
FESTYN 
W RASZÓWCE

Sportowo, kolorowo, smacznie, 
tak w trzech  słowach można 
streścić sobotnie popołudnie, 
które spędzili mieszkańcy 
Raszówki i ich goście na boisku 
sportowym. Już po raz kolejny 
w Raszówce odbył się  festyn  
„Bezpieczne wakacje”. Tym 
razem połączony został z 
obchodami 65-tej rocznicy 
powstania LZS Huzar Raszówka. 
 Str. 7

MUZYKA, 
TANIEC, 
ŚPIEW

Po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią do 
Liścca wrócił koncert galowy 
„Świata pod Kyczerą”. Imprezę 
zainaugurowały trzy zespoły 
naszej gminy. Na scenie 
wystąpiły Osieczanki, Zachęta 
wraz ze swoim narybkiem oraz 
Koniczynki.  Str.10

PIKNIK 
W KŁOPOTOWIE

Uroczyste otwarcie boiska, 
mecz towarzyski, kiełbaski z 
grilla – w Kłopotowie bawiono 
się na pikniku, na który 
zaproszono mieszkańców i  wielu 
przyjaciół Klubu Sportowego 
Kłopotów-Osiek. Ulewny deszcz 
pokrzyżował trochę plany 
organizatorów, mimo to humory 
dopisywały wszystkim. 
 Str. 10 
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Koncerty muzyczne,  wykład historyczny, hołd złożony  
wysiedlonym  ale przede wszystkim spotkania, rozmowy 
i wspomnienia składają się na coroczną Łemkowską 
Watrę w Michałowie. Jaka sama nazwa wskazuje 
centralnym punktem spotkań jest oczywiście 
łemkowskie ognisko rozpalane przez najstarszego 
uczestnika zjazdu, czyli watra.   Str. 5

Stroje przenoszące w czasie, kojące dźwięki muzyki, legenda o białej damie, odrestaurowane 
parkowe uliczki,  a nade wszystko życzliwość, radość i wyjątkowa gościnność powitały 
w Niemstowie komisję konkursową.  Str. 8-9

41. Łemkowska 
Watra na obczyźnie

NIEMSTÓW W KONKURSIE 
„PIĘKNA WIEŚ 
DOLNOŚLĄSKA 2021” 
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PRZYSŁOWIA 

NA WRZESIEŃ

Jaki pierwszy wrzesień, taka 

będzie jesień.

***

Czego lipiec i sierpień nie 

dowarzy, tego wrzesień nie 

dosmaży.

***

Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, 

zwykle przez miesiąc pogoda się 

trzyma.

***

Gdy wrzesień bez deszczów 

będzie, w zimie wiatrów pełno 

wszędzie.

***

Jeśli wrzesień będzie suchy, 

październik nie oszczędzi nam 

pluchy.

***

Kiedy wrzesień, to już jesień, 

wtedy jabłek pełna kieszeń.

***

Wrzesień chodzi po rosie, zbiera 

grzyby we wrzosie.

***

Wrzesień jeszcze w słońcu 

chodzi, babie lato już się rodzi.

***

Wrzesień wrzosami strojny, lecz 

od pracy znojny.

***

Wrześniowa słota, miarka 

deszczu, korzec błota.

***

Jesień tego nie zrodzi, czego 

wiosna nie zasiała.

***

We wrześniu częste grzmoty 

wróżą szkodliwe słoty.

***

Wrzesień wrzosami strojny, lecz 

od pracy znojny.

***

Gdy jesień zamglona, zima 

zaśnieżona. 

AKTUALNOŚCI

Krzeczyn Mały, Czer-
niec, Gorzelin i Kłopotów  
- monografie tych miej-
scowości dołączyły w tym 
roku do zbioru  publikacji 
wydawanych przez gmi-
nę, których autorem jest 
Henryk Rusewcz.

- W tych opracowaniach 
można znaleźc miejsca i lu-
dzi, którzy pozostawili po 
sobie wyraźne i znaczące 
ślady, a ich działalność 
oraz osiągnięcia trwale 
wpisały się na kartkach hi-
storii naszej „Małej Ojczy-
zny”. Mam nadzieję, że bę-
dzie to zachęta do dalszego 
odkrywania i zgłębiania 

dziejów konkretnych miej-
scowości – pisze we wstę-
pach do monografii Tade-
usz Kielan wójt gminy Lu-
bin.

Każda z publikacji 
oprócz wiadomości histo-
rycznych zawiera wiele 
atrakcyjnych fotografii, 
map i ciekawostek.

W ciągu ostatnich kilku lat 
wydano aż 22 monografie, 
które obrazują początki oraz 
dawne i współczesne dzieje 
sołectw Gminy Lubin.  

Oprócz czterech nowych 
publikacji, czyli monografii 
Krzeczyna Małego, Czerńca, 
Gorzelina i  Kłopotowa, gmi-
na sfinansowała publikacje 
opisujące historię:  Zimnej 
Wody, Osieka, Obory, 
Chróstnika, Siedlec, Nie-
mstowa, Szklar Górnych, 
Ustronia, Krzeczyna Wiel-
kiego, Miłoradzic, Składowic 
i Zalesia,  Pieszkowa, Ra-
szówki wraz Lipinami , Księ-
ginic, Gorzycy i Bolanowa, 
Raszowej i Raszowej Małej, 
Gogołowic oraz Liśca. 

Monografie są dostępne 
w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Raszówce i jej oddziałach 
oraz w bibliotekach szkolnych. 

22 monografie gminy Lubin z opisem 
dziejów sołectw i ich mieszkańców  

Narodowy Spis Powszechny 
– w przypadku odmowy wniosek na policję
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021  jest obowiązkowy. Rzecznik prasowy 
Głównego Urzędu Statystycznego informuje, że do 
policji skierowano już prawie 80 wniosków  o ukaranie 
osób, które odmówiły udziału w spisie. 
- Informuję, że w przypadku gdy respondent 
definitywnie odmawia realizacji obowiązku 
spisowego,  urzędy statystyczne w województwach 
przygotowują odpowiednie wnioski i składają 
zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. 

Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. 
Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do 
przekazania policji – mówi  Karolina Banaszek, 
rzecznik prasowy prezesa GUS.
Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy 
o statystyce publicznej. Wszystkie osoby 
i gospodarstwa domowe odmawiające spisania się 
przez internet lub wywiadu przez telefon lub 
odmawiające udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi 
podczas wywiadu bezpośredniego narażają się na 

karę grzywny. 
Jeżeli nie spisałeś się przez internet nie możesz już 
odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi na 
pytania spisowe, gdy się tobą skontaktuje. 
Odmawiając narażasz się na karę grzywny. Uniknij 
tego.  

Można się również spisać na infolinii dzwoniąc 
pod numer 22 279 99 99 od 8:00 do 18:00. 

Przez kilka tygodni za-
chęcano także mieszkań-
ców, którzy nie dokonali 
jeszcze obowiązkowego 

samospisu,  do odwiedzin 
w specjalnie organizowa-
nych Mobilnych Punktach 
Spisowych.  W zapowiada-

nych wcześniej dniach i go-
dzinach, w świetlicach dy-
żurowali pracownicy Urzę-
du Gminy Lubin i  gminni 

rachmistrzowie. Z zacho-
waniem wszelkich zasad 
poufności można było do-
konać spisu i rozwiać 
wszelkie wątpliwości na 
ten temat . 

Do tej pory, dzięki orga-
nizowanym przez Urząd 
Gminy Lubin - Mobilnym 
Punktom Spisowym, spisu 
dokonało kilkaset osób. 
Miały one miejsce w Obo-
rze, Gorzycy, Zimnej Wo-
dzie, Siedlcach, Chróstni-
ku.

W ostatnich tygodniach urzędnicy zorganizowali miejsca, w których pomagano 
mieszkańcom wypełnić obowiązkowe formularze  

MOBILNE PUNKTY SPISOWE 
Narodowy Spis Powszechny 2021 jest obowiązkowy. 
Można dokonać samospisu przez Internet, czy też 
odpowiedzieć na pytania rachmistrza.  

ZAPLANOWANE SĄ  
KOLEJNE PUNKTY 
SPISOWE: 
 w Raszówce w świetli-
cy  31 sierpnia w go-
dzinach 12.00-15.00
 w Miłoradzicach  
w świetlicy 1 września  
w godzinach 
12.00-15.00
 w Niemstowie w świet-
licy  2 września  w go-
dzinach 12.00-15.00 
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Wójt Tadeusz Kielan 
odebrał z rąk marszałka  
Cezarego Przybylskiego 
promesę na dofinansowa-
nie projektu realizowanego 
w ramach konkursu na bie-
żące utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych.  
W subregionie legnicko-
-głogowskim takie wspar-
cie dostało 14 gmin.

Promesa to obietnica przy-
znania konkretnych kwot na 
konkretne cele. Przedstawicie-
le Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, z marszał-
kiem Cezarym Przybylskim na 
czele, przyjechali do Lubina 
gdzie zaproszono przedstawi-
cieli gmin na uroczystość wrę-
czenia promes zarówno w kon-
kursie dotyczącym melioracji, 
jak i projekcie Odnowy Dolno-

śląskiej Wsi. Po długim okresie 
ograniczeń związanych z pan-
demią,  było to jedne z pierw-
szych tak licznych  spotkań sa-
morządowców.

- Dolny Śląsk jest liderem 
wielu projektów, rozwijamy 
się bardzo dynamicznie. Ten 
sukces zawdzięczamy gmi-
nom, które oprócz pozyskiwa-

nego zewnętrznego dofinan-
sowania, zawsze zabezpiecza-
ją wkład własny w gminnych 
budżetach. Na projekty odno-
wy Dolnośląskiej Wsi  prze-
znaczyliśmy 1 mln 339 tysięcy 
złotych, na konkurs związany 
z melioracją 330 tysięcy –mó-
wił marszałek Przybylski

Gmina Lubin otrzymała 
promesę w wysokości20 826 

zł na dofinansowanie projek-
tu realizowanego w ramach 
konkursu na bieżące utrzy-
manie urządzeń melioracji 
wodnych będących własnoś-
cią gminy w roku 2021.     

- Cieszymy się z tego dofi-
nansowania, bo grosz do gro-
sza i zbiera się konkretna kwo-
ta. Tymi pieniędzmi wspomo-
żemy Gminną Spółkę Wodna, 

na którą scedowane zostały za-
dania związane z oczyszcza-
niem rowów melioracyjnych – 
mówi wójt Tadeusz Kielan

330 tysięcy przeznaczo-
nych na meliorację rozdzielo-
no na 14 gmin. Dodatkowe 
fundusze w ramach Odnowy 
Dolnośląskiej Wsi przyznano 
na 47 projektów wyłonionych 
ze 114 złożonych wniosków.   

Więcej pieniędzy na melioracje 
– dostaliśmy promesę z urzędu marszałkowskiego  

Gmina Lubin otrzymała promesę w wysokości 
20 826 zł na dofinansowanie projektu 
realizowanego w ramach konkursu na bieżące 
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących 
własnością gminy w roku 2021.   

Zaszczepieni 
jednodawkowym 
preparatem  otrzymali 
od ręki unijny certy� kat 
potwierdzający ten 
fakt. Oprócz tego 
czekały symboliczne 
upominki oraz karty 
zgłoszeniowe do 
konkursu „W Gminie 
Lubin #SzczepimySię 
i wygrywamy”, 
w którym można zostać 
właścicielem m.in. 
elektrycznej hulajnogi, 
roweru czy tabletu.

Gminny Mobilny Punkt Szczepień 
wspierała Ochotnicza Straż Pożarna 
z  Zimnej Wody gwarantując opiekę 
po szczepieniu  a także w razie po-
trzeby dowożąc mieszkańców.

Doktor Joanna Banaś, która kwali-
fikowała do szczepień,  odpowiadała 
także na wszystkie pytania i wątpli-
wości dotyczące szczepień.

- Przeciwskazań do przyjęcia 
szczepienia jest niewiele. Na pewno 
jest nim wstrząs anafilaktyczny po 
pierwszej dawce szczepionki, ale 
wówczas mamy możliwość zmiany 

preparatu na inny. Drugim przeciw-
skazaniem jest choroba infekcyjna 
przebiegająca z gorączką lub ciężkie 
zaostrzenie przewlekłej choroby. 
Szczepionkę w Polsce można przyj-
mować już od dwunastego roku ży-
cia, a jednodawkowe szczepienie od 
18 roku życia. 

Chronieni jesteśmy w zależności 
od przyjętego preparatu. Jednorazo-
wa szczepionka chroni w pełni dwa 
tygodnie po jej przyjęciu, w przypad-
ku preparatów 2-dawkowych odpor-
ność uzyskujemy dopiero dwa tygo-
dnie  po drugiej dawce. Po szczepie-
niu mogą pojawić się odczyny miej-
scowe w postaci bólu, lub obrzęku rę-
ki, wtedy wystarczy zimny okład lub 
leki przeciwbólowe. Czasami poja-
wiają się objawy grypopodobne 
zwłaszcza u osób młodych lub ozdro-
wieńców. Wówczas również należy 
zachowywać się jak przy przeziębie-
niu, pomagają tu leki przeciwzapal-
ne takie jak paracetamol, ibuprofen 
czy pyralgina. 

