
NOWY 
SOŁTYS 

Alina Majewska została nowym 
sołtysem Szklar Górnych. Taką 
decyzję podjęli mieszkańcy na 
zebraniu wiejskim. Wydano 83 
karty do głosowania. 60 osób 
oddało swój głos na nową 
panią sołtys.  Str. 4

KOPUŁA WRÓCIŁA 
NA WIEŻĘ 

Rozpoczęta w 2007 roku 
renowacja piętnastowiecznego 
Kościoła pw. Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Gogołowicach dobiega końca. 
Dzięki dotacji Gminy Lubin – 
na wieży kościoła pojawił się 
odtworzony  zabytkowy hełm, 
który góruje nad miejscowością. 
 Str. 9

 „SZTUKA 
I SERCE” 

W Czerńcu zorganizowano  
wernisaż projektu i warsztatów 
organizowanych  przez 
tamtejsze Koło Gospodyń 
Wiejskich. Do udziału we 
wspólnej zabawie zaproszono 
mieszkańców całej Gminy 
Lubin. Na wernisażu 
zaprezentowano obrazy, 
na których uwidoczniono 
krajobrazy i budynki z Czerńca 
oraz piękną biżuterię i witraże, 
a także ogromne czerwone 
serce, które stanęło na skwerze. 
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Renata Sokołowska z Zimnej Wody znalazła się w gronie laureatek konkursu ogłoszonego przez Gazetę Wrocławską 
i tym samym stała się jedną z Kobiecych Twarzy Dolnego Śląska. Gratulujemy! Konkurs zjednał jej wielu życzliwych 
ludzi, zawarła nowe przyjaźnie i  zachęca dziś inne kobiety do przysłowiowego wyjścia z domu,  otwarcia się na 
nowe pomysły i ciekawych ludzi.   Str. 14

JUŻ PO RAZ DZIEWIĄTY WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W NARODOWYM CZYTANIU. TYM RAZEM CZYTALIŚMY 
BALLADYNĘ JULIUSZA SŁOWACKIEGO, CAŁE WYDARZENIE ORGANIZOWANE BYŁO W SIECI. 

Narodowe Czytanie Balladyny
Ze względu na sytuację epidemiczną przeniesiono całe wydarzenie do internetu. Nagranie można 
obejrzeć  na Facebook-u  Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce.  Balladynę czyta m.in. Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin oraz członkowie zespołu Leśne Echo z Raszówki. A wszystko to w otocze-
niu natury!  Str. 8

Radosna, uśmiechnięta, choć nieco zawstydzona zainteresowaniem, które teraz wzbudza.

KOBIECA TWARZ 
DOLNEGO ŚLĄSKA 
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PRZYSŁOWIA 

NA PAŹDZIERNIK

 Kiedy październik śnieżny 

i chłodny, to styczeń zwykle 

łagodny. 

***

Gdy październik ciepło trzyma, 

zwykle mroźna bywa zima. 

***

Babskie lato w październiku: 

baby mają robót bez liku. 

***

W krótkie dzionki 

października, wszystko z pola, 

sadu znika. 

***

Gdy jesień zamglona, zima 

zaśnieżona. 

***

Jesień tego nie zrodzi, czego 

wiosna nie zasiała. 

***

Na jesieni świat się mieni. 

***

Październik chodzi po kraju, 

cichnie ptactwo w gaju. 

***

Październik stoi u dwora, wykop 

ziemniaki z pola. 

***

Gdy październik z wodami, 

grudzień z wiatrami. 

***

Ile razy przed nowiem 

w październiku śnieg spadnie, 

tyle razy wśród zimy odwilży 

przypadnie. 

AKTUALNOŚCI

Nowa strona internetowa Gminy 
Lubin dostępna dla wszystkich!

Z serwisu internetowe-
go Gminy Lubin mogą już 
korzystać wszyscy, nie tyl-
ko osoby o sokolim wzro-
ku i z dużym doświadcze-
niem w internecie.

Nasza strona dostoso-
wana została do wymogów 
WCAG 2.1 co oznacza, że 
łatwo odnajdą się na 
niej  osoby słabo widzące, 
z problemami poznawczy-
mi, jak również użytkowni-
cy urządzeń mobilnych.

WCAG 2.1 to zbiór do-
kumentów regulujących 
zasady konstruowania do-
men publicznych. Strony 
WWW i aplikacje mobilne 
muszą gwarantować do-
stępność i czytelność użyt-
kownikom, z uwzględnie-
niem ograniczeń wynikają-
cych z różnego typu niepeł-

nosprawności: niewido-
mym, niesłyszącym, ze 
schorzeniami narządów 
ruchu.

Osoby niewidome uży-
wają oprogramowania 
(tzw. czytników), które od-
czytuje to, co inni widzą na 
stronie internetowej. Z ko-
lei część osób z niepełno-
sprawnością ruchową ob-
sługuje komputer tylko za 
pomocą klawiatury, bo mi-
mowolne ruchy kończyn 
uniemożliwiają precyzyjne 
korzystanie z myszki.

Dlatego tak ważna jest 
poprawna konstrukcja 
strony internetowej. Prze-
strzeganie zasad zawar-
tych w wytycznych gwaran-
tuje, że z serwisu skorzy-
stają wszyscy.

Standard WCAG 2.1 
opiera się czterech głów-

nych zasadach: solidność, 
zrozumiałość, funkcjonal-
ność i postrzegalność:

Solidność – przekazywa-
ne treści i materiały opubli-
kowane mają być w sposób 
solidny czyli zrozumiały 
i prawidłowo interpretowa-
ny przez oprogramowanie 
do tego służące jak również 
winny współgrać z techno-

logiami wspomagającymi 
korzystanie z internetu np. 
tzw. „czytacz”/”reader” 
dla osób słabowidzących.

Zrozumiałość – inter-
fejs, nawigacja, przyciski 
i inne elementy informują-
ce lub wymagające akcji 
użytkownika muszą być 
zrozumiałe.

Funkcjonalność – przy-

gotowane funkcjonalności 
muszą być możliwe do uży-
cia i wykorzystania.

Postrzegalność – wszyst-
kie elementy na stronie 
muszą być pokazane użyt-
kownikom w sposób zrozu-
miały dla ich zmysłów.

Cały czas pracujemy nad 
udoskonalaniem dostęp-
ności strony ug.lubin pl. 
jak również Biuletynu In-
formacji Publicznej. Cze-
kamy na Państwa opinie, 
sugestie i komentarze. Pro-
simy o wyrozumiałość . Je-
śli coś nie działa tak, jak 
powinno – dajcie nam znać 
na adres mailowy rzecz-
nik@ug.lubin.pl lub tele-
fonicznie 76 840 31 52.

Strona archiwalna znaj-
duje się w zakładce „Ważne 
Informacje” w dolnym pa-
sku naszej nowej strony.

Szef gminnego samorzą-
du podkreślił, że głos 
mieszkańców ma funda-
mentalne znaczenie w two-
rzeniu gminnej polityki 
społecznej, inwestycyjnej 
i kulturalnej.

– Mamy już radę senio-
rów, radę sołtysów, brako-
wało nam wyłącznie głosu 
przedstawicieli młodzieży. 
Bardzo się cieszę, że nasze 
spotkanie, w końcu doszło 

do skutku. Gratuluję wybo-
ru i życzę owocnej pracy – 
mówił Tadeusz Kielan.

Wybrane zostały władze 
Młodzieżowej Rady Gmi-
ny. Na przewodniczącego 
powołano Wojciecha Ry-
sia, wiceprzewodniczącą 
została Katarzyna Jarko-
wiec, a sekretarzem Nikola 
Koza.

Na pierwszej sesji wy-
brany został także delegat 

Młodzieżowej Rady Gminy 
Lubin na II Dolnośląski 
Kongres Młodzieży, który 
w dniach 6-7 października 
2020 r. odbędzie się 
w Krzyżowej. Naszym 
przedstawicielem będzie 
Miłosz Abramczuk.

Tematem, którym 
w pierwszej kolejności 
chcą zająć się młodzi radni 
jest optymalizacja rozkła-
du jazdy i dostosowanie go 
potrzeb uczniów, dojeż-
dżających do szkół w Lub-
nie.  (MG)

Wójt Gminy Lubin wraz zastępcą Bartoszem Chojnackim, przewodniczącym Rady Gminy 
Norbertem Grabowskim oraz radnym Patrykiem Jarkowcem wręczyli młodym radnym 
zaświadczenia o wyborze, a następnie radni złożyli ślubowanie.

MŁODZIEŻOWA RADA 
GMINY PO ŚLUBOWANIU 
– Pokładamy w was wielkie 
nadzieje, jesteśmy przekonani, że 
wasze świeże spojrzenie pozwoli 
rozwijać się Gminie Lubin jeszcze 
dynamicznej, a preferencje i 
oczekiwania młodych ludzi będę 
eksponowane wyraźniej niż 
dotychczas – mówił wójt Tadeusz 
Kielan, podczas inauguracyjnej 
sesji Młodzieżowej Rady Gminy 
Lubin.

Zgodnie ze statutem, celem Młodzieżowej Rady Gminy Lubin jest 
upowszechnienia idei samorządności wśród młodzieży oraz jej 
integracja, reprezentowanie interesów młodzieży wobec 
instytucji samorządowych i rządowych oraz organizacji 
pozarządowych, zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach 
dotyczących problemów młodzieży oraz umożliwienie młodzieży 
aktywnego udziału w życiu społecznym Gminy Lubin. 

SKŁAD 
MŁODZIEŻOWEJ 
RADY GMINY  
W KADENCJI 
2019 – 2021
  Dawid Herejczak
  Izabela Kożewnikow
  Katarzyna Jarkowiec
  Nikola Szczygieł
  Michał Boczniewicz
  Marco Erkens
  Wiktoria Ogłozińska
  Agata Słota
  Kaja Jężak
  Zofia Świerzowska
  Maciej Marciniak
  Nikola Koza
  Miłosz Abramczuk
  Wojciech Ryś
  Jakub Skibik

Pierwsza w historii Młodzieżowa Rada 
Gminy Lubin

Młodzi radni odebrali zaświadczenia i złożyli 
ślubowanie. 
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Apel owszem przyjęto, ale 
do wójta Tadeusza Kielana 
w sprawie Kłopotowa, 
choć  adresatem w tym przy-
padku winien być starosta 
lubiński. Co ciekawe, apel 
przyjęto chwilę po tym, jak 
starosta Adam Myrda poin-
formował, że… właśnie 
w Warszawie ustalał szcze-
góły dotyczące ostatecznego 
rozwiązania problemu Kło-
potowa.

– To czyste politykierstwo 
ze strony Klubu Radnych 
„Lubin 2006”. Jesteśmy zo-

bowiązani wobec naszych 
wyborców, by rozwiązywać 
ich problemy, a jednym z naj-
ważniejszych jest spędzający 
sen z oczu lubinian odór 
z miejskiego wysypiska, tym 
musimy się zająć  – mówił 
Franciszek Wojtyczka, radny 
PiS którzy złożył wniosek 
o przyjęcie apelu do prezy-
denta miasta Roberta Ra-
czyńskiego. 

Głosami radnych Klubu 
„Lubin 2006” wniosek został 
odrzucony przyjęto nato-
miast apel do wójta Gminy 

Lubin Tadeusza Kielana 
w sprawie nielegalnego skła-
dowiska odpadów w Kłopo-
towie.

Apel włączono do porząd-
ku obrad sesji Rady Miej-
skiej w Lubinie w ostatniej 
chwili, tuż przed rozpoczę-
ciem posiedzenia, a…  chwilę 
po tym jak starosta Adam 
Myrda opublikował na fa-
cebooku wpis po spotkaniu 
szefem Gabinetu Polityczne-
go Premiera Matusza Mora-
wieckiego:

„Krzysztof Kubów zapo-

wiedział, że doprowadzi do 
spotkania (i to w ciągu kilku 
tygodni) z władzami Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, aby 
pomóc w likwidacji tego 
składowiska”. 

Postępowanie admini-
stracyjne w sprawie składo-
wania odpadów w miejscu 
do tego nieprzeznaczonym 
na działkach w Kłopotowie 
prowadzone było z urzędu 
przez Wójta Gminy Lubin. 
Udział w postępowaniu 
zgłosił Prokurator Okręgo-
wy w Legnicy i wniósł o wy-
danie decyzji nakazującej 
usunięcie  odpadów. Decy-
zja jest jednoznaczna i nie 
pozostawia wątpliwości in-
terpretacyjnych, podobnie 
jak Ustawa o odpadach. Do 
podjęcia działań dotyczą-
cych usunięcia odpadów 

zgromadzonych w Kłopoto-
wie za organ właściwy nale-
ży uznać starostę, organ, 
który wydał, a następnie 
cofnął zezwolenie na gro-
madzenie odpadów.

Dotyczy to wszystkich od-
padów z miejsca uprzednio 
objętego zezwoleniem, bez 
względu na to, kiedy zostały 
zgromadzone.

Decyzja w tej sprawie wy-
dana została 20 lutego 2020 
r. Stronom postępowania 
przysługiwało odwołanie do 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w terminie 
14 dni od daty doręczenia 
decyzji.  Kuratorzy spółek, 
„Konstal” Polska, EKO 
REO oraz R-POWER, jak 
również Prokuratura Okrę-
gowa w Legnicy oraz Skarb 
Państwa odwołania od decy-
zji nie złożyły, co oznacza, 
że jest ona prawomocna. 

AKTUALNOŚCI

„Samorząd dla dziedzictwa” – 
to nazwa ogólnopolskiego kon-
kursu organizowanego przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Generalnego Kon-
serwatora Zabytków. W tym roku 
zgłoszono do niego 26 gmin. Spe-
cjalne jury wyłoniło 8 z nich, któ-
re zostały oficjalnie nominowane 
do nagrody w dwóch kategoriach: 
gmin miejskich i wiejskich.  Gmi-
nę Lubin wyróżniono za realiza-
cję czteroletniego programu 
opieki nad zabytkami. 

