
ZEBRANIA 
SPRAWOZDAWCZO 
– WYBORCZE OSP 

Po covidowej przerwie 
wznowione zostały zebrania 
sprawozdawcze Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy 
Lubin. W tym roku, oprócz 
podsumowania minionych 
dwunastu miesięcy, to także 
czas wyboru władz jednostek na 
kolejną pięcioletnią kadencję.  
 Str. 7

10 LAT ZESPOŁU 
WOKALNEGO 
SIEDLECKA NUTA

Nie mają wykształcenia 
muzycznego, ale wystarczył 
pomysł i okazało się, że lubią 
śpiewać, występować a nawet 
pisać nowe piosenki. Daje 
im to dużo przyjemności, a 
swoimi występami przekazują 
tę radość także słuchaczom. 
Zespół wokalny Siedlecka 
Nuta obchodzi 10-lecie i z tej 
okazji zorganizowano specjalny 
występ.  Str. 10

GOŚCINNA 
RASZOWA – 
CENTRUM ZMAGAŃ 
SPORTOWYCH

W niedzielne popołudnie  
w Raszowej zorganizowano 
Gminne Zawody Kajakowe, 
którym towarzyszyły rozgrywki 
szachowe oraz turniej w bule. 
To były kolejne zawody sołeckie, 
które dzięki organizatorom 
i licznemu zainteresowaniu, 
stały się interesującym 
wydarzeniem sportowym 
o zasięgu gminnym.  
 Str. 15
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Malownicza Bukowna, niewielka miejscowość w naszej gminie znów przypomniała o pięknej 
tradycji  starosłowiańskiego święta Nocy Kupały, które związane było z letnim przesileniem Słońca. 

Dziewięcioletnią posługę w parafii w Osieku kończy ksiądz 
proboszcz Wojciech Skowron. Uroczystą mszę świętą z tej 
okazji koncelebrowało sześciu kapłanów, a uczestniczyli w niej 
wierni, przyjaciele  oraz przedstawiciele władz gminy Lubin.
Rozstania są trudne tylko wtedy, gdy nadchodzi chwila 
pożegnania z osobą bliską sercu. Taką właśnie jest ksiądz 
Wojciech Skowron, który zapisze się wielkimi literami w historii 
gminy oraz parafii, obejmującej swoim zasięgiem Osiek, 
Pieszków i Kłopotów.  Str. 6

Podczas tegorocznej Nocy Świętojańskiej nie zabrakło konkursów, które na stałe wpisały się 
w tę wyjątkową, plenerową imprezę. Jury wybierało najładniejsze wianki, pojazdy i przebrania 
świętojańskie.  Str. 8-9

Salezjańska zmiana warty 
w Parafii Chrystusa Króla w Osieku

POSZUKIWANIE 
„KWIATU PAPROCI” 
W BUKOWNEJ
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PRZYSŁOWIA 

NA SIERPIEŃ

Jeśli w sierpniu dni jasne, będą 

stodoły ciasne.

***

Kiedy sierpień przychodzi, 

reszta zboża z pola schodzi.

***

Czego sierpień nie dowarzy, tego 

wrzesień nie doparzy.

***

Gdy w dni sierpnia spieka 

wszędzie, tedy długa zima 

będzie.

***

Sierpień, ten spoczynku nie chce 

dać, bo każe orać i siać.

***

W pierwszym tygodniu pogoda 

stała, będzie zima długa, biała.

***

Sierpień jasny i pogodny, dla 

win jest bardzo wygodny

***

Początki sierpnia pogodne, 

wróżą zimy łagodne.

***

Kiedy sierpień wrzos rozwija, 

jesień krótka, szybko mija.

***

Gdy w sierpniu z północy 

dmucha, nastaje zwykle 

posucha.

***

Ostatni sierpnia zapowiada, 

jaka pogoda na październik 

wypada. 

AKTUALNOŚCI

Od tego roku szkolnego 
2021/2022 wypłata tzw. 
300+ w ramach progra-
mu “Dobry Start” prze-
chodzi do ZUS. Program 
uprawnia do jednorazo-
wego wsparcia w wysoko-
ści 300 zł dla wszystkich 
uczniów rozpoczynają-
cych rok szkolny.

Wnioski można składać 
od 1 lipca do 30 listopada 
tylko drogą elektroniczną 
– za pomocą Platformy 
Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, za pośredni-
ctwem portalu Emp@tia 

lub przez serwisy banko-
wości elektronicznej ban-
ków, które udostępnią taką 
możliwość.

– Nasza Platforma 
Usług Elektronicznych 
sprawdziła się doskonale 
przy bonie turystycznym 
oraz gdy przyjmowaliśmy 
wnioski o pomoc w ramach 
tarcz antykryzysowych, 
więc i z wypłatą wyprawki 
będzie podobnie – mówi 
Iwona Kowalska-Matis re-
gionalny rzecznik prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka ZUS za-
pewnia, że eksperci ZUS 

będą pomagali w założeniu 
profilu na PUE i popraw-
nym wypełnieniu wniosku 
o wypłatę 300+ tym oso-
bom, które do tej pory nie 
mają swojego konta i nie 
będą wiedziały jak złożyć 
pierwszy wniosek. Działają 
mobilne punkty wsparcia 
na Poczcie Polskiej 
i KRUS, w których pracow-
nicy ZUS będą zakładali 
profile na PUE ZUS i po-
magali w wypełnieniu 
wniosku.

– Bardzo ważne jest przy 
wypełnianiu wniosku na-
wet kilkukrotne sprawdze-

nie numeru konta. Pienią-
dze ZUS będzie wypłacał 
tylko na konto więc ważne 
jest, aby numer był po-
prawny –przestrzega Ko-
walska-Matis.

Obecnie wsparcie z pro-
gramu „Dobry Start” 

otrzymuje ok. 4,5 mln 
dzieci. Elektroniczna for-
ma wniosku pozwoli na 
obniżenie kosztów jego ob-
sługi.   

Chcesz dostać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka? Od 1 lipca można złożyć wniosek online.  

Wypłata 300+ teraz z ZUS 

 W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą 
otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, 
sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia 
niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, 
liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach 
edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat 
w przypadku osób z niepełnosprawnościami. 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel 
i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić 
źródła ogrzewania i spalania paliw 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB).  To ogólnopolska  baza. 
Niezależnie od tego trwa inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła, która  jest 
obowiązkiem wszystkich gmin  województwa 
dolnośląskiego. W gminie Lubin rozpoczęła 
się w lipcu i potrwa do września.

Deklarację CEEB można złożyć 
metodą tradycyjną w urzędzie lub 
wysłać pocztą a także online.  Od-
powiedzi na związane z tym pyta-
nia można znaleźć na stronie in-
ternetowej Głównego Urzędu Nad-
zoru Budowlanego. 

Jednocześnie zewnętrzna firma, 
na zlecenie gminy Lubin realizuje 
zadanie pod nazwą „Inwentaryza-
cja indywidualnych źródeł ciepła 
na terenie gminy Lubin”. Wynika 
to z obowiązku nałożonego na 
wszystkie gminy z terenu woje-
wództwa dolnośląskiego przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ramach 
uchwały w sprawie przyjęcia pro-
gramu ochrony powietrza. 

Inwentaryzacja będzie prowa-
dzona do września 2021 r. przez 
wyłonioną w przetargu firmę Mar-
ket Research World z siedzibą 
w Gliwicach. Ankieterzy, wyposa-
żeni w specjalne identyfikatory 
oraz pisemne upoważnienie do wy-
konywania prac w ramach projek-

tu, odwiedzą punkty adresowe zlo-
kalizowane w naszej gminie celem 
dokonania spisu. Dane dotyczące 
budynków wielorodzinnych będą 
przekazywane za pośrednictwem 
zarządców nieruchomości i będą 
dotyczyły każdego budynku od-

dzielnie. Ankieterzy mogą również 
kontaktować się z mieszkańcami 
drogą telefoniczną lub innymi ka-
nałami ICT.

Każdy z mieszkańców może sa-
modzielnie wypełnić kwestiona-
riusz w wersji papierowej i  wrzucić 
do specjalnie przygotowanego po-
jemnika (ekspozytor z urną) z na-
pisem INWENTARYZACJA ŹRÓ-
DEŁ OGRZEWANIA W BUDYN-
KACH W GMINIE LUBIN, który 
znajduje się w urzędzie przy ul. 

Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 
(przy wejściu głównym). 

W związku z aktualnym stanem 
epidemii istnieje także możliwość 
bezpiecznego udziału w badaniu 
poprzez zdalne wypełnienie ankie-
ty online, dostępnej na stronie in-
ternetowej pod adresem: www.
zrodlaciepla.ug.lubin.pl lub tele-
fonicznie za pośrednictwem infoli-
nii (76) 817 60 08. Więcej infor-
macji można znaleźć stronie zrod-
laciepla.ug.lubin.pl  

TRWAJĄ DWA 
NIEZALEŻNE SPISY 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Inwentaryzacja będzie prowa-
dzona do września 2021 r. przez 
wyłonioną w przetargu firmę Mar-
ket Research World z siedzibą 
w Gliwicach. Ankieterzy, wyposa-
żeni w specjalne identyfikatory 
oraz pisemne upoważnienie do wy-
konywania prac w ramach projek-konywania prac w ramach projek-

WYPEŁNIENIE KWE-
STIONARIUSZA NIE 
WYMAGA SPECJALI-
STYCZNEJ WIEDZY, 
OPIERA SIĘ GŁÓWNIE NA 
INFORMACJACH ZA-
MIESZCZONYCH NA TAB-
LICZCE ZNAMIONOWEJ PIE-
CA LUB W DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ KOTŁA. JEŻELI 
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 
ZNAJDUJE SIĘ WIĘCEJ NIŻ JEDNO 
ŹRÓDŁO OGRZEWANIA, NALEŻY PODAĆ INFOR-
MACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO KAŻDEGO Z NICH.
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Absolutorium dla wójta gminy Lubin Tadeusza Kielana

PODSUMOWANIE ROCZNEJ 
DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
Rada Gmina Lubin przyjęła 
sprawozdanie w wykonania 
budżetu za 2020 r. i udzieliła 
wójtowi absolutorium. Głosowanie 
poprzedziło przedstawienie raportu 
o stanie gminy

– Bardzo dziękuję za 
udzielone mi votum zaufa-
nia i absolutorium, bo dowo-
dzą one aprobaty dla dzia-
łań, które podjęliśmy w 2020 
roku. Jak wszyscy wiemy, był 
to rok wyjątkowo trudny, 

a mimo tego dla naszej gmi-
ny bardzo dobry. Udało nam 
się pozyskać ponad 12 mln 
złotych z funduszy zewnętrz-
nych, co jest najwyższą kwo-
tą w historii gminy. W tym 
roku poprzeczkę ustawiamy 

sobie jeszcze wyżej i działa-
my, bo to bardzo dobry czas 
dla samorządów takich, jak 
nasz. Nie możemy tego mo-
mentu przegapić – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt gminy Lu-
bin.

Za udzieleniem wójtowi 
absolutorium głosowało 12 
z 13 obecnych na sesji rad-
nych, jeden wstrzymał się od 
głosu.

Ubiegłoroczny budżet po 
stronie dochodów zamknął 
się kwotą 122 307 635 zł, wy-

datki ogółem wyniosły 112 
934 732 zł.

Najważniejszym źródłem 
dochodów Gminy Lubin 
w 2020 roku były wpływy 
z udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych 
(PIT), stanowiące ponad 
24% wszystkich dochodów 

gminy.
Drugim najważniejszym 

źródłem dochodów gminy 
jest podatek od nieruchomo-
ści, który w 2020 r. wykona-
no na poziomie 22,8 mln zł.

W ramach zrealizowanych 
wydatków, w 2020 r. gmina 
Lubin najwięcej środków wy-

datkowała na realizację za-
dań z zakresu pomocy spo-
łecznej i wsparcia rodziny. 
Wydatki z obszaru pomocy 
społecznej i wsparcia rodzi-
ny wiązały się w głównej mie-
rze z realizacją rządowego 
programu “Rodzina 500+” 
oraz wypłatą zasiłków 
i świadczeń rodzinnych. 
W 2020 r. zrealizowano je na 
poziomie 28,4 mln zł.