-W bardzo rzadkich przypadkach 
może dojść do utraty przytomności 

lub bólu w klatce pier-
siowej, wtedy należy 
wezwać pogotowie ratun-
kowe. Jednak nie należy 
w ten sposób o tym myśleć. Za-
szczepiliśmy do tej pory tysiące osób, 
a tylko kilka osób potrzebowało ob-
serwacji w Izbie Przyjęć- mówi Joan-
na Banaś. 

Szczepionki mają za zadanie 
ochronić przed zachorowaniem lub 
przed ciężkim przebiegiem choroby. 
Najwyższa odporność jest wśród 
osób młodych, lub ozdrowieńców, 
natomiast w przypadku osób star-

szych szczepienie daje większą gwa-
rancję tego, że nie zachorujemy lub 
lekkiego przebiegu covid 19.

-  Na szczepienia trzeba spojrzeć 
z dwóch perspektyw. Robi-

my to dla siebie, ale też 
dla innych, dla na-

szych dzieci, bo 
wariant Delta 
częściej dotyczy 
dzieci, dla na-
szych rodziców 
i dziadków. Ja 

pracowałam 
przez siedem mie-

sięcy na oddziale co-
vidowym, widziałam 

z bliska jak wygląda ta choro-
ba, jak czasami, nie mamy nad nią 
kontroli. Widziałam jak zabierała 
czasami małżeństwa, dzieci, rodzi-
ców. Dlatego wszystkich swoich bli-
skich namawiam do tego szczepie-
nia, jak tylko będzie możliwe szcze-
pienie dzieci to też swoje zaszczepię. 
Szczepimy długo, dużo wiemy 
o szczepionce i uważam, że nie ma 
powodów do obaw i warto się za-

szczepić- mówi doktor Joanna Ba-
naś.

Podobne zdanie mieli mieszkańcy 
gminy, którzy zdecydowali się na 
szczepienie. Było to 17 osób. 

- Zdecydowałam się na szczepienie 
dzisiaj i tutaj, bo jest to wspaniała ini-
cjatywa i podejrzewam, że bardzo du-
żo ludzi z niej skorzysta. Miałam się 
zaszczepić, ale zawsze coś mi prze-
szkadzało, kłopot z dojazdem i inne 
podobne. Odwlekałam to, ale dzisiaj 
pierwsza tu przybiegłam. Zdecydo-
wałam się na szczepienie Jonsonem, 
bo jest jednorazowa .Uważam, że 
wszyscy powinniśmy się zaszczepić 
żeby nie chorować na koronawirusa- 
mówi  Lucyna Horbal z miejscowości 
Lisiec.

- Moja mama choruje na raka i za-
szczepiłam się głównie ze względu na 
jej bezpieczeństwo. Szczepiłam się 
już dawno, jedynym minusem był sil-
ny ból ręki, poza tym nic mi nie było- 
mówi Oktawia, która odwiedziła 
Punkt Szczepień aby wziąć udział 
w gminnej loterii.

- Ja muszę się zaszczepić, bo chcę 
wyjechać za granicę, chcę być zdro-
wy. Nie miałem możliwości pojechać 
do Lubina i dlatego bardzo podoba 
mi się pomysł, że szczepimy w takich 
punktach- mówi Adam z Liśca.

Wystarczył dowód by dołączyć do grona zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. 
Mobilny punkt stworzono przy okazji Festiwalu „Świat pod Kyczerą”. 

MOBILNY GMINNY PUNKT 
SZCZEPIEŃ W LIŚĆCU  Mobilny Gminny Punkt Szczepień 

będzie uruchomiony 4 września w 
Księginicach, przy okazji Festiwalu 
Kapusty i Pieroga. Tydzień wcześniej, 
czyli 28 sierpnia można będzie 
zaszczepić się przeciwko 
koronawirusowi w Czerńcu, tam Koło 
Gospodyń Wiejskich organizuje festyn 
w ramach Narodowego Programu 
Szczepień.



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

Nazwy ulic 
i zmiany w planie 
zagospodarowania
Dynamicznie rozwijające się budownictwo 
mieszkaniowe w gminie Lubin powoduje, że 
kilkanaście razy w roku Rada Gminy zajmuje się 
uchwałami w sprawie nadania kolejnych, nowych 
nazw ulic. Tym razem nowe ulice będą 
w Krzeczynie Wielkim. W Szklarach Górnych 
natomiast dojdzie do zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu, 
który obejmuje obszar Kopalni piasku „Obora”. 
Żonkilowa i Chabrowa, to nowe nazwy ulic 
w Krzeczynie Wielkim. Wcześniej bowiem na zebraniu 
wiejskim  mieszkańcy ustalili, że chcą nadawać ulicom 
nazwy wywodzące się od kwiatów jako motyw 
przewodni dla nazewnictwa w tej części wsi, która 
obejmuje działki o numerach 956/4, 160/1, 160/2 
oraz 956/1.
Rada Gminy Lubin przyjęła także uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla 
fragmentu Szklary Górne, obejmującego obszar 
Kopalni piasku „Obora”. Przesłanką do tego jest 
wniosek zgłoszony przez KGHM Polska Miedź S.A.. 
Spółka chce przystąpić do rekultywacji części terenu, 
z którego zakończono wydobywanie piasku 
podsadzkowego, docelowo ma tam stanąć system 
urządzeń fotowoltaicznych. 

Na ostatniej sesji Rady 
Gminy Lubin, zgodnie z pra-
wem oświatowym , ustalono 
sieć prowadzonych przez 
gminę publicznych przed-
szkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach pod-
stawowych. Bezpośrednią 
przyczyną aktualizacji sieci 
była likwidacja Punktu 
Przedszkolnego nr 1  w Krze-
czynie Wielkim, do którego 
od kilku lat nie chodziło już 
żadne dziecko.  W miejsco-
wości tej bowiem były do tej 
pory dwa punkty przedszkol-
ne.

Obecnie na terenie gminy 
Lubin funkcjonuje (stan na 30 
września 2020 r.):
 Jedno przedszkole publicz-
ne wraz z oddziałem zamiej-
scowym, do którego uczęsz-
cza 228 dzieci na 238 do-
stępnych miejsc
 Jedno przedszkole niepub-
liczne, do którego uczęszcza 
16 dzieci na 22 dostępnych 
miejsc
 Siedem oddziałów przed-
szkolnych działających przy 

szkołach podstawowych – 
łączna liczba dzieci uczęsz-
czających na zajęcia wycho-
wania przedszkolnego to 95 
na 137 dostępnych miejsc
 Osiem punktów przedszkol-
nych – łączna liczba dzieci 
uczęszczająca na zajęcia to 
95 maluchów na 119 miejsc

Gminna sieć przeszkoli 
umożliwia wszystkim chętnym 
dzieciom w wieku przedszkol-
nym zamieszkałym na terenie 
gminy możliwość wychowania 
przedszkolnego oraz realizacji 
rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolne-
go. Gmina zgodnie z prawem 

oświatowym zapewnia także 
bezpłatny transport i opiekę 
w czasie przewozu  tym  
wszystkim dzieciom pięciolet-
nim i dzieciom spełniającym 
roczne obowiązkowe przygo-
towania przedszkolne, których 
droga z domu do przedszkola 
przekracza 3 km.   

Sieć przedszkoli w gminie Lubin 

Złote medale 
przyznał 
Prezydent 
Rzeczypospolitej 
Polskiej,  
wręczono 
je podczas 
specjalnej 
uroczystości 
zorganizowanej 
w Dolnośląskim 
Urzędzie 
Wojewódzkim we 
Wrocławiu.

Medalami za długoletnią 
służbę nagrodzeni zostali:  
Tadeusz Kielan wójt gminy 
Lubin, Elżbieta Rackiewicz  
i Teresa Słonecka – obie pa-
nie są głównymi specjalist-
kami  referatu oświaty, kul-
tury, kultury fizycznej i zdro-
wia Urzędu Gminy w Lubi-
nie.  

Medal ten ustanowiony 
został w 1938 r., a przywró-
cony w 2007 roku. Jest nada-

wany za wzorowe, wyjątko-
wo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej w służbie 
Państwa. 

Medal za Długoletnią 
Służbę dzieli się na trzy stop-
nie:
 I stopień – Medal Złoty za 
Długoletnią Służbę,

 II stopień – Medal Srebrny 
za Długoletnią Służbę,
 III stopień – Medal Brązo-
wy za Długoletnią Służbę,

Uroczystość  wręczania 
Złotych Medali za Długolet-
nią Służbę zorganizowano 
w Sali Kolumnowej im. Je-
rzego Wożniaka w DUW we 

Wrocławiu.  Medale wręczał 
Bogusław Szpytma Wicewo-
jewoda Dolnośląski. Ze 
względu na zagrożenie pan-
demiczne  uroczystość prze-
prowadzono  w reżimie sani-
tarnym, co oznacza m.in., że 
nie mogły w niej uczestni-
czyć osoby postronne. 

Tym bardziej miłą niespo-

dzianką były dla nagrodzo-
nych bukiety kwiatów, który-
mi zostali przywitani w Urzę-
dzie Gminy w Lubinie.

-  Jesteśmy bardzo dumni, że 
możemy z wami pracować. 
Gratulujemy wytrwałości i siły, 
która pomaga przetrwać także 
czasy trudne, ale tym bardziej 
przynoszące wiele satysfakcji – 
mówiła Marzena Kosydor, 
skarbnik gminy Lubin.

Wójt i urzędniczki nagro-
dzone Złotymi Medalami za 
Długoletnią Służbę mają 
40-letni staż wzorcowej pra-
cy zawodowej. Gratulujemy!   

Z dumą informujemy o nadaniu wyjątkowych medali pracownikom Urzędu Gminy i wójtowi. 

TRZY ZŁOTE MEDALE 
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 

Medale wręczał Bogusław Szpytma Wicewojewoda Dolnośląski.

Miłą niespodzianką były dla nagrodzonych 
bukiety kwiatów, którymi zostali przywitani 
w Urzędzie Gminy w Lubinie. 
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Pełna gala, gratulacje, 
podziękowania, awanse 
i nagrody dla pięćdziesię-
ciu funkcjonariuszy – lu-
bińska policja uroczyście 
świętowała 102. rocznicę 
powstania Policji Państwo-
wej. 

W Centrum Kultury Muza 
zorganizowano uroczystą 
zbiórkę zgodną z policyjnym 
ceremoniałem, z udziałem 
Policyjnej Orkiestry  Komen-
dy Wojewódzkiej Policji  we 
Wrocławiu. Podsumowano 
rok i wręczono awanse.

Taka pełna gala jest raz do 
roku, nasi funkcjonariusze 
są jednak także uczestnika-
mi wojewódzkich obchodów 

Święta Policji, i właśnie we 
Wrocławiu odebrał swój 

srebrny medal za zasługi To-
masz Kozak. Odznaczenie to 
nadał Prezydent RP na wnio-
sek Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

- Za nami trudny rok pan-
demii, ale tak naprawdę to 
nie wiemy co jeszcze nas cze-
ka w kolejnych miesiącach. 
Dziękuję, że byliście na 
pierwszym froncie tej trud-
nej walki z niewidzialnym 
wrogiem, za wasz trud i po-
stawę. Dziękuje osobom, 
które dopiero wstąpiły do 
policji i z dumą noszą mun-
dur, który symbolizuje etykę, 
godność i sumienność. Je-
stem wdzięczny za bardzo 
dobrą współpracę policji 
z lokalnymi samorządami. 

Nie chodzi przy tym tylko 
o wsparcie finansowe, ale 
także o zrozumienie i wspól-
ny wysiłek na rzecz obywateli 
– mówił Mariusz Bużdygan, 
z-ca komendanta wojewódz-
kiego policji we Wrocławiu.

- Jestem dumna z bycia 
waszym przełożonym. Na 
was zawsze można polegać, 
przyjmijcie wyrazy wdzięcz-
ności oraz wyróżnienia 
i awanse, które są dowodem 
uznania.  Wyrazy szacunku 
składam także waszym bli-
skim, którzy są cichymi bo-
haterami służby. Dziękuję 
emerytom za rady i wpajane 
młodym policjantom warto-
ści. Po służbie bezpiecznie 
wracajcie do domu, w któ-

rym jest ktoś kto was kocha 
i cieszy się z waszego powro-
tu – mówiła do policjantów 
Joanna Cichla, komendant 
Powiatowy Policji w Lubinie.

Komendant nagrodziła spe-
cjalnymi statuetkami także sa-
morządowców, którzy na co 
dzień wspierają działania poli-
cji. Kolejną taką statuetkę 
otrzymał Tadeusz Kielan wójt 
gminy Lubin, który miał także 
zaszczyt wręczyć dwa wyróż-
nienia finansowe policjantom 
pracującym na terenie gminy. 
Otrzymała je Ewelina Rosiak 
i Artur Szczepański.

- Życzę samych sukcesów 
w służbie, dobrego zdrowia, 
optymizmu oraz szczęścia 
i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym jak i zawodo-
wym. Niech trudna i odpo-
wiedzialna służba będzie 
źródłem satysfakcji, a wa-

szym działaniom towarzyszy 
ludzka przychylność – napi-
sał wójt w specjalnym liście 
gratulacyjnym, który prze-
kazał na ręce komendant.

Uroczystą akademię 
uświetnił koncert Policyjnej 
Orkiestry Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocła-
wiu pod przewodnictwem 
Adama Witiwa, która zagra-
ła znane szlagiery oraz wy-
stęp kobiecego duetu Que-
ens of Violins grającego na 
skrzypcach elektrycznych. 

