów, 
własne uprawy, kaczki, gęsi 
i kury. Choć finansowo się nie 
przelewało, nie mogę narze-
kać, mieliśmy wszystko, czego 
do życia potrzebowaliśmy. 
Córka skończyła studia, syn 
pracował w tartaku i mam ich 
do dziś blisko siebie – opowia-
da jubilatka. 

Rodzina jest znacznie licz-
niejsza. Pani Katarzyna docze-
kała się trojga wnucząt i trojga 
prawnucząt. Na wszystkich 
może liczyć i nie ukrywa dumy 
z najbliższych. 

Mimo skończonych stu lat, 
pani Kasia nie stosuje żadnej 
diety. 

– Babcia zawsze lubiła tra-
dycyjną polską kuchnię, tłustą 
i kwaśną i to się nie zmieniło – 
śmieje się wnuczka, nosząca 
to samo imię, co babcia. 

Rodzinna uroczystość była 
okazją do odśpiewania jubilat-
ce życzeń dwustu lat, do któ-
rych dołączamy się całym ser-
cem. 

(MG)  

Jubileusz pani Katarzyny Serwatki ze Szklar Górnych 

SETNE URODZINY!  
Wyjątkowy jubileusz obchodziła 
niedawno pani Katarzyna Serwatka 
ze Szklar Górnych. Setne urodziny 
dostojnej jubilatki zgromadziły całą 
czteropokoleniową rodzinę, a historia 
zatoczyła koło. Odprawiona 
w miejscowym kościele msza św. 
z okazji stulecia urodzin, była także 
momentem przyjęcia do wspólnoty 
chrześcijańskiej innej mieszkanki 
Szklar Górnych czteromiesięcznej 
Antoniny, przyjmującej tego dnia 
Chrzest Święty.  

Msza św. z okazji stulecia urodzin, była 
także momentem przyjęcia do wspólnoty 
chrześcijańskiej innej mieszkanki Szklar Górnych 
czteromiesięcznej Antoniny. 

Na cześć dostojnej jubilatki odsłonięta 
została figura Matki Bożej, znajdująca 
się na barkowym ołtarzu świątyni 
w Szklarach Górnych.  



¹⁷JUBILEUSZE

90 lat skończył Piotr Sołtys, mieszkaniec Obory, który ten piękny i dostojny jubileusz świętował w gronie najbliższych.

Piękny jubileusz Piotra Sołtysa
Cztery pokolenia  
zebrały się przy 
wspólnym stole, 
by wspominać 
i dziękować 
za dobre lata 
w zdrowiu 
i miłości 
najbliższych.

Wśród gości, którzy od-
wiedzili podczas tej uroczy-
stości jubilata, był Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin, 
Norbert Grabowski prze-
wodniczący Rady Gminy 
oraz Marzena Kosydor 
skarbnik. Piotr Sołtys witał 
wszystkich z ogromną ra-
dością i uśmiechem.

- To piękny jubileusz,  ży-

czę  Panu by kolejne lata 
upływały w spokoju, rado-
ści, miłości i zdrowiu. Pro-
szę przyjąć te kwiaty i drob-
ne upominki – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

Dostojny jubilat cieszył 
się bardzo z tych odwiedzin 
i spotkania z dużą, już czte-

ropokoleniową rodziną. 
Może dziękować losowi, że 
życie tak się ułożyło, że pra-
wie wszyscy najbliżsi miesz-
kają w pobliżu.  Ma czworo 
dzieci, siedmioro wnuków 
i czterech prawnuków. 

Piotr Sołtys pochodzi 
z okolic Nowego Sącza. Pra-

cować zaczął jako 15 
–latek przy budowie 
kościoła w Siennej nad 
Dunajcem, gdzie robił 
i wypalał cegły. Jako 18-la-
tek zaczął pracować w skle-
pie,  w 1951 roku trafił do 
wojska i służył w Gdańsku. 
Trzy lata później, jego ojciec 

chciał żeby wrócił do sklepu, 
gdzie zaproponowano mu 
stanowisko kierownika. Po 
wojsku odwiedził jednak 
brata w Szklarach Górnych 
i tam dostał kolejną propo-

zycję pracy pomocnika przy 
samochodach ciężarowych. 

