
PRZEBUDOWA 
DROGI 
W RASZÓWCE

Po tym jak Rada Gminy 
Lubin zgodziła się prawie 
dwukrotnie zwiększyć 
do� nansowanie na remont drogi 
w Raszówce, władze Powiatu 
Lubińskiego rozstrzygnęły 
przetarg i podpisały umowę 
z wykonawcą. Inwestycja 
potrwa rok i ma się rozpocząć 
jeszcze w tym roku.  Str. 4

DZIEŃ 
GORZELINA 
Z EKUMENICZNYM 
AKCENTEM

Uroczyste poświęcenie krzyża, 
przemarsz Orkiestry Górniczej 
z Lubina, koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Lubin 
i wspólne ognisko w atmosferze 
doskonałej zabawy – tak 
tegoroczne lato pożegnali 
mieszkańcy Gorzelina.  Str. 8

STYPENDIA 
ZA SUKCESY 
W SPORCIE, 
KULTURZE 
I NAUCE

Była to już 49. edycja programu 
stypendialnego,  a mimo 
to - wyjątkowa. Zgodnie 
ze zmienionym przepisami 
stypendia są teraz przyznawane 
tylko raz w roku, za osiągnięcia 
całego roku szkolnego  i po raz 
pierwszy otrzymują je uczniowie 
szkół podstawowych.   Str. 14 
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W Urzędzie Gminy Lubin zorganizowano spotykanie z gronem 
pedagogicznym gminnych placówek oświatowych, by wyróżnić i nagrodzić 
najlepszych nauczycieli. W tym roku, po przerwie i zmianie warunków 
funkcjonowania systemu edukacji, to spotkanie nabrało szczególnie 
istotnego wymiaru.
Rok szkolny 2020/2021był wyjątkowo trudny. Kształcenie na odległość 
było zupełnie nową i niecodzienną sytuacją, w której musieli odnaleźć 
się dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice.  Wszyscy musieli nabyć 
w krótkim czasie nowe umiejętności oraz po raz pierwszych w historii 
edukacji zorganizować natychmiast nauczanie w trybie on-line. Str. 10- 11

Nieformalna grupa z Pieszkowa pod nazwą „Szydełkowa Reaktywacja” wzięła udział 
w XII Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj lokalnie i ekologicznie” i pozyskała pieniądze 
na realizację projektu społecznego „ Kordonkowy Szlak”. 
Było to duże przedsięwzięcie, w które oprócz mieszkańców Pieszkowa, zaangażowała się liczna 
grupa seniorów. Zorganizowano warsztaty, podczas których szydełkowano tak zawzięcie, 
że zamiast planowanego udekorowania siedmiu drzew – ubrano ich aż jedenaście.  Str. 8

Nagrody i wyróżnienia 
dla nauczycieli

SZYDEŁKO, KORDONEK 
I NOWA INICJATYWA W PIESZKOWIE 
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PRZYSŁOWIA 

NA LISTOPAD

Jak listopad ciepły - marzec 

mrozem przewlekły.

***

Gdy zbyt długo złota jesień 

trzyma nagle przyjdzie zima.

***

Gdy listopad mroźny, to lipiec 

nie jest groźny.

***

Deszcz z początkiem listopada, 

mrozy w styczniu zapowiada.

***

Gdy w listopadzie gawrony 

gromadnie latają, deszcze albo 

śniegi zapowiadają.

***

Gdy w listopadzie liść na 

szczytach drzew się trzyma, to w 

maju na nowe liście spadnie 

jeszcze zima.

***

Jaki listopad, taki będzie 

marzec, prorokuje stuletni 

starzec.

***

Kiedy zima w listopadzie, 

jeszcze w kwietniu zimno się 

kładzie.

***

Gdy łagodna jesień trzyma, 

będzie krótka, ostra zima.

***

Gdy w listopadzie wody się 

podniosą, to snadź w zimie 

deszcze roszą.