WYDARZENIA

Koncerty muzyczne,  wykład historyczny, hołd złożony  wysiedlonym  ale przede wszystkim spotkania, 
rozmowy i wspomnienia składają się na coroczną Łemkowską Watrę w Michałowie

41. ŁEMKOWSKA WATRA
NA OBCZYŹNIE 

W akademii 
uczestniczył także 
4-letni Kacper 
Stankiewicz, z dumą 
noszący  policyjne 
ubranie i wpatrzony 
w dziadka, który 
prowadził uroczystą 
zbiórkę. 

Święto lubińskiej policji – awanse i nagrody 

Komendant nagrodziła specjalnymi statuetkami 
także samorządowców, którzy na co dzień 
wspierają działania policji, w tym wójta Tadeusza 
Kielana. 

Jaka sama 
nazwa wskazuje 
centralnym 
punktem spotkań 
jest oczywiście 
łemkowskie 
ognisko 
rozpalane przez 
najstarszego 
uczestnika 
zjazdu, czyli 
watra. 

Pod tablicami upamiętniają-
cymi Akcję „Wisła” przedstawi-
ciele lokalnych samorządów 
tradycyjnie złożyli wieńce. Gmi-
nę Lubin reprezentował na 41. 
Łemkowskiej Watrze na ob-
czyźnie wójt Tadeusz Kielan.  
Z powodu ograniczeń epide-
miologicznych spotkanie było 
jednodniowe, wzięło w nim 

udział ok. 900 osób, zorganizo-
wano liczne konkursy, koncerty 
i wspólną biesiadę.

Symboliczne ognisko, już po 
raz czwarty  rozpalił Józef 
Szlachtycz, który do Michałowa 
przyjechał z rodzicami w 1947 
roku.

- Bardzo się cieszę, że ludzie 
przyjeżdżają, w tym przede 
wszystkim młodzi, co pozwala 
kultywować naszą   tradycję- 
mówił 88-latek.

Na Dolnym Śląsku po wojnie 
osiedlono bardzo liczną grupę 
Łemków, szacuje się, że jest ich 
dziś około 2-3 tysięcy. Czy te 
szacunki są prawdziwe pokaże 
przeprowadzany właśnie Spis 
Powszechny.

- Watra to okazja do spotkań, 
rozmów, wspomnień. To miej-
sce jest dla nas bardzo ważne, 
w tak licznym gronie, choć 
przecież i tak mocno ograniczo-
nym z powodu pandemii, udaje 

nam się spotkać raz w roku – 
mówi Andrzej Kopcza, prezes 
Stowarzyszenia Łemków.

Co roku podczas Watry na-
gradzane są także osobistości, 
które przyczyniają się do kulty-
wowania i promocji kultury łem-
kowskiej. W tym roku symbo-
liczną Nagrodę Nikofora ode-
brał Jerzy Starzyński, założyciel 
Łemkowskiego Zespołu Pieśni 

i Tańca Kyczera  oraz organiza-
tor Festiwalu Pod Kyczerą.

- Dziękuję za to wyróżnienie. 
Przy okazji dziękuję także sa-
morządowcom, dzięki którym 
kultura łemkowska, ale także 
pieśni i tańce z całego świata 
trafiają do najmniejszych nawet 
miejscowości. Mam przyjem-
ność prowadzić zespół Kyczera 
od 30 już lat, w tym czasie  

było w nim ponad 600 osób – 
mówił wyróżniony Jerzy Sta-
rzyński.

Gmina Lubin aktywnie 
wspiera Łemkowską Watrę 
i Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Świat Pod 
Kyczerą”. Jego ostatnia edy-
cja odbyła się w sierpniu, tra-
dycyjnie już w miejscowości 

Lisiec.   

Pod tablicami upamiętniającymi Akcję „Wisła” Tadeusz Kielan 
złożył tradycyjny wieniec. 

 Symboliczne ognisko, już po raz czwarty  rozpalił 
Józef Szlachtycz, który do Michałowa przyjechał 
z rodzicami w 1947 roku. 
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Poświecenie obiektu, 
przecięcie wstęgi, tort,  
ogrom podziękowań i jesz-
cze więcej dobrych życzeń, 
towarzyszyło uroczystemu 
otwarciu kolejnych, no-
wych świetlicy w gminie Lu-
bin. Tym razem to miesz-
kańcy Buczynki oraz 
Ustronia oraz  zaprzyjaź-
nieni z nimi goście święto-
wali otwarcia obiektów, 
które stanęły obok plenero-
wych wiat, siłowni i placów 
zabaw. 

Buczynka i Ustronie to 
jedne z mniejszych miejsco-
wości gminy Lubin, w któ-
rych bardzo dużo się dzieje, 
a mieszkańcy poświęcają 
wiele swojego czasu dla do-
bra innych. W Buczynce na 
przykład spotykają się m.in. 

myśliwi z zaprzyjaźnio-
nego koła łowieckiego, tam 
przyjeżdżają często dzieci 
z Domu Dziecka w Golance 
Dolnej, czy też mieszkańcy 
gminy i sąsiedzi na spacery 
po lasach zakończone co-
rocznym świętem Grzybo-
brania. 

- Jesteśmy zapraszani na 
różne imprezy, na Mikołaj-
ki, Dzień Dziecka. Nasze 
dzieci uwielbiają tu przy-
jeżdżać i wyjątkowo cenią 
sobie pyszne pierogi i na-
leśniki, którymi są często-
wane – mówi Renata Pin-
czuk-Brymerska, dyrektor 
Domu Dziecka w Golance 
Dolnej.

Zarówno w Buczyce, jak 
i w Ustroniu powstały 
w ostatnich latach piękne 
centra rekreacyjne, na które 

składa się 
m.in. plac 
zabaw, 

plenerowa 
siłownia.
- Pamiętam 

jak kilka lat temu 
przyjechał do nas żółtym au-
tobusem, wtedy jeszcze kan-
dydat na wójta Tadeusz Kie-
lan i po rozmowie z nami po-
wiedział, że będzie u nas 
świetlica – mówiła wzruszo-
na Justyna Curyło, sołtys 
Ustronia. – Serce mi rośnie 
i gwarantuję, że ten obiekt 

będzie bardzo dobrze wyko-
rzystany.

Mieszkańcy Ustronia zdą-
żyli już pięknie ukwiecić te-
ren wokół świetlicy przyno-
sząc różne sadzonki  z włas-
nych ogródków. 

-  Świetlica pięknie wkom-
ponowała się 
w okolicę. Gra-
tuluje sołtys 
i radzie so-
łeckiej. 
Obiekt jest 
wspaniały 
i do tego no-

wocześnie wyposażony, 
mieszkańcy będą wiedzieli 
jak go wykorzystywać dla do-
bra wszystkich – mówił świę-
cąc świetlicę ksiądz pro-
boszcz Jerzy Jastrzębski

W Buczynce także pro-
boszcz uczestniczył w otwar-
ciu obiektu. 

- Same plusy, przybywa 
mieszkańców, jest teraz 
świetlica na integrację, każ-
de takie nowe miejsce jest 
cenne dla budowania spo-
łeczności, która wspiera się 
nawzajem i razem bawi – 
mówi ks. Jan Niczypor 

- Jestem bardzo wdzięczna 
i dziękuję  z całego serca wój-
towi, radnym i Ośrodkowi 
Kultury Gminy Lubin. Mamy 

teraz idealne warunki 
sprzyjające dalszej 

pracy na rzecz lokal-
nej społeczności 

i już mnóstwo nowych pomy-
słów. Dziękuje także radzie 
sołeckiej i mojemu mężowi, 
którzy wspierają mnie we 
wszystkich przedsięwzię-
ciach – mówiła Jolanta Jan-
kun, która nie ukrywała łez 
wzruszenia i szczęścia.

- Wspieramy sołectwa, 
które tak prężnie działają na 
rzecz promocji i rozwoju 
gminy.  Nie  są to duże świet-
lice ale wiem, że będą bardzo 
dobrze wykorzystane. To za-
sługa mieszkańców, sołty-
sów i rad sołeckich, że przy-
ciągają ludzi i współpracują 
ze sobą– mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin. 

Uroczyste otwarcia świet-
lic uświetniły występy gmin-
nych zespołów. W Buczynce 
wystąpiła grupa Siedlecka 
Nuta , w Ustronie zespół 
Lejdis.  

Z ŻYCIA GMINY

W  Kościele parafialnym pw. św. 
Michała Archanioła w Siedlcach 
odprawiono  uroczystą mszę świętą 
w intencji Ojczyzny. Złożono także 
wieńce pod symboliczną „Zbiorową 
mogiłą zmarłych żołnierzy polskich 
II wojny światowej z kampanii 
wrześniowej”.

15 sierpnia to Święto Woj-
ska Polskiego ustanowione 
w rocznicę bitwy warszawskiej 
i jednocześnie  uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Kościele kato-
lickim, zwana  także świętem 
Matki Boskiej Zielnej. Wierni 
mieli więc w kościele piękne 
wiązanki kwiatów i ziół, które 
zostały poświęcone.

Uroczystą msze świętą po-
prowadził ksiądz proboszcz 
Tadeusz Żurek, który podkre-
ślał jak ważne i doceniane jest 
to, że co roku w sierpniowych 

uroczystościach biorą udział 
przedstawiciele Urzędu Gmi-
ny z wójtem Tadeuszem Kie-
lanem na czele. W homilii  
ksiądz apelował o jedność na-
rodu polskiego i zwracał uwa-
gę na silne negatywne emo-
cje, które go dzielą.

- Jeśli człowiek ulega stra-
chowi, to staje się podatny na 
manipulacje. Wzbudzanie 
strachu daje władze nad ludz-
kim umysłem. Kiedy w 1920 
roku bolszewicy najechali na-
sze granice, stała się rzecz za-
dziwiająca - polski naród 

zjednoczył się. Dwa lata 
wcześniej odzyskaliśmy nie-
podległość i potrafiliśmy 
ochronić siebie i Europę 
przed tzw. czerwoną zarazą. 
Historia nas uczy, że kiedy 
dajemy się politykom, dzien-
nikarzom i innym autoryte-

tom 
dzielić na 
wrogie ple-
miona, to wtedy 
zawsze czeka nas klę-
ska. Gniew, nienawiść i wza-
jemna pogarda - jeśli mamy je 
w sercu, to sami robimy sobie 
już piekło na ziemi.  Dziś trze-
ba błagać Maryję by mając 
nasz naród w opiece, otoczyła 
go troską i miłością, byśmy 
okazali się mądrzy i nie dawa-
li sobą sterować – mówił 
ksiądz proboszcz Tadeusz 
Żurek.

Po mszy zorganizowano 
krótką uroczystość składa-
nia wieńców pod obeliskiem.

- Bardzo dziękuję za licz-
ne przybycie i to, że może-
my w ten sposób oddać 
hołd i wyrazić szacunek  
obrońcom Ojczyzny. Je-
stem w Siedlcach często, 
nie tylko na oficjalnych 
uroczystościach i bardzo 
sobie cenie te możliwości 
rozmowy z mieszkańcami. 
Dziękuję księdzu za piękne 

słowa homilii, musimy się 
jednoczyć, czerpać przy 
tym wiedzę z różnych źró-
deł. Wierzę jednak w mą-
drość Polaków – mówił Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. 

Kwiaty pod pomnikiem 
oprócz wójta złożyła także 
w imieniu Rady Gminy Lu-
bin radna Joanna Pietrusz-
ka, przedstawiciele sołectwa 
Siedlce oraz członkowie Ra-
dy Parafialnej.   

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM 
I OBROŃCOM OJCZYZNY 

Dziś trzeba błagać 
Maryję by mając 
nasz naród w opiece, 
otoczyła go troską 
i miłością, byśmy 
okazali się mądrzy 
i nie dawali sobą 
sterować – mówił 
ksiądz proboszcz 
Tadeusz Żurek.

W Buczynce i Ustroniu uroczyście otwarto nowe świetlice 

Uroczystość w Buczynce- Norbert 
Grabowski przewodniczący rady Gminy, 
Jolanta Jankun sołtys oraz radna Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk.

Uroczystość w Ustroniu- wójt Tadeusz Kielan, 
przewodniczący Norbert Grabowski oraz sołtys 
Justyna  Curyło.  
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Non Stop Bosko 
– zjazd młodzieży salezjańskiej w Szklarach Górnych

Warsztaty, konferencje, 
turnieje, modlitwa, ale 
przede wszystkim radość 
z bycia razem towarzyszyły 
kolejnemu spotkaniu Sale-
zjan  z Inspektorii Wroc-
ławskiej. Spotkali się już 
po raz drugi w Szklarach 
Górnych, tym razem pod 
hasłem „Znowu razem- 
z Bogiem”.

Salezjański Ruch Mło-
dzieżowy z Inspektorii 
Wrocławskiej obejmuje 
swoim zasięgiem trzy woje-
wództwa: wielkopolskie, 
dolnośląskie i śląskie. I właś-
nie z tych regionów,  w głów-
nej mierze z dużych miast 
przyjechała młodzież do 
Szklar Górnych.

- Sam wybrałem to miej-
sce. To doskonała baza, bo-
wiem sąsiaduje ze sobą koś-
ciół, szkoła i piękny pałac 
z internatem. A co najważ-
niejsze wszędzie spotykamy 

się z życzliwością i zrozu-
mieniem. Tu jest także ci-
cho, spokojnie i pięknie,wieś 
to dla młodzieży duże wy-
tchnienie od zgiełku miast – 

mówi ksiądz Bartosz Polań-
ski, organizator spotkania.