Bardziej go ciągnęło do me-
chaniki, więc 14 stycznia 
1954 roku zaczął pracę 
w Państwowym Gospodar-
stwie Rolnym i zamieszkał 
u brata.

Niedługo później poznał 
swoja przyszłą żonę Stani-
sławę i w 1956 roku wzięli 
ślub. Rok później na świat 

przyszła pierwsza córka, 
dwa lata później druga, 

a w latach 1959 i 1961 
urodzili się  dwaj sy-
nowie. Dziś wszyscy 
na co dzień odwie-
dzają rodziców, 
wspierając we wszyst-

kich sprawach. Jubilat 
od lat mieszka w miej-

scowości Obora, gdzie 
sołtysem jest jego wnuk 
Krzysztof Kandut, który 
zajmuje się rolnictwem 
i uprawia 75 ha ziemi. 

(SR)   

Dostojny jubilat cieszył się bardzo z tych urodzin i spotkania z dużą, 
już czteropokoleniową rodziną. Może dziękować losowi, że życie tak 
się ułożyło, że prawie wszyscy najbliżsi mieszkają w pobliżu.  

90 lat Aliny Skoniecznej 

Do grona jubilatów mają-
cych 90 lat dołączyła Alina 
Skonieczna z Pieszkowa. 
Z pięknymi bukietami kwia-
tów, prezentami i życzenia-
mi, jubilatkę odwiedził  wójt 
Tadeusz Kielan, radny Ro-
bert Piekut oraz sołtys 
Pieszkowa Renata Jędrak.  

Alina Skonieczna pochodzi 
z Litwy z okolic Kowna. Na 
Dolny Śląsk, konkretnie do 
Niemstowa przyjechała z oj-
cem jako czternastolatka,  tuż 
po wojnie.  

- Taką sugestię podsunął 
tacie chrzestny, który prze-
glądał na różnych mapach 
wiele miejsc i te tereny uznał 
za okolice z najlepszym mi-
kroklimatem – wspomina ju-
bilatka.

Warto przypomnieć, że  
tym okresie w niedalekim Go-
rzelinie było sanatorium 
przeciwgruźlicze. 

W 1968 roku wraz z mężem 
przeprowadziła się do Nie-
mstowa i zamieszkali w bu-

dynku po małej wiejskiej 
szkółce, w którym mieszka do 
dzisiaj. Mąż pracował w Gro-
madzkiej Radzie Narodowej 
a pani Alina prowadziła 
w Pieszkowie sklep. Ma dwie 
córki, czworo wnuków i dwie 
prawnuczki. 

- Życzę pani bardzo dużo 
zdrowia, miłości i spokoju. 90 
lat to bardzo piękny wiek – 
mówił wójt Tadeusz Kielan. – 
Niech uśmiech i dobro towa-
rzyszą pani codziennie.

(SR)

Maria Piotrowska z Go-
gołowic, w gronie rodziny 
obchodziła swoje 90. uro-
dziny. Szanowną jubilatkę 
odwiedził również wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kie-
lan wraz  z wiceprzewodni-
czącą Rady Gminy Sylwią 
Pęczkowicz- Kuduk.

Pani Maria urodziła się 
w Tarnopolu, do Polski 
przyjechała wraz z mamą 
w wieku 15 lat. Dziś, jako 
90-latka  jest pogodna i  
uśmiechnięta, choć życie 
nie zawsze było dla niej ła-
skawe. Jubilatka bardzo 

dobrze pamięta czas II 
wojny światowej i okres po 
niej.

-Pamiętam te wagony 
bydlęce, straszny głód, 
płacz dzieci i ten wszech-
obecny strach jaki pano-
wał podczas transportu do 
Polski- opowiada pani 
Maria.