Drugim wydatkotwór-
czym obszarem funkcjono-
wania gminy w 2020 r. była 
oświata i wychowanie. Gmi-
na przeznaczyła na realiza-
cję zadań oświatowych po-
nad 24 mln zł co stanowiło 
blisko 21% wydatkowanych 
środków. Obecność nakła-
dów oświatowych na drugim 
miejscu w strukturze wydat-
ków gminy wpisuje się 
w standardowy obraz tej 
części budżetu w większości 
gmin w Polsce.

Udało nam się pozyskać ponad 12 mln złotych z funduszy zewnętrznych, co jest najwyższą kwotą w historii 
gminy. W tym roku poprzeczkę ustawiamy sobie jeszcze wyżej i działamy, bo to bardzo dobry czas dla 
samorządów takich, jak nasz. Nie możemy tego momentu przegapić – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin.

W sesji wzięli udział także przedstawiciele gminnych instytucji oraz sołtysi. 

Podziękowania i gratulacje dla wójta w imieniu 
radnych złożyła Zofia Marcinkiewicz. 

Gminne przedszkole 
i żłobek, modernizacja 
oczyszczalni ścieków 
w Oborze oraz przebudowa 
gminnych dróg wewnętrz-
nych– to planowane inwe-
stycje, które mają zostać 
dofinansowane z programu 
„Polski Ład”. 

Możliwość pozyskania rzą-
dowych środków przez samo-
rządy była tematem wspólne-
go spotkania ministra 
Krzysztofa Kubowa i wójta 
gminy Lubin Tadeusza Kiela-
na z mieszkańcami, które od-
było się w Pieszkowie.

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych ma na celu 
zwiększenie skali inwestycji 
publicznych przez bezzwrot-
ne dofinansowanie inwesty-
cji realizowanych przez Jed-
nostki Samorządu Teryto-
rialnego. Wysokość bez-
zwrotnego dofinansowania 
jest zależna od obszaru prio-
rytetowego, w którym mieści 
się planowana inwestycja. 
Program realizowany jest 

poprzez promesy inwestycyj-
ne udzielane przez BGK.

– Rządowy fundusz „Pol-
ski Ład” to 20 miliardów zło-
tych, które zapewnią bezpre-
cedensowe, niespotykane 
w historii Polski wsparcie sa-
morządowych inwestycji. Je-
stem przekonany, że wnioski 
złożone przez gminę Lubin 
uzyskają wysoką ocenę i zo-
staną pozytywnie ocenione. 
Są samorządy, które poli-
tycznie podchodzą do tego 
programu, a tu potrzebne 

jest racjonalne i odpowie-
dzialne podejście oraz 
współpraca rządu z gospoda-
rzami gmin, miast i powia-
tów. Jestem przekonany, że 
gmina Lubin będzie sztanda-
rowym przykładem takiej 
współpracy – mówił Krzysz-
tof Kubów, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i poseł na Sejm 
z Zagłębia Miedzowego.

Tadeusz Kielan, wójt gmi-
ny Lubin zapowiedział złoże-
nie trzech, czyli maksymal-

nej ilości wniosków w obec-
nym naborze. Gmina apliko-
wać będzie o dofinansowanie 
budowy obiektu, w którym 
znajdować się będą żłobek 
i przedszkole, modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Obo-
rze oraz przebudowy gmin-
nych dróg wewnętrznych.

– Miniony rok był rekordo-
wy pod względem pozyska-
nych środków zewnętrznych, 
zarówno rządowych, jak 
i unijnych. To w sumie ponad 
12 mln zł. Deklaracje pana 

ministra pozwalają stawiać 
sobie poprzeczkę jeszcze wy-
żej i robić wszystko, by ten 
wynik poprawić. Rozpoczęli-
śmy już przygotowywanie 
wniosków – mówi Tadeusz 

Kielan, wójt gminy Lubin.
Dofinansowanie inwesty-

cji w ramach programu „Pol-
ski Ład” – w zależności od 
obszaru priorytetowego – 
wynosi od 80 do 95 proc.  

Inwestycje w gminie Lubin z rządowego 
programu „Polski Ład” 

W ślad za zapowiedziami wójta 26 lipca odbyła się sesja Rady Gminy 
Lubin, na której dokonano  niezbędnych zmian w budżecie. W ten sposób 
zabezpieczono wkład własny na planowane inwestycje, czyli przebudowę 
dróg w miejscowościach: Obora, Osiek, Miroszowice, Bukowna, Krzeczyn 
Mały, Szklary Górne, budowę budynku z przeznaczeniem na żłobek 
i przedszkole oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Oborze.  



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: 
www.ug.lubin.pl 

 

AKCJA Z NAGRODAMI  
LIPIEC-PAŹDZIERNIK 

Akcja promocyjna „W GMINIE LUBIN #SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY”  
realizowana jest przez gminę Lubin. 

 
 
 

Nagrody ufundowane zostały przez Wójta Gminy Lubin dla mieszkańców gminy,  
którzy w okresie od 1 lipca do 31 października 2021 roku otrzymają pełny cykl szczepień  

przeciwko wirusowi COVID-19. 
 

Aby wziąć udział w losowaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.ug.lubin.pl lub w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Ks. Ludwika I 3 – pok. nr 121. 

 
 
 

Losowanie nagród odbędzie się 2 listopada 2021 r.  
 

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.ug.lubin.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubinie. 

 
NAGRODY: 2 rowery, 2 hulajnogi elektryczne, 

2 tablety, 4 karty podarunkowe 

O ponad 2 miliony 200 
tysięcy złotych zwiększyły 
się tegoroczne dochody 
i wydatki budżetu gminy 
Lubin. To głównie efekt 
pozyskanych dotacji 
z Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych oraz 
wysokiej realizacji docho-
dów z podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych. 
Dokonano także niezbęd-
nych przesunięć gwaran-
tujących pozyskanie ko-
lejnych zewnętrznych 
funduszy z programu 
Polski Ład. Radni za-
twierdzili też wysokość 
dopłat za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków.

Rokrocznie gmina usta-
la wysokość dopłat do sta-
wek za wodę i ścieki, które 
to na wniosek Przedsię-
biorstwa Gospodarki Ko-
munalnej Gminy Lubin za-
twierdza rządowa agencja 
Wody Polskie we Wrocła-
wiu. Tegoroczne stawki 
wynikają z taryf ustalonych 
jeszcze w 2019 roku. Radni 
przegłosowali, że dopłata 
do wody dla gospodarstw 
domowych wyniesie 6,05 
brutto za każdy metr sześ-

cienny wody, natomiast do 
ścieków 9,06 za każdy 
metr odebranych nieczy-
stości.  Dla pozostałych 
odbiorców ta dopłata wy-
niesie odpowiednio 3,26 
i 4,35 złotych. Poprzez 
uchwalone dopłaty, które 
gmina przekazuje przed-
siębiorstwu wodociągowo-
-kanalizacyjnemu, łago-
dzone są rosnące koszty  
dostawy wody  i odbioru 
ścieków. Jednocześnie rok-
rocznie samorząd inwestu-
je w remonty sieci wodno-
-kanalizacyjnej, stacje 
uzdatniania wody i oczysz-
czalnie ścieków. 

Na tej samej sesji radni 
zdecydowali o przeznacze-
niu 200 tysięcy złotych na 
modernizację oczyszczalni 
ścieków w Oborze. To pię-
cioprocentowy wkład włas-
ny w planowaną inwesty-
cję, na którą gmina zamie-
rza pozyskać pieniądze 
z programu „Polski ład”. 
Kolejne 250 tysięcy prze-
znaczono na planowaną 
przebudowę dróg w Obo-
rze, Osieku, Miroszowi-
cach, Bukownej, Krzeczy-
nie Małym i Szklarach 
Górnych. To także wkład 

własny na wnioski, które 
będą składane do tego pro-
jektu. Oprócz tego wójt 
planuje pozyskać także 
pieniądze  na budowę bu-
dynku z przeznaczeniem 
na przedszkole i żłobek i ja-
ko wkład własny przezna-
czono już 150 tysięcy.  Za-
bezpieczono także dodat-
kowe 200 tysięcy na re-
monty dróg powiatowych, 
jeśli tylko Powiatowi Lu-
bińskiemu uda się zdobyć 
finansowanie z Polskiego 
Ładu.     

Radni zwiększyli tego-
roczne dochody i wydatki 
oraz zmienili prognozę fi-
nansową o ponad 2 milio-
ny 205 tysięcy złotych. To 
efekt  zwiększenia plano-
wanych dochodów z podat-
ku od czynności cywilno-
-prawnych, zwiększenia 
subwencji oświatowej oraz 
przede wszystkim  wpro-
wadzenia do budżetu dofi-
nansowania z Rządowego 
Funduszu Inicjatyw Lokal-
nych, z którego gmina po-
zyskała w tym roku  900 ty-
sięcy na modernizację Sta-
cji Uzdatniania Wody 
w Oborze oraz 400 tysięcy 
na świetlicę w Dąbrowie.

Zmiany w budżecie 
i uchwała w sprawie 
dopłat za wodę i ścieki 

Wójt gminy Lubin Tadeusz 
Kielan oraz burmistrz Ścinawy 
Krystian Kosztyła podpisali po-
rozumienie w sprawie regular-
nych przewozów pasażerskich 
na trasie Ścinawa – Lubin – Ści-
nawa przez Siedlce. Wcześniej 
stosowne uchwały w sprawie 
komunikacji międzygminnej 
podjęli radni obydwu samorzą-
dów. Gmina Ścinawa nato-
miast, jako organizator linii 
512, zawarła umowę z nowym 
operatorem, czyli Dolnośląski-

mi Liniami Autobusowymi 
(DLA), które w związku z za-
wieszeniem przez Powiat Lu-
biński kursów autobusów 112, 
obsługiwać będą nadal bezpłat-
ne dla pasażerów połączenia, na 
tej trasie.

– Stajemy się organizatorem 
połączeń na trasie Lubin – 
Ścianwa – Lubin. Zdecydowali-
śmy się na taką decyzję ze 
względu na fakt, że koszty prze-
wozów organizowanych przez 
Powiat Lubiński stale rosły. 
W 2016 r. kwota dotacji na ten 
cel, którą przekazaliśmy powia-
towi wynosiła 200 tys. zł i to wy-
starczało, a w 2020 r. wynosiła 
ona 749 tys. zł. W tym roku 
koszty oszacowano na 1,1 mln 
złotych. W związku z tym posta-
nowiliśmy wziąć sprawy w swo-
je ręce, by mieć bezpośredni 
wpływ na wybór przewoźnika 

i możliwość zmniejszania kosz-
tów – tłumaczy Krystian Kosz-
tyła, burmistrz Ścinawy.

Autobus linii 512 zatrzymuje 
się w miejscowości Siedlce, 
a w Księginicach znajduje się 
przystanek na żądanie.

– Mieszkańcy gminy Lubin 
mają szansę zyskać jeden doty-
kowy kurs, zapowiadany przez 
pana burmistrza. Nasze koszty 
zostają utrzymane na dotych-
czasowym poziomie, obowią-
zuje nas również porozumienie 
z Powiatem Lubińskim na or-
ganizację pozostałych linii au-
tobusowych na terenie naszej 
gminy – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt gminy Lubin.

Szef gminnego samorządu nie 
ukrywa, że cały czas analizowane 
są koszty funkcjonowania gmin-

nej komunikacji, które w skali ro-
ku szacowane są ok. 5 mln zł.

– Decyzja burmistrza Kosz-
tyły, to pierwszy poważny krok 
w kwestii organizacji powiato-
wej komunikacji. Przygląda-
my się temu z zainteresowa-

niem. Na razie utrzymujemy 
istniejące status quo, ale jeśli 
zmiana organizatora oznacza-
łaby duże oszczędności dla 
gminnego budżetu, to nie mo-
żemy wykluczyć poważnego 
rozważenia takiej opcji – dodaje 
wójt Tadeusz Kielan.