Do Szklar Górnych przy-
jechało ponad dwieście 
osób, z czego 194 to mło-

dzież salezjańska.  Oprócz 
nabożeństw, modlitw i kon-
ferencji, czekało na nich 
wiele atrakcji. Zjazd współ-
organizowała gmina Lubin 
i Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin, za co uczestnicy byli 
bardzo wdzięczni, skandu-
jąc wielokrotnie słowa 
„dziękujemy”. W niedzielne 
popołudnie bowiem przygo-
towano atrakcje ,na które 

zaproszono także mieszkań-
ców Szklar Górnych i są-
siednich sołectw.

- Fajnie, że coś się dzieje, 
czekamy zawsze z radością 
na takie atrakcje – mówiła 
Elżbieta Lukowicz ze Szklar.

Marta Jermołowicz przy-
szła na spotkanie młodzieży 
z dwiema uroczymy córkami.

- Sąsiadujemy ze szkołą 
tuż za płotem, więc nie mo-

gło nas tu nie być. Córkom 
bardzo się tu podoba, teraz 
pójdziemy pogłaskać alpaki 
– mówiła.

Młodzież była radosna, 
roztańczona i rozśpiewana. 
Dla wszystkich przygoto-
wano koncerty. Był więc 
i raper salezjanin Norbert 
Rosiński oraz zespół nie-
maGOtu. 

- Wasza radość i mło-
dzieńczy zapał zapala rów-
nież nas wszystkich, do po-
dejmowania zadań sprzyja-
jących nawiązywaniu relacji. 
Wzmacniajmy kontakty 
międzyludzkie, budujmy po-
czucie solidarności, będąc 
wrażliwym na drugiego 
człowieka. Jest to szczegól-
nie potrzebne w dzisiejszych 
czasach, po długim okresie 
izolacji, nauki zdalnej, od-
osobnienia oraz życia w nie-
pewności – mówił do mło-
dzieży Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin.

Do Szklar Górnych przyjechało ponad dwieście 
osób, z czego 194 to młodzież salezjańska 

Młodzież nagrodziła współorganizatorów 
symbolicznymi aniołami, wójtowi wręczono 
piękną ikonę.  

Już po raz kolejny 
w Raszówce 
odbył się  festyn  
„Bezpieczne 
wakacje”. 
Tym razem 
połączony został 
z obchodami 
65-tej rocznicy 
powstania LZS 
Huzar Raszówka. 

Tradycyjnie festyn rozpo-
czął się turniejem piłkarskim 
pomiędzy drużynami OSP 
z naszej gminy. W szranki 
stanęły trzy drużyny. Rywali-
zację wygrała OSP Zimna 
Woda, drugie miejsce przy-
padło gospodarzom, a brąz 
wywalczyli strażacy z Czerń-
ca. Podczas uroczystego 
wręczania pucharu, padło 
też wiele gratulacji i życzeń 
związanych z 65. rocznicą 
powstania drużyny Huzar 
Raszówka.

-  Mam  nadzieję, że za 35 
lat będzie nam wszystkim 
dane żeby tu 100 lecie zorga-
nizować - mówił Adam Mi-
chalik, dyrektor Dolnoślą-
skiego Związku Piłki Nożnej 
Podokręg Legnica. - Jeszcze 
bardziej się cieszę z ilości 
dzieci, które przyszły na to 
wydarzenie.  Mam nadzieję, 
że  będzie to początek po-
wstawania kolejnych grup 
młodzieżowych. Teraz wsie 
coraz bardziej się rozrastają 
i potrzebujemy nowego po-

kolenia piłkarzy.
Gratulacje na ręce prezesa 

Zdzisława Korczaka składała 
również Magdalena Dubiń-
ska dyrektor Ośrodka Kultu-
ry Gminy Lubin oraz  Tade-
usz Kielan wójt Gminy Lu-
bin, który z tej okazji oprócz 
drobnych upominków prze-
kazał specjalny list gratula-
cyjny.  

-Na najmłodszych uczest-
ników zabawy oprócz dmu-
chańców, czekało wiele 
atrakcji. Cztery konkurencje 

sportowe przeprowadził rad-
ny Marcin Nyklewicz, w za-
bawie wzięło udział blisko 
pięćdziesięciu młodych 
sportowców. Konkurencję 

„strzał do bramki” wygrała 
Zuzia Muczyńska, w krę-
gle najlepszy był Błażej 
Kotarbiński, najspryt-
niej żonglował Filip Ju-
rewicz, a w rzutach do 
celu niepokonany oka-
zał się trzyletni Hubert 
Juniszewski. Wszystkie 
dzieci otrzymały słodkie 
nagrody.

Najciekawszym elemen-
tem festynu było towarzyskie 
spotkanie na murawie Old 
Boyów Zagłębia Lubin z za-
wodnikami Huzara Raszów-
ka. Mecz był bardzo emocjo-
nujący i  spełnił oczekiwania 

kibiców. Spotkanie 
zakończyło się wy-
nikiem 8:5 dla Za-
głębia Lubin. 

Po spotkaniu 
wszyscy zawodni-
cy pozowali na tle 
nowego muralu, 
który namalował 
Maciej Mazur.

- Wykonałem go 
w niecałe dwa tygodnie. Je-
stem zawodnikiem Klubu 
Huzar Raszówka, więc kole-
dzy, działacze i trener popro-
sili mnie o to żebym z okazji 

65 rocznicy założenia Klubu 
namalował coś z dedykacją.  
Jestem z wykształcenia hi-
storykiem, a malarzem z za-
interesowania i zamiłowa-
nia. Moje realizacje malar-
skie można oglądać w Lubi-
nie, w większości są to mura-
le historyczne. We współpra-
cy ze Wzgórzem Zamkowym 
oraz Muzeum Historycznym 
organizowałem wystawy 
więc jest tego trochę w moim 
portfolio.

Po emocjonującym popo-
łudniu mieszkańcy  bawili 
się przy muzyce do przysło-
wiowego białego rana. 

Sportowo, kolorowo, smacznie, tak w trzech  słowach można streścić sobotnie popołudnie, 
które spędzili mieszkańcy Raszówki i ich goście na boisku sportowym. 

Towarzyskie spotkanie na murawie Old Boy-ów Zagłębia Lubin z zawodnikami 
Huzara Raszówka i pamiątkowa fotografia na tle nowego muralu, który 
namalował Maciej Mazur. 

65-LECIE HUZARA RASZÓWKA 
I FESTYN „BEZPIECZNE WAKACJE” 

Turniej piłkarski 
drużyn OSP wygrała 
Zimna Woda



⁸ BIAŁA DAMA I OPERA

Przebrania przenoszące w czasie, kojące dźwięki muzyki, legenda o białej damie, odrestaurowane parkowe uliczki,  a nade wszystko życzliwość, radość i wyjątkowa gościnność powitały w Niemstowie komisję konkursową.

Mieszkańcy 
działający  od 
kilku lat w tzw. 
w Grupie Odnowy 
Wsi zaprezentowali 
swoje najlepsze 
przedsięwzięcie  
przed 
siedmioosobowym 
jury, powołanym 
przez Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego. 
Zrobili duże wrażenie 
i nie przeszkodził im 
w tym nawet ulewny 
deszcz.

Grupa Odnowy Wsi a tym sa-
mym Stowarzyszenie Nasz 
Niemstów z Biblioteką Gmin-
ną, Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury oraz niezrzeszeni miesz-
kańcy sołectwa, stale budują 
i scalają wspólnotę. Promując 
piękną legendę o Białej Damie 

z nad stawu, w odrestaurowa-
nym własne Parku w Niemsto-
wie wymyślili kilka lat temu, że  
zrealizują projekt  pod hasłem 
„żywa opera w Niemstowie”. 

Przenosiny w czasie, które 
były motywem prezentacji 

osiągnięć Niemstowa, były jak 
radiowe słuchowisko, które po-
zwoliło na wspomnienia. Za-
prezentowano także fragment 
zarejestrowanego pierwszego 
koncertu.

- Nie każdy ma możliwość 
wyjazdu do opery, więc zróbmy 

wszystko, aby nasze sołectwo 
i gmina kojarzyły się z operą, 
która przychodzi bezpośrednio 
do nas! Będziemy promować 
Legendę Białej Damy!- nagra-
nie takiej rozmowy sprzed lat, 
pomiędzy inicjatorami przed-

sięwzięcia, czyli Beatą Moroch 
i Krzysztofem Żołędziewskim, 
mogli wysłuchać uczestnicy 
prezentacji, a także słowa rado-
ści, po udanych koncertach. –
Miód malina! Wszystko się faj-
nie poukładało, każdy był za-
chwycony!

W 2016 roku pierwszy kon-
cert, który odbył się w miejsco-
wym kościele był dużą nowością, 
do tego ciekawą i niepowtarzal-
ną propozycją kulturalną, która 
w kolejnych latach przyciągała 
tłumy widzów i słuchaczy. 

Koncert operowo-operetko-
wy wpisany jest w Sołecką Stra-
tegię Rozwoju Wsi Niemstów.. 
Realizowane od tego czasu 
przedsięwzięcia miały i mają 
nadal na celu przybliżyć 
wszystkich mieszkańców do 
wizji wsi zapisanej w haśle 
„Niemstów – wymarzone miej-
sce na ziemi”.  „Niemstów jest 
wsią zadbaną, nowoczesną, 
bezpieczną. Posiadamy kultu-
rę, bardzo zakorzenioną trady-
cję oraz bogate obyczaje...” - 
tak przewiduje wizja zapisana 
w strategii.

Koncerty odbywają się w koś-
ciele pw. Św. Antoniego w Nie-
mstowie. Po występach, wzoru-
jąc się na tradycji teatrów, przy-
gotowywany jest bankiet, który 
staje się okazją do promocji lo-
kalnych potraw, miodów i in-
nych oryginalnych delicji.  To 

także ide-
alna oka-
zja do roz-
mów, po-
dzielenia się 
wrażeniami, 
nawiązania no-
wych znajomości 

NIEMSTÓW W KONKURSIE 
„PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2021” 

WIEŚ NIEMSTÓW POŁOŻONA JEST  PRZY DRODZE LUBIN-
-WROCŁAW, OKOŁO 12 KILOMETRÓW OD LUBINA. JEST JEDNĄ 
Z WIĘKSZYCH WSI W GMINIE LUBIN, POŁOŻONA JEST NA 
PRZESTRZENI OKOŁO 8 KILOMETRÓW, LICZY  AKTUALNIE  
1031  MIESZKAŃCÓW. TRZYMAMY KCIUKI ZA SUKCES W KON-
KURSIE „PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2021”



⁹BIAŁA DAMA I OPERA

- CZĘSTO SŁYSZYMY PYTANIE: DLACZEGO WŁAŚNIE OPERA 
I DLACZEGO LEGENDA BIAŁEJ DAMY?
Jak zapisano w legendzie Biała Dama to solistka Opery Wrocławskiej.  Zakochana do szaleństwa dama 
skorzystała z gościny właściciela dworku w Książęcym Uroczysku – tak nazywała się kiedyś nasza wieś. 
Wieczorami chętnie i często śpiewała dla innych gości i okolicznych mieszkańców. I tutaj właśnie doszła 
do niej wieść o tragicznej śmierci ukochanego. Po jednym ze swoich licznych koncertów,  kiedy całe 
zgromadzone towarzystwo jeszcze doskonale się  bawiło się, artystka rzuciła się w otchłań stawu. Tak 
powiadają ……- mówi Beata Moroch, liderka Grupy Odnowy Wsi Niemstów.  

Przebrania przenoszące w czasie, kojące dźwięki muzyki, legenda o białej damie, odrestaurowane parkowe uliczki,  a nade wszystko życzliwość, radość i wyjątkowa gościnność powitały w Niemstowie komisję konkursową.

oraz obcowania z prawdzi-
wymi artystami sceny 

operowej. 
Przy pierwszej 
edycji koncertu 

w roku 2016 to-
warzyszyła mu 
wystawa zdjęć 
„Nasza                     
mała ojczy-
zna - ocalić 
od zapo-
mnienia”. 
Było to swe-

go rodzaju 
podsumowa-

nie innego so-
łeckiego projek-

tu zainicjowanego 
przez Gminną Bi-

bliotekę Publiczną 

w Niemstowie. Grupa Odnowy 
Wsi pomogła w realizacji tego 
zadania z myślą  o poznaniu hi-
storii miejscowości po roku 
1945. 

 W 2017 roku przy okazji 
koncertów była prezentacja lo-
kalnych twórców. Wśród nich 
znalazł się miłośnik rzeźbiar-
stwa, malarki, hafciarki oraz 
rekonstruktorka dzieł sztuki, 
która przywróciła świetność 
kilku dziełom w pałacu królo-
wej Elżbiety w Wielkie Bryta-
nii.

W roku 2018 po wspaniałym 
koncercie zaprezentowano wy-
stawę fotografii konkursowej 
pn. „Nasz Niemstów – wyma-
rzone miejsce na ziemi”, która 
nawiązywała hasła strategii 
rozwoju wsi. 