Wraz z mamą zostały 
osiedlone w Parszowi-
cach, tam na zabawie po-
znała swojego męża, a po-
tem przeprowadziła się do 
Gogołowic. Jubilatka całe 
życie pracowała w gospo-

darstwie. Wychowała 
dwie córki i czterech sy-
nów, cieszy się z siedmiu 
wnuków i czterech wnu-
czek, jednak  największym 
jej skarbem są prawnuczę-
ta, których ma już ośmio-
ro. Najmłodszy, cztero-
miesięczny prawnuczek 
Oliwier, również uczestni-
czył w urodzinowej impre-
zie prababci.

Obecnie pani Maria 
mieszka wraz z synem Jó-
zefem i jego rodziną i  zda-
rza się, że jeszcze pomaga 
w gospodarstwie.  (JI)

Z wizytą 
u szanownej 
jubilatki
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WÓJT GMINY LUBIN UHONOROWANY ODZNAKĄ 
POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Uchwałą Zarządu Okręgowego Dolnośląskiego Polskiego Związku Niewidomych wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan 
uhonorowany został „Odznaką Przyjaciel Niewidomego”.

Wyróżnienie wręczone zostało 
podczas świątecznego spotkania 
seniorów Gminy Lubin oraz 
stowarzyszeń współpracujących 
z gminnym samorządem.

Odznaczenie przyzna-
ne zostało za bezintere-
sowną pomoc i wsparcie 
udzielone niewidomym 
i słabowidzącym oraz za 
szczególną aktywność 
w pracy na rzecz środo-
wiska inwalidów wzro-
ku.

– W imieniu całego 
środowiska osób niewi-
domych i niewidzących 
powiatu lubińskiego ser-
decznie dziękuję panu 
wójtowi Tadeuszowi 
Kielanowi, za wsparcie, 
na które możemy liczyć. 

Wszystkie nasze inicja-
tywy i pomysły zawsze 
spotykają się z jego stro-
ny z ciepłym przyjęciem 
i pomocą. To bardzo 
ważne dla naszej działal-
ności – mówiła podczas 
spotkania Teresa Woś, 
prezes Zarządu Koła Lu-
bin Polskiego Związku 
Niewidomych.

– To dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie, z całego 
serca za nie dziękuję, 
choć uważam, że poma-
ganie osobom, które tej 
pomocy potrzebują jest 

naszym obowiązkiem. 
Chcemy pokazywać na 
własnym przykładzie, że 
warto pomagać, bo takie 
działania mogą przy-

nieść mnóstwo dobrego 
nie tylko osobie, która 
potrzebuje pomocy, ale 
również tej, która jej 
udziela – mówił Tadeusz 

Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

Gospodarzami 
świątecznego spot-
kania byli szef gmin-

nego samorządu oraz 
przewodniczący Rady 
Gminy Lubin Norbert 
Grabowski, a uczestni-
czyli w nim członkowie 
Rady Seniorów Gminy 
Lubin oraz przedstawi-
ciele lubińskich kół Pol-
skiego Związku Sybira-
ków oraz Polskiego 
Związku Niewidomych.

(MG)

Chcemy pokazywać na własnym przykładzie, że warto pomagać, bo 
takie działania mogą przynieść mnóstwo dobrego nie tylko osobie, 
która potrzebuje pomocy, ale również tej, która jej udziela – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Gospodarzami 
świątecznego spot-
kania byli szef gmin-

Spotkanie opłatkowe Sybiraków 
W kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie od-

prawiono uroczystą msze świętą w intencji tych, 
którzy wrócili bezpiecznie z zesłania, ale także 
tych, którzy zostali na zawsze na  Syberii.

- Jestem niezmiernie 
wzruszony tym, że mogę 
was wszystkich tutaj po-
witać. Z roku na rok jest 
nas, Sybiraków coraz 

mniej, ale rodziny na-
szych braci, którzy już 
odeszli są ciągle z nami 
i to jest piękne. To, że 
młodzi pamiętają o na-

szej gehennie. Tak trze-
ba- mówił na kazaniu 
ksiądz Michał Nikolin, 
kapelan Koła Zawiązku 
Sybiraków w Lubinie.