Prezentacja autobusu oraz za-
warcie umów odbyły się na 
pierwszym przystanku w Ścina-
wie w pobliżu Odry i parkingu-
-statku. O samych pojazdach, 
rozwiązaniach poprawiających 
bezpieczeństwo i komfort podró-
żujących, a także o zastosowa-
nych nowinkach technicznych 
opowiedział Alexander Skrzyp-
czak – przedstawiciel spółki Evo-
Bus zajmującej się sprzedażą au-
tobusów marki Mercedes.

Autobusy, oprócz tego, że są 
niskopodłogowe i klimatyzowa-
ne posiadają m.in. system zli-
czania pasażerów, bezpłatną 
sieć WiFi do dyspozycji podró-
żujących oraz filtry antywiruso-
we, wyłapujące drobnoustroje.

Od 21 lipca Polskie Linie Autobusowe, a nie jak dotychczas lubiński PPKS, obsługują przewozy pasażerskie na trasie 
Lubin – Ścinawa – Lubin. 

Autobusy linii 512 pojadą dokładnie tą samą trasą, 
z wykorzystaniem tych samych przystanków i według 
dotychczasowego rozkładu jazdy, w ramach których 
funkcjonowała linia 112, zawieszona od  od środy 21 
lipca. Utrzymanych zostaje dziewięć par kursów dziennie, 
wkrótce ma powstać dziesiąty, wieczorny.  

AUTOBUS 512 ZAMIAST 
112 NA TRASIE LUBIN 
– SIEDLCE – ŚCINAWA



⁵INWESTYCJE

Gmina Lubin zakończyła realizację projektu pod nazwą 
„Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Bu-
czynka i Ustronie”. W praktyce oznacza to, że dwie nowopo-
wstałe świetlice wiejskie w tych miejscowościach zostały dopo-
sażone w niezbędne sprzęty  i urządzenia.

Wśród elementów wypo-
sażenia w każdej świetlicy 
znajdują się:
  stoły i krzesła w sali 

głównej
  meble kuchenne: szafa 

magazynowa, wózek 
kelnerski, stół roboczy, 
regał ociekowy
  sprzęty kuchenne 

i urządzenia gastrono-
miczne:  kuchnia elek-
tryczna, szafa chłodni-
cza, basen 1-komorowy, 

warniki, kociołki, pod-
grzewacze, patelnie, 
a do świetlicy w Ustro-
niu również zmywarko 
wyparzarka
  naczynia i zastawy: pa-

tery, termos stalowy, za-

stawa stołowa na 60 
osób, serwis kawowy na 
60 osób, sztućce na 60 
osób
  namioty imprezowe 

i szafa gospodarcza 

Trwa rozbudowa 
remizy OSP 
w Zimnej Wodzie
Ułożona blacho-dachówka, wylana posadzka, wykonane tynki 
i instalacje: sanitarna, gazowa oraz elektryczna – to prace, 
które wykonane już zostały w ramach trwającej rozbudowy 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. Koszt 
inwestycji oszacowany został na ok. 378 tys. złotych.
Remiza OSP rozbudowywana jest od strony północnej na całej 
długości budynku w części ze świetlicą (istniejący budynek 
składa się z części garażowej oraz pomieszczeń gospodarczych 
i zaplecza socjalno – sanitarnego).
Łączna powierzchnia użytkowa nowej części budynku, która 
pełnić będzie funkcję administracyjno – socjalną, wyniesie 60 
m2. Złożą się na nią: pomieszczenie kuchenne, biuro, szatnia 
i łazienka dla niepełnosprawnych.
Powstanie także nowe wejście od strony północnej. Zakres 
inwestycji obejmuje również wykonanie utwardzenia przy 
wyjściu z budynku od strony północnej oraz opaski przy 
rozbudowanym obiekcie o szer. 50 cm z kostki betonowej.
Prace mają się zakończyć we wrześniu b.r.

Piaskownica, huśtawki, bocianie gniazdo, 
a także zabawki interaktywne – to tylko 
część z czternastu urządzeń, które znalazły 
się na nowym placu zabaw w Krzeczynie 
Wielkim. 

Inwestycja sfinansowana zosta-
ła z trzech źródeł. Partycypowały 
w niej Sołectwo Krzeczyn Wielki, 
Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wiel-
kim oraz Gmina Lubin.

– Była to od dawna oczekiwana 
inwestycja w Krzeczynie Wielkim. 
Jesteśmy sołectwem, które syste-
matycznie się rozwija, przybywa 
nam najmłodszych mieszkańców, 
więc i oni powinni mieć kawałek 

swojej przestrzeni. W Krzeczynie 
Wielkim funkcjonuje Klub Dzie-
cięcy, co dodatkowo motywowało 
nas w działaniach. Wierzę, że bę-
dzie to tłumnie odwiedzane miej-
sce. Dziękuję panu wójtowi i  klu-
bowi dziecięcemu za przekazane 
środki – mówi Jerzy Tadla, sołtys 
Krzeczyna Wielkiego.

Już w 2020 r. kupiono część wy-
posażenia – m.in. stalowy małpi 

gaj, karuzelę i potrójną huśtawkę. 
Ich koszt wyniósł 41 tys. 376,68 zł. 
25 tys. 564,62 zł pochodziło z Fun-
duszu Sołeckiego, 15 tys. z Klubu 
Dziecięcego, a 812,06 zł z budżetu 
gminy.

W 2021 r. dokupione zostały ko-
lejne urządzenia za łączną kwotę 
35 tys. 104,09zł. Sołecki wkład 
wyniósł 12 tys. 628,66 zł, gmina 
zapłaciła 22 tys. 475,43 zł.

Wykonane zostały nowe bez-
pieczne nawierzchnie, posadzono 
trawę. Na ten cel wydatkowano 
7 tys. 257 zł ze środków Funduszu 
Sołeckiego.

Koszt placu zabaw wyniósł łącz-
nie 83 tys. 737,77. Jeszcze w cza-
sie tegorocznych wakacji plac zo-
stanie ogrodzony. 

Kolejne miejsce rekreacyjne dla najmłodszych  

NOWY, BEZPIECZNY PLAC ZABAW 
W KRZECZYNIE WIELKIM 

Nowe świetlice mają już wyposażenie 
– czas na spotkania integracyjne!

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na 
lata  2014-2020. Całkowita wartość operacji wyniosła 102 029,35 zł 
w tym:
 dofinansowanie z Unii Europejskiej 52 781,00 zł
 udział własny gminy 49 248,35 zł  

Świetlica w Buczynce  Wyposażenie  świetlicy w Ustroniu 



⁶ Z ŻYCIA GMINY

Polonezem pożegnali przedszkolne mury
Wielkie emocje zarówno 

wśród dorosłych jak i dzieci 
towarzyszyły  uroczystemu 
pożegnaniu siedmiolatków, 
którzy od września pójdą już 
do szkoły. Dzieci przygoto-
wały z tej okazji  wiele nie-
spodzianek i same zostały 
obdarowane licznymi pa-
miątkami.

Na scenie występowały 
wszystkie dzieci i było mnó-
stwo wspomnień z minio-
nych lat. Na przykład te 
o krzykach i płaczach, gdy ja-
ko 3-latkowie po raz pierw-
szy wkraczali w progi przed-

szkola
- Wyłam w niebogłosy, jak 

sobie dziś przypomnę, to sta-
ją mi włosy – mówiła ze sce-

ny  jedna z absolwentek 
przedszkola.

Wspominano zabawy, spa-
cery, wycieczki. Wzruszeni 

rodzice, jak na największych 
fanów przystało, wszystko 
skwapliwie fotografowali 
i nagrywali. Kiedy dzieci za-

prosiły rodziców do wspól-
nego tańca i śpiewu, to łez 
wzruszenia nie ukrywały już 
także nauczycielki. Trudno 

się dziwić, bowiem Katarzy-
na Jankowy i Małgorzata 
Stachowska-Socha uczyły 
i prowadziły tę grupę malu-
chów przez przedszkolne ży-
cie, przez całe cztery lata.  

Pożegnanie przedszkola 
było świętem nie tylko dzieci, 
ale i dla całej kadry i rodzi-
ców. Nie zabrakło więc licz-
nych upominków i podzięko-
wań. W imieniu wójta, spe-
cjalny list do wszystkich 
zgromadzonych odczytał 
Bartosz Chojnacki, zastępca 
wójta gminy Lubin. 

Uroczystą mszę świętą z tej okazji 
koncelebrowało sześciu kapłanów, 
a uczestniczyli w niej wierni, 
przyjaciele  oraz przedstawiciele 
władz gminy Lubin.

Rozstania są trudne tylko 
wtedy, gdy nadchodzi chwila 
pożegnania z osobą bliską 
sercu. Taką właśnie jest 
ksiądz Wojciech Skowron, 
który zapisze się wielkimi li-
terami w historii gminy oraz 
parafii, obejmującej swoim 
zasięgiem Osiek, Pieszków 
i Kłopotów.

– Księże proboszczu, byłeś 
z nami w dniach radości 
i smutku, zawsze kiedy cię 
potrzebowaliśmy i pozosta-
niesz w naszych sercach. Zo-
stawiasz po sobie wiele. To 
zarówno dzieła namacalne, 
widoczne, jak i te niewidocz-
ne, tak ważne w naszej wie-
rze. To dwa powołania ka-

płańskie, dwaj szafarze, to 
nowa Róża Różańcowa. 
To wszystkie wspa-
niałe eucharystie, 
których nie jeste-
śmy w stanie poli-
czyć, blisko 50 eu-
charystii komunij-
nych, śluby i inne sa-
kramenty. To także 
odnowione i odrestau-
rowane  świątynie. Mam 
cichą nadzieję, że tak jak my 
dziś z należytym szacunkiem 
wspominamy wielkiego osie-
czanina Caspara von Sch-
wenckfelda, tak nasze pra-
wnuki wspominać będą wiel-
kiego budowniczego Wojcie-
cha Skowrona – mówił Artur 
Michał Tórz, parafianin, 
członek Rady Parafialnej.

W uroczystej eucharystii 
uczestniczyli ksiądz Janusz 
Ospa, dziekan dekanatu Lu-
bin Wschód, i proboszcz pa-
rafii św. Jana Sarkandra 
w Lubinie, jak również ks. 
Mariusz Jeżewicz, dyrektor 
Liceum Salezjańskiego 
i przełożony wspólnoty za-
konnej,  ks. Janusz Kamiński, 
proboszcz parafii pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa w Lubinie, ks. Mirosław 
Łobodziński, dyrektor Sale-
zjańskiego Ośrodka w Maria-
nówce oraz ojciec Artur, mi-

sjonarz z Kamerunu, wielo-
letni przyjaciel księdza Woj-
ciecha Skowrona, jeszcze 
z czasów nowicjatu.

Padło wiele ciepłych słów. 
Oprócz duszpasterzy i wier-
nych, za współpracę i zaan-
gażowanie dziękowali wójt 
Tadeusz Kielan oraz radna 
gminy Lubin Zofia Marcin-
kiewicz.

– Dziękuję za wszystko co 
było dobre w ciągu ostatnich 
lat, a było tego dobra bardzo 
dużo, zarówno w naszej wza-
jemnej współpracy, jak 
i w działaniach księdza pro-
boszcza na rzecz parafian 
i parafii, która rozciąga się 
na trzy miejscowości Osiek, 
Pieszków i Kłopotów. Myślę 
o tym, co wydarzyło się 
w sferze  materialnej, ale 
także duchowej, tak ważnej 
dla pogłębiania naszej wiary. 
Dziękuję za zaangażowanie 
i profesjonalizm podczas 
pełnionej posługi. Życzę 
zdrowia, siły do pracy, Bożej 
opieki i wielu łask Bożych 
oraz dalszych sukcesów 
przynajmniej tak spektaku-
larnych, jak te na terenie na-
szej gminy. Życzę również 
parafian z otwartym sercem, 
takich jak u nas – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

Ksiądz proboszcz Woj-
ciech Skowron 1 sierpnia 

rozpocznie po-
sługę kapłańską 

w jednej z częstochowskich 
parafii, gdzie będzie także 
nadzorował sprawy ekono-
miczne wspólnoty.