Wydarzeniem towarzyszą-
cym czwartej edycji koncertu 
w 2019 r. były warsztaty 
„Ogień w muzyce” dla mło-
dych mieszkańców sołectwa 
i gminy Lubin. Warsztaty były 
autorską, oryginalną koncep-
cją twórców, skierowaną do 
dzieci, młodzieży oraz osób 
o utrudnionym dostępie do 
kultury. Motywem przewod-
nim był ogień i jego odzwier-
ciedlenie w muzyce różnych 
epok. Prezentacja każdego 
utworu poprzedzona była 

krótkim, dostosowanym dla 
publiczności dziecięcej war-
tościowym omówieniem syl-
wetki kompozytora, charakte-
rystycznych cech epoki, w któ-
rej tworzył.

Podczas tego projektu 
uczestnicy warsztatów gościli 
w Operze Wrocławskiej i tam 
ćwiczyli swoje wokale, bowiem 
głównym punktem koncertu 
było wspólne wykonanie utwo-
ru z artystami podczas koncer-
tu. 

W minionym i bieżącym ro-
ku z powodu pandemii koncer-
tów nie  można było zorganizo-
wać. Ich inicjatorzy podkreśla-
ją jednak, że w projekt zaanga-
żowani są nie tylko członkowie 
Grupy Odnowy Wsi, Stowarzy-
szenia Nasz Niemstów,  ale ca-
łe rodziny, których jednoczy 
wspólna pasja, chęć zmiany i  
odnowa miejscowości.

- W tym czasie uczyliśmy się 
nowej roli pomysłodawcy, or-
ganizatora i lidera w lokalnej 
społeczności.  Udało się zbudo-
wać wspólnotę młodych, peł-
nych energii i starszych miesz-
kańców wsi z wiedzą i doświad-
czeniem. Wśród nas są całe ro-
dziny, matki z dziećmi, pani bi-
bliotekarka z biblioteki w wio-
sce, lokalni przedsiębiorcy, pe-
dagog, strażacy OSP, sołtys, 

NIEMSTÓW W KONKURSIE 
„PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2021” 

96-stronicowy album „Zabytkowy Park 
w Niemstowie” jest udokumentowaniem 
przeprowadzonej rewitalizacji parku. Pre-
zentuje także wyjątkowe bogactwo fauny 
i flory tego terenu. 
Przypomnijmy, że dokonano gruntowne-
go oczyszczenia zabytkowego parku 
w Niemstowie. Wytyczona została 
tam ścieżka przyrodniczo – historycz-
na prowadząca do cennych histo-
rycznie miejsc oraz do okazałych 
drzew. Wyznaczono także „przystanki z opisem”, 
wybudowano drewnianą kładkę nad Niemstow-
skim Potokiem oraz postawiono wiatę plenerową.
Była to realizacja projektu pn. „Rewitalizacja Za-
bytkowego Parku w Niemstowie” współfinanso-
wana ze środków europejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20214-2020.  
Album również dotowany jest z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 Publikacja zawiera rys historyczny miejscowości, 
opis nowo powstałej infrastruktury turystycznej 
i kulturalnej z uszczegółowionymi informacjami 
o faunie i florze parku oraz bardzo bogaty mate-
riał zdjęciowy. 

KOLEJNA PIĘKNA PUBLIKACJA 

radny, ludzie z pasją. 
Współpracujemy z radą so-
łecką, ochotniczą strażą po-
żarną, szkołą podstawową, 

biblioteką, parafią. Bierze-
my odpowiedzialność za 
swoją miejscowość i uczest-
niczymy w konsultacjach 

społecznych z przedstawi-
cielami gminy dotyczących 
wsi – mówią z entuzjazmem 
mieszkańcy Niemstowa. 



¹⁰ INTERGRACJA

Zapraszamy do bezpłatnego 
korzystania z ponad 3 milionów 
publikacji naukowych Biblioteki 
Narodowej - cyfrowej wypożyczal-
ni międzybibliotecznej ACADE-
MICA. Znajdziemy w jej zaso-
bach najnowsze podręczniki, mo-
nografie, lektury szkolne i lektury 
na olimpiady przedmiotowe. Ter-
minal z dostępem do zbiorów 
znajduje się w bibliotece publicz-
nej w Raszówce. 

Aby skorzystać z publikacji, na-
leży zalogować się w CWPN Aca-
demica na terminalu znajdującym 
się w naszej bibliotece. Użytkow-

nik otrzymuje dane dostępowe do 
konta od pracownika biblioteki. 
W przypadku małoletnich oraz 
osób, których zdolność do czynno-
ści prawnych jest ograniczona, 
zgodę na utworzenie konta wyraża 
przedstawiciel ustawowy poprzez 
złożenie oświadczenia. 

W Academice udostępniane są 
dwie kategorie zbiorów: 
 zbiory z domeny publicznej oraz 
te, które są udostępniane na 
wolnych licencjach lub w opar-
ciu o licencje udzielone Bibliote-
ce Narodowej

 zbiory chronione prawem autor-
skim

Z tych pierwszych można korzy-
stać bez ograniczeń na stronie in-
ternetowej Academica z poziomu 
każdego komputera z dostępem do 
internetu. Część dokumentów 
można pobrać na dysk w formie 
PDF. 

Wszystkie publikacje udostęp-
nione w domenie publicznej i na 
podstawie licencji można także 
wyświetlać w Cyfrowej Bibliotece 
Narodowej POLONA, gdzie udo-
stępniane są zazwyczaj w kilku 

różnych formatach – zawsze 
z możliwością pobierania. 

Ze zbiorów chronionych pra-
wem autorskim można korzystać 
jedynie za pośrednictwem termi-
nali Academici, znajdujących się 
na terenie instytucji, które przy-
łączyły się do systemu. Nie jest 
dozwolone pobieranie materia-
łów chronionych prawem autor-
skim.

Z systemu korzystają m.in. duże 
biblioteki uniwersyteckie oraz bi-
blioteki gminne i szkolne z oddalo-
nych od ośrodków akademickich 
miejscowości, które dzięki Acade-

mice dają studentom i uczniom 
dostęp do literatury naukowej i po-
pularnonaukowej (książek i arty-
kułów z czasopism) potrzebnej 
w procesie kształcenia oraz przy-
gotowywaniu prac licencjackich 
i magisterskich. 

Ta ogromna baza wiedzy jest 
ważnym narzędziem w nauce, pra-
cy badawczej i dydaktycznej. Dzię-
ki usłudze szybkiej digitalizacji, na 
życzenie czytelnika Biblioteka Na-
rodowa jest w stanie w ciągu kilku 
dni roboczych, dodać do zbiorów 
Academici każdą publikację z jej 
magazynów.

ACADEMICA- zbiory naukowe dostępne dzięki bibliotece w Raszówce 

Piknik rodzinny 
w Kłopotowie

Uroczyste otwarcie boiska, mecz towarzyski, 
kiełbaski z grilla – w Kłopotowie bawiono się 
na pikniku, na który zaproszono mieszkańców 
i  wielu przyjaciół Klubu Sportowego Kłopo-
tów-Osiek. Ulewny deszcz pokrzyżował trochę 
plany organizatorów, mimo to humory dopisy-
wały wszystkim. 

- Dokładnie siedem lat te-
mu poznałem kandydata 
na wójta Tadeusza Kielana 
i w tym miejscu narodziła 
się nowa historia tego 
obiektu. Wójt spełnił nasze 
marzenie i dotrzymał słowa. 
Dziś mamy wspaniałe boisko, własną studnię i 
zaplecze sanitarne . Dziękujemy za to! – mówił do 
licznie zgromadzonych uczestników pikniku Pa-
tryk Jarkowiec, prezes KS Kłopotów-Osiek. 

- Ta uroczystość jest świętem całej gminy, to je-
den z ładniejszych pełnowymiarowych obiektów. 
Cieszę się z każdej inwestycji, nawet tej najmniej-
szej. Jeżeli to inwestycje drogowe albo sportowe 
to ta radość jest podwójna. Chcemy by nowoczes-
ne centra sportowe były w każdym sołectwie – 
mówił wójt Tadeusz Kielan.

Uroczystego poświecenia obiektu dokonał 
ksiądz Jerzy Bachor, nowy proboszcz miejscowej 
parafii. Przy tej okazji sportowcy dziękowali tak-
że założycielom klubu, czyli Janowi Chmielew-
skiemu i Franciszkowi Delimacie , którzy 45- lat 
temu położyli podwaliny pod klub. Cieszono się 
także z ligowego zwycięstwa 5:2 nad Iskrą Niedź-
wiedzice, które poprzedziło krótką uroczystość.

Atrakcją pikniku był mecz Kłopotów kontra 
Osiek. Zawodnicy doskonale się bawili na boisku, 
nawet w strugach deszczu, tylko niektórzy  widzo-
wie mieli kłopot -  komu kibicować?. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 0:6, najważniejsza była jednak 
dobra zabawa.  

Imprezę 
zainaugurowały 
trzy zespoły 
naszej gminy. Na 
scenie wystąpiły 
Osieczanki, 
Zachęta wraz ze 
swoim narybkiem 
oraz Koniczynki. 

Po występach gminnych ze-
społów na scenie zaprezento-
wali się:  Folk Dance And 
Songs Ensemble Aytugan, 
Folkore Ensemble ,,Rozmari-
ja”, Student Ensemble ,,Mug-
urelul”, The Model Ensemble 
Of Music And Folk Dance 
“Ciuleandra”, Zespół Regio-
nalny ,,Mali Magurza-
nie”,  Łemkowski Zespół Pieś-
ni i Tańca ,,Kyczera”,  Zespół 
Pieśni i Tańca ,,Legnica”.

„Świat pod Kyczerą” należy 
do największych festiwali folk-
lorystycznych w Polsce. Impre-
za organizowana jest od 1996 
roku, początkowo pod nazwą 
„Europa bez granic”, potem 

„Spotkania pod Kyczerą”. 
Przez festiwalowe sceny przewi-
nęło się do tej ponad 130 grup 
folklorystycznych z sześciu kon-
tynentów, między innymi z tak 
odległych zakątków świata jak 
Wallis i Futuna, Sierra Leone, 

Chile, Nowa Zelandia, Kostary-
ka, Indonezja, Meksyk czy To-
go.

 Zapytaliśmy kilku widzów 
dlaczego są tak wiernymi fa-
nami Kyczery, która w języku 
Łemków oznacza szczyt.  

- Przyjechaliśmy na Kyczerę 
z Polkowic całą rodziną. Jeste-
śmy tu już od kilku lat, jest bar-
dzo ciekawie choć miejscowość 
jest mała, nieznana, a w ten 
dzień zamienia się w centrum 
kulturalne  Dolnego Śląska. Po-
mimo tego, że jest to mała wio-
ska, jest tu bardzo dużo ludzi i to 
jest niesamowite, że w takiej 
małej miejscowości odbywa się 
tak duże międzynarodowe wy-
darzenie- mówi Justyna.

-Jest festyn, no to przyjeż-
dżamy, jest wesoło, kolorowo. 
Wnuczka Zuzia występuje 
w zespole Zachęta i jest za-
chwycona tańcem i śpiewem, 
może za kilka lat to ona będzie 
jeździła po całym świecie ze 
swoimi koleżankami i świetną 
instruktorką Elą Kot- mówi 
mieszkaniec  Zimnej Wody.

-Przyjeżdżam na Kyczerę, 
bo to są moje klimaty, jestem 
wyznania prawosławnego i lu-
bię tu przyjeżdżać, lubię oglą-
dać zespoły. Jestem z rodziną 
na Kyczerze co roku, od kiedy 
tylko zaczęły się pierwsze kon-
certy- mówi Monika z Gorzy-
cy.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do Liścca wrócił koncert 
galowy „Świata pod Kyczerą”

MUZYKA, 
TANIEC, ŚPIEW 



¹¹ROLNICTWO

Każdy rolnik, 
który jest 
właścicielem bądź 
współwłaścicielem 
gospodarstwa 
rolnego, 
przekraczającego 
łącznie powierzchnię 
1,0 ha, jeżeli podlega 
on w całości lub 
części opodatkowaniu 
podatkiem rolnym, 
ma obowiązek 
zawarcia umowy 
ubezpieczenia:
 w zakresie odpowiedzialności cy-
wilnej rolników z tytułu posiada-
nia gospodarstwa rolnego, zwa-
nej dalej ,, ubezpieczeniem OC 
rolników”,
 budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego od ognia 
i innych zdarzeń losowych, zwa-
nej dalej ,, ubezpieczeniem bu-
dynków rolniczych”,
 przynajmniej 50% upraw rolnych 
o ile uzyskał płatności bezpośred-
nie w rozumieniu przepisów 
o płatnościach w ramach wspar-
cia bezpośredniego.
Kwestie związane z ubezpiecze-

niem OC rolników oraz z ubezpie-
czeniem budynków rolnych uregu-
lowane zostały w ustawie z dnia 22 
maja 2003r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych Ubezpieczenio-
wym funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczeń Ko-
munikacyjnych. Zgodnie z przepi-
sami tej ustawy umowę ubezpiecze-
nia OC rolnika i ubezpieczenia bu-
dynków rolniczych zawiera się na 
okres 12 miesięcy a obowiązek ten 
powstaje w momencie objęcia go-
spodarstwa w posiadanie. Objęcie 
gospodarstwa w posiadanie może 
być wynikiem np. zakupu tego go-
spodarstw odziedziczeniu czy też 
obdarowania.

Ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej (OC) rolnika ma za za-
danie zapewnić ochronę osobom 
trzecim, które ucierpiały bądź po-
niosły szkodę w związku z prowa-
dzonym przez rolnika gospodar-
stwem. Właściciel gospodarstwa 
rolnego musi także pamiętać o ko-
nieczności opłacania ubezpiecze-
nia za budynki gospodarcze, a tak-
że uprawy i zwierzęta gospodarcze.

Należy podkreślić, że posiadanie 
gospodarstwa rolnego nie musi 
wiązać się z prawem własności, 
więc zobowiązanym do zawarcia 
umowy ubezpieczenia OC jest tak-
że dzierżawca, najemca czy użyt-
kownik gospodarstwa rolnego.

Kwestie związane z obowiązko-
wym ubezpieczeniem upraw i zwie-
rząt gospodarskich wynikają 
z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich. Zobowią-
zany do zawarcia umów ubezpie-
czenia w powyższym zakresie jest 
rolnik, który uzyskał płatności bez-
pośrednie do gruntów rolnych w ro-
zumieniu przepisów o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego, na co najmniej 50%  
powierzchni upraw. Rolnik jest zo-
bowiązany do zawarcia umowy 
ubezpieczenia z wybranym zakła-
dem ubezpieczeń, który zawarł 
z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa umowę w sprawie dopłat 
albo innym wykonującym działal-
ność ubezpieczeniową w zakresie 
ubezpieczenia upraw zbóż, kukury-
dzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, ty-
toniu, warzyw gruntowych, drzew 

i krzewów owocowych, truskawek, 
ziemniaków, buraków cukrowych 
lub roślin strączkowych, od zasie-
wu lub wysadzenia do ich zbioru, 

od ryzyka wystąpienia szkód spo-
wodowanych przez huragan, po-
wódź, deszcz nawalny, grad piorun, 
obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, 
ujemne skutki przezimowania oraz 
przymrozki wiosenne.

Obowiązek ubezpieczenia uważa 
się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lip-
ca roku następującego po roku, za 
który rolnik uzyskał płatności bez-
pośrednie, w okresie 12 miesięcy, 
ochroną ubezpieczeniową objęte 
jest co najmniej 50 % powierzchni 
upraw, od co najmniej jednego 
z wymienionych ryzyk.

OPŁATY (KARY) ZA NIESPEŁNIENIE 
WYMOGU ZAWARCIA UMÓW 
OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ 
DLA ROLNIKÓW 

W przypadku niespełnienia obo-
wiązku zawarcia obowiązkowej 
umowy ubezpieczenia tj. nieposia-
dania ochrony ubezpieczeniowej, 

przepisy przewidują opłatę w wyso-
kości:
  jednej dziesiątej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w przy-

padku braku obowiązkowego 
ubezpieczenia w zakresie odpo-
wiedzialności cywilnej z tytułu 
posiadania gospodarstwa rolne-
go ( OC rolników),
  jednej czwartej minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę w przypad-
ku braku obowiązkowego ubez-
pieczenia budynków wchodzą-
cych w skład gospodarstwa.
 równowartość w złotych 2 euro 
za każdy nieubezpieczony hektar 
upraw rolnych.
Opłaty nie pobiera się w przy-

padku, gdy rolnik nie zawarł umo-
wy ubezpieczenia obowiązkowego 
z powodu pisemnej odmowy za-
warcia takiej umowy co najmniej 
w dwóch zakładach ubezpieczeń, 
które zawarły z ministrem właści-
wym do spraw rolnictwa umowy 
w sprawie dopłat. 

Wniesienie opłaty nie zwalnia 
z obowiązku zawarcia umów ubez-
pieczenia obowiązkowego. 

Warto też podkreślić, że opłata 
karna nie jest jedyną sankcją za 
niespełnienie obowiązku zawarcia 
np. umowy ubezpieczenia OC rol-
nika. Jeśli zdarzy się sytuacja, 
w której szkoda mogłaby być po-
kryta z tego ubezpieczenia, a ubez-
pieczenie nie zostało wykupione, to 

poszkodowany otrzyma odszkodo-
wanie z Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, po czym 
Fundusz zażąda zwrotu tej kwoty 
zarówno od posiadacza gospodar-
stwa, który nie zawarł umowy ubez-
pieczenia, jak i od osoby, która 
szkodę wyrządziła.

KONTROLA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU 
ZAWARCIA UMOWY 
OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA 
OC ROLNIKÓW I BUDYNKÓW 
ROLNICZYCH

Do kontroli spełnienia obowiąz-
ku ubezpieczenia oraz dochodzenia 
opłat za niespełnienie tego obo-
wiązku stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Fun-
duszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych i ustawy z dnia 7 lipca 2005 
r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich.

Ustawy te określają także, jakie 
organy są zobowiązane lub upraw-
nione do kontroli spełnienia obo-
wiązku zawarcia umowy ubezpie-
czeń obowiązkowych.

Do przeprowadzania kontroli 
spełnienia obowiązku zawarcia 
umów ubezpieczenia w powyższym 
zakresie zobowiązany jest m. in. 
wójt /burmistrz/prezydent miasta - 
właściwy ze względu na miejsce po-
łożenia gospodarstwa rolnego lub 
miejsce zamieszkania rolnika (kon-
trole może również przeprowadzić 
starosta oraz Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny).

W związku z powyższym infor-
mujemy, że do rolników posiadają-
cych grunty rolne na terenie gminy 
Lubin zostają wysyłane pisma, 
w których zobowiązani zostaną do 
okazania dokumentów potwierdza-
jących zawarcie ww. obowiązko-
wych umów ubezpieczenia oraz do-
wodów, że opłacone zostały składki 
za ww. ubezpieczenia. 

Jeżeli osoba kontrolowana nie 
okaże dokumentu potwierdzające-
go zawarcie umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego lub dowodu opła-
cenia składki za ubezpieczenie OC 
rolników, organ przeprowadzający 
kontrolę zawiadamia o tym Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
w terminie 14 dni od dnia przepro-
wadzenia lub zakończenia kontroli. 
W przypadku braku okazania do-
kumentów dotyczących ubezpie-
czenia budynków – postępowanie 
o naliczenie opłaty prowadzone bę-
dzie przez Wójta. 

Choć większość ubezpieczeń dostępnych na rynku to ubezpieczenia dobrowolne, do zawarcia niektórych polis 
ubezpieczeniowych jesteśmy zobligowani ustawowo i ich posiadanie jest kontrolowane przez uprawnione instytucje. 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW 
Z TYTUŁU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKAĆ MOŻNA 
W URZĘDZIE GMINY LUBIN (UL. KSIĘCIA LU-
DWIKA I NR 3. 59-300 LUBIN) W REFERACIE 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRO-
DOWISKA (POKÓJ NR 15) LUB POD NUMEREM 
TELEFONU 76 8403-190

 DO ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH GRUNTY 
ROLNE NA TERENIE GMINY LUBIN ZOSTAJĄ 
WYSYŁANE PISMA, W KTÓRYCH ZOBOWIĄZA-
NI ZOSTANĄ DO OKAZANIA DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH ZAWARCIE OBOWIĄZKO-
WYCH UMÓW UBEZPIECZENIA ORAZ 
DOWODÓW, ŻE OPŁACONE ZOSTAŁY SKŁADKI 
ZA UBEZPIECZENIA.  



¹² SOŁTYSI KADENCJI 2019-2023

 JERZY TADLA
Jerzy Tadla jest sołtysem Krze-

czyna Wielkiego już drugą kaden-
cję. Jest również radnym gminy 
Lubin. Pracuje zawodowo jako 
nauczyciel w-fu, jego hobby ściśle 
się z tym wiąże. Uwielbia tenis, 
piłkę ręczną, nożną. Mieszka z żo-
ną i  dorosłym synem.

- Na pewno zwiększa się zakres 
obowiązków i oczekiwań  miesz-
kańców. Jestem obiektywny i mo-
ją pracę jako sołtysa i radnego od-
dzielam od siebie. Jako sołtys 
oczywiście, że chciałbym jak naj-
lepiej dla mojej wioski, ale nieste-
ty albo i stety nie jestem w stanie 
robić więcej niż się da. Jako radny 
myślę i zajmuję się całą gminą 
i tym, co dobrego można zrobić 
dla wszystkich. Kiedy pojawiam 
się w Urzędzie Gminy jako sołtys 
myślę jak sołtys i robię wszystko 
dla mieszkańców wioski- mówi 
Jerzy Tadla.

- W ostatnim czasie zrobiliśmy 
na boisku plac zabaw. Kontynuu-
jemy budowę remizy, która się 
nieco wydłużyła przez pandemię, 
ale jesteśmy coraz bliżej celu. Na-
daliśmy nazwy ulicom, bo były 
kłopoty z numeracją. Niedługo 
ma się rozpocząć inwestycja od-
nowienia drogi pod lasem, wjaz-

du do Krzeczyna oraz remont dro-
gi wojewódzkiej i powiatowej. Rada sołecka bardzo pomogła, dzięki niej zrobiliśmy chodnik, 
którego bardzo brakowało we wiosce, teraz jest już dużo lepiej. Przy współudziale Urzędu 
Gminy i zarządu Wojewódzkiego Dolnośląskiego mamy ten wjazd bezpieczny- mówi sołtys.

Sołtys Krzeczyna Wielkiego ma jeszcze wiele planów.
-Chcę ukończyć remont świetlicy i tej długo oczekiwanej remizy, zagospodarować boisko, 

chcielibyśmy żeby  plac zabaw był połączony z siłownią plenerową. Kłopot jest z chodnikami 
przy drogach powiatowych, mimo licznych monitów nie doprosiliśmy się wyczyszczenia 
chodników z roślin. Bardzo chcę podziękować za owocną współpracę radzie sołeckiej, zespo-
łowi folklorystycznemu Lubin z Krzeczyna i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspieramy corocz-
nie szkołę, sfinansowaliśmy monitoring szkoły  z funduszu sołeckiego. Chcemy na boisku po-
stawić garaż na sprzęt, monitoring - opowiada Jerzy Tadla.- Dziękuję mieszkańcom za współ-
pracę, bycie sołtysem to lekcja pokory i cierpliwości ale również dzięki temu poznałem wielu 
świetnych ludzi, którzy chcą działać. Sądzę, że sołtys uczy się życia cały czas - dodaje 
uśmiechnięty Jerzy Tadla.

ANDRZEJ NIEDŹWIECKI
Andrzej Niedźwiecki  jest sołty-

sem Krzeczyna Małego od 2018 
roku.  Jak mówi lubi wyzwania 
i chyba dlatego zgodził się pełnić 
tę funkcję.

-Pracuję w spółce świadczącej 
usługi dystrybucji energii elek-
trycznej, a prywatnie prowadzę 
małe gospodarstwo rolne- mówi 
sołtys.

Jest szczęśliwym mężem i tatą 
siedmioletniej Karoliny i cztero-
letniego Maćka.

-Szczerze, przez tę pandemię 
to jest średni kontakt z ludźmi. 
Przed obostrzeniami starałem 
się organizować jak najwięcej 
imprez integracyjnych, żeby no-
wych mieszkańców poznać ze 
starymi. Dużo jest nowych 
mieszkańców, którzy się nie zna-
ją, więc imprezy były bardzo po-
trzebne. Ja staram się wszystkich 
angażować w życie wsi z lepszy-
mi lub gorszymi skutkami. To lu-
dzie decydują czy chcą się udzie-
lać. Z dnia na dzień idzie mi to 
coraz lepiej i więcej mieszkań-
ców zaczyna interesować się tym 
co się u nas dzieje. Zapraszam 
wszystkich do współpracy- mówi 
Andrzej Niedźwiedzki.

-Chciałabym zagospodarować 
okolicę świetlicy. Z funduszu so-

łeckiego staram się coś poprawić , mamy w złym stanie boisko sportowe i kort tenisowy , 
więc  marzy mi się gruntowny remont tych obiektów. Ostatnio naprawiliśmy nawierzch-
nię pod istniejącym placem zabaw w ramach funduszu sołeckiego i jeszcze chciałem, żeby 
pod siłownią, którą postawiliśmy, była kostka brukowa, ale nie wszystko można zrobić od 
razu. Jednak te plany nie są zbyt wygórowane, więc na pewno uda nam się to zrobić- opo-
wiada sołtys -Pan Jan Olejnik jest świetnym  radnym, dobrze nam się współpracuje i za-
wsze możemy na niego liczyć. Bardzo sobie chwalę naszą współpracę, można uzyskać od 
niego fachową radę i za względu na duże doświadczenie zawsze pomoże. Mieszkańcy wsi 
są życzliwi i pomocni. Bardzo dziękuję za współpracę i chęci pomocy- dodaje Andrzej 
Niedżwiecki.

-Uwielbiam filmy sci-fi. Moim ulubionym jest Matrix, wszystkie części, teraz ostatnio zro-
biłem sobie znowu maraton i mam wrażenie, że przez tę pandemiczną sytuację żyjemy w po-
dobnej rzeczywistości. Czekam na nową czwartą część. Ponoć w 2022 roku będzie - mówi soł-
tys.

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 

KRZECZYNA 
WIELKIEGO

SOŁTYS 
KRZECZYNA 

MAŁEGO 

Do Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin trafi ponad 113 000 złotych 
przeznaczonych na wyposażenie  
w kompetencje i umiejętności 
związane z edukacją kulturalną 
i animacją kultury w formie cyfro-
wej oraz doposażenie w niezbęd-
ny sprzęt w ramach projektu Kon-
wersja Domów Kultury. 