Kolejne spotkanie 
opłatkowe Sybiraków 
odbyło się w parafii Jana 
Bosko w Lubinie. Po eu-
charystii zesłańcy i ich 

rodziny spotkały się aby 
podzielić się opłatkiem 
i życzyć sobie kolejnych 
lat w zdrowiu. Wśród go-
ści znaleźli się przedsta-
wiciele władz powiatu 
i gminy Lubin.

- Dziękuję wszystkim, 
którzy dziś przyszli. 
Dziękuję władzom lokal-

nym za obecność i stałą 
pomoc. Związek Sybira-
ków nie jest organizacją 
dotowaną, musimy być 
samowystarczalni, a bez 

pomocy lokalnego sa-
morządu nie byłoby ła-
two taką być- mówiła 
Antonina Buchta, pre-
zes Związku.  (AI)

Spotkane uświetnił i zespół Osieczanki, który 
akompaniował przy śpiewaniu kolęd i pieśni 
patriotycznych. 

Antonina Buchta dziękowała Bartoszowi 
Chojnackiemu zastępcy wójta Gminy Lubin za 
wszechstronną pomoc i życzliwość samorządu.  
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Wójt Gminy Lubin Pasjonatem 
Sportowej Polski
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin znalazł się w gronie 
zaledwie czterech samorządowców wyróżnionych 
tytułem Pasjonata Sportowej Polski 2019 .
To medal przyznawany osobom, które poprzez 
swoją pracę zawodową i działalność społeczną 
przyczyniają się do upowszechniania kultury 
fizycznej, działają na rzecz sportu dzieci 
i młodzieży oraz aktywizują inne środowiska.
Wyróżnienie „Pasjonat sportowej Polski” 
przyznawane jest przez Klub Sportowa Polska 
w ramach Programu „Sportowa Polska”. Za 
działalność w roku 2019 nagrodzonych zostało 
w sumie 15 osób.
– Obejmując stanowisko wójta Gminy Lubin 
postawiłem sobie za cel stworzenie w naszych 
miejscowościach takich warunków, by każdy 
mieszkaniec mógł realizować i rozwijać swoje 
sportowe pasje. Konsekwentnie ten plan 
wykonujemy. W 19 sołectwach powstały 
nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne. We 
wszystkich  31 sołectwach znajdują się place 
zabaw i plenerowe siłownie. Najnowsza siłownia 
oddana została niedawno do użytku 
w zabytkowym parku w Siedlcach – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin.
Gminny samorząd realizuje także programy 
sportowe. Należą do nich: Sprawny 
Dolnoślązaczek, Akademia Żaczek, Umiem 
Pływać, Szkolny Klub Sportowy, SZACH – MAT. 
Kalendarz Imprez Sportowych Gminy Lubin – to 
rokrocznie ponad 50 propozycji aktywnego 
spędzania czasu. W Klasie Okręgowej, A i B Klasie 
Gminę Lubin reprezentuje 9 drużyn piłkarskich. 
Wyróżniający się sportowcy nagradzani są 
stypendiami wójta Gminy Lubin.
– Ta nagroda bardzo mnie cieszy, ponieważ 
oznacza, że nasze działania na rzecz rozwoju 
sportu i rekreacji docenione zostały także w skali 
ogólnopolskiej – mówi wójt Tadeusz Kielan.

 (MG/FOT. www.sportowapolska.eu)

Celem przyznawania tytułu „Pasjonat 
Sportowej Polski” jest propagowanie na forum 
ogólnopolskim osób, które budują sportowe 
oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz 
zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia. 
Wśród Pasjonatów Sportowej Polski są m.in.: 
włodarze miast, gmin i powiatów, trenerzy, 
nauczyciele wychowania fizycznego, 
instruktorzy, menedżerowie i animatorzy 
sporu, czy nauczyciele wychowania 
fizycznego.

Wyróżnienia w tegorocznej, siódmej już 
decyzji konkursu „Pasjonat Sportowej 
Polski” wręczone zostały podczas 
uroczystej Gali SPORTOWA 
POLSKA, która odbyła 
się w siedzibie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego 
w Warszawie. W imieniu 
szefa gminnego 
samorządu nagrodę 
odebrał zastępca 
wójta Gminy Lubin 
Bartosz Chojnacki.