W okresie obowiązywania „Gmin-
nego programu opieki nad zabytka-
mi Gminy Lubin na lata 2016-2019” 
rokrocznie, zgodnie z przyjętą 
uchwałą udzielane były dotacje na 
prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy obiek-
tach zabytkowych. W tych czterech 
latach na remonty zabytków wydano 
łącznie ponad 1 mln 775 tysięcy zło-
tych. Ten program został opracowa-
ny przez Bognę Oszczanowską 

z wrocławskiego oddziału Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa i warto 
przypomnieć, że przyjęto już kolejny 

czteroletni program, który zakłada 
dalsze wsparcie finansowe remon-
tów zabytków.

- Jesteśmy winni naszym przod-
kom, ale także i potomkom dbałość 
o zabytki. To nasze narodowe dzie-
dzictwo, które wymaga wsparcia 
wskutek zniszczeń wojennych, ale 
także bezlitosnego upływu czasu. 
Nie opracowujemy programów 
ochrony zabytków, bo tego wyma-
gają przepisy. Robimy to bardzo 
rzetelnie, współpracując z najlep-
szymi fachowcami  i potem konse-
kwentnie je realizujemy. Cieszymy 
się, że zostało to zauważone w kon-
kursie Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz General-
nego Konserwatora Zabytków. Już 
sama nominacja jest dużym wyróż-
nieniem – mówi Tadeusz Kielan 
wójt Gminy Lubin. 

Jury dokonało oceny zgłoszeń, 
które wpłynęły na konkurs i zostały 
zaopiniowane przez ekspertów 
z oddziałów i pracowni terenowych 
Narodowego Instytutu Dziedzi-
ctwa. Do konkursu zostało zakwali-
fikowanych łącznie 26 zgłoszeń, 

w tym 16 z gmin miejskich oraz 
10 z gmin miejsko-wiejskich i wiej-
skich. W efekcie obrad nominowa-
no: 

Laureatów i wyróżnionych 
w konkursie „Samorząd dla dzie-
dzictwa”  poznamy podczas uro-
czystego wręczenia nagród, w listo-
padzie 2020 r. 

 (SR) 

GMINA LUBIN NOMINOWANA DO NAGRODY ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI

GMINY MIEJSKIE 

 Miasto Bolesławiec 
 Miasto Gdynia 
 Miasto Łódź 
 Miasto Żyrardów 

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
I WIEJSKIE 

 Gmina Lubin
 Gmina Paczków 
 Gmina Wronki 
 Gmina Żyraków

Osiek Kościół Rzymskokatolicki pw. Chrystusa Króla

PREZYDENT TAKŻE 
MYLI ADRESATA! 
  Wójt Gminy Lubin 
  Tadeusz Kielan 
Błędnie skierowany do Wójta 
Gminy Lubin apel radnych klubu 
„Lubin 2006” wzywający do 
likwidacji składowiska odpadów 
w Kłopotowie przekazałem już 
- według właściwości - 
Staroście Lubińskiemu. Przyjęte 
w połowie września stanowisko 
radnych skierował do mnie 
Prezydent Robert Raczyński, 
który - mimo niezwykle 
precyzyjnych przepisów w tej 
sprawie – również pomylił 
adresata. Zastanawiam się 
kiedy i czy w ogóle do Pana 
Prezydenta, jego radnych, 
doradców i urzędników dotrze, 
że usunięcie odpadów 
w Kłopotowie, to, zgodnie 
z prawem, obowiązek starosty. 
Źle świadczy o nich 
nieznajomość prawa, a jeszcze 
gorzej jego lekceważenie. 
Zastanawiam się dlaczego to 
robią i nie znajduję odpowiedzi. 
Jedyne co przychodzi mi do 
głowy to zwykła ludzka 
złośliwość. Pozdrawiam 
serdecznie i polecam Panu 
Prezydentowi oraz jego 
najbliższym współpracownikom 
wnikliwą lekturę „Ustawy 
o odpadach”, licząc na 
konstruktywne wnioski…  

Polityczny Kłopotów czyli absurdalny apel prezydenckich radnych 

SWÓJ PROBLEM 
ZATUSZOWALI…
Prezydenccy radni z klubu „Lubin 2006” po raz kolejny „zamietli pod dywan” problem emitującego 
odór miejskiego wysypiska. Merytoryczne argumenty i wniosek klubu PiS, by zaapelować 
o interwencję w tej sprawie do prezydenta Roberta Raczyńskiego nie znalazły posłuchu. 

Radni Klubu „Lubin 2006” byli przeciwni przyjęciu apelu do prezydenta Roberta 
Raczyńskiego w sprawie uciążliwego zapachu z miejskiego wysypiska.  
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STAROSTA LUBIŃSKI PODJĄŁ JUŻ 
KROKI ZMIERZAJĄCE DO ROZWIĄZA-
NIA PROBLEMU SKŁADOWISKA 
W KŁOPOTOWIE. JEŚLI UDA SIĘ JE 
OSTATECZNIE ZLIKWIDOWAĆ KOMU 
PREZYDENT ROBERT RACZYŃSKI I JE-
GO RADNI PRZYPISZĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ ZA SMRÓD W MIEŚCIE?  



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

Okresowa ocena jakości wody
Zgodnie z ustawą 
i rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia, Państwowa Inspekcja 
Sanitarna jest zobligowana do 
sporządzania okresowych ocen 
jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Analizując 
sprawozdania 
z przeprowadzonych badań 
próbek wody w I półroczu 2020 

roku w Gminie Lubin,  Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Lubinie  uznał, że w okresie 
tym woda była przydatna do 
spożycia przez ludzi.
Na terenie Gminy Lubin 
funkcjonuje 10 wodociągów 
sieciowych zaopatrujących  
ludność w wodę do spożycia. 
W pierwszym półroczu tego roku 

pobrano z nich 18 próbek do 
badań mikrobiologicznych i 18 
próbek do badań 
fizykochemicznych.  Ponadto 
PPIS w Lubinie nadzorował 
prowadzenie przez zarządców 
wodociągów wewnętrznych 
kontroli jakości. Łączna liczba 
tych wewnętrznych próbek 
wynosiła 156. 

Spośród wszystkich badanych 
próbek zakwestionowano dwie 
ze względu na 
ponadnormatywną zawartość 
manganu w wodociągu Obora 
oraz Siedlce, a także dwie próbki  
ze względu na pojedyncze 
przekroczenie parametru 
fizykochemicznego – zapachu 
w wodociągu Niemstów 

i mętności w wodociągu 
Pieszków. Wszystkie stwierdzone 
przekroczenia występowały 
krótkotrwale i nie stanowiły 
istotnego zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego.  W przypadku każdego 
z nich zarządzający wodociągami 
podejmował  działania 
naprawcze zmierzające do 
usunięcia nieprawidłowości 

a poprawę jakości wody 
potwierdzano prawidłowymi 
wynikami badań.
Po analizie wszystkich wyników 
badań wody PPIS w Lubinie 
stwierdza, że w I półroczu 2020r. 
woda na ternie Gminy Lubin była 
przydatna do spożycia przez 
ludzi. 
   (SR)

Czeki pomocowe przekazane 
zostały samorządom przed 
wyborami prezydenckimi, co 
większość uznała bardziej 
za „kiełbasę wyborczą” niż 
realne deklaracje.

Czek dla Gminy Lubin na początku lipca b.r. 
przywieźli minister Michał Dworczyk, szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 
Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego 
Premiera. Nie sprawdziły się czarne scenariu-
sze sceptyków, którzy twierdzili, że budżet pań-
stwa nie udźwignie wielomilionowej pomocy 
dla polskich samorządów.

Pieniądze trafiły już do gmin, miast i powia-
tów. Gmina Lubin może już dysponować nieba-
gatelną kwotą ponad 2 mln zł. Pieniądze – 
zgodnie z założeniem – mają zostać przezna-
czone na inwestycje, które bezpośrednio służyć 
będą mieszkańcom.

– To znaczący zastrzyk gotówki, który prze-
znaczymy na najpilniejsze zadania w naszej 
gminie. Z pewnością należy do nich rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Raszówce, a także prze-
budowa dróg – mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

Gmina przygotowuje kolejny wniosek w ra-
mach „Tarczy dla Samorządów”, opiewający na 
4 mln zł, które mają zostać przeznaczone na 
przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Siedl-
cach.  (MG) 

Alina Majewska została 
nowym sołtysem Szklar 

Górnych. Taką decy-
zję podjęli miesz-

kańcy na zebra-
niu wiejskim. 
Wydano 83 kar-
ty do głosowa-
nia. 60 osób od-
dało swój głos 

na nową panią 
sołtys.
– Dziękuję za za-

ufanie, którym zo-

stałam obdarzona. Zrobię 
wszystko, by go nie zawieść. 
Jestem do państwa dyspozy-
cji 24 godziny na dobę i po-
staram się być pomocna, za-
wsze gdy będą państwo tej 
pomocy potrzebowali. Mam 
nadzieję, że razem zrobimy 
wiele dla naszej miejscowo-
ści – mówiła po wyborze Ali-
na Majewska.

Gratulacje nowej pani soł-
tys złożyli mieszkańcy, pro-
boszcz Parafii pw. św. Piotra 

i Pawła w Szklarach Górnych 
ksiądz Paweł Kajl oraz radny 
Gminy Lubin Tomasz 
Fuczek.

Pamięć sołtysa Ryszarda 
Bubnowskiego, który 
zmarł  na początku sierpnia 
b.r. uczczono minutą ciszy.

(MG) 

Mieszkańcy Szklar Górnych 
wybrali nowego sołtysa 

Sołtys Alina Majewska 
odebrała 

wiele gratulacji. 

Na koto Urzędu Gminy w Lubinie wpłynęła kwota 2 mln 7 tys. 718 zł z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych, 
które mają pobudzić gospodarkę po wielotygodniowym okresie stagnacji, spowodowanej koronawirusem. 

PIENIĄDZE Z „TARCZY DLA 
SAMORZĄDÓW” JUŻ NA KONCIE! 

Czek dla Gminy Lubin na początku lipca b.r. przywieźli minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
oraz Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Premiera.



⁵INWESTYCJE

Dobiegł końca drugi etap modernizacji boiska sportowe-
go w miejscowości Kłopotów. Zakres zadania obejmował 
budowę obiektów szatniowo – sanitarnych wraz z instala-
cjami wewnętrznymi.

Powstały szatnie i sanitariaty dla zawodników i sędziego oraz 
toalety dla kibiców. Powierzchnia przy obiekcie została utwar-
dzona, wykonana została ponadto zewnętrzna instalacja wodo-
ciągowa o długości ponad 400 m oraz  zamontowano zbiornik 
na ścieki z instalacją zewnętrzną.

Wartość inwestycji wyniosła 400 tys. zł.

Boisko w Kłopotowie 
już z zapleczem 

Rubinowa w Oborze 
wkrótce rozbłyśnie

Dwanaście słupów 
oświetleniowych stanęło na 
ulicy Rubinowej w miejsco-
wości Obora. W najbliż-
szych dniach podpisana zo-
stanie umowa dystrybucji 
oraz sprzedaży energii i 
oświetlenie zostanie uru-
chomione.

Zadanie realizowane pod 
nazwą „Rozbudowa oświetle-
nia w miejscowości Obora na 
działce nr 95/15 oraz dz. nr 
354/3 przy ul. Rubinowej 
obejmowało budowę kablo-

wej linii oświetleniowej o dłu-
gości ponad  400 m wraz z 12 
słupami i oprawami oświetle-
niowymi typu LED. Zainsta-
lowana została ponadto szafa 
pomiarowo-sterująca oświet-
lenia ulicznego z zabudowa-
nym zegarem astronomicz-
nym. Wartość inwestycji wy-
niosła ok. 90 tys. zł.

Trwają 
intensywne 
prace budowlane 
w Składowicach. 

Zakres zamówienia obej-
muje wykonanie między in-
nymi następujących podsta-
wowych elementów robót: 
przygotowanie i wyrówna-
nie płyty asfaltowej boiska 
wraz z rozebraniem spękań 
istniejącej nawierzchni, wy-
konanie nawierzchni poliu-
retanowej na boisku wielo-
funkcyjnym o powierzchni 
450 m² wraz z opaską 
z kostki betonowej o szero-
kości 80 cm wokół płyty boi-
ska, wykonanie ogrodzenia 
boiska z siatki stalowej 
ocynkowanej wraz z furtka-
mi wejściowymi, wykonanie 
piłkochwytu z siatki poli-
propylenowej o wysokości 
4 m.

Umowa przewiduje także  
dostarczenie i montaż ele-
mentów wyposażenia boi-
ska: zestaw do piłki ręcznej 
(bramka, siatka), zestaw 
do siatkówki i tenisa ziem-
nego, koszykówki (stojak, 
tablice, obręcze łańcuszko-
we), osłon ochronnych do 
urządzeń sportowych, do-
starczenie i montaż ele-
mentów małej architektu-
ry: tablica regulaminu, 
kosz na śmieci  oraz ławki 
młodzieżowe.

Wartość umowy inwesty-
cji wynosi 181 tys. zł, za-
kończenie prac przewidzia-
ne jest na koniec  listopada. 

W Gminie Lubin powstaje kolejne nowoczesne, wielofunkcyjne boisko

PRZEBUDOWA BOISKA 
SPORTOWEGO 
W MIEJSCOWOŚCI 
SKŁADOWICE 



⁶ EDUKACJA

Ze względu na zagroże-
nie koronawirusem  nie or-
ganizowano uroczystych 
apeli, ograniczając się do 
spotkań w salach szkol-
nych. Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin złożył wszyst-
kim nauczycielom, ucz-
niom i rodzicom specjalne 
życzenia!