***

Jeśli kret w listopadzie jeszcze 

późno ryje, na Nowy Rok komar 

wpadnie w bryję.

***

Listopad ciecze, marzec nie 

podpiecze.

***

Deszcz w połowie listopada, tęgi 

mróz w połowie stycznia 

zapowiada.

AKTUALNOŚCI

JEDNA OSOBA LEKKO RANNA, USZKODZENIA DWÓCH BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH, POWALONE DRZEWA I LICZNE AWARIE PRĄDU

Bilans wichury 
21 października  przeszła 
bardzo silna wichura. Na 
terenie gminy Lubin w ciągu 
doby odnotowano 49 zdarzeń. 
Najgroźniejszy  dla zdrowia był 
upadek drzewa na samochód 
osobowy na drodze nr 36 
w miejscowości Miłosna. 

W wyniku tego zdarzenia 
została lekko ranna jedna 
osoba. 
Większość zdarzeń, w których 
interweniowały jednostki 
Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej to właśnie 
skutki powalonych przez wiatr 

drzew i obsypujących się 
z drzew gałęzi, które 
blokowały przejezdność dróg.
Doszło także do zerwania 
części dachu budynku 
gospodarczego 
w miejscowości Czerniec. 
Wywrócił się żuraw 

budowlany koło kościoła 
w Niemstowie i uszkodził linię 
energetyczną.  Powalone 
drzewo doprowadziło także do 
uszkodzenia części dachu 
i ściany  garażu w Zimnej 
Wodzie.
Z powodu silnego wiatru 

odnotowano liczne przerwy 
w dostawie energii 
elektrycznej. Konsekwencją 
braku prądu było zatrzymanie 
pracy stacji uzdatniania wody, 
co oznaczało również przerwy 
w dostawie wody dla 
mieszkańców gminy Lubin. 

Gmina Lubin jest jednym 
z trzynastu samorządów Zagłębia 
Miedziowego, z którymi KGHM 
podpisał porozumienie w sprawie 
przekazania pieniędzy  na projekty 
prozdrowotne i prospołeczne. 
Miedziowa spółka przeznaczyła na 
ten cel 3 mln 200 tysięcy złotych. 

Spółka KGHM Polska 
Miedź S.A. po raz kolejny 
wsparła finansowo lokalne 
samorządy. Przekazane 
środki zostaną spożytko-
wane na tzw. miękkie pro-
jekty, jak modernizacja 
świetlic wiejskich, zakup 
sprzętu sportowego, odno-
wienie placów zabaw czy 
dofinansowanie opieki me-
dycznej. Do kasy gminy 
Lubin wpłynie z tego tytułu 
200 tysięcy złotych.

- Te pieniądze w 90 pro-
centach przeznaczymy na 

pracownie tematyczne 
i dwie izby lekcyjne w szko-
le podstawowej w Raszów-
ce - oznajmił Tadeusz Kie-
lan, wójt gminy Lubin. - 
Dzięki tym środkom nasze 
dzieci będą miały nowe, 
wyposażone sale w ciągu 
kilku tygodni, a nie jak pla-
nowaliśmy za pół roku.

Oprócz  nowych ekra-
nów multimedialnych, 
sprzętu audiowizualnego 
i pomocy dydaktycznych 
gmina przeznaczy część 
pieniędzy także na cykl 

szkoleń, obejmujących na-
ukę gry w szachy prowa-
dzonych w świetlicach 

wiejskich dla wszystkich 
chętnych młodych miesz-

kańców oraz doposażenie 
placów zabaw. 

Uroczyste podpisanie 

porozumień pomiędzy 
KGHM Polska Miedź S.A., 
a samorządami lokalnymi 
odbyło się podczas semina-
rium „Polityka klimatycz-
na, aspekty ekonomiczne 
i środowiskowe wykorzy-
stywania kruszyw w Zagłę-
biu Miedziowym” zorgani-
zowanego w siedzibie 
KGHM w Lubinie. Współ-
organizatorem wydarzenia 
był Związek Pracodawców 
Polska Miedź.