O środki w ramach projektu apli-
kowało 1221 wnioskodawców. 
Wniosek Ośrodka Kultury Gminy 
Lubin „Otwarci na świat” został 
bardzo wysoko oceniony i został jed-
nym z  200 beneficjentów projektu. 

Dofinansowanie w kwocie 113 
800 złotych przeznaczone zostanie 
na kompleksowe szkolenia i doposa-

żenie w sprzęt niezbędny do prowa-
dzenia działań edukacyjnych i ani-
macyjnych online lub w sposób cy-
frowy oraz doposażenie multime-
dialne wystaw i ekspozycji. Projekt 
Konwersja cyfrowa domów kultury 
finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej” III Osi Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020.

Otwarci na świat to trzeci wnio-
sek, pozytywnie oceniony i dofi-
nansowany. W tym roku Ośrodek 
Kultury otrzymał już wsparcie w ra-
mach projektu Edukacja Kultural-
na – Wybieram Teatr – dotacja 

w wysokości 30 000 złotych, Kuli-
naria Gminy Lubin – dotacja w wy-
sokości 11 203 zł.

Kultura cyfrowa w cenie – dotacja dla OKGL  



¹³NASZA WYSTAWA

  Sztuka była dyscypliną olimpijską od 1912 do 1948 roku
  10% ze wszystkich zdjęć istniejących na świecie zostało zrobione 

w ciągu ostatnich 18 miesięcy
  Sudan ma więcej piramid niż Egipt
  Papua Nowa Gwinea jest krajem, który jest domem dla większości 

języków. W kraju mówi się ponad 750 językami! Jednak najczęściej 
używanymi językami w Papui-Nowej Gwinei, jest język Motu i łamana 
angielszczyzna.
  Co 10 mieszkaniec Centralnej Azji jest potomkiem Czyngis-chana
  W pewnej austriackiej wiosce znaki drogowe zrobione są z cementu, 

by zapobiec kradzieży
  Wszystkie wiatraki w Irlandii obracają się zgodnie ze wskazówkami 

zegara, podczas gdy reszta wiatraków na świecie obraca się w lewo.
  Kolej Trans-Syberyjska oferuje najdłuższą na świecie podróż 

pociągiem. Pokonanie 9 000 kilometrów z Moskwy do Władywostoku 
zajmuje około 7 dni.
  Miasto Perth w Australii jest najbardziej odizolowanym miastem na 

naszej planecie. Otoczone niedostępną pustynią oddalone jest od 
najbliższego miasta aż o 322 kilometry.
  Jeśli rocznie zarabiasz więcej niż 64.000 złotych to należysz do 4% 

najbogatszych ludzi na świecie
  Kiedy „Mona Liza” została ukradziona z Luwru w 1911 roku, jednym 

z podejrzanych był Pablo Picasso
  Większość diamentów ma ponad 3 miliardy lat
  Pracownicy pubu w angielskim Rochdale nie mogli uwierzyć w to, 

co widzą. W dostawie owoców morza znajdował się niebieski homar. 
Ten kolor skorupy mięczaka zdarza się raz na 200 milionów 
przypadków. 

CZY WIECIE, ŻE… CZYLI 13 CIEKAWOSTEK ZE ŚWIATA 

Wyjątkowa kolekcja maszyn do pisania na wystawie „Gmina Lubin – wczoraj i dziś”  

DOSTOJNE, ELEGANCKIE 
I TWÓRCZE  
Ich dźwięk jest 
wyjątkowy, pobudza 
wyobraźnię i wyzwala 
kreatywność. Kto 
chociaż raz dotknął 
maszyny do pisania 
wie, że klawiatura 
komputera nigdy 
nie zastąpi tego 
uczucia. Imponująca 
kolekcja blisko 40 
maszyn do pisania 
prezentowana jest 
na wystawie „Gmina 
Lubin – wczoraj 
i dziś”. To prawdziwa 
kolekcjonerska 
perełka. 

Możemy zobaczyć najstarsze 
unikatowe eksponaty, wyproduko-
wane przed drugą wojną światową. 
Gabinetowy, przedwojenny klasyk 
Continental niemieckiej firmy 
Wanderer Werke Siegmar-
-Schönau, zdobiący secesyjne biur-
ko, może wypróbować każdy od-
wiedzający. W bogatym zbiorze 
znajdują się również maszyny wa-

lizkowe z późniejszych lat ubiegłe-
go wieku. Kolekcję tworzą maszyny 
nie tylko z Polski i krajów europej-
skich. Możemy zobaczyć również 
amerykańską maszynę Royal. 

Wiele dzieł światowej literatury 
napisanych zostało na tych niezwy-
kłych, kultowych urządzeniach. 
Jednym z pierwszych użytkowni-
ków był Mark Twain, a w Polsce pod 
koniec XIX wieku swoje dzieła na 
maszynie pisał Bolesław Prus. Wi-
sława Szymborska, choć należała 
jeszcze do epoki rękopisów, posłu-
giwała się też maszyną do pisania 
i wytwarzała formę pośrednią – ko-
rygowany ręcznie maszynopis, któ-
ry bywał podstawą wersji drukowa-
nej. 

Zdecydowana większość prezen-
towanych na wstawie maszyn do pi-
sania pochodzi ze zbiorów wójta 
gminy Lubin Tadeusza Kielana. 

- To urządzenia z wyjątkowo dłu-
gą historią, zadziwiające swoją ele-
gancją i dostojeństwem, czego do-
skonałym przykładem jest między 
innymi maszyna do pisania marki 
Mercedes. Przeżywają swój rene-

sans ponieważ przestały być po-
wszechne. Kiedyś były w każdym 
urzędzie i służyły do codziennej 
pracy, dziś przyglądamy się im z in-
nej strony i dostrzegamy unikal-
ność. Fascynuje mnie ich budowa, 
kształt, funkcjonalność. Sam ko-
rzystałem z maszyny Konsul. Nie 
można ich porównywać z kompute-
rami – bo to zupełnie różne urzą-

dzenia – mówi wójt Tadeusz Kie-
lan. 

W okresie PRL-u na posiadanie 
maszyny do pisania trzeba było 
uzyskać specjalne zezwolenie, 
w przeciwnym razie właścicielowi 
groziły nawet trzy lata więzienia. 
W latach 50. był to towar strate-
giczny i numerowany, prowadzono 
rejestr pisma każdej maszyny. Cza-
sem jednak pojawiały się na tajnych 
aukcjach albo były przemycane 
z zagranicy. Dopiero w latach 70. 
maszyny pojawiły się w wolnym 
obiegu.

Policja posiadała specjalne zesta-
wienia o tym, kto w mieście dyspo-
nuje maszyną do pisania, a odpo-
wiednie służby znały układ, krój 
czcionki i cechy każdego egzempla-
rza, aby dzięki temu móc po kroju 
pisma dojść do właściciela. To 
oczywiście służyło ścisłej kontroli 
pojawiających się w obiegu wydaw-
nictw. 

Dziś stanowią znak czasu lat mi-
nionych, są kolekcjonerskimi per-
łami, które zdobią niejedno stylowe 
wnętrze.   

WIELE DZIEŁ ŚWIATOWEJ LITERATURY NAPISANYCH 
ZOSTAŁO NA TYCH NIEZWYKŁYCH, KULTOWYCH 
URZĄDZENIACH. JEDNYM Z PIERWSZYCH UŻYTKOW-
NIKÓW BYŁ MARK TWAIN, A W POLSCE POD KONIEC 
XIX WIEKU SWOJE DZIEŁA NA MASZYNIE PISAŁ BO-
LESŁAW PRUS. 

Gabinetowy, przedwojenny klasyk Continental niemieckiej 
firmy Wanderer Werke Siegmar-Schönau zdobiący secesyjne 
biurko może wypróbować każdy odwiedzający.

To jeden z kilku modeli polskich maszyn do 
pisania produkowanych przez PREDOM ŁUCZNIK. 
Maszynę wyposażono w polskie znaki 
diakrytyczne. Maszyny te produkowane były 
w latach 1970-90 w Zakładach Metalowych 
w Radomiu. Wszystkie modele były produkowane 
zarówno z polską czcionką jak i z cyrylicą - 
w wersji eksportowej.

Grupa „Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft”, 
założona została w 1889 roku. Była od samego początku i nadal jest  firmą 
zbrojeniową. Po ekspansji, której kulminacją była pierwsza wojna światowa, 
zdolności Grupy upadły po 1918 r. W 1919 r. zarząd firmy postanowił 
przejąć produkcję przenośnych maszyn do pisania od firmy Stoewer.
W 1931 r. firma Rheinmetall opracowała swoją pierwszą przenośną 
maszynę do pisania według projektu Leopolda Ferdinanda Paschera dla 
Stoewer .  



¹⁴ STRONA SENIORA

Najbardziej dotkliwym problemem 
osób starszych jest samotność i brak za-
interesowania ze strony najbliższego oto-
czenia. Ale nawet najbardziej samotny 
człowiek ma sąsiada i każdy z nas jest 
czyimś sąsiadem. Reagując na bieżącą 
sytuację społeczną, Głos Seniora razem 
z programem społecznym Adamed dla 
Seniora inaugurują nową ogólnopolską 
kampanię pod nazwą Poznaj Swojego 
Sąsiada - Seniora.

 Często Seniorzy nie chcą prosić o pomoc. 
Albo nie chcą przeszkadzać, kiedy widzą 
jak spieszymy się każdego dnia do pracy 
czy na zakupy, zajęci swoimi sprawami. Ich 
izolację pogłębiła trwająca od ponad roku 
pandemia.

Tymczasem nawet najdrobniejszy gest 
sąsiedzkiej życzliwości może okazać się 

o wiele cenniejszy niż wszelkie formy po-
mocy instytucjonalnej. Dlaczego? Bo wyni-
ka z autentycznego zainteresowania dru-
gim człowiekiem. Seniorem. Sąsiadem.

Nowa ogólnopolska kampania pod na-
zwą Poznaj Swojego Sąsiada - Seniora pro-
muje pomoc sąsiedzką dla potrzebujących 
seniorów i apeluje do wszystkich osób, aby 
włączyły się w akcję wsparcia Sąsiada - Se-
niora.

Chcąc dołączyć do akcji, należy wydruko-
wać gotowy plakat znajdujący się na stronie 
internetowej Głosu Seniora, wpisać numer 
kontaktowy i zawiesić na klatce schodowej 
lub włożyć do skrzynki osoby samotnej. 
W kolejnym kroku należy poczekać na 
zgłoszenie potrzebującego Seniora, a na-
stępnie pomóc takiej osobie ze zrobieniem 
zakupów, wyprowadzeniem psa czy rozmo-
wą telefoniczną.

Poznaj swojego 
sąsiada seniora – 
kampania społeczna  

- Powodem zorganizowania tych zajęć jest 
ekologia, tej folii jest tak dużo na całym 
świecie, że chcieliśmy zorganizować właśnie 
takie warsztaty. Każdy namaluje i będzie miał 
chęć i motywację aby te torby brać ze sobą 
na zakupy. Każda z nich jest oryginalna, nie 
ma dwóch podobnych. Już będzie mniej folii 
w każdym domu. Biorąc tę torbę na zakupy 
możemy się też pochwalić jaki mamy talent 
i jak dla nas ważne jest środowisko- mówi  
Janina Mucha przewodnicząca Rady Seniorów 
Gminy Lubin.

Warsztaty prowadziła Ag-
nieszka Byszkowska znana lo-
kalna malarka.

- Współpracuję z Ośrodkiem 
Kultury Gminy Lubin od paru 
lat. Zapraszają mnie do udzia-
łu w różnych warsztatach arty-
stycznych. Dzisiaj uczestnicy 
malowali torby farbami do tka-
niny. Malowali pierwszy raz, 

wyszło świetnie. Jest to grupa 
chłonna wiedzy, słuchali mo-
ich rad, pracowali nową tech-
niką. Ozdabianie toreb sprawi-
ło nam wiele radości. Jest to na 
prawdę produkt unikatowy, je-
stem bardzo dumna ze swoich 
kursantów- mówiła zadowolo-
na Agnieszka Byszkowska

W planach seniorzy mają 

zorganizowanie wycieczki we 
wrześniu lub październiku. Se-
niorki zdradziły, że  4 września 
na Święcie Pieroga i Kapusty 
zaprezentują niespotykane, 
wielkie, dziwne warzywa, jed-
nak nie chciały powiedzieć nic 
więcej.

- Seniorów bardzo ciężko 

wyciągnąć z domu i nasza Ra-
da Seniorów chce dawać in-
nym przykład, że można dzia-
łać społecznie. Chcemy ściąg-
ną coraz więcej ludzi, można 
zgłaszać się pani Małgosi Pol-
niak z Urzędu Gminy, która 
opiekuje się seniorami- dodaje 
Janina Mucha.

Po warsztatach uczestnicy 
mieli okazję podziwiać prze-
piękny Ogród Freya, który 
wraz z mężem prowadzi Anna 
Rawska- również członkini 
Rady Seniorów. Zobaczyli 
między innymi  bylinę sadziec- 
która ma dar przyciągania 
pięknych motyli.