W klasach I – VIII naukę 
rozpoczęło  894 uczniów. 
Dla 118 z nich był to jeden 
z najważniejszych poranków 
i nowy etap życia, bowiem 
rozpoczęli naukę w klasach 
pierwszych szkół podstawo-
wych. 427 dzieci objętych 
wychowaniem przedszkol-
nym. 

Przypomnijmy, że rozpo-
częcie roku poprzedzone zo-
stało szeregiem przygoto-
wań, by zminimalizować ry-
zyko zakażenia koronawiru-
sem. Obecnie wszystkie pla-
cówki spełniają wytyczne re-
żimu sanitarnego.

Uruchomione zostały dodat-
kowe wejścia do szkół, a przy 
każdym z nich zapewnione  są 
środki dezynfekcyjne. Do szko-
ły i przedszkola można przy-
prowadzić wyłącznie zdrowe 
dziecko (bez objawów choro-
bowych wskazujących na cho-
robę zakaźną). Osoba przypro-
wadzająca i odbierająca rów-
nież musi być zdrowa. Więcej 
na ten temat można przeczytać 
w artykule „Gmina Lubin goto-
wa do rozpoczęcia roku szkol-
nego” opublikowanym 28 
sierpnia na www.ug.lubin.pl. 
 (SR)

1 WRZEŚNIA 2020R. W SZEŚCIU SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN, W TYM W PLACÓWCE FILIALNEJ, ROZPOCZĘŁO NAUKĘ 894 UCZNIÓW. W NOWYM ROKU SZKOLNYM 
2020/2021 OBJĘTO TAKŻE WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM 427 DZIECI.

W SZKOŁACH ROZBRZMIAŁ SYMBOLICZNY 
PIERWSZY DZWONEK! 

WARTO WIEDZIEĆ, KIEDY BĘDĄ FERIE I DŁUŻSZE DNI WOLNEGO:  
 Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
 Ferie zimowe: 18 - 31 stycznia 2021 r. województwo: dolnośląskie
 Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 
 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach: 25 czerwca 2021r. 
 Ferie letnie: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. 

Środki ochrony 
dla szkół

Do szkół Gminy Lubin trafiły finansowane  przez rząd środki 
ochrony osobistej. Nauczyciele i pracownicy tych placówek 
dostali do dyspozycji płyny dezynfekcyjne i maseczki.  
Do naszych  gminnych szkół trafiło w sumie prawie tysiąc 
litrów płynu dezynfekcyjnego, który jest pakowany w 5-litrowe 
pojemniki. Nasze szkoły otrzymały także cztery  tysiące 
maseczek. Każdą placówkę, w tym także przedszkole 
wyposażono też w bezdotykowe termometry. Przedszkola 
zaopatrywały się w płyny do dezynfekcji i maseczki w ramach 
swoich budżetów. 
Przypomnijmy, że od września podstawowym modelem pracy w 
szkołach są zajęcia stacjonarne. Ze względu na epidemię będzie 
też możliwy model mieszany: dyrektor szkoły po pozytywnej 
opinii z sanepidu będzie mógł podjąć decyzję, że część dzieci 
lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a 
część będzie uczyła się na odległość. Przy większym zagrożeniu 
epidemiologicznym w grę może wchodzić przejście całej szkoły 
na edukację zdalną.

(SR)

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim korzystają z no-
woczesnej pracowni informatycznej. 
Sala została zmodernizowana i dopo-
sażona w komputery przenośnie oraz 
monitor multimedialny. W ramach 
prac remontowych pomalowano hole 

i stołów-
kę szkolną. Ze 
względu na 
procedury bez-
pieczeństwa za-
instalowany został 
domofon elektryczny, 
zainstalowano dystrybutor 
wody i przywrócono tzw. zieloną klasę.

Wiele działo się także w Szkole Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Nie-
mstowie. Pomalowany został hol przy 
sali gimnastycznej, zmodernizowano 
pracownię przyrodniczą, do której za 
pomocą specjalnego przyłącza dopro-
wadzona została ciepła i zimna woda, 
a przed budynkiem szkoły wykonana 
została terenowa szachownica. Na 

ścianach holu pojawiły się na-
klejki motywacyjne.

Za sprawą nowej elewacji 
swoje oblicze całkowicie zmie-

nił budynek szkole filialnej 
w Osieku. Wkrótce mają się tam 

także pojawić nowe piłkochwyty.
W Szkole Podstawowej im. Orła Bia-

łego w Raszówce wakacyjne remonty 
i zakupy  koncentrowały się wokół pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu”. 
Pomalowane zostały wszystkie po-
mieszczenia szkolnej stołówki i kuchni. 
Kupione zostało wyposażenie.

W sali gimnastycznej zamontowana 
została mata strzelnicza, kupiona 
z funduszy sołeckich Raszówki i Kar-
czowisk.  (MG)

SZKOŁY GMINY 
LUBIN PO LIFTINGU
Czas wakacyjnego odpoczynku dla uczniów i nauczycieli, to zwykle okres 
wytężonej pracy dla ekip remontowych. Tak było również w tym roku. 
Na zakup sprzętu, poprawę bezpieczeństwa i estetyki przerwę w nauce 
wykorzystały szkoły m.in. w Raszówce, Krzeczynie Wielkim i Niemstowie. 



⁷ROLNICTWO

To hasło kolejnej kampa-
nii prewencyjnej Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia 
Społecznego w 2020 roku. 
Jej celem jest zwrócenie 
uwagi na przyczyny chorób 
i urazów układu mięśnio-
wo-szkieletowego, które 
poza dolegliwościami 
zwiększają ryzyko wypad-
ku przy pracy rolniczej. 

Rolnicy, ze względu na 
charakter wykonywanej pra-
cy, są szczególnie narażeni 

na występowanie chorób 
układu ruchu. Mimo zwięk-
szonej w ostatnich latach 
mechanizacji, a nawet auto-
matyzacji prac w tym sekto-
rze produkcji, która umożli-
wiła wyeliminowanie wielu 
uciążliwych prac ręcznych, 
rolnicy wciąż narażeni są na 
nadmierny wysiłek fizyczny, 
który prowadzi do zmian 
chorobowych. Przyczynami 
problemów zdrowotnych 
kręgosłupa mogą być rów-
nież nagłe, gwałtowne ruchy 

wykonywane przez człowie-
ka, szarpnięcie przez zwie-
rzę, a także przewlekły stres, 
który powoduje napięcie 
mięśni.

Nasilenie dolegliwości bó-
lowych może prowadzić do 
okresowej lub trwałej nie-
zdolności do pracy w gospo-
darstwie, a nawet być przy-
czyną wypadku przy pracy 
rolniczej! Aby zapobiec cho-
robom układu ruchu, należy:
 stosować właściwą techni-
kę podnoszenia i przeno-

szenia wg zasady: podnoś 
ładunki oburącz, jak 
najbliżej ciała, na zgiętych 
kolanach, z wyprostowa-
nymi plecami (tułowiem), 
unikając obciążenia jedno-
stronnego
 organizować ergonomicz-
ne stanowisko pracy przez 
właściwy dobór narzędzi 
pracy na stanowisku oraz 
ich rozmieszczenie w spo-
sób łatwo dostępny
 ograniczyć do minimum 
ręczne prace transporto-

we, korzystać z narzędzi 
pomocniczych (wózków, 
taczek, krążków linowych, 
transporterów itp.), dzielić 
ładunki na mniejsze czę-
ści, korzystać z pomocy 
drugiej osoby przy przeno-
szeniu ładunków o więk-
szej masie
 stosować przerwy w pracy 
w celu odciążenia mięśni 
przez odpoczynek lub 
zmianę rodzaju wykony-
wanej pracy (praca uroz-
maicona) 

 dostosować tempo pracy 
do swoich możliwości 
i predyspozycji
 kontrolować stan zdrowia 
– przynajmniej raz w roku 
udać się do lekarza pierw-
szego kontaktu, zadbać 
o systematyczną aktyw-
ność ruchową 
Pamiętaj! „Lepiej zapo-

biegać niż leczyć” - eliminu-
jąc zagrożenia, zyskujemy 
zdrowie, a przede wszystkim 
bezpieczne miejsce do pracy 
i życia.  (KRUS)

„Kości i stawy też rolnika sprawy”

Zakres, formę i tryb 
przeprowadzenia spisu, 
tryb prac związanych 
z przygotowaniem 
i opracowaniem wyników 
spisu reguluje Ustawa 
o powszechnym spisie 
rolnym w 2020r. przyjęta 
przez Prezydenta RP. Udział 
w spisie jest obowiązkowy. 
Brak udziału w spisie 
rolnym może skutkować 
nałożeniem kary grzywny 
określonej w ustawie 
o statystyce publicznej.

W spisie rolnym rolnicy są pytani m.in. 
o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt go-
spodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. 
Zbierane są dane o liczbie ciągników, maszyn 
rolniczych i budynków gospodarskich, ale 
tylko tych związanych z prowadzoną produk-
cją rolniczą. Formularz spisowy jest podzie-
lony na 11 działów.

W SPISIE  NIE BĘDZIE  
PYTAŃ O:
 majątek rolników - podmiotem spisu jest 
gospodarstwo rolne.  Pytamy o składowe 
elementy gospodarstwa rolnego (procen-
tową ilość, a nie ich wartość).
 zarobki rolników, czy wartości przychodów 
– zbierzemy informacje o wkładzie pracy 
w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu 
produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadze-
nia w gospodarstwie również działalności 
pozarolniczej. Chodzi o przybliżone poda-
nie, jaką część (w %) dochodów stanowią 
dochody z prowadzonej działalności rolni-
czej, działalności pozarolniczej, pracy na-
jemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak 
emerytury i renty. 
 sprzedawane przez gospodarstwa rolne 
produkty - tylko o to, czy gospodarstwo rol-
ne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów 
rolnych. Oczekujemy jedynie odpowiedzi 
twierdzącej lub zaprzeczającej.

W ramach prac spisowych został rozesłany 
list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego, który osobiście zachęca wszystkich ob-
jętych obowiązkiem spisowym rolników do 
wzięcia udziału w tym najważniejszym bada-
niu rolniczym w Polsce.

List zawiera najważniejsze instrukcje 
związane z organizacją spisu, w tym  nu-
mer gospodarstwa rolnego (w lewym gór-
nym rogu listu) – który służy odbiorcom 
do logowania do aplikacji spisowej.

Uruchomiono  również infolinię spisową 
o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia 
zgodny z cennikiem operatora) z którą moż-
na się kontaktować w przypadku jakichkol-
wiek pytań lub wątpliwości dotyczących spi-
su rolnego. Uzyskać tam można pomoc w wy-
pełnieniu formularza spisowego, zweryfiko-
wać tożsamość rachmistrza terenowego, 
upewnić się czy nasze gospodarstwo jest ob-
jęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, 
że już nie prowadzimy gospodarstwa rolne-
go.

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 
JEST PRZEPROWADZANY NASTĘPUJĄCYMI 
PODSTAWOWYMI METODAMI:
 samospisu internetowego, poprzez formu-
larz spisowy dostępny na stronie GUS, po-
legający na weryfikacji, aktualizacji i uzu-
pełnieniu danych 
 samospis przez telefon - dzwoniąc na info-
linię spisową 
 oraz metodami uzupełniającymi, realizo-
wanymi przez rachmistrzów tj.
 wywiadu telefonicznego przeprowadzone-
go przez rachmistrza spisowego;

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa 
skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik 
ma obowiązek udzielić rachmistrzowi od-
powiedzi na pytania z formularza spiso-
wego.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że 
wszystkie dane osobowe i dane o gospodar-
stwie rolnym są prawnie chronione i objęte 

tajemnicą statystyczną. Administratorem da-
nych osobowych jest Prezes Głównego Urzę-
du Statystycznego. 

Spis rolny jest przeprowadzany na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., 
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 
WSZELKIE INFORMACJE 
O POWSZECHNYM SPISIE 
ROLNYM 2020 NA BIEŻĄ-
CO PUBLIKOWANE SĄ NA 
STRONIE SPISROLNY.GOV.
PL. ZACHĘCAMY DO OD-
WIEDZANIA STRONY SPISU 
ROLNEGO.  

DANE ZEBRANE W SPISIE ROLNYM SŁUŻĄ M.IN. DO OPRA-
COWANIA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH POLSKIEGO ROL-
NICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH I REALNIE PRZEKŁADAJĄ 
SIĘ NA WIELKOŚĆ ŚRODKÓW, KTÓRE POLSKA OTRZYMUJE 
NA PROGRAMY ROZWOJOWE DLA ROLNICTWA. 
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81. rocznica wybuchu 
II wojny światowej 

Pod mogiłą zbiorowa Żoł-
nierzy Wojska Polskiego 
w Siedlcach złożono kwiaty 
i zapalno znicze, oddając 
hołd  żołnierzom, którzy 81 
lat temu bronili naszego 
kraju przed hitlerowskim 
najazdem.

- Musimy pamiętać i mówić 
o tragicznych wydarzeniach 
naszej historii, by z przeszło-
ści wyciągać wnioski na przy-
szłość.  Pamiętając oddajemy 
hołd, tym którzy wywalczyli 

dla nas wolną Polskę, ale 
i przestrzegamy kolejne po-
kolenia przed totalitary-
zmem, który prowadzi do 
zniewolenia i ludzkich trage-
dii – mówi Bartosz Chojna-
cki, zastępca wójta Gminy 
Lubin. 

Kwiaty pod mogiłą Żołnie-
rzy Wojska Polskiego oprócz 
przedstawicieli samorządu 
złożył także prezes Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komu-
nalnej Gminy Lubin Wojciech 
Dziwiński. 