– Jesteśmy najważniej-
szym pracodawcą w regio-
nie i wspieramy lokalne 
społeczności na wiele spo-
sobów. Od lat do samorzą-
dowych budżetów trafiają 
miliony z płaconych przez 

nas podatków, sponsoruje-
my lokalne kluby sporto-
we, zawieramy porozumie-
nia i współpracujemy 
z gminami, na terenie, któ-
rych prowadzimy działal-
ność. Wspólnie dbamy 
o wyższą jakość życia 
mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego – powiedział 
Andrzej Kensbok, wicepre-
zes zarządu KGHM ds. fi-
nansowych.

W imieniu wszystkich 
samorządowców, stosowne 
porozumienie z KGHM, 
podpisał wójt gminy Lu-
bin, Tadeusz Kielan.

- W imieniu wszystkich 
samorządowców obecnych 

dzisiaj na sali, chciałbym 
serdecznie podziękować za-
rządowi KGHM za otrzy-
mane wsparcie finansowe. 
Na pewno wpłynie to na po-
prawę jakości życia naszych 
mieszkańców. Cieszę się 
z tej współpracy. Te pienią-
dze na koncie gmin na pew-
no się przydadzą, bo zbliża-
my się do końca roku, a in-
westycje trwają i można je 
dofinansować – mówił wójt 
Tadeusz Kielan.

Podczas seminarium 
przeprowadzono także 
konsultacje społeczne z sa-
morządowcami dotyczące 
przygotowywanej przez 
KGHM polityki klimatycz-
nej. 

GMINA OTRZYMA Z KGHM 

200 TYSIĘCY 
NA PROJEKTY PROSPOŁECZNE  

W imieniu wszystkich samorządowców, 
stosowne porozumienie z KGHM, podpisał 
wójt gminy Lubin, Tadeusz Kielan.

- TE PIENIĄDZE W 90 PROCENTACH PRZEZNACZYMY 
NA PRACOWNIE TEMATYCZNE I DWIE IZBY LEKCYJNE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE - OZNAJMIŁ 
TADEUSZ KIELAN, WÓJT GMINY LUBIN



³AKTUALNOŚCI

Weź udział w przeglądzie, 
zagłosuj na nasz album

„Nasze skarby”, album 
prezentujący najpiękniejsze 
i najciekawsze miejsca w na-
szej gminie został zgłoszony 
do 29. Ogólnopolskiego Prze-
glądu Książki Krajoznawczej 
i Turystycznej organizowane-
go przez samorząd wojewódz-
twa wielkopolskiego i Polskie 
Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze.

Publikację wydaną przez 
Urząd Gminy Lubin zgłosił 
Marian Hawrysz, mieszkaniec 
Gorzycy, społecznik, prezes lu-
bińskiego oddziału PTTK.

Książka „Nasze skarby” au-
torstwa Marleny Kovařík z pięk-
nymi zdjęciami Krzysztofa Szta-
by, Krzysztofa Szustka, Mariu-
sza Kretkowskiego i firmy PRO-
XART S.C. została zgłoszona 
w kategorii album, w której ry-
walizujemy z 11 innymi publi-
kacjami z całej Polski.

Do konkursu zgłoszono po-
nadto 17 przewodników, 36 
monografii i innych opraco-
wań, 8 map i atlasów, 11 wy-
dawnictw dla dzieci i młodzieży 
oraz 12 informatorów i folde-
rów.

Po raz pierwszy organizato-
rzy konkursu proponują głoso-

wanie online i jawne na ulubio-
ną publikację o nagrodę pub-
liczności. Nagroda będzie sym-
boliczna, bardziej chodzi o za-
angażowanie lokalnych spo-
łeczności podczas głosowania.