W przepięknej aranżacji Ogrodów Freya w Bukownej odbyły warsztaty malowania toreb 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
W PLENERZE  



¹⁵SPORT

Historyczny mecz 
w IV lidze Iskry Księginice 

Inauguracja rozgrywek IV ligi mogła poziomem zadowolić 
licznie zgromadzoną publiczność. Piłkarze Iskry gościnnie na 
obiektach RCS w Lubinie podejmowali innego beniaminka - 
Pogoń Świerzawę.
Od pierwszych minut meczu obie ekipy podeszły do meczu 
z ogromną chęcią zdobycia trzech punktów. Początkowe minuty 
były bardzo nerwowe, brak było płynności w grze obu ekip. 
Piłkarze gości pierwsi poskromili nerwy czego efektem była 
optyczna przewaga i gol zdobyty w 9. minucie meczu. Strata 
bramki podziałała na gospodarzy bardzo mobilizująco i już po 
upływie trzech minut najlepszy strzelec Iskry Maciej Srebniak 
doprowadził do wyrównania.Do zakończenia meczu obie 
drużyny miały jeszcze sytuacje bramkowe lecz wynik meczu nie 
uległ zmianie. 

Zakończyły się Mistrzostwa Świata 
Juniorów w Łucznictwie rozgrywane 
we Wrocławiu. W mistrzostwach 
tych Polskę reprezentował w katego-
rii łuków bloczkowych m.in. Mateusz 
Musiatowicz zawodnik LZS SKS Ra-
szówka.

Ponad 500 zawodników z całego świa-
ta walczyło o medale Młodzieżowych Mi-
strzostw Świata w łucznictwie we Wroc-
ławiu. Na Polach Marsowych strzelały 
gwiazdy takie jak piąty zawodnik świato-
wego rankingu, półfinalista Pucharów 
Świata Nicholas D’Amour, brązowa me-
dalistka igrzysk olimpijskich w Tokio 
w rywalizacji drużynowej Niemka Charli-
ne Schwarz, ćwierćfinalistka igrzysk 
również w drużynie, wschodząca gwiaz-
da łucznictwa Casey Kaufhold czy Hi-
szpan Yun Sanchez, który wystartuje nie-
długo w finale Pucharu Świata.

Zawodnik LZS SKS Raszówka Mate-
usz Musiatowicz wraz z Przemysławem 
Koneckim i Maciejem Michalakiem zajęli  
drużynowo 15. miejsce na świecie w łu-
kach bloczkowych. Indywidualnie Mate-
usz po kwalifikacjach był 68. a po run-
dach 57.

Niedzielne finały i mecze o brązowe 
medale w łuku klasycznym (olimpijskim) 
zwieńczyły Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata juniorów w łucznictwie. Bohate-
rami zmagań byli Hindusi.

Medalowe żniwa w sobotę zebrały re-
prezentacje Indii i Meksyku. Hindusi 
triumfowali we wszystkich konkuren-
cjach drużynowych kadetów, natomiast 
Meksykanie zdobyli dwa złota w rywali-
zacji drużyn. Chorwatka Amandy Mlina-
rić obroniła tytuł mistrzyni świata junio-
rów.  

W ostatnim meczu Młodzieżowych 
Mistrzostw Świata we Wrocławiu, finale 
juniorów, triumfował Tetsuya Aoshima. 
W ten sposób Japończycy podzielili się 
medalami z Hindusami

Były to mistrzostwa pełne emocji, 
wzruszeń, radości i, co może nas cieszyć, 

zorganizowane na najwyższym pozio-
mie.

– Kiedy Międzynarodowa Federacja 
Łucznictwa zwróciła się do nas, klubu 
Strzelec Legnica, z prośbą o organizację 
Młodzieżowych Mistrzostw Świata, 
wiedzieliśmy, że czeka nas spore wyzwa-
nie. Czasu było bardzo mało – zaledwie 
cztery miesiące. Dołożyliśmy jednak 
wszelkich starań, by możliwie najlepiej 
ugościć młodych zawodników z całego 
świata. Ich pozytywne reakcje, podzię-
kowania, a także uznanie ze strony 
przedstawicieli World Archery pokazu-
ją, że po raz kolejny przeprowadziliśmy 
na wysokim poziomie wielką międzyna-
rodową imprezę – podsumował Prezy-
dent Komitetu Organizacyjnego, Józef 
Baściuk.

(źródło: www. wayc2021-wroclaw.pl)

Reprezentant LZS SKS Raszówka 
na mistrzostwach świata 

Po zmianie stron w 48. mi-
nucie Artur Bednarz (Hu-
zar) zdobył bramkę, która 
jeszcze bardziej zdetermino-
wała piłkarzy z Raszówki do 
walki o zwycięstwo w inau-
guracji rundy jesiennej. 
W 58. minucie Radosław 
Targowicz zdobył bramkę 
dającą prowadzenie Huzaro-
wi. Goście nie zamierzali po-
godzić się z porażką i w 67. 

minucie ich 
starania przy-
niosły efekt 
w postaci bram-
ki Piotra Polań-
skiego. 

Patrząc obiektywnie 
na całe spotkanie, obie 
drużyny miały swoje sytua-
cje bramkowe i wynik remi-
sowy należy uznać za naj-
bardziej sprawiedliwy. 

W przerwie meczu odbył się 
konkurs rzutów karnych dla 
publiczności, którego zwy-
cięzcą okazał się Mikołaj 
Sobczak (Raszówka). 

Najlepszymi piłkarzami 
meczu wybrano Kamila 
Kaczmarskiego (Victoria) 
i Łukasza Rudnickiego ( Hu-
zar). Nagrody i wyróżnienia 
wręczali Tadeusz Kielan wójt 
gminy Lubin oraz radny 
Marcin Nyklewicz. 

W pięknej scenerii odbyły się inauguracyjne derby gminy Lubin w Klasie B: Huzar Raszówka -Victoria Niemstów.  

SPRAWIEDLIWY REMIS 
W DERBACH GMINY LUBIN
Początek 
spotkania należał 
do drużyny 
z Niemstowa, 
która nastawiła 
się na sprawienie 
niespodzianki. 
Optyczna 
przewaga gości 
trwała do 
zdobycia gola 
w 25. minucie 
spotkania po 
strzale Damiana 
Morocha z rzutu 
karnego. Od 
tego momentu 
inicjatywę 
przejęli 
gospodarze, 
czego efektem 
były kolejne 
sytuacje 
bramkowe. 

WSZYSTKIE MECZE 
NASZYCH DRUŻYN 
Z OSTATNIEJ KOLEJKI :
  Iskra Księginice 

– Odra Ścinawa 1:3
  Płomień Michów 

– Fortuna Obora 5:0
  KS Kłopotów-Osiek 

– Iskra Niedźwiedzice 6:2
  Unia Miłoradzice 

– Park Targoszyn 1:0
  Unia Szklary Górne 

– LZS Ostaszów 3:2
  Platan Siedlce 

– Ikar Miłgostowice 4:10
  LZS Lipa 

– Iskra II Księginice 0:4
  Huzar Raszówka 

– Victoria Niemstów 2:2
Wójt Tadeusz Kielan 
i Kamil Kaczmarski 
(Victoria)

Wyróżniono także  
Łukasza Rudnickiego 
(Huzar).



¹⁶ ROZRYWKA

Hasło krzyżówki z numeru  7/2021 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„ Żółte kwiaty”. Nagrodę otrzymuje  Justyna Biskup z Raszowej. 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 września. 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. 

  W komedii bohaterowie dążą 
do celu powodując śmierć, czę-
sto zakończoną szczęśliwie
  U Żeromskiego ludzie dzielili 

zapałkę na czworo i też im się 
zapalała
  Konopnicka żyła od urodzenia 

aż po śmierć
  Zygier miał ospowata sylwetkę 

kulturysty a jego wyłupiaste 
oczy ładnie przylegały do twa-
rzy

  Cesarz Klaudiusz był nieśmia-
ły, wiec nie odważył się zabić 
swojej żony
  Wars i Sawa zbudowali Warsza-

wę z jednej i z drugiej strony stolicy
  Barbarzyńcy byli bardzo miły-

mi i uprzejmymi ludźmi
  Powstanie Listopadowe było 

w listopadzie, a Rewolucja 
Październikowa też
  W roku 1863 w Ameryce wybu-

chła wojna sensacyjna

  Washington był prezydentem 
Stanów Zjednoczonych, a Lin-
coln - USA
  Hitler był najgroźniejszym 

z hitlerowców
  Kolumb myślał że odkrył Indie 

a to były Stany Zjednoczone
  Kopernik ruszył ziemię i dlate-

go zobaczył, że jest okrągła
  Azja jest największym konty-

nentem na Ziemi a nawet na 
świecie

  Ze Śląska kilofem wydobywa 
się węgiel kamienny i brunatny 
górnik
  Klimat to coś stałego, co nie 

wiadomo kiedy się zmienia
  Ten płyn to także w pewnym 

sensie ciecz
  Tłuszcze rozpuszczają się 

w rondlu
  W połączeniu wodoru i tlenu 

stosunkiem dwukrotnym 
otrzymujemy wodę

  Suma to nie wynik dodawania, 
tylko msza rano w niedzielę
  Linijka, kątomierz i cyrkiel to 

narządy matematyczne
  Prostokąt rożni się od kwadra-

tu tym że raz jest wyższy a raz 
szerszy
  „Marsz Turecki” Mozarta 

wcale nie był marszem ture-
ckim, on się tylko tak nazywał
  Bach w swoim życiu wyszedł za 

mąż i dorobił się trochę dzieci
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.

POZIOMO.
1. Stan w USA; 5. Laszlo…, węgierski słynny trener boku; 
9. Ssak morski; 14. Rodzice rodziców; 17. Żona władcy; 
20. Zasiedziały gospodarz; 21. Pogodnie na świat patrzy; 
22. Bramkarz, goryl; 2. Morski ptak; 24. Wodoodporny 
materiał; 25. Pierwszy trener Adama Małysza; 
26. Wznoszony; 27. Pochodne amoniaku; 28. Więziła 
Odyseusza; 29. Dawniej: bałamucenie kobiet; 33. Transzeja; 
34. Ponowny start komputera; 38. Niekształtne, 
niewyraźne litery; 39. Wśród saneczkarzy; 41. Roślina 
z rodziny bobowatych; 45. Zaćma lub wodospad; 47. Lekka 
kara; 48. Z Madrasem i Assamem; 49. Fenicka bogini 
miłości; 50. Sztuczki; 51. Potocznie  Państwowe 
Gospodarstwo Rolne; 53. Najprostsze kamienne narzędzie 
pierwotne; 55. Np. drogowy; 56. … Hawke; 58. Maryna 
z Janosika; 59. Smaczne zielone liście; 61. Bez roślinności; 
65. Ze źrenicą; 68. Jan, polski aktor; 71. Zielonkawy kamień 
półszlachetny; 73. Książę z Gumisiów; 74. Był nim Zygmunt 
Bauman; 77. Krzewy z ciemnymi owocami; 
78.  Perełkowanie – rodzaj uwypuklonego ornamentu 
ciągłego; 79. Wszyta fałda, 82. Dolna Jura; 83. Uroczystość 
powołania króla; 85. Dawniej: izba sypialna; 88. Damski, 
brytyjski zespół muzyczny; 89. Stanowi pokarm dla rybek; 
91. Iwan…, dowódca wojsk rosyjski w Powstaniu 
Listopadowym; 92. Sznur; 93. Południowoamerykański 
aligator; 94. Odcień czerwieni;
PIONOWO.
1. Jasny u farbowanej blondynki; 2.Potok; 3. Rura do… 
bicia; 4. Otwarcie butelki; 5. Narada; 6. Dawniej: lotnik; 
7. Polski biskup; 8. Namalowany widok; 9. Część 
wynagrodzenia w naturze; 10. Miasto w powiecie 
cieszyńskim; 11. Krystyna Stolarska; 12. Cieśnina Morza 
Arabskiego; 13. Narzędzie dla żeńca; 15. Nauka o rybach;  
16. Pomysł, idea; 18. Szklarnia z roślinami 
przetrzymywanymi w okresie zimowym; 19. Szpieg; 
30. Element połączenia w kształcie walca; 31. Starogrecki 
bóg śmierci; 32. Dean … twórca horrorów; 35. Marek lub 
Tomasz- dokumentalista i reżyser; 36.  Chorwacki 
półwysep; 37. Stała praca; 39. Miasto-państwo w Azji; 
40. Leży obok Australii; 42. Mieliły zboża; 43. Podium 
w meczecie; 44. Miasto w Jemenie; 46. … prawdy; 
51. Latające stworzenie; 52. Poprawia zdjęcia; 
54. Przeciwieństwo praktyki; 57. Przedsiębiorca 
wynajmujący pokoje; 59. Metody; 60. Zajmuje się 
pochodzeniem bogów i herosów; 62. Wyborcza lub na 
prochy; 63. … Cembrzyńska; 64. Coś kuszącego, 
przyciągającego; 66. W stajni; 67. Dawniej: synowa; 
69. Do występów; 70. Twoje mocne i słabe; 72. Klub 
piłkarski z Bukaresztu; 74. Umowa międzypaństwowa;  
75. Polinezyjska energia w świecie materialnym; 76. Kiedyś: 
dawca; 79. Stop cynku z aluminium; 80. Imię Connery’ego; 
81. Miasto ze znanym browarem; 84. Przed nazwiskiem; 
86. Szekspirowski król; 87. Na nim bokserzy; 90. Inaczej 
maskarada IP 
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