W rocznicę sowieckiej agresji 
uczczono pamięć Sybiraków

Wójt Gminy Lubin Ta-
deusz Kielan wziął udział 
w uroczystościach z oka-
zji Światowego Dnia Sybi-
raka, obchodzonego w 81. 
rocznicę sowieckiej agre-
sji na Polskę. Pod Krzy-
żem Sybiru na lubińskim 
cmentarzu komunalnym 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze.

– Polak zawsze był Po-
lakiem, gdziekolwiek go 
zesłano, dlatego przetrwa-
liśmy. Dziękuję za pamięć, 
za słowa, za znicze, za to, 
że jesteście tutaj. Szczegól-
nie młodym ludziom, któ-
rzy znaleźli czas, by pochy-
lić się nad historią naszego 
kraju – mówiła Antonina 
Buchta, prezes lubińskiego 

koła 
Polskie-
go 
Związku 

Sybira-
ków, miesz-

kanka Osieka.
Minutą ciszy uczczono 

pamięć sześciorga Sybira-
ków z powiatu lubińskiego, 
którzy odeszli w minionym 
roku.

Program artystyczny 
przygotowali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubinie.

Uroczystości na lubiń-
skim cmentarzu poprze-
dziła Msza Św. w intencji 
Polaków zmarłych i po-
mordowanych na zesłaniu 
oraz tych, którzy przeżyli.

(MG) 

Wartę honorową pełnili strażacy 
z gminnych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Krzeczynie Wielkim, Czerńcu, 
Gorzycy i Szklarach Górnych oraz harcerze.

– Polak zawsze 
był Polakiem, 
gdziekolwiek go 
zesłano, dlatego 
przetrwaliśmy – 
mówiła Antonina 
Buchta

1920 Wojna Światów – wspólna wystawa 
Do końca października 

można obejrzeć niezwykłą 
wystawę plakatów w gmin-
nym mini-muzeum w sie-
dzibie Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin. To efekt 
współpracy z KGHM Pol-
ska Miedź S.A., który przy-
gotował  plakaty z komikso-
wą kreską, zgodną z naj-
nowszymi światowymi 
trendami i skierowaną do 
młodszego pokolenia Pola-
ków.

 Ekspozycja ma charakter 
edukacyjny. Nowoczesny i  
awangardowy sposób prze-

kazu ma to ułatwić. W treści 
przedstawieni są najważniej-
si bohaterowie i prezentowa-
ne są wybrane ciekawostki 
związane z Bitwą Warszaw-
ką i wojną polsko-bolszewi-
cką. Celem wystawy jest za-
ciekawienie odbiorców wy-
darzeniami z 1920 roku i za-
inspirowanie ich do dalszego 
pogłębiania wiedzy o tym 
wydarzeniu.

- Gmina Lubin i Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin są part-
nerami lokalnymi wystawy. 
Jest ona bardzo interesująca, 
dlatego zachęcam wszystkich 

do jej obejrzenia – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. – W ten sposób nadal 
możemy uczcić jubileusz 
100-lecia polskiego zwycię-
stwa w Bitwie Warszawskiej 

oraz upowszechniać  infor-
mację o wadze tego zdarzenia 
historycznego i roli Polaków 
w procesie zatrzymania po-
chodu bolszewików na za-
chód w 1920 roku.

Mecenasem wystawy obję-
tej patronatem przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego jest 
KGHM  Polska Miedź S.A. 
Towarzyszy jej specjalna 

projekcja multimedialna, 
którą można także obejrzeć 
na  stronie  www.bitwa1920.
gov.pl . 

Serdecznie zapraszamy! 
Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin, ul. Księcia Ludwika I, 
budynek 3 – III pięto. Tele-
fon: 76 844 82 33, 76 845 59 
86. Szczegóły na okgminalu-
bin.pl .W obecnej sytuacji 
zagrożenia epidemiologicz-
nego możliwe jest zwiedza-
nie indywidualne, rodzinnie 
lub w niewielkich grupach.

(RED) 

Balladyna Juliusza Słowackie-
go to wybitne dzieło polskiego ro-
mantyzmu. Dramat został ukoń-
czony w grudniu 1834 roku, a wy-
dany pięć lat później w Paryżu. 
Powstał na emigracji w czasie 
dyskusji na temat przyczyn nie-
dawnej klęski powstania i debat 
nad wspólną historią i przyszłym 
losem narodu. Poeta połączył 
w tym utworze realizm i fantasty-
kę, koncentrując się na analizie 

postaw i czynów bohaterów. 
Osadzona na tle baśniowych 

dziejów opowieść o dwóch sio-
strach – Balladynie i Alinie – sta-
ła się bardzo popularna. Wywarła 
duży wpływ na muzykę, malar-
stwo czy rzeźbę, a powstałe na 
przestrzeni lat jej liczne insceni-
zacje, zrealizowane przez wybit-
nych reżyserów i aktorów scen 
polskich, cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Zapraszamy do biblioteki 
w Raszówce wraz ze swoim eg-
zemplarzem książki po pamiąt-
kową pieczęć przygotowaną na 
okoliczność Narodowego Czyta-
nia 2020 roku przez Kancelarię 
Prezydenta RP.  Przypomnijmy, 
że od lat patronat honorowy nad 
tym przedsięwzięciem pełni Para 
Prezydencka.  

Już po raz dziewiąty wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu. Tym razem czytaliśmy 
Balladynę Juliusza Słowackiego, całe wydarzenie organizowane było w sieci.  

NARODOWE 
CZYTANIE 
BALLADYNY 
Ze względu na sytuację epidemiczną 
przeniesiono całe wydarzenie do internetu. 
Nagranie można obejrzeć  na Facebook-u  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce.  
Balladynę czyta m.in. Tadeusz Kielan wójt 
Gminy Lubin oraz członkowie zespołu Leśne 
Echo z Raszówki. A wszystko to w otoczeniu 
natury!
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Historyczna kopuła wróciła na wieżę kościoła w Gogołowicach
Rozpoczęta w 2007 roku 
renowacja piętnastowiecznego 
Kościoła pw. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 
w Gogołowicach dobiega końca. 
Dzięki dotacji Gminy Lubin – na 
wieży kościoła pojawił się 
odtworzony  zabytkowy hełm, 
który góruje nad miejscowością.
Restauracja świątyni pochłonęła 
już ponad 663 tys. zł. Pieniądze 
pochodzą z dotacji 
zewnętrznych, ale olbrzymi 
wkład mają także mieszkańcy.
Kościół wymagał gruntownej 
przebudowy. Południowa ściana 

prezbiterium groziła 
zawaleniem, a pęknięcia 
konstrukcji nośnej oraz 
kamiennych 
fundamentów 
spowodowały 
rozszczelnienie dachu.
– Projektanci, którzy 
wykonywali dla nas 
dokumentację techniczną, 
powiedzieli, że oni nie weszliby 
do  tego kościoła, bo stanowi 
zagrożenie. Mieli rację, w trakcie 
wzmocnienia ścian potwierdziły 
się ich słowa. Niewiele 
brakowało, by konstrukcja się 

zawaliła, 
ale szczęśliwie udało się ją 
uratować – wspomina Wanda 
Dobrzyńska,  prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Gogołowice 
i przewodnicząca Rady 
Parafialnej.
Dzięki wsparciu m.in. Urzędu 

Marszałkowskiego i Gminy 
Lubin oraz mieszkańców 
udało się wzmocnić 
fundamenty i ściany, 
wyremontowany został 

dach i częściowo wieża. 
Ostatni etap prac polegał na 

montażu hełmu, który 
odtworzony został według XV-
wiecznego pierwowzoru. By 
prace na wieży mogły się 
ostatecznie zakończyć brakuje 
niecałych 60 tys. zł.
– Pukamy do różnych drzwi. 
Złożyliśmy wniosek do Fundacji 
Polskiej Miedzi, będziemy 
rozmawiać z panem wójtem, 
zrobimy wszystko, by zdobyć te 
pieniądze. Brakuje tak niewiele, że 
nie możemy się poddać – dodaje 
Wanda Dobrzyńska.   (MG)

NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA W GOGOŁOWICACH GMINA 
LUBIN PRZEZNACZYŁA JUŻ 164 TYS. ZŁ. WŚRÓD 
DONATORÓW ZNALAZŁA SIĘ TAKŻE M.IN. LEGNICKA 
KURIA BISKUPIA ORAZ FUNDACJA POLSKA MIEDŹ.

W całkiem innej konwencji niż do-
tychczas odbyła się Watra na Czużyni 
czyli Obczyźnie w Michałowie. Zwykle 
Łemkowie świętują trzy dni przyjeż-
dżając z najodleglejszych miejsc. Tym 
razem sytuacja epidemiologiczna okro-
iła to wydarzenie do jednego dnia. Im-
preza miała charakter zamknięty 
i szczególnie przestrzegano reżimu sa-
nitarnego ze względu na pandemię Co-
vid-19.

Imprezę rozpoczęto złożeniem wień-
ców pod pomnikiem „Pamięci Łemków 
– Ofiar Akcji Wisła1947”.

Na scenie zaprezentowały się 
zespoły kultywujące tradycje 
łemkowskie. Występy rozpo-
częły zespoły Łastiwoczka 
i Łastiwczata. Odbyły się 
konkursy o historii mi-
chałowskich ognisk 
i Watr oraz poświęcony 
historii, językowi i kultu-
rze Łemków. Na scenie 
można było podziwiać 
zespoły: Sekcja, Roztoka, 
Kyczera, Fajna Ferajna 
oraz Trojada.  (JI)

ZAPŁONĘŁA ŁEMKOWSKA 
WATRA NA OBCZYŹNIE 

Złożeniem wieńców pod pomnikiem 
„Pamięci Ofiar Akcji Wisła 1947 
roku” zainaugurowano tegoroczną, 
czterdziestą  Łemkowską Watrę na 
Obczyźnie w Michałowie. Zgodnie 
z tradycją najstarszy mieszkaniec 
rozpalił ognisko, czyli tytułową 
watrę.

Jak co roku w uroczystości uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. 
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12 kół i aktywnych grup 
przygotowało pierogowo-ka-
puściane wariacje, które 
zgłoszone zostały do konkur-
su kulinarnego. Oprócz po-
trawy miłośnicy gotowania 
mieli za zadanie udekorować  
stół i zaprezentować konkur-
sową potrawę. Kolejny raz 
najaktywniejsi w Gminie Lu-
bin amatorzy gotowania nie 
zawiedli i wykazali się nie-
zwykłą kreatywnością oraz 
artystycznymi zdolnościami, 
proponując zarówno nowe 
smaki, jak i tradycyjne potra-
wy, często w nowej odsłonie.

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszył się również kon-
kurs fotograficzny. Nadesła-
no 138 zdjęć przedstawiają-
cych wariacje na temat kapu-
sty i pieroga. Były propozy-
cje ubrań, rzeźb, potraw, 
a nawet zwierząt. Interesują-
ce zdjęcia powstały również 
podczas wspólnego gotowa-
nia i degustacji.

Festiwalową nowością był 
konkurs literacki, który spot-
kał się z bardzo dużym zain-
teresowaniem. Nadesłane 
wiersze i opowiadania oka-
zały się sentymentalną po-
dróżą do wspólnych spot-
kań, doświadczeń i zabawy 
podczas dziesięciu minio-
nych edycji festiwalu. Dzięki 
temu powstała niezwykła 
kronika tego wydarzenia.

– Nowa odsłona festiwalu 
przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. 12 kół gospo-
dyń, ponad 100 osób oraz 
ponad 130 nadesłanych 
zdjęć nadało niezwykłości te-
mu przedsięwzięciu i poka-
zało, że potrafimy się inte-
grować i dobrze bawić także 
on-line – mówi Magdalena 
Dubińska, dyrektor Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin.

Ze względu na formułę on- 
line oraz pomysłowość 
i zmysł artystyczny, w trzech 
zaproponowanych konkur-

sach przyznano równorzęd-
ne nagrody. Dziękujemy 
i gratulujemy!!!

W efekcie konkursu kulinarnego w ramach Festiwalu Kapusty i 
Pieroga on-line, Ośrodek Kultury Gminy Lubin przygotował nie-
spodziankę w postaci wirtualnego przepiśnika – „Smakołyki Gmi-
ny Lubin”. Znalazły się tam konkursowe przepisy, propozycje de-

koracji stołów oraz prezentacje kół gospodyń i miłośników goto-
wania z różnych miejscowości. Dzięki ich zaangażowaniu, wyob-
raźni i niezwykłym zdolnościom powstała pierwsza odsłona wir-
tualnego gminnego przepiśnika, który uzupełniany będzie o ko-

lejne konkursy. Internauci mają do dyspozycji 20 przepisów, które 
będą mogli przyrządzić w domu. To dobra okazja do sprawdzenia 
swoich kulinarnych umiejętności. Smacznego!
Szczegóły na FB Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

Mieszkańcy Gminy Lubin po raz kolejny potwierdzili swoją wyjątkowość, tworząc niesamowite wirtualne widowisko, na które złożyły się smaki, obrazy i słowa.

Spowodowane pandemią ograniczenia pozwoliły narodzić się nowatorskiej formule  sztandarowej gminnej imprezy: 
Festiwalu Kapusty i Pieroga. 