– Jakie to  było dziewięć lat? 
Szybkie, wyjątkowo, jakby 
wczoraj się zaczęło – śmieje 
się kapłan. – Niedawno wspo-
minaliśmy początki mojej po-
sługi. Jedna z parafianek, pani 
Antonina powiedziała mi wte-
dy, żebym trochę odpoczął, 
rozejrzał się, zaklimatyzował. 
Odpowiedziałem, że nie ma 
na co czekać, że dziewięć lat 
szybko zleci i… rzeczywiście 
zleciało. Będzie mi brakowało 
nabożeństw w moim stylu, 
czyli liturgicznie poprawnych, 
bo – tak jak wspomniał ksiądz 
dziekan – ja taką poprawnoś-
cią  liturgiczną trącę. Lubię 
trzymać się schematów. Bę-
dzie mi brakowało ludzi oczy-
wiście, bo bez nich nie ma 
Kościoła – mówi ksiądz Woj-
ciech Skowron.

To dzięki zaangażowaniu 
duchownego, po pięciu wie-
kach do kościoła w Osieku 
powrócił – w formie wiernej 
kopii – ołtarz w postaci 
„Tryptyku Świętych Dzie-
wic”, od wspólnoty Kościoła 
Zielonoświątkowego “Ana-
stasis” w Legnicy odkupione 
zostały, a następnie odre-
staurowane i zainstalowane 
oryginalne organy, wypro-
dukowane w 1890 roku, któ-
rych gra wzbogaca obecnie 
liturgię, wymienione zostały 

ławki, posadzka i stolarka 
oraz zagospodarowano poc-
mentarny teren przy kościele 
w Osieku, podlegający opie-
ce konserwatorskiej.

Wiele działo się także 
w kościołach filialnych. 
W Pieszkowie wykonano re-
nowację barokowego ołta-
rza, wymieniono stolarkę 
drzwiową i okienną, a w Kło-
potowie po 20 latach oficjal-
nie zakończona została bu-
dowa świątyni i nastąpił jej 

odbiór. Kościół został także 
gruntownie zmodernizowa-
ny. W obydwu miejscowoś-
ciach zainstalowane zostało 
ogrzewanie. To tylko część 
z długiej listy inwestycji zre-
alizowanych w latach 2012 – 
2020  na terenie parafii.

Od 1 sierpnia – zgodnie 
z decyzją przełożonych za-
konnych – funkcję probosz-
cza w parafii p. Chrystusa 
Króla w Osieku będzie pełnił 
ks. Jerzy Bachor – salezja-
nin, w parafii będzie posługi-
wał także drugi kapłan – ks. 
Władysław Biczysko. 

Dziewięcioletnią posługę w parafii w Osieku kończy ksiądz proboszcz Wojciech Skowron.

– Księże proboszczu, byłeś z nami w dniach radości i smutku, zawsze kiedy cię potrzebowaliśmy 
i pozostaniesz w naszych sercach. Zostawiasz po sobie wiele. To zarówno dzieła namacalne, widoczne, jak i te 
niewidoczne, tak ważne w naszej wierze - mówił Artur Michał Tórz, członek Rady Parafialnej.

SALEZJAŃSKA ZMIANA WARTY 
W PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W OSIEKU

Za współpracę i zaangażowanie dziękowali wójt 
Tadeusz Kielan oraz radna gminy Lubin Zofia 
Marcinkiewicz

Padło wiele ciepłych 
słów od wiernych.   



⁷OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Po covidowej przerwie wznowione 
zostały zebrania sprawozdawcze 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Lubin. W tym roku, oprócz 
podsumowania minionych dwunastu 
miesięcy, to także czas wyboru władz 
jednostek na kolejną pięcioletnią 
kadencję.  

W Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Księginicach perso-
nalnych rewolucji nie było. 
Prezesem jednostki ponow-
nie został druh Łukasz Ku-
rek, naczelnikiem Marcin 
Mamona, zastępcą naczelni-
ka Stanisław Poczynek, 
a skarbnikiem Irena Dwo-
rak. Nową osobą w zarządzie 
jest druhna Ewelina Poczy-
nek, która zastąpiła Pawła 
Cisaka.

W skład komisji rewizyjnej 
weszli Henryk Nogaj (prze-
wodniczący), Maciej Szpu-
larz (sekretarz) i Marcin Po-
czynek (członek).

Jednogłośnie udzielono 
zarządowi absolutorium za 
ubiegły rok, czego gratulo-
wali Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin, st. bryg. Ceza-
ry Olbryś, zastępca Komen-
danta Powiatowego PSP 
w Lubinie, dh Grzegorz Oba-
ra, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP 
RP w Lubinie oraz wicepre-
zes zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP Sta-
nisław Baraniak.

W 2020 roku OSP Księgi-
nice, należąca do Krajowego 
Systemu Ratowniczego-Gaś-
niczego uczestniczyła w 14 
akcjach ratowniczych w tym 
w gaszeniu pożarów –7  razy 

i w likwidacji miejscowych 
zagrożeń – 7 razy.

OSP GORZYCA
Zebranie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Gorzycy 
przebiegło bardzo sprawnie. 
Zarząd jednostki jednogłoś-
nie otrzymał absolutorium. 
Nie zmienił się również jego 
skład na kolejną kadencję. 

Prezesem został ponownie 
Mirosław Witkowski, na-
czelnikiem  Bartłomiej Paku-
ła, zastępcą naczelnika Ro-
bert Klimkowski, sekreta-

rzem Jacek Rębisz, a skarb-
nikiem Andrzej Jaszczyszyn. 

W skład komisji rewizyjnej 
weszli: Łukasz Gajdosz, 
Grzegorz Gorczakowski 
i  Marcin Olejnik.

W spotkaniu uczestniczył 
m.in. wójt gminy Lubin Ta-
deusz Kielan, Bogdan Ćwi-
kliński dowódca jednostki 
ratowniczo-gaśniczej PSP 
Lubin, Marek Maślej- Ko-
mendant Gminny OSP, pre-
zes zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP 
Grzegorz Obara oraz Jan 
Olejnik radny i sołtys Gorzy-
cy.

Jednostka z Gorzycy liczy 
sobie 26 członków w tym 4 
nowych, którzy przystąpili 
do służby w 2020 roku. Dru-
howie w ubiegłym roku 
uczestniczyli w sześciu wy-

jazdach, w tym pięć razy do 
gaszenia pożaru i jeden raz 
w akcji likwidacji miejsco-
wych zagrożeń.

OSP NIEMSTÓW
Także zarząd Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Niemsto-
wa jednogłośnie otrzymał 
absolutorium za rok 2020 
i w niemal identycznym skła-
dzie został powołany na ko-
lejną 5-letnią kadencję. OSP 
Niemstów to jedna z najpręż-
niej działających jednostek 

w gminie Lubin, która obok 
OSP Zimna Woda i Księgini-
ce jest od lat włączona w Kra-
jowy System Ratowniczo-
-Gaśniczy.

OSP Niemstów liczy 45 
strażaków oraz 15-osobową 
Młodzieżową Drużynę Po-
żarniczą, jedyną taką w gmi-
nie Lubin. Członkiem ten 

jednostki jest także wójt Ta-
deusz Kielan, który dzięku-
jąc strażakom za ciężką pra-
cę w okresie pandemii, jak co 
roku motywował ich do za-
chęcania kobiet do wstąpie-
nia w szeregi OSP.

- Jesteście jedną z najlep-
szych jednostek w regionie. 
Potwierdziło się to także 
w tych trudnych miesiącach, 
kiedy wspieraliście gminę 
w dostarczaniu osobom naj-
bardziej potrzebującym 
środków dezynfekujących 

i zabezpieczających. Dzięku-
ję wam za codzienną trudną 
pracę i poczucie bezpieczeń-
stwa, które nam gwarantuje-
cie. Życzę wam przede 
wszystkim dużo zdrowia, ale 
także siły i satysfakcji. Liczę 
także na to, że w kolejnych 
latach Niemstów wzbogaci 
się o kobiecą drużynę ochot-
niczek-  mówił wójt Tadeusz 
Kielan.

Do tych podziękowań, 
gratulacji i życzeń dołączył 

się także Norbert Gra-
bowski przewodniczący Ra-
dy Gminy Lubin, Cezary Ol-
bryś z-ca komendanta PSP 
w Lubinie, Magdalena Du-
bińska dyrektor Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin, An-
drzej Olek radny oraz Józef 
Kostanowicz sołtys Niemsto-
wa.

W ubiegłym roku OSP 
Niemstów była wzywana 33 
razy, w tym gaszono 14 poża-
rów, likwidowano 17 miej-

scowych zagrożeń i odnoto-
wano 2 fałszywe alarmy. Pięć 
razy wyjeżdżano poza teren 
gminy. Najczęściej, bo a z 22 
razy w akcjach uczestniczył 
Michał Mościwski, w 20 wy-
jazdach brał udział Tomasz 
Noga.

Odznaczenia  przyznane 
w roku 2020 wręczał wójt i z-
-ca komendanta PSP. Złoty 
medal za zasługi dla pożarni-
ctwa otrzymał Tomasz Noga 
i Zbigniew Gonet. Srebrny 

medal odebrali: Dawid Żołę-
dziewski, Kamil Forościej 
i Tomasz Kostanowicz. Brą-
zowym medalem nagrodzo-
no Michała Mościwskiego.  

W skład zarządu OSP Nie-
mstów na kolejną 5-letnią 
kadencję weszli: Marek Ma-
ślej – prezes, Tomasz Noga 
wiceprezes-naczelnik, Łu-
kasz Gierczak – wiceprezes, 
Kamil Forościej- z-ca naczel-
nika, Tomasz Kostanowicz – 
sekretarz, jako nowy  skarb-
nik- Michał Mościwski i no-
wy gospodarz – Marcin Cze-
leń.

W skład komisji rewizyjnej 
wybrano: Łukasz Polewczyk, 
Łukasz Moroch i Dawid Ko-
walski.

Warto przypomnieć, że 
w przyszłym roku OSP Nie-
mstów będzie obchodzić 
75-lecie.  

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
OSP KSIĘGINICE, GORZYCA I NIEMSTÓW 

- DZIĘKUJĘ WAM ZA CODZIENNĄ TRUDNĄ PRACĘ I POCZU-
CIE BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE NAM GWARANTUJECIE. ŻY-
CZĘ WAM PRZEDE WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA, ALE TAKŻE 
SIŁY I SATYSFAKCJI – MÓWIŁ WÓJT TADEUSZ KIELAN

Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze ma już za sobą także 
OSP Szklary Górne. Prezesem 
jednostki ponownie został Jan 
Zelek, wiceprezesem 
i naczelnikiem Roman Kosacz, 
wiceprezesem Jan Oborski, 
sekretarzem Piotr Charchal, 
a skarbnikiem Patryk Saja.
W skład komisji rewizyjnej 
weszli Filip Śmieiński Mariusz 
Charymski i Dariusz Błauciak. 

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał 
m.in. Tomasz Noga z OSP Niemstów 

OSP Gorzyca

OSP Księginice



⁸ NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

Podczas tegorocznej Nocy 
Świętojańskiej nie zabrakło 
konkursów, które na stałe wpisały się 
w tę wyjątkową, plenerową imprezę. 
Jury wybierało najładniejsze wianki, 
pojazdy i przebrania świętojańskie.

Rozpoczęliśmy barwnym 
korowodem tematycznych 
pojazdów, które później sta-
nęły w konkursowe szranki. 
Atrakcją była też przejażdżka 
traktorem i wozem. Nie za-
wiedli licznie przybyli uczest-
nicy imprezy, którzy zadbali 
o tematyczne akcenty. Wielu 
z nich zaprezentowało się 

w przepięknych wiankach 
i oryginalnych strojach.

Po raz pierwszy odbył się 
plener malarski, pod hasłem 
„Kwiat Paproci”. Artyści, na 
co dzień kształcący się pod-
czas warsztatów plastycz-
nych w Pieszkowie stworzyli 
przepiękne prace, które na 
zakończenie pleneru mogli 

podziwiać wszyscy uczestni-
cy imprezy.