Dwa sąsiadujące ze sobą sołe-
ctwa połączyła nowa droga gmin-
na nr 103047D. Sołtysi Osieka i 
Chróstnika, wraz z wójtem Tadeu-
szem Kielanem przecięli symbo-
liczną wstęgę na drodze.

Nowy odcinek jest bardzo dobrym 
dojazdem dla mieszkańców Osieka i 
okolic do drogi S3 oraz  przystanku 
kolejowego w Chróstniku, skraca 
bowiem czas i pozwala ominąć mia-
sto. Połączył też sąsiednie sołectwa, 
które tej pory nie były bezpośrednio 
skomunikowane.

- Otrzymaliśmy na ten cel dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych, dlatego niezwłocznie 
przystąpiliśmy do realizacji inwesty-
cji- mówi wójt Tadeusz Kielan.- Do-
celowo przy tej drodze powstanie 
także ścieżka rowerowa i tam gdzie 
będzie to potrzebne także chodniki. 
Tworzymy w ten sposób alternatyw-
ny tzw. ringowy przejazd terenami 
gminy, który omija miasto. 

Oprócz wójta symboliczną wstęgę 
przecięła Elżbieta Białosiewicz- soł-
tys Chróstnika oraz Dariusz Olszak 
– sołtys Osieka.  Droga łącząca te 

sołectwa ma długość ok. 2,1 km i 
szerokości jezdni 5,5 m z nawierzch-
nią bitumiczną. Powstały także 
utwardzone pobocza z kruszywa ka-
miennego oraz zbudowano kanał 
technologiczny na infrastrukturę 
podziemną, czyli m.in. kable elek-
troenergetyczne.

Wartość inwestycji wynosi ponad  
2 miliony 720 tysięcy złotych. Gmi-
na otrzymała na ten cel dofinanso-
wanie w ramach programu Fundu-
szu Dróg Samorządowych w wyso-
kości 70 % kosztów kwalifikowal-
nych tj. kwotę: 1 741 404,74 zł.

Symboliczne otwarcie  
drogi Chróstnik-Osiek

Autorka publikacji 
Marlena Kovařík 

Marianowi Hawryszowi 
dziękujemy za zgłoszenie 
„Naszych skarbów” do konkursu 
a Czytelników zachęcamy do 
głosowania. Głosować można na 
stronie internetowej 
www.przegladksiazki.pl 
w zakładce: lista publikacji.

Gmina 
sfinansowała 
ten cel w całości, 
przeznaczając 
na rejestratory  
prawie 190 
tysięcy złotych. 
W tym celu 
podpisano 
specjalne 
porozumienie 
z  Głównym 
Inspektorem 
Transportu 
Drogowego, 
który oficjalnie 
będzie zarządzał 
fotoradarami.  

Wielokrotnie wójt Tadeusz 
Kielan wnioskował o poprawę 
bezpieczeństwa na drodze 
krajowej nr 36 relacji Lubin – 
Wrocław. We wrześniu 2019 
roku Rada Gminy wystosowa-
ła w tej sprawie oficjalny apel. 
Kilka miesięcy później doszło 
do spotkania wójta z przedsta-

wicielami GITD, podczas któ-
rego zapadły deklaracje 
w sprawie urządzeń monitoru-
jących prędkość. GITD zgo-
dziła się na przeniesienie foto-
radarów z dróg, które utraciły 
status dróg krajowych, gmina 
podjęła się technicznej, orga-
nizacyjnej i finansowej reali-
zacji tego przedsięwzięcia. 

- Odcinki zabudowane drogi 
nr 36 to miejsca, w których no-

torycznie przekraczana jest 
prędkość, co powoduje zagro-
żenie dla zdrowia i życia miesz-
kańców.  Interweniowałem 
w tej sprawie wielokrotnie i gdy 
tylko pojawiła się możliwość 
instalacji fotoradarów, to zaan-
gażowaliśmy się w to przedsię-
wzięcie. Teraz kiedy kierowcy 
zwolnią z obawy przed manda-
tem, piesi będą mogli bezpiecz-
niej przejść przez ulicę i łatwiej 

będzie wyjechać z wiosek na 
drogę krajową- mówi wójt Ta-
deusz Kielan.