KONKURS KULINARNY:
I miejsca:
  KLUB POD GARAMI (Irena Dworak, Danuta 

Drypczewska, Mirosława Piszel, Józefa 
Stojak, Andrzej Piszel – foto ) potrawa: 
Pierogowa wariacja z batata
  STOWARZYSZENIE NASZ NIEMSTÓW 

(Beata Moroch, Sylwia Adamczewska, 
Gabriela Bartosiak, Weronika Szymańska, 
Małgorzata Rojek, Sylwia Łuczak,Marta 
Lewandowska) potrawa: Kapuściany 
kociołek
  SOŁECTWO WIERCIEŃ (Krystyna Hubka, 

Mieczysław Hubka, Małgorzata 
Targowicz), potrawa: Gołąbki warzywne
  SIEDLECKA NUTA (Jolanta Fijałkowska, 

Ewa Domowicz, Anna Wyraz, Maria 
Maczuga, Maria Galuba) potrawa: Pierogi 
z kapustą i grzybami
  SOŁECTWO SKŁADOWICE ( Lucyna 

Franczak, Grażyna Balewicz, Dorota 
Musiał, Kazimiera Hajder, Jadwiga Pasoń, 
Teresa Grólewska, Wanda Zasada, Barbara 
Zięba, Stanisława Kapusta, Grażyna 
Kapusta) potrawa: Pierogi z serem i miętą
  KOŁO GOSPODYŃ KRZECZYN WIELKI 

(Halina Czerniak, Danuta Kumor, Halina 
Chrąchol, Irena Kądziołka, Wiesława 
Schultz) potrawa: Kapusta faszerowana 
wołowiną
  KOŁO GOSPODYŃ OBORA (Halina 

Przystupa, Wioletta Pawlik, Beata 
Karczewska, Aldona Adamowicz, Dorota 
Denisiewicz, Teresa Świętonowska) 
potrawa: Gołąbki na parze
  PIESZKOWIANKI (Renata Jędrak, Jadwiga 

Kołcz, Jolanta Tomczak, Leokadia Gimel, 
Agnieszka Windysz) potrawa: Mix pierogów 
w okrasie boczkowej
  KOŁO KOBIET NIEZALEŻNYCH BABECZKI 

(Iwona Mazur, Zofia Szturm, Danuta 
Babiarczyk, Urszula Wojciechowska) 
potrawa: Babeczki z kapusty
  BUCZYNIANKI (Jolanta Jankun, Józefa 

Kuta, Renata Kucharzak, Weronika 
Kucharzak, Paulina Frąc) potrawa: 
Buraczkowe pierogi z fetą i boczkiem
  LEŚNE ECHO (Cecylia Gałązka, Elżbieta 

Kosturek, Maria Bolak) potrawa: Pierogi 
ruskie z miętą

KONKURSU LITERACKI : 
I miejsca:
  Cecylia Szwedo, Bogusław Kumor, Lucyna 

Franczak, Grażyna Balewicz, Gabriela 
Bartosik

KONKURS FOTOGRAFICZNY:
 I miejsca:
  Krystyna Hubka, Paulina Kucharska, 

Mirosława Piszel, Grażyna Balewicz, Koło 
Gospodyń Krzeczyn Wielki (5 osób), 
Wiesława Schultz, Halina Chrąchol, Irena 
Kądziołka, Zbigniew Kądziołka, Halina 
Czerniak, Danuta Kumor, Krystyna Bąk, 
Koło Kobiet Niezależnych Babeczki (4 
osoby), Renata Jędrak 

Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody pieniężne, bony do sieci 
sklepów księgarsko-muzycznych oraz gadżety Ośrodka Kultury. Wręczenie 
nagród z udziałem wójta Tadeusza Kielana zorganizowano w mini –muzeum. 

WYJĄTKOWY, WIRTUALNY FESTIWAL 
KAPUSTY I PIEROGA
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Ekipa programu TVN 
„Maja w Ogrodzie” odwie-
dziła także ogród pani Ali-
cji Maćkowiak z Osieka. 
Wejście na posesję od ulicy 
Miedzianej nie zdradza 
wiele, ale za bramą kryją 
się prawdziwe cuda. 

- Zastosowanie rzadko 
spotykanych skosów, wielo-
planowość, niezwykłe połą-
czenie roślin, wyjątkowy 
klimat, a także elementy 
aroma i koloroterpii – tak 
pokrótce architekt zieleni 
scharakteryzował ogród pa-
ni Alicji. 

- Gdyby nie stał obok 
mnie, w życiu nie wiedziała-
bym, że mówi o moim ogro-
dzie – śmieje się Alicja Mać-
kowiak. – Tu wisi, tam dyn-
da, tu można obciąć, a to się 
zostawi – tak to określam po 
swojemu - dodaje właściciel-
ka ogrodu. 

A jednak architekci krajo-
brazu nie mieli wątpliwości, 
że osieczański ogród warto 
pokazać.

Zupełnie intuicyjnie pani 
Alicja zbudowała unikalną 
przystań,  niezwykłą, wielo-
barwną oazę.  

Przygodę z ogrodnictwem 
rozpoczęła na niewielkim 
balkonie w bloku, gdzie kró-
lował trójklapowy bluszcz, 

pnący się do okien sąsiadów. 
Skrzydła rozwinęła jednak 
przed dwudziestoma laty, 
gdy wraz z mężem przepro-
wadziła się do Osieka. 

- Wszystkiego musiałam 
się uczyć. Na początku wsa-
dzałam cebulę do góry no-
gami, a tylko dzięki pomocy 
sąsiadki rozróżniałam, któ-

re kwiaty właśnie mi wze-
szły. Dla mnie była to czarna 
magia. Dziś wiem czego po-
trzebuje lobelia i jak często 
podlewać hortensję, ale wie-
dza przychodzi z czasem 
– tłumaczy pani Alicja. 

Nie ma klucza ani projek-
tu, zgodnie z którym tworzy-
ła swój ogród. 

Alicja w krainie kwiatów i… skosów  

–  Z ogródkiem jest jak 
z kobiecą szafą, zawsze 
zmieści się w niej jeszcze jed-
na bluzka, a w ogrodzie 
kwiatek. Podczas realizacji 
programu dowiedziałam się 
na przykład, że lilie nie po-
winny znajdować się koło 
krzewów, a u mnie rosną i to 
całe lato, bo co dwa tygodnie 
dosadzam po parę cebulek. 
Kupuję te rośliny, które mi 
się podobają i później zasta-
nawiam się, co z tego wyjdzie 
– dodaje z uśmiechem.  

Pani Alicja ma swoje spo-
soby, które pozwalają jej 
utrzymać przepiękny ogród 
i pozostawić sobie jedno-
cześnie odrobinę czasu, by 
móc się nim nacieszyć. 

- Ściółkowanie czyli mie-
lenie przyciętych roślin 
i skoszonej trawy, którymi 
następnie nawożony jest 
ogród zapewnia mu dosko-
nałą wilgotność i swoisty 
mikroklimat. Latem dzięki 
temu mam mniej podlewa-
nia – tłumaczy. 

Rewelacyjnym pomysłem, 
którym zainteresowała się 
ekipa TVN jest zastosowa-
nie plastikowej rurki z wy-
wierconymi otworami, dzię-
ki której woda czy nawóz de-
dykowane są określonej ro-
ślinie. 

- Podpatrzyłam to we 
Francji i od razu zastosowa-
łam u siebie. Myślę o swoim 
ogrodzie nawet wtedy, gdy 
jestem tysiące kilometrów 
od niego, ale rośliny tę mi-
łość odwzajemniają.  

-  Z OGRÓDKIEM JEST JAK Z KOBIECĄ 
SZAFĄ, ZAWSZE ZMIEŚCI SIĘ W NIEJ 
JESZCZE JEDNA BLUZKA.  

Architekci krajobrazu nie mieli wątpliwości, że osieczański ogród warto pokazać.

Na początku wsadzałam cebulę do góry nogami, dziś wiem czego 
potrzebuje lobelia i jak często podlewać hortensję, ale wiedza 
przychodzi z czasem – tłumaczy pani Alicja. 

Trudno uwierzyć, że kie-
dykolwiek było tu inaczej. 

Feeria barw w krzewach, 
drzewach i kwiatach, 

a do tego jedyna w swo-
im rodzaju ogrodowa 
architektura zapiera-
ją dech w piersiach. 
Ogród Anny i Ry-
szarda Rawskich 
odwiedziły ostatnio 
dwie ogólnopolskie 
telewizje, których 

ekipy zgodnie 
stwierdziły, że 

Ogród Freya w Bu-
kownej to ewenement 

w skali kraju. 
- Nie ukrywam te słowa 

to miód na moje serce, wiel-
ka radość i satysfakcja, bo 
przy takim areale i ilości pra-
cy, której rośliny od nas 
oczekują – nie ukrywam – 
przychodzą też chwile zwąt-
pienia i rodzą się pytania 
w stylu „co ja sobie wzięłam 
na głowę”? Ale gdy wszystko 
zaczyna kwitnąć, wątpliwo-
ści mijają, bo obcowanie 
z naturą to wartość bezcenna 
– mówi Anna Rawska. 

Pierwsze prace w ogrodzie 
pani Ania wykonywała zu-
pełnie sama. 

- Sąsiad pokazał mi jak 
sieje się trawę. Potem już ro-
biłam to sama: wałowałam, 

grabiłam. Szybko jednak 
okazało się, że mój kręgo-
słup tego nie wytrzymuje. Od 
tego czasu mam współpra-
cowników. Włożyliśmy tu 
wiele pracy. Ziemia na po-
czątku była oporna, wysypa-
liśmy tony mączki bazalto-
wej, ale widać efekty. Kiedyś 
nie można było wbić łopaty, 
a dziś sama mogę wkopać ro-
ślinę niemal w każdym miej-
scu. Satysfakcja jest ogrom-
na, bo ziemia w końcu się 
poddała: żyje, pachnie i od-
dycha – dodaje pani Anna. 

Właścicielka ogrodu nie 
jest sama, może liczyć na 
męża. Pan Ryszard – co 
prawda – nie od razu podzie-
lił pasję żony, ale po kilku la-
tach gdy ziemia zaczęła wy-
dawać plon w postaci bajecz-
nych roślin, z wielkim zaan-
gażowaniem włączył się 
w aranżację ogrodu. Wkom-

ponowane w roślinność ar-
chitektoniczne perełki – to 
jego dzieło. 

Pergola zrobiona z resztek 
wierzby i paneli, koliba, któ-
ra na pierwszy rzut oka abso-
lutnie nie powinna się trzy-
mać, czy jedyny w swoim ro-
dzaju pomost w kształcie for-
tepianu, precyzyjnie odwzo-
rowujący instrument – to 
efekt pracy pana Ryszarda. 

Fortepianowy pomost to 
zresztą nie przypadek, ale 
wirtuozerskie połączenie pa-
sji pani Anny do ogrodu 
i muzyki. 

- Maja Popielarska zasko-
czyła mnie pytaniem co jest 
trudniejsze: gra na fortepia-
nie czy praca w ogrodzie? 
Bez wątpienia jedno i drugie 
wymaga wiedzy i cierpliwo-
ści. Ani ogrodu ani gry na 
fortepianie nie można zosta-
wić samym sobie. Ogród mo-

mentalnie zarasta, a czło-
wiek traci umiejętności. Sy-
stematyczność jest potrzeb-
na w obydwu przypadkach, 
bez niej nic nie wychodzi – 
tłumaczy Anna Rawska. 

Ogród Freya w Bukownej 
w przeciągu zaledwie tygo-

dnia odwiedziły dwie ogól-
nopolskie telewizje TVN 
i TVP1 realizujące programy 
„Maja w ogrodzie” i „Rok 
w ogrodzie”. 

Członkowie ekip telewi-
zyjnych nie ukrywali zdzi-
wienia bujną roślinnością, 
której w innych częściach 
kraju nie udaje się prze-
trwać z powodu niskich 
temperatur. 

- Nie miałam pojęcia, że 
część roślin śródziemno-
morskich, tulipanowiec, 
ambrowiec czy hebe rosną 
tylko u nas. Jak się okazuje 
jesteśmy najcieplejszą częś-

cią Polski 
z wyjątko-
wym mikro-
klimatem  – 
mówi Anna 
Rawska. 

Maję Po-
pielarską 

urzekła bliskość 
natury w jakiej ży-

ją gospodarze ogro-
du, fakt że mieszkają 

z jaskółkami, dbają o za-
skrońce, a przy stawie wygo-
spodarowano miejsce dla zi-
morodków. 

- Bliskość natury jest oczy-
wiście cudowna, ale niesie ze 
sobą pewne konsekwencje – 
śmieje się pani Anna. - Gdy 
jaskółki w maju się gnieżdżą, 
to mamy brudno, bez wzglę-

du na to, jak często sprząta-
my. Nowa elewacja domu – 
to kolejne nowe gniazda, bo 
jaskółki wyjątkowo cenią so-
bie czystość. Rekompensuje 
nam to jednak wyjątkowy 
śpiew małych piskląt. Ponad 
estetykę zawsze stawiam po-
trzeby roślin. Jeśli w jednym 
miejscu coś im nie odpowia-
da, przesadzam je w inne. 
Nie wszędzie mamy równiut-
ko przystrzyżony trawnik, bo 
musimy myśleć o owadach. 
Jak będą owady, to będą 
i ptaki – tak działa mecha-
nizm naczyń połączonych – 
dodaje. 

Anna Rawska przyznaje, 
że realizacje ogrodniczych 
programów w jej ogrodzie to 
niesamowita przygoda. 

- Poznałam przesympa-
tycznych ludzi. Zastana-
wiam się czy są tacy, bo natu-
ra zmienia ludzi, czy zawsze 
tacy byli i dlatego postawili 
na zawodowy kontakt z przy-
rodą. My ogrodnicy jesteśmy 
pokorni, planujemy, siejemy, 
układamy, ale natura i tak ro-
bi swoje. Posadzony ostatnio 
przez mnie mamutowiec roś-
nie cztery metry na rok. Za 
20 lat będzie całkiem spory. 
Ciekawa jestem jak będzie 
wyglądał. Nie martwię się, 
mam czas, poczekam… 

Ogólnopolskie ekipy telewizyjne w Ogrodzie Freya w Bukownej 

MIEJSCE JAK 
ZACZAROWANE 

Z jaskółkami pod dachem, zaskrońcami przy domu i zimorodkami obok 
stawu rozkwita Ogród Freya w Bukownej, a razem z nim właścicielka 
Anna Rawska. Przed dwudziestoma laty zostawiła wygodne mieszkanie 
na jednym z lubińskim osiedli, przeprowadzając się do niszczejącego, 
półtorahektarowego gospodarstwa w Bukownej, gdzieś na krańcu Gminy 
Lubin…

 Maja Popielarska 
 dziennikarka TVN 

Jestem zauroczona miejscem, 
w którym państwo żyjecie. 
Przejeżdżając przez Gminę 
Lubin widziałam daniele, sarny 
i żurawie. To niesamowite. 
Poznałam wspaniałych, 
ciepłych ludzi kochających 
swoje ogrody, którzy są 
jednocześnie bardzo 
odpowiedzialnymi i znającymi 
się na swoim fachu 
ogrodnikami. 