Jak w poprzednich edy-
cjach ogromną  popularnoś-
cią cieszyły się warsztaty ar-
tystyczne. Można było zrobić 
łapacze snów oraz ulepić ce-
ramiczne cuda, które później 
spektakularnie wypalane by-
ły techniką raku, pochodzącą 
z  XVI-wiecznej Japonii.

Na scenie tegorocznej im-
prezy zagościły zespoły 
Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin, prezentując tematyczny 
repertuar. Przepiękne kon-
certowały Osieczanki, zespół 
Lejdis i Siedlecka Nuta oraz 
Rozśpiewane Pastuszki. 
Grupa młodych artystów 

z Gogołowic przygotowała 
specjalnie na tę okazję po-
nadgodzinny występ, który 
zakończył się bisami zachwy-
conej publiczności. Była to 
pierwsza okazja do wspólne-
go spotkania i pośpiewania 
po pandemicznej przerwie. 
Nad stroną techniczną, pro-
fesjonalnym nagłośnieniem 

czuwał 
Marek 

Klisowski, 
na co dzień 

instruktor zespo-
łu Rozśpiewane Pa-

stuszki.
– Czuć było tę niezwykłą 

radość i energię od członków 
zespołów i uczestników war-
sztatów. Cieszę się, że po tak 
długiej przerwie mogliśmy 
się spotkać, razem święto-
wać, a przede wszystkim nie 
zniknął zapał i chęć tworze-
nia – mówi Magdalena Du-

bińska, dyrektor Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin.

Nie mogło zabraknąć  po-
loneza i tańców integracyj-
nych na trawie w wykonaniu 
wszystkich uczestników im-
prezy oraz  puszczania wian-
ków rzeką Czarna Woda. Do 
poszukiwania kwiatu papro-
ci zgłosiły się trzy grupy 
śmiałków. Zwycięzcami zo-
stała grupa Pastuszków z Go-
gołowic.

Widowiskowy taniec ognia 
był tradycyjną kulminacją 
XII Nocy Świętojańskiej. Ko-

bieca grupa z Zielonej  Góry 
oczarowała uczestników ory-
ginalnym spektaklem.

Noc Świętojańska odbyła 
się dzięki gościnie i nieoce-
nionej pomocy sołtysa, Cze-
sława Niemca, Stowarzysze-
nia Bukowna Wczoraj i Dziś 
oraz mieszkańców Bukow-
nej. Tradycyjnie mogliśmy li-
czyć na wsparcie OSP z Zim-
nej Wody.

Trudnego zadania ocenia-
nia konkursowych prac w te-
gorocznej edycji podjęły się 
Marzena Kosydor, skarbnik 
gminy, radna Joanna Pie-
truszka oraz Renata 
Jędrak,  sołtys Pieszkowa.BYŁA TO PIERWSZA OKAZJA DO WSPÓLNEGO SPOTKANIA

I POŚPIEWANIA PO PANDEMICZNEJ PRZERWIE. 

Malownicza Bukowna, niewielka miejscowość w naszej gminie znów przypomniała o pięknej 
tradycji  starosłowiańskiego święta Nocy Kupały, które związane było z letnim przesileniem Słońca.  

POSZUKIWANIE 
„KWIATU PAPROCI” 
W BUKOWNEJ

Po raz pierwszy odbył się plener malarski, pod hasłem „Kwiat Paproci”.

Był także polonez i tańce integracyjne na trawie 
w wykonaniu wszystkich uczestników imprezy

Ogromną  popularnością cieszyły się 
warsztaty artystyczne



⁹NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

bieca grupa z Zielonej  Góry 
oczarowała uczestników ory-
ginalnym spektaklem.

Noc Świętojańska odbyła 
się dzięki gościnie i nieoce-
nionej pomocy sołtysa, Cze-
sława Niemca, Stowarzysze-
nia Bukowna Wczoraj i Dziś 
oraz mieszkańców Bukow-
nej. Tradycyjnie mogliśmy li-
czyć na wsparcie OSP z Zim-
nej Wody.

Trudnego zadania ocenia-
nia konkursowych prac w te-
gorocznej edycji podjęły się 
Marzena Kosydor, skarbnik 
gminy, radna Joanna Pie-
truszka oraz Renata 
Jędrak,  sołtys Pieszkowa.

NAGRODY W KONKURSIE 
„POJAZD BYLE CO”
DZIECI:
  Nadia Kacperska  za pojazd „ 

Świętojańska hulajnoga”
  Piotr Jaromin za pojazd 

„Odrzutowiec Świętojański”
DOROŚLI I RODZINY:
  Agata Rudnicka i Szymon Szulda  

za pojazd „Łowca Wiedźmy”
  Ewa Jaromin za pojazd 

„Przesyłka Świętojańska”
  Iwona, Łukasz i Grzegorz Bąbka 

za pojazd „Leśny szałas”
 
KONKURS
„ŚWIĘTOJAŃSKIE 
PRZEBRANIE” 
DZIECI:
  I miejsce Szymon Szulda
  II miejsce Łukasz Bąbka i zespół 

Pastuszki
DOROŚLI:
  I miejsce Iwona Bąbka
  II miejsce Jolanta Bartosiewicz
  III miejsce Agata Rudnicka, 

Wioletta Kiliman, Danuta 
Klisowska i Wiktor Dziurman.

KONKURS 
„NAJPIĘKNIJESZY 
WIANEK” 
  I miejsce Agata Rudnicka 

i Szymon Szulda
  II miejsce Anna Socha I Paulina 

Socha
  III miejsce Lila Iskierska, Wioletta 

Kiliman, Osieczanki, Natalia 
Kopcza, Iwona Bąbka, Alicja 
Mączyńska, Łukasz Bąbka, 
Grzegorz Bąbka, Danuta 
Klisowska i zespół Pastuszki: 
Aleksandra Klisowska, Martyna 
Srebrniak, Amelia Kościelniak, 
Milena Broda, Daria Kot, Wiktoria 
Polańska i Maja Klisowska oraz 
Grupa Teatralna „Wieczorową 
Porą”.  



¹⁰ DUMNI Z  MIESZKAŃCÓW

Nieformalna grupa 
z Pieszkowa pod nazwą 
„Szydełkowa Reaktywacja” 
wzięła udział w XII Lokal-
nym Konkursie Grantowym 
„Działaj lokalnie i ekolo-
gicznie” i pozyskała pienią-
dze na realizację projektu 
społecznego „ Kordonkowy 
Szlak”. Będzie to duże 
przedsięwzięcie na terenie 
gminy Lubin angażujące za-
równo amatorki robótek 
ręcznych na szydełku, jak 
i miłośników nordic walking 

oraz jazdy na rowerze. 
 Działania będą polegały na 

stworzeniu szlaku rowerowe-
go na trasie Pieszków - las 
Gorzelin - Osiek, który zosta-
nie oznaczony powstałymi na 
warsztatach szydełkowania, 
kolorowymi opaskami na 
drzewach. Punktem kulmina-
cyjnym projektu ma być prze-
jażdżka lub przemarsz z kij-
kami po nowo wytyczonym 
Kordonkowym Szlaku, za-
kończone uroczystym poczę-
stunkiem na mecie. Dodatko-

wo w miejscowości Pieszków, 
przy skrzyżowaniu drogi po-
wiatowej z gminną, ma stanąć 
turystyczna tablica informa-
cyjna. 

Swoje wsparcie w realizację 
projektu zaoferowała od razu 
grupa seniorów gminy Lubin.

- Dziękujemy seniorom za 
tak szybką i spontaniczną re-
akcję. W imieniu liderek gru-
py nieformalnej z Pieszkowa 
dziękujemy także pracowni-
kom Fundacji Wrzosowa Ka-
rina za merytoryczne wspar-

cie oraz wójtowi oraz leśni-
czemu z Raszówki za wyraże-
nie zgody na przeprowadze-
nie tych artystycznych dzia-
łań na terenach należących 
do gminy Lubin i lasach leś-
nictwa- mówi Renata Jędrak, 
sołtys Pieszkowa. 

Projekt finansowany jest 
ze środków programu Dzia-
łaj Lokalnie Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii 
w Polsce.   

Kordonkowy szlak na trasie Pieszków, las Gorzelin i Osiek 

Nie mają wykształcenia muzycznego, 
ale wystarczył pomysł i okazało 
się, że lubią śpiewać, występować 
a nawet pisać nowe piosenki. Daje 
im to dużo przyjemności, a swoimi 
występami przekazują tę radość 
także słuchaczom. Zespół wokalny 
Siedlecka Nuta obchodzi 10-lecie 
i z tej okazji zorganizowano specjalny 
występ. 

10 lat temu,  dokładnie 
21 kwietnia 2011 roku z ini-
cjatywy ówczesnej sołtys Da-
nuty Nożewskiej i Marii Galu-
by,  zorganizowano pierwsze 
spotkanie osób chętnych do 
śpiewania w zespole. Już mie-
siąc później z okazji Dnia Mat-
ki grupa Siedlecka Nuta miała 
pierwszy publiczny występ 
w Siedlcach.

- Na początku śpiewaliśmy 
ogólnie znane piosenki jak na 
przykład „Gdybym miał gita-
rę”. Dziś mamy bardzo szeroki 
repertuar. To kolędy, pieśni 
kresowe, kościelne, wojskowe, 
biesiadne, ludowe, czy też 
szanty. Mamy też piosenki 
własnego autorstwa.  Przed 
publicznością wykonaliśmy już 
176 utworów, w tym kilkana-
ście utworów obcojęzycznych 
– mówi Waldemar Domowicz, 
który wraz z żoną Ewą śpiewa 
w zespole od samego początku 
i prowadzi jego kronikę.

Siedlecka Nuta ma za sobą 
172 występy. Nie licząc kon-
certu jubileuszowego, ostat-
nio śpiewała podczas Nocy 

Świętojańskiej, gdzie zapre-
zentowano specjalny utwór 
autorstwa sołtysa Stanisława 
Ryńca, opowiadający o uro-
kach miejscowości Bukowna 
z gminy Lubin, gdzie od lat 
w czerwcu poszukuje się kwia-
tu paproci. 

- Zespół odnosi bardzo du-
żo sukcesów, promuje naszą 
gminę, wspiera bardzo wiele 
inicjatyw i aktywnie uczestni-

czy w różnych  przedsięwzię-
ciach.  Promując Siedlce orga-
nizuje także coroczne Święto 
Pieczonego Ziemniaka. Jest 
laureatem tytułu Anioła Kul-
tury i Animatora Kultury Gmi-
ny Lubin – mówi Magdalena 
Dubińska, dyrektor Ośrodka 
Kultury Gminy Lubin.

OKGL patronuje grupie 
fundując m.in. stroje, udo-
stępniając świetlice, niezbęd-

ny sprzęt, akompaniament 
czy też instruktora, którym od 
początku jest Wojciech Woj-
tałowicz.

- Instruktor nie bardzo wie-
rzył na początku w powodze-
nie naszego zespołu- wspomi-
na ze śmiechem Ewa Domo-
wicz. – A my tak się do tego 
śpiewania garniemy, że nawet 
w czasie pandemii, zachowu-
jąc zasady bezpieczeństwa 

spotykaliśmy się na próbach 
w parku, zyskując dodatko-
wych słuchaczy. 

- Jestem dumna z naszego ju-
bileuszu. Dajemy sobie i innym 
bardzo dużo radości. Śpiewając 
przekazujemy  swoje uczucia – 
mówi Maria Galuba

Gratulacje  z okazji 10-lecia 
składał członkom zespołu m.
in. wójt Tadeusz Kielan, Nor-
bert Grabowski przewodni-

czący Rady Gminy Lubin, 
Wojciech Dziwiński radny 
Powiatu Lubińskiego i ksiądz 
proboszcz Tadeusz Żurek. 