 Jak co roku nie obyło się bez 
emocji oraz sportowej walki, 
jednak wszystko z duchem fair 
play. Losy klasyfikacji general-
nej w obu kategoriach ważyły 
się do ostatnich spotkań, jed-
nak w obu turniejach najlepsza 
okazała się Szkoła Podstawowa 

im. Orła Białego w Raszówce, 
zdobywając przy tym aż 20 
punktów na konto szkoły do 
klasyfikacji generalnej szkół  
w roku szkolnym 2019/2020. 

Wszystkie drużyny otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy oraz 
przewidziana została również 

nagroda rzeczowa dla zwycię-
skich drużyn, ufundowana 
przez organizatora Gminę Lu-
bin. Najlepszym zawodnikiem 
został Bartosz Terefelko. Poni-
żej przedstawiamy pełną klasy-
fikację:

( SG)

MIĘDZYSZKOLNY 
GMINNY TURNIEJ 
PIŁKI KOSZYKOWEJ
 Zgodnie z harmonogramem imprez sportowych szkół Gminy Lubin 9 i 10 grudnia 
odbyły się Gminne Turnieje Piłki Koszykowej Szkół Podstawowych w kategorii 
dziewcząt i chłopców. Oba turnieje rozegrane zostały w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim. 

KATEGORIA DZIEWCZĄT:
1.  SP im. Orła Białego 

w Raszówce
2.  SP im. Henryka Sienkiewicza 

w Siedlcach 
3.  SP im. Janusza Korczaka 

w Niemstowie
4.  SP im. Marii Konopnickiej 

w Krzeczynie Wielkim
5.  SP im. Jana Brzechwy 

w Szklarach Górnych
Najlepszą zawodniczką została 
Anna Korczak
KATEGORIA CHŁOPCÓW:
1.  SP im. Orła Białego 

w Raszówce
2.  SP im. Henryka Sienkiewicza 

w Siedlcach 
3.  SP im. Jana Brzechwy 

w Szklarach Górnych
4.  SP im. Janusza Korczaka 

w Niemstowie
5.  SP im. Marii Konopnickiej 

w Krzeczynie Wielkim

KLASYFIKACJA
GENERALNA SZKÓŁ
1. SP RASZÓWKA 71 pkt. 
2. SP NIEMSTÓW 53 pkt. 
3. SP SIEDLCE 40 pkt. 
4. SP KRZECZYN WIELKI  28 pkt. 
4. SP SZKLARY GÓRNE 28 pkt.
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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Hasło krzyżówki z numeru  9/2019 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Wesołych Świąt”.  Nagrodę otrzymuje Mieczysław Czerpita z Pieszkowa. Po jej 
odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 3 (biuro 
podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl lub tradycyjną: Urząd 
Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy do 14 lutego. 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. 

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

***
Pijany gość wsiada do taksówki 
i mówi:
- Pod pałac kultury!

Taksówkarz ze zdziwieniem:
- Ale my jesteśmy w Łodzi.
- No to wiosłuj.

***
Szef do spóźnionej pracownicy:
- Znowu się pani spóźniła do 
pracy o godzinę!
- Ależ skąd panie dyrektorze! 
Przybyłam punktualnie, tylko 
parkowałam.

***
Rozmawia dwóch kolegów:
- Masz ujmującą żonę. 
- Tak, sobie ujmuje lat a mi 
pieniędzy.

***
Bandyta: Dawaj 50zl!
Chłopak: A ma pan wydać z 200?

***
Klient podchodzi do barmana 

i zamawia 10 kieliszków wódki. 
Barman nalewa i stawia na blacie.
Klient bierze pierwszy i ostatni 
kieliszek, wylewa je na podłogę, 
a następnie wypija pozostałe 
osiem.
Barman pyta:
- Dlaczego wylał pan te kieliszki?
- Pierwszy jest zawsze niedobry, 
a po ostatnim rzygam.

***
- Tato - spytał Jasiu - czy tę 
budowę ogrodzili, żeby nikt nie 
widział, co tam robią?
- Nie, synku, żeby nikt nie widział, 
że tam nic nie robią...