WYKONANY PRZEZ RYSZARDA 
RAWSKIEGO FORTEPIANOWY 
POMOST, TO NIE PRZYPADEK, ALE 
WIRTUOZERSKIE POŁĄCZENIE PASJI 
ŻONY DO OGRODU I MUZYKI. - Satysfakcja jest ogromna, bo ziemia w końcu się 

poddała: żyje, pachnie i oddycha – dodaje pani Anna. 

Redaktor Marek Jezierski z programu TVP1 „Rok w ogrodzie” z Anną Rawską 
na unikatowym pomoście fortepianowym.  

FEERIA BARW W KRZEWACH, DRZE-
WACH I KWIATACH, A DO TEGO JEDY-
NA W SWOIM RODZAJU OGRODOWA 
ARCHITEKTURA ZAPIERAJĄ DECH 
W PIERSIACH.
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Radosna, uśmiechnięta, 
choć nieco zawstydzona za-
interesowaniem, które teraz 
wzbudza. Zgłosiła się do ple-
biscytu organizowanego 
przez Gazetę Wrocławską za 
namową męża.

- Konkurs ogłoszono 
z marcu z okazji Dnia Ko-
biet, miał być rozstrzygnię-
ty w maju, wszystko się jed-
nak przedłużyło z powodu 
koronawirusa. Pod koniec 
sierpnia zadzwonili do 
mnie organizatorzy z infor-
macją, że zakwalifikowa-
łam się do finału. Zapro-
szono nas  do pięknego 
wrocławskiego hotelu, zor-
ganizowano szereg atrakcji 
w tym na przykład warszta-
ty  z różnych dziedzin sa-
morozwoju i profesjonalną 

sesję zdjęciową. To był duży 
zastrzyk adrenaliny, który 
dodał mi skrzydeł na wiele 
kolejnych tygodni – mówi 
Renata Sokołowska.

Plebiscyt Gazet Wroc-
ławskiej przewidywał czte-
ry kategorie wiekowe: cór-
ki, matki, kobiety dojrzałe 
i seniorki. Do każdej  z nich 
zgłosiło się wiele kandyda-
tek, setki ich zdjęć zostało 
opublikowane w specjal-
nym dodatku. Czytelnicy 
głosowali wysyłając sms-y. 
Do finału zakwalifikowało 
się po 10 pań w każdej z ka-
tegorii, potem trzyosobowe 
jury wybierało po jednej fi-
nalistce, które teraz będą 
reprezentowały Dolny 
Śląsk w etapie krajowym 
konkursu.

- Każda z nas chciałaby re-
prezentować nasz region, 
ale już sam udział w finale 
był wygraną. Głosowało na 
mnie ponad 500 osób, bar-
dzo dziękuję wszystkim.  To 

mi dało dużo wiary i pewno-
ści  siebie. Mam dwóch do-
rosłych synów i udane życie, 
ale wchodziłam już powoli 
w tak zwany etap zasiedze-
nia. A teraz dzięki namo-

wom męża, poparciu tak 
wielu ludzi zyskałam no-
wych przyjaciół, nowe per-
spektywy. Byłam jedyną 
kandydatką z Gminy Lubin. 
Z zawodu jestem fryzjerką, 
wydawało mi się, że mam 
niewielkie szanse w rywali-
zacji  z prawniczkami, lekar-
kami, nauczycielkami. Jed-
nak udało się, przeżyłam 
piękną przygodę, która trwa 
nadal i zachęcam wszystkie 
kobiety do udziału w takich 
przedsięwzięciach -   mówi 
Renata Sokołowska. 

Na Renatę Sokołowską 
z Zimnej Wody, która starto-
wała w konkursie w kategorii 
kobiet dojrzałych  głosował 
m.in. Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Lubin.

- Ucieszyłem się widząc 
reprezentantkę Gminy Lu-
bin w konkursie Kobieca 
Twarz Dolnego Śląska. Zna-
my się z od wielu lat, więc 
byłem pewien że Renata za-
sługuje na taki tytuł ze 
względu na osobowość 
i urodę. Mam nadzieję, że 

w kolejnych edycjach tego 
konkursu będzie więcej 
zgłoszeń od mieszkanek  
Gminy Lubin – mówi Nor-
bert Grabowski. 

Uroczysta gala z finalist-
kami miała miejsce kilka ty-
godni temu we Wrocławiu. 
Finalistki z grupy kobiet 
dojrzałych tak się jednak  
zaprzyjaźniły, że zorganizo-
wały już kolejne spotkanie 
i mają w planach wiele inte-
resujących rzeczy do zro-
bienia. Wspierają się także 
nawzajem i pomagają so-
bie, bowiem mają różne do-
świadczenia życiowe. Tylko 
jedna z nich, wybrana przez 
jury Beata Kowalska lekar-
ka z Legnicy będzie repre-
zentować tę grupę w kolej-
nym etapie konkursu.  
Wszystkie jednak czują się 
dziś wygrane i ułożyły swo-
je motto: „ Życie to bardzo 
trudny bieg, wielu ludzi ści-
ga się z innymi nie zdając 
sobie sprawy, że każdy 
w tym biegu ma swoją włas-
ną metę”. 

(SR) 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka co roku przypada 20 września.

Zabawy z okazji Dnia Przedszkolaka
W Gminnym Przedszko-

lu i jego oddziale zorgani-
zowano konkursy, zabawy, 
tańce a nawet koncert. 
Uśmiechy nie schodziły 
z ust najmłodszych. Właś-
nie o radość z nauki,  ra-
dość z bycia razem i wspól-
nej zabawy chodzi przede 
wszystkim w wychowaniu 
przedszkolnym. 

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka Sejm uchwa-
lił we wrześniu 2013 roku. 
Ma podkreślać wagę edu-
kacji przedszkolnej 
w rozwoju dzieci oraz po-
pularyzować nowoczes-
ne wychowanie przed-
szkolne, a także integro-
wać przedszkola z różnych 
regionów kraju oraz środo-

wiska, osoby, instytucje, 
które mają wpływ na wize-
runek i jakość ich funkcjo-
nowania. Dodatkowo do-
starcza dzieciom okazję do 
świętowania, zabawy i czer-
pania radości z bycia przed-
szkolakiem.

- Dzieci codziennie się 
uczą nowych rzeczy, podpa-

trują się nawzajem, młod-
sze wzorują się na star-
szych. Mają wiele zajęć, 
śpiewają, tańczą, uczą się 

bycia w grupie. Najważniej-
sze jest jednak to, że te co-
dzienne spotkania w przed-

szkolu powodują uśmiech 
i dają im radość i szczęście. 
Przedszkole to bardzo waż-
ny etap w rozwoju dzieci – 
mówi Katarzyna Foryś, dy-
rektor Gminnego Przed-
szkola w Raszówce. 

Z okazji Dnia przedszkola-
ka specjalne życzenia i słodko-
ści przekazał dzieciom wójt.   

- Życzę wam żebyście były 
zdrowe, kochane, szczęśliwe 
i miały dużo zabawek. Ko-

chamy Was i czerpiemy z tej 
miłości dużo siły i zapału. 
Bawcie się, śmiejcie, tańcz-
cie i okazujcie taką radość 
przez całe życie – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.  (SR)

Z okazji Dnia Przedszkolaka zorganizowano 
wiele dodatkowych atrakcji.  

Tańczono, poznawano nowe instrumenty 
i śpiewano na specjalnym koncercie, podczas 
którego wystąpił Pan John. 

Renata Sokołowska z Zimnej Wody znalazła się w gronie laureatek konkursu ogłoszonego przez Gazetę Wrocławską 
i tym samym stała się jedną z Kobiecych Twarzy Dolnego Śląska. Gratulujemy! 

KOBIECA TWARZ 
DOLNEGO ŚLĄSKA 

- Byłam jedyną kandydatką z Gminy Lubin. Z zawodu jestem fryzjerką, 
wydawało mi się, że mam niewielkie szanse w rywalizacji  
z prawniczkami, lekarkami, nauczycielkami. Jednak udało się, 
przeżyłam piękna przygodę, która trwa nadal i zachęcam wszystkie 
kobiety do udziału w takich przedsięwzięciach - mówi Renata 
Sokołowska.  

Konkurs zjednał jej wielu życzliwych 
ludzi, zawarła nowe przyjaźnie i  zachęca 
dziś inne kobiety do przysłowiowego 
wyjścia z domu,  otwarcia się na nowe 
pomysły i ciekawych ludzi. 

Laureatki miały profesjonalną sesję zdjęciową. 

Uczestniczki konkursu spotykają się nadal 
prywatnie
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Maluchy z Klubu Dziecięcego 
przywitały jesień 

Cykl warsztatów trwał pra-
wie dwa miesiące, zorgani-
zowano w tym czasie cztery 
plenery malarskie i pięć 
spotkań podczas których po-
wstawały witraże. Dodatko-
wo w ramach projektu 
mieszkańcy Czerńca zbudo-
wali i zamontowali metalowe 
serce na plastikowe nakrętki, 
z których dochód wspiera 
osoby potrzebujące pomocy. 

W warsztatach wzięło 
udział około trzydziestu 
osób, niektórzy zaangażowa-
li się w obie artystyczne dzie-
dziny. Okazało się, że z duży-
mi sukcesami.

- To był cudowny czas, 
pierwszy raz w życiu zrobi-

łam witraż. Już zaczęłam pi-
sać list do Świętego Mikoła-
ja, żeby mi przyniósł pod 
choinkę specjalny nożyk, bo 
chciałabym dalej tworzyć ta-
kie piękne rzeczy – mówiła 
zachwycona efektami war-
sztatów Izabela Szmigulan.

- Ja nie wiedziałam od czego 
zacząć, a powstała piękna ry-
ba, z której jestem bardzo 
dumna. Warsztaty były do-
brym czasem dla nas wszyst-
kich, był czas na naukę, roz-
mowy ale  i wyciszenie. Za-
chwycone są także nasze dzie-
ci, którym ta sztuka dała dużo 
radości – mówi Wioletta Po-
gorzelska, jedna z organizato-
rek i uczestniczka spotkań.

Wernisaż, na który zapro-
szono mieszkańców Gminy 
Lubin, poprzedziło ostatnie 
spotkanie warsztatowe. Go-
ści mogli więc podziwiać lo-

kalnych artystów bezpośred-
nio przy pracy.

- Piękne te obrazy, ja sama 
nie umiem malować, ale po-
dziwiam te prace – mówiła 
Krystyna Pietruszka.

- Ja także nie mam talentu, 
za to moja córka Kasia pięk-
nie maluje i uczestniczyła 
w warsztatach – mówiła 
z dumą Mariola Poprawa.

- Skończyłam liceum pla-
styczne, ale od prawie 20 
lat nie malowałam. Dzięki 
artystycznym duszom 
z Gminy Lubin, które mnie 
zmotywowały, wróciłam do 
tej pasji – mówi Renata 
Jędrak.

Wszyscy uczestnicy war-
sztatów otrzymali specjalne 
podziękowania i dyplomy od 
Joanny Pietruszki, radnej 

Gminy Lubin i pomysłodaw-
czyni tego projektu. Były 
głośne brawa i okrzyki uzna-
nia. 

Najmłodsza uczestniczka 
tych spotkań – Maja Biało-
siewicz ma prawie sześć lat. 
W warsztatach uczestniczyła 
także jej mama i jako jedyny 
reprezentant płci męskiej - 
jej tato.

- Córka odziedziczyła ta-
lent raczej po żonie, ale ten 
czas spędzony przy sztalu-
gach był atrakcyjny także dla 
mnie. To był piękny relaks, 
uspokojenie myśli, wycisze-
nie. Naprawdę polecam in-
nym – mówił Wojciech Bia-
łosiewicz.  

- Dwoiliśmy się i troiliśmy, 
żeby wszystko wyszło tak jak 
trzeba i mam nadzieję, że 
nam się udało. Dziękuję 
wszystkim za współpracę, 
powstały dzięki temu fanta-
styczne prace, z których 
wszyscy jesteśmy dumni. 
Dziękujemy gminnemu 
ośrodkowi kultury, który nas 
wsparł technicznie wypoży-
czając m.in. sztalugi- podsu-
mowywała warsztaty Joanna 
Pietruszka.

Wszyscy goście wernisażu 
składali autografy na spe-
cjalnej planszy podsumowu-
jącej projekt „Sztuka i ser-
ce”. Wśród nich była m.in. 
Magdalena Dubińska, dy-
rektor Ośrodka Kultury Gmi-
ny Lubin.

- Cieszę się, że nasi miesz-
kańcy tak pięknie rozwijają 
swoje artystyczne pasje. 
W ubiegłym roku  zainicjo-
waliśmy warsztaty malarskie 
z udziałem instruktorki Ag-
nieszki Byszkowskiej, a dziś 
jak widać mieszkańcy sami 
podejmują wiele inicjatyw. 
To piękna promocja Gminy 
Lubin – mówi dyrektor Du-
bińska. 