- Włączając się w działania 
artystyczne na wielu niwach, 
a często je aranżując, Siedle-
cka Nuta wnosi istotny wkład 
w tworzenie urozmaiconej 
przestrzeni kulturowej naszej 
Małej Ojczyzny. Cieszę się, że 
zespół swoją działalnością 
przyczynia się do kultywowa-
nia tradycji i jest obecny w ży-
ciu kulturalnym i społecznym 
naszej gminy, godnie ją repre-
zentując podczas licznych wy-
stępów także poza jej granica-

mi. Dzięki waszej działalności 
rozkwitł optymizm i radość, 
które obecne są w każdym 
przejawie funkcjonowania ze-
społu i udzielają się nam 
wszystkim – mówił Tadeusz 
Kielan.  

Z okazji jubileuszu był tak-
że tradycyjny tort z imionami  
11 członków zespołu i in-
struktora, toast oraz życzenia 
100 lat!

Był okolicznościowy tort, szampan i ogrom dobrych życzeń! 

LAT ZESPOŁU 
WOKALNEGO 
SIEDLECKA NUTA10 SIEDLECKA NUTASIEDLECKA NUTA

Siedlecka Nuta ma za sobą 172 występy.

Dzięki waszej działalności rozkwitł optymizm 
i radość, które obecne są w każdym przejawie 
funkcjonowania zespołu i udzielają się nam 
wszystkim – mówił Tadeusz Kielan. Wśród gości jubileuszu był m.in. ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek. 
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Nasze 
przedszkolaki 
skradły serca 
publiczności 
na festiwalu  
Wielki sukces przedszkolaków z grupy I lubińskiego Oddziału 
Zamiejscowego Gminnego Przedszkola w Raszówce. Maluchy 
wyśpiewały i wytańczyły wyróżnienie podczas I Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej ,,Dziecięce Brzmienie” organizowanego przez Centrum 
Działań Twórczych Lubinie.
Zauważenie przez jurorów zapewniło im brawurowe wykonanie piosenki 
,,Muzykanci-Konszabelanci”. Maluchy z gminnego przedszkola zdobyły 
wyróżnienie wśród 12 reprezentacji innych przedszkoli.  Młodzi artyści 
skradli serca publiczności i wywołali wzruszenie na twarzach rodziców 
i nauczycielek. Przedszkolaki przegotowywały się i występowały pod 
okiem Klaudii Lubryki i Barbary Szkolnickiej. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim zaangażowanym w to wyjątkowe wydarzenie.

W szkołach Gminy Lu-
bin już trwają przygotowa-
nia do pracy w nowym roku 
szkolnym.

Nową propozycję dla swo-
ich uczniów będzie miała 
Szkoła Podstawowa w Krze-
czynie Wielkim, w której 
od  września 2021 r. realizo-
wany będzie program „#Su-
perkoderzy”  finansowany 
przez fundację Orange. 
W kwietniu 2021 r. nauczy-
ciele tej szkoły opracowali 
projekt i złożyli wniosek do 
fundacji, która rozpatrzyła 
go pozytywnie, w wyniku 

czego podpisano umowę 
o współpracy. Umowa zakła-
da przekazanie dla szkoły 
dotacji na realizację progra-
mu oraz doposażenie w nie-
zbędne pomoce.

„#Superkoderzy”  to 
10-miesięczny cykl zajęć 
dla klas 4-8 szkół podsta-
wowych. To nauka pod-
staw programowania, ro-
botyki i wielka lekcja 
o tym, że nowe technolo-
gie to nie tylko rozrywka 
i gry, ale możliwość zdoby-
wania kompetencji, które 
będą bardzo przydatne 
w przyszłości.

W ramach realizacji pro-
gramu nowe kompetencje 
zyskają także nauczyciele, 
którzy przejdą cykl szkoleń 
przygotowujących do reali-
zacji projektu.

Głównym założeniem pro-
gramu jest  rozwijanie wśród 

uczniów  kreatywności, 
umiejętności logicznego 
myślenia i pracy w zespole. 
Dzieci będą  uczyły  się ko-
dowania nie tylko na infor-
matyce, ale też na  innych 
zajęciach i przedmiotach re-
alizowanych w szkole.

#SUPERKODERZY 

W Krzeczynie Wielkim 
przeprowadzono cykl weekendowych 
spotkań podczas których uczono 
właściwego budowania relacji.  
Warsztaty tak się spodobały, że nie 
jest wykluczone, że będą realizowane  
także w przyszłym roku szkolnym.

Szkoła Podstawowa 
w Krzeczynie Wielkim, we 
współpracy z Gminną Komi-
sją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych  poza 
działaniami skierowanymi 
bezpośrednio do uczniów, 
którzy wrócili do placówki 
po wielomiesięcznym na-
uczaniu zdalnym,  skupiła 
się również na  pomocy ich 
rodzicom w tym zakresie.  

W czerwcu odbyła się tam 
realizacja Programu „Szko-
ła dla Rodziców i wycho-
wawców”. Był to cykl week-
endowych spotkań dla ro-
dziców z wykwalifikowany-
mi trenerami zewnętrznymi,  
w ramach których rozma-

wiano i ćwiczono umiejętno-
ści dotyczące budowania re-
lacji miedzy dzieckiem a ro-
dzicem. 

Tematyka zajęć podzielo-
na była na trzy moduły i  do-

tyczyła: I moduł- nauki 
umiejętności rozpoznawa-
nia i rozmawiania o uczu-
ciach, stawiania jasnych 
granic i wymagań, zachęca-
nia dzieci do współpracy, 
wspierania samodzielności 
dzieci i  rozwiązywania 
problemów i konfliktów. 
II moduł- nauki radzenia so-
bie z trudnymi uczuciami 
dzieci (np. zazdrością mię-
dzy rodzeństwem) i sposo-
bów interwencji w sytua-
cjach kłótni i konfliktów 
między dziećmi. III moduł- 
to wiedza  rodziców w zakre-

sie etapów rozwoju emocjo-
nalno – społecznego nasto-
latka oraz potrzeb i proble-
mów wieku dorastania (m.
in. potrzeba akceptacji i de-
cydowania o sobie). 

Wszystkie zajęcia prowa-
dzone były metodami war-
sztatowymi i angażującymi 
rodziców do aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach,  
co przełożyło się na zdobytą 
szeroką ich wiedzę  w oma-
wianym zakresie. Sami 
uczestnicy podkreślają wiel-
ką wartość zaproponowa-
nych w szkole warsztatów 
i jak mówią: nabyli wiele  
ciekawych i ważnych umie-
jętności dotyczących pracy 
i budowania relacji ze swoi-
mi dziećmi.  

W rozmowach z dyrekto-
rem szkoły, rodzice uczest-
niczący w zajęciach  po-
twierdzili przydatność ta-
kich spotkań i  równocześnie 
przekazali wniosek, że warto 
aby w szkole takie działania 
odbywały się częściej i cy-
klicznie.  

Wakacje w pełni, jednak warto choć na chwilę powrócić do projektu, który 
zrealizowała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim. 

SZKOŁA DLA RODZICÓW 
I WYCHOWAWCÓW  
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KATARZYNA GRABOWSKA
Katarzyna Grabowska jest sołtysem Goli od dwóch 

lat. Prywatnie jest mamą dwóch córek i aktywną 
zawodowo kobietą.

- Mieszkańcy sołectwa Gola zaproponowali 
mi piastowanie tej funkcji a ja się zgodziłam. 

Moja poprzedniczka Izabela Dydak – Rud 
była świetna w tej roli. Mam nadzieję, że 
będę w stanie jej dorównać.  Wspiera 
mnie i jak mało kto rozumie problemy 
z jakimi muszą zmagać się sołtysi - mó-
wi Katarzyna Grabowska.

Katarzyna Grabowska jest sołtysem, 
który stara się być blisko swoich miesz-

kańców.
- Kontaktuję się z mieszkańcami  za-

zwyczaj telefonicznie lub  sms-owo , a jak 
jest to możliwe to osobiście. Wszelkie 

problemy rozwiązujemy wspólnie. Staram 
się zawsze być pomocna, jest to pomoc czysto 

sąsiedzka- mówi  Katarzyna Grabowska.
Sołtys Goli zapytana o to jak spędza wolny czas 

opowiada:
- Ostatnio moją pasją jest jazda na rowerze, spędzamy miło czas 

jeżdżąc po terenach naszego powiatu. Z wielką pasją chodzę po lasach z kijkami do nordic wal-
king. Mieszkamy  w miejscowości, która jest otoczona lasami więc mamy duży kontakt z przyrodą. 
Jest to mała wioska, o którą dbają mieszkańcy.  Zbieramy śmieci porzucone przy drodze lub wyrzu-
cone w lesie. Przykro jest patrzeć na porzucone śmieci, przecież  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych jest dostępny dla wszystkich mieszkańców i jest bezpłatny. Choć Gola jest jed-
ną z mniejszych miejscowości w naszej gminie dzieje się tam bardzo dużo. Integrujemy się jak jest 
to tylko możliwe. 

-  Naszym największym utrapieniem  jest droga dojazdowa do Goli. Ale w sołectwie poczyniono 
wiele inwestycji. W ostatnich latach powstały drogi dojazdowe do domów, lampy oświetleniowe, 
wiaty przystankowe. Pieniądze z funduszu sołeckiego inwestowane są w świetlicę wiejską, która 
jest wyremontowana i wyposażamy ją w nowe naczynia, sprzęt, obrusy, zasłony itp. Zamontowany  
został monitoring na obiekcie, powstała  nowa siłownia plenerowa.  Współpracuję z Radą Sołecką, 
wszystko jest z nią uzgadniane i z tego miejsca  chciałabym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy czynnie wspierają mnie w pełnieniu obowiązków sołtysa wsi- mówi z uśmie-
chem Katarzyna Grabowska.

 

LILIĘ CHUDY 
Czerniec w 2019 roku przywitał nowego sołtysa- Lilię Chudy, która od 31 lat mieszka w wiosce. 
- Za namową znajomych i mieszkańców zdecydowałam się startować na sołtysa. Udało mi się 

wygrać i mogę teraz z dumą mówić, że jestem sołtysem. Mój teść 32 lata był sołtysem Czerńca 
i bardzo dużo nauczyło mnie obserwowanie jego poczynań. Byłam też dwie kadencje w radzie sołe-
ckiej, więc trochę podpatrzyłam jak to wygląda od środka. Można powiedzieć, że poszłam po ro-
dzinie- śmieje się Lilia Chudy. 

Na co dzień sołtys pracuje w Szkole Podstawowej w Siedlcach w administracji. Wolne chwile 
spędza z wnuczkiem Stasiem. 

- Nie mam za wiele wolnego czasu, bo oprócz pracy w szkole pomagam w gospodarstwie rolnym 
mojego męża. Zajmuję się domem, pracą, gospodarstwem. Jednak znajduję zawsze czas na różne 
spotkania integracyjne czy imprezy wioskowe. Właśnie tak odpoczywam. Uwielbiam robić prze-
twory na zimę, akurat teraz jest czas na wiśnie i siedzę w słoikach i dżemach- mówi z uśmiechem 
sołtys.

Razem ze strażakami i radą sołecką zorganizowała Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Seniora, Chło-
paka, Sprzątanie Świata, Sylwestra. Prężnie działające koło gospodyń wiejskich również wiele 
wnosi w życie wioski. 

- Co roku razem pleciemy wieniec dożynkowy. Z funduszu sołeckiego mamy wiatę, w której bę-
dziemy organizować  imprezy. Z kołem gospodyń kiedyś stworzyłyśmy nasze rondo, o które do dzi-
siaj dbamy i staramy się by nie zostało zapomniane, bo wiele pracy kosztowało nas uporządkowa-
nie tego miejsca- mówi Lilia Chudy 

W Czerńcu dużo się działo dopóki nie było pandemii. 
Jak mówi sołtys praca z mieszkańcami to sama przy-
jemność. 

- Bardzo dobrze współpracuje mi się z naszą  
radą sołecką ,radną i strażakami. Gdyby nie 
oni, nie odbyłoby się wiele imprez. Kiedy 
jest potrzeba pomaga nam też nasz pro-
boszcz, który dobrą radą i pomocną dło-
nią zawsze się przysłuży. Nie mogę na-
rzekać na naszą wioskę, bo kiedy jest ja-
kiś problem zawsze znajdują się osoby, 
które go rozwiążą i dodadzą coś od sie-
bie.Chciałabym podziękować mieszkań-
com za życzliwość i pomoc. Bardzo do-
brze nam się też współpracuje z naszą 
gminą.