***
Hipnotyzer w cyrku wskazuje na 
jednego z widzów i mówi do 
publiczności:

- A teraz zahipnotyzuję tego 
pana i każę mu zapomnieć 
wszystkie niemiłe sprawy.
- Nie! - krzyczy mężczyzna 
z trzeciego rzędu. - On jest mi 
winien 500 złotych.

***
Ponoć u góroli ostatnie słowo zawsze 
należy do mężczyzny. Jak brzmi?
- Tak, kochanie

POZIOMO:
9. Pierwszy etap obróbki lnu; 10. Pochowała męża; 12. Stanu lub małżeńska; 14. Drobny złodziejaszek; 19. Cudzoziemiec a 
Ameryce Łacińskiej; 22. Perfect prosi ją by nie płakała; 23. Mocno przymarszczona lub plisowana falbanka z cienkiej tkaniny; 
25 Autorka „Opowieści podręcznej”; 26. Osoba samotna; 27. Miasto w Teksasie; 28. Tlenek wodoru; 31. Klucza lub do pensji; 
32. Przeciwieństwo dzielenia; 33 Pląs; 34. Stolica Norwegii; 36. Sposób łączenia różnych materiałów; 37. Czynny udział w 
przedsięwzięciu; 41. Dziewiąty alken; 42. Anglia; 45. Wyprowadzenie z terenu zagrożonego; 49. Panna … - powieść Tomasza 
Tryzny; 50. Poziomy drążek służący do połączenia uprzęży zwierzęcia pociągowego z pojazdem; 52. Niemiecka maszyna 
szyfrująca; 55. Roślina o krótkotrwałym pędzie nadziemnym; 58. Zabójczy gaz lub jezioro w Afryce; 59. Dzielnica Warszawy; 
60. Modernistyczna willa w Bukowinie Tatrzańskiej; 63. Matka i… żona Edypa; 66. Wyspa w Wenecji; 67. Imię żeńskie; 69. 
Gatunek wierzby; 70. Na nim drzwi; 71. Ojczyzna Odyseusza; 72. Odkrywca logarytmów; 73. Poddawanie się grawitacji; 74. 
Dawniej: portret;

PIONOWO: 
1.Bajkowa czapka; 2. Nostalgia; 3. Patron kominiarzy; 4. Sioło; 5. Wezwanie; 6. Stagnacja, bezwład; 7. Demon żeński z 
wierzeń dawnych Słowian; 8. Okręt Jazona; 9. Stan społeczny składający się z obywateli miast; 10. Do wyplatania koszyków; 
11. Sprzedawca np. samochodów; 13. Spód butelki; 15. Nie nasz kraj; 16. Nad głowami; 17. Chiński parobek; 18. 
Pomieszczenie do wywoływania klisz; 19. Dawna polska miara objętości, równa czterem litrom; 20. Kawałek prostej; 21. 
Fenomen Heideggera; 24. Filozofia wschodu;  29. Okres paleozoiku; 30. Pseudonim utworzony przez odwrócenie kolejności 
liter w nazwisku; 35. Bawidamek; 38. Polski herb szlachecki; 39. Aromatyczna przyprawa; 40. Przyprawa w laskach; 43. 
Opisuje wody żeglowne oraz wybrzeża z punktu widzenia bezpiecznej i sprawnej żeglugi; 44. „Białoskóre” drzewo; 46.  Kryty 
wóz gospodarski, czterokołowy, używany w Rosji; 47. Zawarta w sądzie; 48. Młody jeleń; 51. Punkt wysokościowy na mapie; 
53. Ciemność; 54. Mieszka za Uralem; 56. Podpora; 57. Kawałek drogi; 61. Roślina z rodziny jaskrowatych; 62. Dowcip; 64. 
Wielkie naczynie; 65. Oznaczenie jednej z funkcji trygonometrycznych; 68. Użytkowe drzewo tropikalne;

LITERY Z KRATEK ZACIENIOWANYCH, CZYTANE W KOLEJNOŚCI, UTWORZĄ ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI.