W tym wypadku była to 
wyjątkowa promocja wsi 
Czerniec. Projekt, na który 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Czerńcu pozyskało dofi-
nansowanie, zakładał bo-
wiem malowanie budynków 
i pejzaży wyłącznie z Czerń-
ca. 

- Na plenery przychodzili 
mieszkańcy i podziwiali po-
wstające prace. Kilka razy 
psikusa sprawiła nam pogo-
da i trzeba było przenieść się 
np. do świetlicy, ale radzili-
śmy sobie w ten sposób, że 
fotografowano malowane 
obiekty. To był bardzo miło 
spędzony wolny czas. Za po-
zyskane pięć tysięcy złotych 
kupiliśmy wszystkie nie-
zbędne materiały, uczestnicy 
warsztatów przyjeżdżali do 
nas z całej gminy i za to jesz-
cze raz bardzo dziękuję – 
mówi Joanna Pietruszka. 

W ramach projektu obok 
świetlicy zamontowano tak-
że  specjalne serce na plasti-
kowe nakrętki, wykonane 
przez mieszkańców Czerńca. 

- Raz już zbierałam na-
krętki na protezę, to i kolejny 
raz mogę w ten sposób ko-
muś pomóc w kupnie może 
i wózka inwalidzkiego. To 
dobry pomysł, niech potrze-
bujący korzystają – mówiła 
Teresa Milewicz wsypując 
jednocześnie do serca wiele 
plastikowych nakrętek.     

Przypomnijmy, że projekt 
„Sztuka i serce” udało się 
zrealizować w ramach Dol-
nośląskiego Funduszu Ma-
łych Inicjatyw, który sfinan-
sował  Narodowy Instytut 
Wolności-Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatel-
skiego ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich 2014-
2020.

(SR)

- Ależ to piękne – tak oceniano dziesiątki prac, które zaprezentowano na wernisażu w świetlicy w Czerńcu, jako 
artystyczny efekt dziewięciu spotkań warsztatowych. 

„SZTUKA I SERCE” – WERNISAŻ PROJEKTU 
I WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH W CZERŃCU
Tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich pozyskało zewnętrzne 
do� nansowanie na specjalne projekty artystyczne i do 
udziału we wspólnej zabawie zaprosiło mieszkańców 
całej Gminy Lubin. Na wernisażu zaprezentowano obrazy, 
na których uwidoczniono krajobrazy i budynki z Czerńca 
oraz piękną biżuterię i witraże, a także ogromne czerwone 
serce, które stanęło na skwerze. 

Kolorowe liście, dynie, jabłka, winogrona i inne skarby jesieni 
pojawiały się w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim. 
Wszystko to z okazji rozpoczynającej się kalendarzowej jesieni. 
Dzień jesieni był pełen emocji i wrażeń. Maluchy przywitała 
kolorowa Pani Jesień, symbolizująca koniec lata i rozpoczęcie 
nowej pory roku. 
Były gry, zabawy i tańce oraz oczywiście kosztowanie  jesiennych 
smakołyków. Nie obyło się bez jesiennego spaceru. 
Jak zwykle w Klubiku było radośnie i kolorowo…

Uczestniczki warsztatów malowały także na wernisażu i odpowiadały 
na pytania gości.

Efektem warsztatów jest m.in. kilkadziesiąt 
obrazów domów z Czerńca 

W ramie z obrazu 
zaprezentowano 
powstałe na 
warsztatach piękne 
kolczyki



¹⁶ KULTURALNIE

Przed piętnastoma laty zespołowi 
z Krzeczyna Wielkiego naprawdę 
niewiele zabrakło. Zaledwie kilko-
ma głosami wyprzedziła go „Jarzę-
bina” z Kobierzyc. Gorąco wierzy-
my, że tym razem reprezentacja 
Gminy Lubin nie odda zwycięstwa. 

Zagłosujmy na nich wysyłając 
SMS o treści RW Kapela Lubin na 
numer 72280. 

Głosowanie odbywa się również 
telefonicznie w czasie trwania pro-
gramu, tj. w niedzielę od godz. 7.00 
do 10.00 – numer 71 339 90 60 oraz 
przez SMS – cały tydzień. Koszt 
SMS to 2,46 z VAT.

Na Liście Przebojów Ludowych 
Polskiego Radia Wrocław gościły 
już m.in. „Koniczynki” z Miłora-
dzic, „Zachęta” z Zimnej Wody, 
„Siedlecka Nuta” z Siedlec, „Leśne 
Echo” z Raszówki oraz „Osieczan-
ki” z Osieka. 

W tegorocznej jesiennej edycji – 
mocno trzymamy kciuki ze Zespól 
„Lubin” z Krzeczyna Wielkiego. 
Powodzenia!!! 

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY 
„LUBIN” NA LIŚCIE 
PRZEBOJÓW PRW  
Po piętnastu latach Zespół Folklorystyczny „Lubin” 
ponownie trafił na Listę Przebojów Ludowych Radia 
Wrocław.  To wyjątkowe, bo jubileuszowe wydanie 
listy, która emitowana będzie już po raz pięćdziesiąty!  

Zespół liczący 22 osoby tworzą kapela, chór i balet. 

Kierownikiem zespołu jest Zbigniew Kądziołka.  



¹⁷STRONA SENIORA

Gościem rady była 
przedstawicielka 
fundacji ekologicznej 
z Legnicy. Nasi 
seniorzy są bowiem 
jednym z czterech 
beneficjentów  
specjalnego programu 
realizowanego 
przez fundację 
i skierowanego do 
osób starszych.

W posiedzeniu udział wzię-
ło 10 członków Rady Senio-
rów. Gościem rady była Irena 
Krukowska– Szopa, Prezes 
Fundacji Ekologicznej „Zielo-
na Akcja” z Legnicy. Prezes 
obszernie przedstawiła zakres 
działania i realizowane przez 
fundację projekty.  Szczegóło-
wo dyskutowano o projekcie 
pod nazwą „Rady Seniorów 
w gminach mniejszych – wy-
zwania i szanse dla aktywno-
ści obywatelskiej seniorów”, 
w którym jako jedna z czte-
rech gmin, udział bierze Rada 
Seniorów Gminy Lubin.

1 i 2 października, pięcioo-

sobowa delegacja naszych se-
niorów   wzięła udział w wizy-
cie studyjnej połączonej ze 
szkoleniem, która odbywało 
się  w Chośnicy w gminie Je-
żów Sudecki.  To szansa  na 
wymianę doświadczeń z pozo-
stałymi delegacjami z gmin. 
Kolejnym wspólnym działa-
niem projektowym będzie or-
ganizacja wydarzenia integru-
jącego seniorów, to spotkanie 

ma być dofinansowane z pro-
jektu.

Prezes Fundacji „Zielona 
Akcja” była zainteresowana 
działaniami i potrzebami se-
niorów z terenu Gminy Lubin. 

- Opowiedzieliśmy więc ja-
kie działania są dedykowane 
dla seniorów, czyli o działają-
cej przy Ośrodku Kultury 
Gminy Lubin Akademii Kom-
petencji Senioralnej, wyciecz-

kach dla senio-
rów, warszta-
tach, konkur-
sach, Spartakia-
dzie Senioralnej, 
Karcie Seniora, spot-
kaniach integrujących 
osoby starsze z terenu Gminy 
Lubin i szeregu innych wyda-
rzeniach oraz imprezach, 
w których seniorzy chętnie 
uczestniczą. Pani prezes była 

pod ogromnym wrażeniem 
skali tych działań i tego, że na 
chwilę obecną nie mamy 
większych potrzeb – mówiła 
Janina Mucha przewodniczą-
ca Rady Seniorów Gminy Lu-
bin.  

Kolejne posiedzenie Rady 
Seniorów Gminy Lubin zapla-
nowano na początek grudnia.

(RED)

Po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem, w siedzibie Urzędu Gminy 
zorganizowano posiedzenie Rady Seniorów. 

POSIEDZENIE RADY SENIORÓW 
– NOWY PROJEKT I PLANY 

Zajęcia na basenie i z języków 
obcych odbywają się w ustalonych 
na początku roku grupach. Pozo-
stali uczestnicy o rozpoczęciu za-
jęć informowani są telefonicznie.

Przypominamy również, że za-
jęcia są prowadzone zgodnie 
z aktualnym reżimem sanitar-
nym, dlatego prosimy o zabranie 
ze sobą maseczek. W świetli-

cach wiejskich w Gminie Lubin 
może podczas jednych zajęć 
przebywać maksymalnie 12 
osób. 

Terminarz zajęć w Akademii Senioralnej Gminy Lubin 
Rozpoczęły się zajęcia Akademii Senioralnej, pro-

wadzonej przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Za-
praszamy wszystkich seniorów, którzy zdeklarowali 
uczestnictwo projekcie, do zapoznania się z nowym 
grafikiem.

W obradach uczestniczyło 10 członków rady Seniorów

W spotkaniu wzięła udział 
prezes Fundacji „Zielona 
Akcja” z Legnicy

Grafik zajęć Akademia Senioralna Gminy Lubin
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Składowice
16:00-17:00
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15:30-16:30

Smartfon

Osiek
16:00-17:30

J. angielski (zaaw.)

Chróstnik
18:15-19:15
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Osiek
17:30-19:00

J. angielski (podst.)

Chróstnik
19:15-20:15
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Obora
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Zdrowy Kręgosłup

Niemstów
19:00-20:00

Zdrowy Kręgosłup

Osiek
15:30-16:30
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17:00-18:00

Tańce

Osiek
17:30-18:30

Zdrowy Kręgosłup

Osiek
16:30-17:30
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17:00-18:00

Zdrowy Kręgosłup

Osiek
15:00-16:00

Tańce

Miroszowice
18:00-19:00

Zdrowy Kręgosłup

Osiek
18:00-19:00
J. francuski

Czernic
17:30-18:30

Aerobik-Stretching

Obora
16:00-17:00

Aerobik-Stretching

Chróstnik
16:00-17:00

Zdrowy Kręgosłup

Obora
15:00-16:00

Trening Pamięci

Obora
19:15-20:15

Tańce

Osiek
16:30-17:30

Trening Pamięci

Basen
18:30-19:00

Centrum Ustronie



¹⁸ SPORT

Jerzy 
Dzikowski 
pierwszy 
na Międzynarodowych 
Mistrzostwach 
Polski!
W Policach odbyły się Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Masters w Łucznictwie. 
W zawodach tych startowało ponad 80 
zawodników z Polski i zagranicy. LZS SKS 
Raszówka  reprezentował Jerzy Dzikowski, 
który w kategorii łuków bloczkowych 60+ 
zajął pierwsze miejsce wygrywając w finale 
z reprezentantem Niemiec Erchardem 
Schubertem wynikiem 139 do 132. 
Gratulujemy!
Warto przy tej okazji przypomnieć, że nasz 
utytułowany zawodnik i trener łuczniczy, to 
nade wszystko ceniony w środowisku 
lokalnym działacz społeczny, który został 
nagrodzony tytułem Wolontariusz Roku 
2018. To na jego wniosek powstała sekcja 
łucznicza w klubie LZS SKS Raszówka 
w 2015r. Od samego początku trenuje 
wolontarystycznie dzieci i dorosłych.  
Jerzy Dzikowski ze sportem związany jest od 
ponad 47 lat, a z łucznictwem od ponad 27 
lat. Podczas swojej długoletniej kariery jako 
zawodnik zdobywał brązowe, srebrne i złote 
medale Mistrzostw Polski w Łucznictwie. 
Podopieczni Jerzego Dzikowskiego odnoszą 
bardzo wiele sukcesów i zdobywają coraz 
więcej medali, także na Mistrzostwach 
Polski.   (SR)

WYNIKI TURNIEJU
Dziewczęta do lat 14
 Julia Trela
 Hanna Korzewnikow
 Amelia Jędrzejewska
Chłopcy do lat 14
 Bartek Piotrowiak
 Jakub Baciński
 Hubert Wachowski
Kobiety powyżej 14 lat
 Magdalena Sieradzka
 Izabela Korzewnikow
 Ewa Tatis- Sobiegraj
Mężczyźni powyżej 14 lat
 Jakub Wójcik
 Tomasz Baranowski
 Andrzej Wachowski 

W deszczowej scenerii odbył się kolejny turniej łuczniczy w Karczowiskach. 

TURNIEJ ŁUCZNICZY 
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY LUBIN
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych do rywalizacji zgłosiło się 
28 uczestników. Kolejny raz potwierdziło się, iż ta ciekawa dyscyplina sportu zdobywa 
coraz większe rzesze miłośników strzelania z łuku. Sędzia główny zawodów Jerzy 
Dzikowski w bardzo sprawny i bezpieczny sposób przeprowadził zawody. Turniej 
Łuczniczy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lubin organizowany przez OKGL 
rozgrywany był w 4 kategoriach. Nagrody wręczał Norbert Grabowski Przewodniczący 
Rady Gminy Lubin. (JT)

 Nagrody wręczał Norbert Grabowski.

 Pamiątkowe zdjęcie grupowe ze zdobytymi pucharami.

 Po każdym 
uczestniku sprzęt 
był dezynfekowany 
zgodnie z zasadami 
przeciwdziałania 
pandemii.

Zawodnicy strzelali 
z profesjonalnych 

łuków. 



¹⁹SPORT

Klub Karate Tradycyjnego Polko-
wice-Lubin jest stowarzyszeniem, 
które powstało w 2014 r. z inicjaty-
wy Bartosza Skwarskiego – prezesa 
klubu, wielokrotnego medalisty 
Mistrzostw Europy i Świata. Suk-
cesy podopiecznych klubu są już 
jednak imponujące! 