W gminie Lubin jest 31 sołectw, na których czele stoją sołtysi wspierani przez rady sołeckie. Codziennie angażują 
się w życie wsi, pomagają mieszkańcom i dbają o coraz lepsze warunki i  komfort mieszkania na wsi. Do ich 

zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, 
inspirowanie działań o charakterze lokalnym. Co miesiąc przedstawiamy kolejno ich sylwetki.

TWÓJ SĄSIAD – SOŁTYS 
SOŁTYS 

GOLI
SOŁTYS 

CZERŃCA

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. Obowiązkową formą jest sa-
mospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wy-
wiad z rachmistrzem.

Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi 
nie można odmówić realizacji spisu.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Uruchomiona została infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia 
działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy w Lubi-
nie pod numerami telefonów: 76 840 31 03 lub 76 840 31 44, gdzie utworzone zostało specjalne sta-
nowisko spisowe.

Narodowy Spis Powszechny potrwa do 30 września. 

Obowiązkowy, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
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Każdego dnia 
w sieci pojawiają 
się miliony zdjęć. 
Fotografie stały 
się produktem 
masowym. Nie 
zawsze jednak 
tak było. Aparat 
fotograficzny 
był przedmiotem 
marzeń, dla wielu 
niedoścignionym. 
Podobnie było 
z telefonem, choć 
dziś - w czasach 
ogólnie 
dostępnych 
i powszechnych 
„komórek” 
-  trudno w to 
uwierzyć. 

W tym wydaniu „Wiado-
mości Gminnych” prezentu-
jemy kolejną część wystawy 
„Gmina Lubin – wczoraj 
i dziś”, w której zabierzemy 
Państwa do świata – można 
powiedzieć – zapomnianych 
sprzętów: szlachetnych apa-
ratów fotograficznych i tele-
fonów z tarczą. 

Pierwszy trwały obraz o na-
zwie „View from the Window 
at Le Gras” wyprodukowany 
został przez francuskiego wy-
nalazcę Josepha-
-Nicéphore’a Niépce’a w 1826 
roku. Przedstawia widok 
z okna pierwszego fotografa 
na miasteczko Saint-Loup-
-de-Varennes we wschodniej 
Francji. O tego momentu roz-
poczęła się ewolucja aparatu 
fotograficznego. 

- Co to takiego aparat foto-
graficzny? – pytają najmłod-

si. Rezygnujemy z kompak-
towych aparatów na korzyść 
lepszej jakości telefonów ko-
mórkowych, które mamy 
pod ręką non stop. Dzięki te-
mu możemy utrwalać na 
zdjęciach to, co ważne. Nie 
dość tego kompaktowy apa-
rat cyfrowy nie może po-
chwalić się natychmiasto-

wym dostępem 
do mediów społecz-
nościowych, więc zdjęcia nie 
trafią „od razu” na Facebo-
ok, Twitter czy Instagram. 
Dlatego cyfrówki przegrywa-
ją z aparatami w telefonach.

A jednak, to właśnie te za-
pomniane aparaty utrwaliły 
najważniejsze wydarzenia 
w historii i zatrzymały w cza-
sie wyjątkowe, rodzinne wy-
darzenia. 

- Najstarsze polskie i ra-
dzieckie aparaty fotograficz-
ne: Druh, Ami, Smiena czy 
Zorka były spełnieniem ma-
rzeń wielu osób z mojego po-
kolenia. Najczęściej dosta-
waliśmy je z okazji komunii 
świętej. To najlepsze aparaty 
poprzedzające pojawienie 
się lustrzanek. Zdjęć nie ro-
biono wówczas masowo. 
Trzeba było przymierzyć, 
wyostrzyć i dopiero pstryk-

nąć. Pikanterii dodawał czas 
ich wywoływania w fotogra-
ficznej ciemni. Radość z tych 
paru czarno-białych odbitek 
była ogromna i nieporówny-
walna do tej, której dziś do-
starczają nam zdjęcia, zapi-
sane w pamięci naszych tele-
fonów – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt gminy Lubin, który 
przekazał większość foto-
graficznych eksponatów do 
gminnego muzeum. 

Ta część ekspozycji, to 
także wyjątkowe aparaty te-
lefoniczne. Zachwycają, in-
trygują i skłaniają do reflek-
sji. Ileż ważnych informacji 
przekazano za ich pośredni-
ctwem? 

Przekonajcie się Państwo 
sami. Zapraszamy do obej-
rzenia wystawy. Jest napraw-
dę wyjątkowa: Ośrodek Kul-
tury Gminy Lubin, ul. Księ-
cia Ludwika I nr 3.  

NASZA WYSTAWA

 Błonnik pomaga organizmowi trawić pokarm. Znajduje się w warzy-
wach, pełnych ziarnach i owocach.
  Niskie spożycie omega-3 wiąże się z niższym IQ, depresją, różnymi 

zaburzeniami psychicznymi, chorobami serca i wieloma innymi po-
ważnymi chorobami.

  Witaminy pomagają Twojemu organizmowi zachować zdrowie i zwal-
czać choroby. Witaminy znajdują się w owocach i warzywach.

  Żółtka jaj mają znacznie więcej składników odżywczych niż białka.
  Przeciętny Amerykanin spożywa ponad 3000 miligramów soli każde-

go dnia. Jest to o 700 mg więcej niż górna granica zalecana dla więk-
szości ludzi.

  Banany to nie jedyne owoce z potasem. Awokado ma dwa razy więcej 
potasu niż banany i jest bogate w jednonienasycone tłuszcze, które 
łatwo spalają się jako energia.

  Białko, które znajduje się w mięsie, produktach mlecznych, fasoli i ry-
bach, buduje mięśnie i naprawia uszkodzenia w Twoim ciele.

  Jedz dużo owoców i warzyw. Zaleca się spożycie co najmniej 5 porcji 
różnych owoców i warzyw dziennie. Mogą one być świeże, mrożone, 
konserwowane lub suszone. Porcja świeżych, konserwowanych lub 
mrożonych owoców i warzyw wynosi 80 g. Porcja suszonych owoców 
wynosi 30g.

  Twoja skóra ciężko pracuje. Jest nie tylko największym organem w or-
ganizmie, ale także broni się przed chorobami i infekcjami, reguluje 
Twoją temperaturę i wspomaga produkcję witamin.

  Pomidory nie powinny być przechowywane w lodówce, ponieważ tra-
cą swój smak.

  Zjedz więcej ryb, w tym porcję tłustych ryb. Ryby są dobrym źródłem 
białka i zawierają wiele witamin i minerałów. Staraj się jeść co najmniej 
2 porcje ryb tygodniowo, w tym co najmniej 1 porcję ryb tłustych. 

CZY WIECIE, ŻE… CIEKAWOSTKI O ZDROWYM  ODŻYWIANIU 

Aparaty fotograficzne i telefony „z duszą” na wystawie „Gmina Lubin – wczoraj i dziś” 

- CO TO TAKIEGO APARAT FOTOGRAFICZNY? – PYTAJĄ NAJMŁOD-
SI. REZYGNUJEMY Z KOMPAKTOWYCH APARATÓW NA KORZYŚĆ 
LEPSZEJ JAKOŚCI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, A JEDNAK TO 
WŁAŚNIE TE ZAPOMNIANE APARATY UTRWALIŁY NAJWAŻNIEJSZE 
WYDARZENIA W HISTORII I ZATRZYMAŁY W CZASIE WYJĄTKOWE, 
RODZINNE WYDARZENIA.  

MARZENIA Z PRZESZŁOŚCI 

Zorka, prezentowana 
na wystawie – to 
legendarny aparat, 
bohater jednej ze 
scen „Rejsu” Marka 
Piwowskiego.  



¹⁴ STRONA SENIORA

Rywalizacja przebiegała w sportowej 
i rodzinnej atmosferze, nikogo nie 
trzeba było namawiać do udziału 
w poszczególnych konkurencjach. 
A trochę się zadziało: turnieje, 
konkurencje z przymrużeniem 
oka, występy oraz konkurs na 
najciekawsze nakrycie głowy.

Tradycją tych spotkań 
są widowiskowe konku-
rencje sportowe przepro-
wadzane przez Jana Ha-
wrysza, mieszkańca Go-
rzycy, które rozbawiły nie 
tylko uczestników  ale ca-
łą widownię. Można było 
wziąć udział w rzucie 
wałkiem czy wieloboju 
gumowym butem.

Nowością tegorocz-
nych zmagań był turniej 
w bulle. Kilkudziesięciu 
mieszkańców stoczyło 
pojedynki indywidualne 
i grupowe. Rozgrywki by-

ły emocjonujące, wielu 
odkryło w sobie talent do 
uprawiania tej dyscypliny.

– Świetna gra , w po-
niedziałek jadę kupić 
bulle i będę grać rodzin-
nie w ogródku – mówi 
zachwycona uczestnicz-
ka, która po raz pierwszy 
miała okazję zapoznać 
się z tradycyjną francu-
ską grą towarzyską.

Po raz pierwszy spar-
takiadzie towarzyszył 
turniej szachowy. 
Kilkunastu zawodni-
ków toczyło pojedyn-

ki szachowe. Gościn-
nie zagrał wójt gminy 

Lubin Tadeusz Kielan.
Spotkania w Gorzycy 

wybiegają poza spor-
towe szranki. Za-
wodom towarzy-
szą występy arty-
styczne. Tym ra-
zem scena nale-
żała do Osiecza-
nek i Zespołu 
Folklorystyczne-
go Lubin. Bar-
wne i widowisko-
we grupy zaprezen-
towały nie tylko wyso-
ki poziom, ale pokazały 
jak się bawić.

Artystycznym akcen-

tem tegorocznej sparta-
kiady był również  kon-
kurs na oryginalne nakry-
cie głowy. Konkurencja 
na najciekawsze nakrycie 
głowy zaskoczyła wszyst-
kich. Podziwialiśmy prze-
piękne kreacje, ciekawe 
interpretacje i inspira-
cje.  Było nawiązanie do 
historii, kina, literatury 
czy natury. Nie zabrakło 
również własnej inwencji 
twórczej, a w większości 

nakrycie głowy dopełniał 
kostium i aktorska pre-
zentacja. W zabawie 
wzięło udział 23 uczestni-
ków. Jury po burzliwych 
naradach postanowiło 
nagrodzić wszystkich au-

torów barwnych na-
kryć głowy.

Impreza odbywa się 
dzięki zaangażowaniu soł-
tysa, rady sołeckiej oraz 
mieszkańców  Gorzycy.

– Cieszę się, że znów 
możemy gościć w Gorzy-
cy tylu seniorów. Wszy-
scy udowadniają ,że 
chęć  konfrontacji nie 
zniknęła – mówi gospo-
darz spartakiady, sołtys 
i radny Jan Olejnik.  – To 
okazja do spotkania, 
wspólnej zabawy i inte-

gracji – dodaje.
W organizację Sparta-

kiady zaangażowała się 
również Rada Senioral-
na Gminy Lubin.

– Spartakiada to nie tyl-
ko zabawa, ale przede 
wszystkim możliwość 
spotkania się, wymiany 
informacji, dokształcenia 
i zdobycia nowych kom-
petencji. Podczas tego-
rocznej spartakiady roz-
daliśmy ankiety. Zebrali-
śmy kilkadziesiąt arku-
szy, które pomogą nam 
w zdiagnozowaniu po-
trzeb i oczekiwań naszych 
mieszkańców w wieku 50 
+ – mówi Janina Mucha, 
przewodnicząca Rady Se-
nioralnej Gminy Lubin.

Organizatorem impre-
zy był Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin. 

Po rocznej, spowodowanej pandemią, przerwie w Gorzycy znów mogła odbyć się Spartakiada Seniorów Gminy Lubin.  

RZUT WAŁKIEM
  I miejsce 

– Elżbieta Kosturek
  II miejsce 

– Janina Dziedzic
  III miejsce 

– Elżbieta Zamecka

 WIELOBÓJ BUTEM 
GUMOWYM
  I miejsce 

– Wiesław Stachowiak
  II miejsce 

– Tadeusz Gimel
  III miejsce 

– Edward Starzyk

 RZUT LOTKĄ
  I miejsce 

– Krystyna Krysia Kirsz
  II miejsce 

– Tomasz Fedyna
  III miejsce 

– Wiesław Stachowiak

 TURNIEJ SZACHOWY:
  I miejsce 

– Zbigniew Jach
  II miejsce 

– Zbigniew Barankiewicz
  III miejsce 

– Jacek Wojtowicz
WYNIKI TURNIEJU 
W BULLE:
  I miejsce 

– Joanna Zieniewicz 
i Waldemar Woelke
  II miejsce 

– Wanda Paździerz i Irena 
Banaszkiewicz
  III miejsce 

– Paweł Kotulski 
i Mirosław Kotulski

NAGRODZENI W KONKURSIE NA ORYGINALNE NAKRYCIE GŁOWY:
Wanda Paździerz, Irena Banaszkiewicz, Maria Galuba, Cecylia Szwedo, Jolanta Bartosiewicz
Wanda Bielawska, Halina Chrąchol, Lilia Iskierska, Zbigniew Kądziołka, Irena Kądziołka
Danuta Kumor, Teresa Jarosławska, Barbara Woelke, Maria Pacholska, Alina Olejnik,
Renata Lelo, Gabryela Razowska, Janina Dziedzic, Małgorzata Wdowiak, Tadeusz Gimel
Leokadia Gimel, Alicja Maćkowiak, Helena Barszczyszyn.

SENIORZY Z GMINY LUBIN 
ŚWIĘTOWALI W GORZYCY



¹⁵SPORT

W niedzielne popołudnie  w Raszowej Małej zorganizowano Gminne Zawody Kajakowe, którym towarzyszyły 
rozgrywki szachowe oraz turniej w bule.  

GOŚCINNA RASZOWA 
– CENTRUM ZMAGAŃ SPORTOWYCH

W Księginicach odbył się Memoriał Mieczysława Lo-
dzińskiego, byłego zawodnika i prezesa Klubu „Iskra” 
Księginice, wolontariusza krzewiącego sport wśród miesz-
kańców gminy oraz gminnego instruktora sportu. 

W memoriale, rozegra-
nym w obiekcie sportowym, 
którego patronem jest Mie-
czysław Lodziński wzięło 

udział siedem drużyn gmi-
ny Lubin. Mecze rozegrane 
zostały w systemie każdy 
z każdym, a ich wyniki de-

cydowały o ostatecznym 
kształcie tabeli końcowej 
turnieju.

Zwyciężyła drużyna go-
spodarzy – Iskra Księginice, 
na drugim miejscu uplaso-
wał się Huzar Raszówka, 
a na trzecim Unia Miłoradzi-
ce.

Tytuł najlepszego zawod-
nika turnieju zdobył Rado-
sław Targowicz z Huzara Ra-
szówka, za najskuteczniej-
szego bramkarza uznano Ka-
rola Rozmiarka z Unii Miło-
radzice, a królem strzelców 
został Maciej Srebniak z Isk-
ry Księginice, który zakoń-

czył turniej z wy-
nikiem 8 bramek 
na koncie.

W memoriale wy-
stąpił Piotr Błaszkie-
wicz, 62-latni były zawodnik 
„Iskry” Księginice, grający 
przed laty z Mieczysławem 
Lodzińskim. Formy i kondy-
cji tylko pozazdrościć i po-
gratulować!

Organizatorem IV Memo-
riału im. Mieczysława Lo-
dzińskiego był LKS Iskra 
Księginice.  

IV Memoriał Mieczysława 
Lodzińskiego 

ISKRA KSIĘGINICE  6:18/19:3
HUZAR RASZÓWKA  6:12/10:9
UNIA MIŁORADZICE  6:10/10:8
UNIA SZKLARY GÓRNE  6:10/12:8
FORTUNA OBORA  6:6/9:18
ISKRA II KSIĘGINICE  6:6/9:14
PLATAN SIEDLCE  6:6/6:15 

KOŃCOWA TABELA  TURNIEJU

W memoriale wzięło udział siedem drużyn 
gminy Lubin

W imprezie 
uczestniczyła 
najbliższa rodzina, 
tego wyjątkowego 
społecznika, który 
ponad 40 lat swojego 
życia poświęcił 
działalności sportowej 
i wolontaryjnej. 

Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu sołtysa Raszowej 
- Eugeniusza Guta, miesz-
kańców sołectwa oraz 
Ośrodkowi Kultury Gminy 
Lubin,  uczestnicy niedziel-
nych zmagań mieli zapew-

nioną bardzo różnorodną 
formę aktywności sporto-
wej. 

Każdy mógł znaleźć coś 
ciekawego dla siebie, były 
więc zawody kajakowe, tur-
niej szachowy oraz turniej 
w bulle. Nie mniej ważny 

był oczywiście doping 
kibiców! Czesław Rojek, jeden 

z miłośników gminnych 
form rywalizacji sporto-
wych, przyjechał rowerem 

z Krzeczyna Małego 
i z powodzeniem 

wystartował 
w zawodach 

kajakowych. 
Swoje wra-
żenia skwi-
tował stwier-
dzeniem:

- Kto nie 
przyjechał, 

niech żałuje.
Kolejna szansa 

na dobrą zabawę w Raszo-
wej zapewne będzie już za 
rok! Nagrody i wyróżnienia 
dla zwycięzców w poszcze-

gólnych konkurencjach 
wręczali Tadeusz Kielan, 
wójt gminy oraz Eugeniusz 
Gut, sołtys Raszowej.  

To były kolejne zawody sołeckie, 
które dzięki organizatorom 
i licznemu zainteresowaniu, stały 
się interesującym wydarzeniem 
sportowym o zasięgu gminnym.

WYNIKI ZAWODÓW
KAJAKI MĘŻCZYZN
Paweł Mroczek
Andrzej Hankus
Jarosław Gilis
KAJAKI KOBIET
Agnieszka Kruszyńska
Justyna Kumor
KAJAKI DWÓJKI
Adrian Rupa \ Sebastian Maćków
Paweł Mroczek \ Jarosław Gilis
Czesław Rojek \ Jerzy Tadla

TURNIEJ W BULLE
Paweł i Mirosław Kotulscy
Nadia i Marek Chomicz
Joanna i Paweł Gac
Małgorzata i Paweł Kołkowski

TURNIEJ SZACHOWY: 
SENIORZY
Bartosz Kanclerz
Andrzej Taler
Mariusz Walada
JUNIORZY
Agnieszka Babiarczyk
Antek Wieruszewski
Dawid Mroczek 



¹⁶ ROZRYWKA
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Hasło krzyżówki z numeru  6/2021 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Hamak ogrodowy”. Nagrodę otrzymuje  Ewelina Nowak z  Osieka. 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 13 sierpnia. 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. 

Trzy koleżanki z biura 
przychodzą w odwiedziny do 
czwartej, leżącej w szpitalu.
- I co, dajecie sobie radę beze 
mnie? - pyta chora.
- Podzieliłyśmy Twoją robotę 
i jakoś leci. Zosia robi na 
drutach, Jola parzy kawę, a ja 
zabawiam szefa.

***
Rolnik pyta kolegę po fachu - 
jąkałę: 
- Dużo masz królików? 
- Trzy... trzy... trzysta... 

- Nieźle! Aż trzysta? 
- Trzy sta... sta... re... i dw... 
dwaaa młode!

***
Znani z głupich żartow 
studenci spotkali na drodze 
chłopa, który prowadził na 
targ wieprzka. 
- To wasz synek? - zażartował 
jeden ze studentów. 
- Nie - odpowiada chłop - To 
jeden z tych studentów, co się 
w wielkiej szkole uczą. Dali mi 
go na wychowanie.

***
Chodzą dwaj robotnicy po 
terenie zakładu. 
Nagle jeden z nich rozdeptał 
ślimaka. 
- Czemu go rozdeptałeś? - 
pyta kolega. 
- Nie wytrzymałem! Cały 
dzień za mną chodził!

***
Adam i Ewa tworzyli idealną parę:
- On nie musiał wysłuchiwać, za 
kogo ona mogła wyjść za mąż.
- Ona nie musiała wysłuchiwać 

jak gotowała jego matka.
***

Siedzi baca na rybach. 
Przechodzi turysta, patrzy, 
patrzy i nie widzi żeby rybak 
coś wyciągał.
Pyta:
- Biorą? 
- Biorą - odpowiada baca.
- A ile pan już złapał.
- Och, przeszło trzydzieści.
- Ja się nie pytam ile przeszło. 
Ja się pytam ile baca złapał

***
Zaalarmowana Ochotnicza 
Straż Pożarna zdjęła 
z przydrożnego wysokiego 
drzewa mocno przestraszoną 
blondynkę. Zapytana przez 
strażaków jak się tam 
znalazła, roztrzęsiona mówi:
- Chciałam zatrzymać jakiś 
samochód, żeby się dostać do 
miasta... Jechała jakaś grupa 
kibiców, a ja zapytałam, czy 
mnie mogą podrzucić...

***
Brunetka i blondynka 
znalazły trzy granaty ręczne 
i postanowiły, że lepiej będzie, 
jeśli zabiorą je na posterunek 
policji. 
- A co, jeśli jeden nam 
wybuchnie, zanim tam 
dotrzemy? - pyta brunetka. 
- Nie martw się - mówi 
blondynka - Skłamiemy 
i powiemy, że znalazłyśmy 
tylko dwa.
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

PIONOWO:
1. Masońska lub dla vipów; 2. Prosta narysowana; 3. Gatunek motyla; 4. Eugeniusz… przedwojenny amant; 5. Razem 
z wizją; 6. Silna złość; 7. Morderstwo w tajemnicy; 8. Dział geometrii; 9. Mieszka za Uralem; 10. Lwie Serce; 11. Po obiedzie 
a przed kolacją; 12. Granda, heca; 13. Pozycja, umiejscowienie; 14. Winna śmierci Chrzciciela. 15. Składnik kolejki; 
16. Śnieżna w górach; 17. Rządy specjalistów; 19. Miasto Heraklita; 20. Lata wypełniony gazem; 25. Szkicowy opis; 27. Pole 
po skoszonym lnie; 28. Dawne narzędzie oracza; 30. Odgrywa role; 31. Sufit; 35. Postawa życiowa odznaczająca się 
niezdecydowaniem, wahaniem, rozterkami; 37. Imię Andrycz; 39. Miasto we Włoszech; 41. Miłośnik piękna; 
43. Pozyskiwane z drzew; 44. Miasto we Flandrii Zachodniej; 45. Część skoczni narciarskiej; 47. Każdy ma swoją; 48. Gra na 
64 polach; 50. Sól kwasu azotawego; 51. Wynalazca dynamitu; 54. Raz; 56. Wyścigi w Sienie; 58. Filareta i Filomata; 
59. Płynie przez Łódź; 65. Z drzewami owocowymi;

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

POZIOMO:
7. Długotrwały brak męża;  16. Do odpalenia ładunku; 18. Spotkanie ulic; 20. Test; 21. Świńska 
morda; 22. Laco… reżyser; 23. Okręt admiralski; 24. Miejsce odgazowania węgla; 25. Nauka 
o płynięciu materiałów; 26. Zamordystyczny ustrój; 29. Norweski polarnik; 32. Gruba gałąź; 
33. Totalnie znerwicowany; 34. Góra w Grecji; 36. Agent 007; 38. Miasto nad Mleczną; 
40. Gruby papier; 42. Końcówka miksera; 44. Zwariowaniec; 46. Japońska waluta; 47. Cięcie 
nie prosto; 49. Typ sportowego nadwozia; 52. …lekcji; 53. Dawne koryto rzeki; 55. Dawna broń 
palna o lejkowatej lufie; 57. Podtrzymuje kapelusz grzyba; 60. Mały samolot; 61. Cięgi; 
62. Naoczny; 63. Krytyk się nie boi; 64. Centrum starogreckiej świątyni; 66. Imię Culbertsona; 
67. Radykalny ruch związkowy; 68. Syberyjska rzeka.