Z ostatniego Pucharu Polski Dzie-
ci rozgrywanego w Lublinie, przy-
wzeziono aż 8 medali. Duży udział 
w tym wyniku, mieli młodzi miesz-
kańcy Gminy Lubin! Zawodnicy lu-
bińskiej sekcji zdobyli 4 krążki! War-
to dodać, że w zawodach wzięło 
udział prawie 500 najlepszych za-
wodników i zawodniczek z całego 
kraju. To były dwa dni sportowej ry-
walizacji na najwyższym poziomie. 

Poniżej przedstawiamy wyniki 
karateków z KKT Polkowice-Lu-
bin:

Złoto: Mikołaj Bukraba, Hubert Polniak 
(Krzeczyn Wielki) Srebro: drużyna 
chłopców (Hubert Polniak - Krzeczyn 
Wielki, Natan Lewandowski – Niemstów, 
Mateusz Turbiński - Szklary Górne) 
Brązowe krążki: Natasza Skwarska, 
Natan Lewandowski (Niemstów), Mateusz 
Turbiński – (Szklary Górne), Emilka 
Bronowicka - kata, Hubert Polniak – 
kumite (Krzeczyn Wielki). 

Złoty medalista - Hubert Polniak 
zapisał się do klubu w styczniu 
ubiegłego roku, jego koledzy z dru-
żyny: Natan Lewandowski i Mate-
usz Turbiński trenują niewiele dłu-
żej, a cała trójka ma już na swoim 
koncie wiele medali zarówno 
w konkurencjach indywidualnych 
jak  i drużynowych.

W czasie wakacji, zawodnicy lu-
bińskiej sekcji klubu, wzięli udział 
w letniej edycji programu Polskie-
go Związku Karate Tradycyjnego 
„Sportowy talent”. Zgrupowanie 
zawodników kategorii dziecięcych 
( do 13 roku życia), odbyło się w Gi-
życku, w Centralnym Ośrodku 
Sportu. Tam setka uzdolnionych, 
młodych karateków z całego kraju 
miała okazję przygotować się do 
najważniejszych imprez w roku. 
W przypadku podopiecznych KKT 
Polkowice-Lubin były to bardzo 
skuteczne i udane przygotowania, 
zwieńczone licznymi medalami.

- To naprawdę jest ciężka praca, 
dodatkowe treningi, zaangażowa-
nie, chłopcy sprawiają ogromną ra-
dość nie tylko rodzinie, ale godnie 
reprezentują klub – mówi Małgo-
rzata Polniak, mama złotego meda-
listy. Rodzice towarzyszą dzieciom 
we wszystkich najważniejszych wy-
jazdach, dopingują ich, ale też nie 

ukrywają radości z ich osiągnięć. 
Lista osiągnięć podopiecznych 

klubu, w tym trenujących w nim 
trzech młodych, walecznych miesz-
kańców Gminy Lubin, jest bardzo 
długa: 
 6 medali podczas V Pucharu Kra-
kowa, który odbył się 7 marca te-
go roku, a jest to jedna z najwięk-
szych imprez karate w kraju 
i wzięło w niej udział ponad 800 
zawodniczek i zawodników z 60 
klubów z Polski, Czech, Litwy 
i Ukrainy

 6 medali w ubiegłorocznym Mię-
dzynarodowym Turnieju Karate 
Tradycyjnego  o Puchar Burmi-
strza Kluczborka
 29 medali i kolejny tytuł najlep-
szego klubu turnieju podczas X 
Otwartych Mistrzostw Wrocła-
wia w listopadzie 2019r. 
 9 medali na Mistrzostwach Świa-
ta WORLD CHILDREN TRADI-
TIONAL KARATE CHAMPION-
SHIP, które odbyły się w Cze-
chach w Brnie w dniach 9-10 li-
stopada 2019
Przed młodymi karatekami jesz-

cze kilka ważnych startów w tym 
roku. W październiku zaplanowany 
jest turniej w Poznaniu; w listopa-

dzie Europejskie Mistrzostwa 
Dzieci w Katowicach; a na przeło-
mie listopada i grudnia Międzyna-
rodowy Puchar w Kluczborku. 

- Sukcesy moich podopiecznych, 
są poprzedzone ich solidną pracą 
i ogromnym zaangażowaniem. Cie-
szę się, że dzięki karate, spełniają 
swoje marzenia i osiągają wyzna-
czone cele. Zawsze jednak powta-
rzam, że medal jest jedynie pięk-
nym dodatkiem  do tego, czego na-
uczą się dzięki uprawianiu sportu – 
mówi Olga Skwarska, wiceprezes 
KKT Polkowice-Lubin, trener sek-
cji lubińskiej. 

 (SR) 

Dziewięciu karateków reprezentujących Klub Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin, zdobyło łącznie osiem medali 
na XX Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Karate Tradycyjnym.

OGROMNY SUKCES KARATEKÓW Z GMINY 
LUBIN NA PUCHARZE POLSKI DZIECI! 
Wśród medalistów jest trzech mieszkańców 
Gminy Lubin. Złoto indywidualnie zdobył 
Hubert Polniak z Krzeczyna Wielkiego, 
gratulujemy! 

Od lewej Mateusz 
Turbiński, Natal 
Lewandowski i Hubert 
Polniak. 

Dumny Hubert z pucharem 
za I miejsce.

II miejsce kata 
drużynowego chłopców. 

W pięknej jesiennej sce-
nerii zmierzyły się dwa czo-
łowe zespoły klasy A: Kło-
potów-Osiek - Viktoria Bo-
rek. Obie drużyny przystę-
powały do meczu z moc-
nym postanowieniem zdo-
bycia trzech punktów. 

Remis żadnej z ekip nie 
sprawił pełnej satysfakcji, 
choć należy stwierdzić, iż 
bliżsi wygranej byli gospoda-
rze. Pierwsza połowa spotka-
nia była ostrą wymianą cio-
sów z obu stron, lecz efektów 
bramkowych nie zobaczyli-
śmy. W drugiej połowie me-
czu nadal gospodarze posia-
dali lekką przewagę. Sytua-
cje bramkowe posiadały obie 
ekipy. Na pierwszą bramkę 
czekaliśmy do 81. minuty, 
zawodnik z Kłopotowa Pa-
tryk Ditkowski uzyskał 
upragnionego gola. W tym 
momencie kibice byli pewni 

wygranej i kolejny raz spraw-
dziło się stare piłkarskie po-
rzekadło, iż mecz trwa 90 
minut. W 86. minucie za-
wodnicy gości uzyskali po 
rzucie karnym wyrównujące-

go gola. Do końcowego 
gwizdka sędziego wynik me-
czu nie uległ już zmianie 
i obie ekipy podzieliły się 
punktami. KS Kłopotów-
-Osiek - Viktoria Borek 1:1 

Pechowy remis piłkarzy KS Kłopotów-Osiek 
POZOSTAŁE MECZE 
NASZYCH DRUŻYN

  Zawisza Serby
– Iskra Księginice 1:1
  Victoria Siciny 

– Unia Szklary Górne 0:8
  Tęcza Kwietno 

– Unia Miłoradzice 1:7
  Relaks Szklary Dolne 

– Iskra II Księginice 4:3
  LZS Nowa Wieś 

– Victoria Niemstów 2:2
  Huzar Raszówka 

– Zryw Stary Łom 2:1
  Sparta II Grębocice 

– Fortuna Obora 9:1
  Platan Siedlce 

– Górnik II Lubin 3:3 

KS Kłopotów-Osiek
Najlepszym zawodnikiem 
meczu wybrany został 
Patryk Maciej (KS 
Kłopotów-Osiek). Nagrody 
i wyróżnienia w imieniu 
wójta Gminy Lubin wręczał 
radny Jerzy Tadla.



²⁰ ROZRYWKA
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Hasło krzyżówki z numeru  5/2020 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Koniec lata”. Nagrodę otrzymuje  Justyna Tarnowska z Pieszkowa. Po jej odbiór 
zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 3 (biuro 
podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl lub tradycyjną: Urząd Gminy 
w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy do 20 października. Spośród 
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. Bardzo prosimy o podanie 
Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu.  Dane teleadresowe będą przetwarzane 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czy zostaną niezwłocznie usunięte. 

Na drzewie siedzi wróbel, 
przylatuje wrona, Wróbel pyta: - 
Co ty jesteś za ptak? Ona 
odpowiada: - Wrona, a ty? - Ja to 
jestem orzeł, tylko trochę 
chorowałem!

***
Konduktor w pociągu pyta się 
podróżującej z psem blondynki:
- Czy pani zapłaciła za tego psa?
- Ależ skąd! Dostałam go na 
urodziny!

***
Młody agronom kazał na swoje 
urodziny zabić świnię. 
Chłop tłumaczy mu: 
- Niestety, nie możemy zabić, bo 
się prosi. 
- Choćby i na kolanach prosiła - 
macie ją zabić!

***
Blondynka dzwoni do warsztatu 
samochodowego.
- Coś mi spod auta kapie, takie 
ciemne, gęste...

Mechanik:
- To olej.
Blondynka:
- OK, no to oleję.

***
Kuzyn z miasta odwiedza 
bardzo zaniedbane 
gospodarstwo rolne Antka. 
- Nic na tej ziemi nie rośnie? 
- A no nic - wzdycha Antek. 
- A jakby tak zasiać kukurydzę? 
- Aaa... jakby zasiać, to by 
urosła.

***
Na lekcji biologii pani pyta 
Kazia:
-Co to jest?
-Szkielet.
-Czego?
-Zwierzęcia.
-Ale jakiego?
-Nieżywego!

***
W szkole:
- Hej ty tam, pod oknem-kiedy 
był pierwszy rozbiór Polski? - 

pyta nauczyciel
- Nie wiem.
-A w którym roku była bitwa pod 
Grunwaldem?
- Nie pamiętam.
- To co ty właściwie wiesz? Jak 
chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer 
naprawiam....

***
W zimowy wieczór gajowy złapał 
w lesie złodzieja, który kradł 
ścięte drzewo. 

- Co, kradniemy drzewo? 
- Panie gajowy, ja tylko zbieram 
paszę dla królików! 
- Chcesz mi wmówić draniu, że 
króliki jedzą drewno? 
- Jeśli nie będą chciały jeść, to 
napalę nim w piecu...

***
Idzie Adam i Ewa przez Raj.
Ewa pyta Adama drżącym głosem: 
- Adamie kochasz Ty mnie?
Adam odpowiada: - A kogo mam 
kochać?
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

POZIOMO:
9. Spełnianie wymagań, życzeń, zachcianek; 12. Pozycja w jodze; 14. Bezładny stos cze-

goś; 16. Składnik większej całości; 19. Rama do naciągania płótna malarskiego; 20. Nieje-
den na głowie; 22. Rzadkie imię żeńskie; 23. Składany po wykonaniu zadania; 25. Istniejące 
fakty, okoliczności lub zjawiska; 26. Marek… jeden z przywódców powstania w getcie war-
szawskim; 27. Umowa międzynarodowa; 28. Barwa dźwięku; 29. Ubranie robocze; 32. Sklep 
samoobsługowy; 34. Dowcipniś; 36. Do wyrobu świec; 38. Państwo w Afryce; 42. Obóz koza-
ków; 43. Gaza introligatorska; 44. Uzdatnianie wody morskiej do picia; 46. Pogłoska, zwykle 
nieprawdziwa; 48. Do oprawiania okien; 49. Karl… niemiecki geograf z XIX wieku; 50. Je-
den ze sztucznych języków; 51. Nosi ją niekoniecznie minister; 53. Uszkodzenie ciała; 54.In-
strument gliniany; 55. Rzeka i departament  we Francji; 56. Amerykański pastuch konny; 
58. Zioła zalane gorącą wodą; 60. Zebrane, ułożone równolegle i związane źdźbła zbóż, lnu, 
traw; 61. Dwuosiowy pojazd zaprzęgowy, uzbrojony w ciężki karabin maszynowy; 63. Zrze-
szenie rzemieślników; 65. Róża chińska; 68. Zielnik lub dzieło opisujące herby; 70. Mieszka-
ła na niej Kirke; 71. Wodospad na granicy USA i Kanady; 72. Gwar; 74. Zamknięcie butelki; 
75. Bezkompromisowość w zakresie głoszonych poglądów;

PIONOWO:

1. Mieszkanka jednego z krajów Beneluksu; 2. Na opatrunki; 3. Włoski klub piłkarski; 4. 
Marka samochodów terenowych; 5. Starszy od kapitana; 6. Niejedna w książce; 7. Kompan; 
Imię Okudżawy; 9. Rozpad jakiejś struktury; 10. Uogólnianie; 11. Gra podwójna; 13. Pożar-
na lub miejska; 15. Zbiory materiałów dotyczących Polski; 17. Osoba dbająca o porządek i 
przestrzeganie zasad, przeważnie na forach internetowych; 18. Najdłuższa rzeka Afryki; 19. 
Wywar pozostały po pędzeniu wódki; 20; Brak zgody w głosowaniu. 21. Nieodpowiednie na-
sycenie krwi tlenem; 24. Rozbiera się artystycznie; 27. Roślina wodna; 30. Rdzenny miesz-
kaniec Ameryki Północnej; 31. Wieloletni przywódca Kuby; 32. Bogini Księżyca; 33. Maleń-
ki obraz; 35. Np. motyw, element uzupełniający kompozycję architektoniczną lub plastycz-
ną;  37. Hrabstwo w Anglii; 39. Komórki o charakterze zarodnika grzybów; 40.  Robotnik rol-
ny w gospodarstwach ziemskich w hiszpańskich koloniach w Ameryce; 41. Tkany np. przez 
jedwabnika; 45. Zjawisko nietypowości; 47.  Medyk; 52. Jednostajny, cichy odgłos; 57. Bre-
toński chleb; 59. Pieśń na cześć; 62. … zapaśniczy; 64. W ścianie lub holowniczy; 66. Jed-
nostka pomiaru informacji; 67. Konsekwencja winy; 69. Karnawałowa zabawa; 72. Zwinka 
lub aligator;

LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.