- Wykonaliśmy i sfinanso-
waliśmy całą dokumentację 
projektową. Dokonaliśmy nie-
zbędnych uzgodnień i ustaleń 
związanych z organizacją ru-
chu, wykonaliśmy przyłącza, 
demontaż, przenosiny i doce- lowy montaż urządzeń. Prze-

każemy je do końca miesiąca 
Głównemu Inspektorowi 
Transportu Drogowego, który  
sfinalizuje  umowy z dostawcą 
energii elektrycznej i urucho-
mi fotoradary – wyjaśnia Mar-
ta Fuczek, kierownik referatu 
infrastruktury Urzędu Gminy 
w Lubinie.

Przedsięwzięcie w całości 
sfinansowała gmina kosztem 
prawie 190 tysięcy złotych. Do 
Miłosnej przeniesiono fotora-
dar z Mąkolic, do Niemstowa 
z Koiszowa – oba działały 
wcześniej na drodze 323 rela-
cji Legnica-Jawor. Do Osieka 
trafił natomiast fotoradar 
z Kochlic, z trasy Lubin-Leg-
nica. Te odcinki dróg utraciły 
status dróg krajowych i stały 
się drogami wojewódzkimi, po 
tym jak oddano do użytku tra-
sę S3.  

W Miłosnej, Niemstowie i Osieku ruszą jeszcze w tym roku fotoradary, których instalacją organizacyjnie 
i finansowo  zajmowała się gmina Lubin. 

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ - KOŃCZY SIĘ MONTAŻ 
TRZECH FOTORADARÓW  

-  Interweniowałem w tej 
sprawie wielokrotnie i gdy 
tylko pojawiła się możliwość 
instalacji fotoradarów, to 
zaangażowaliśmy się w to 
przedsięwzięcie -  mówi wójt 
Tadeusz Kielan

Całe przedsięwzięcie w całości sfinansowała gmina kosztem prawie
190 tysięcy złotych. 



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

9 listopada 2021 r. odbędą 
się wybory do Młodzieżowej 
Rady Gminy Lubin drugiej 
kadencji. Zgłoszenia kandy-
datów przyjmowane będą do 
29 października 2021 r.

Kandydatem do Młodzieżo-
wej Rady Gminy Lubin może 
być każda osoba, która w dniu 
wyborów: ukończyła 14 rok 
życia, a nie ukończyła 21 roku 
życia, kontynuuje edukację 
i zamieszkuje na terenie gmi-
ny Lubin, nie jest karana pra-
womocnym wyrokiem popeł-
nienia przestępstwa lub prze-

stępstwa skarbowego popeł-
nionych z winy umyślnej.

Kandydatów na radnego do 
Młodzieżowej Rady gminy 
Lubin mogą zgłaszać działa-
jące na terenie gminy Lubin:
 Kluby sportowe,
 Stowarzyszenia i Organi-
zacje pozarządowe z tere-
nu Gminy Lubin,
 Ochotnicze Straże Pożarne
 Sołtys lub Rada Sołecka,
 Samorządy Szkolne szkół 
znajdujących się na terenie 
Gminy Lubin,
 zainteresowani kandydaci 
na radnych.

Zainteresowany kandydat 
składający zgłoszenie musi 
przedstawić podpisy co naj-
mniej 15 osób w wieku od 13-
21  lat popierających jego 
kandydaturę, zamieszkują-
cych na terenie Gminy Lubin.

Wzór karty zgłoszenia 
oraz dokumenty wymagane 
przy zgłaszaniu kandydatów 
do Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Lubin są dostępne na 
stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Lubin: 
http://bip.ug.lubin.pl/6089 
oraz w Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Gminy w Lubinie, 
ul. Księcia Ludwika I 3, 
pok. nr 3 (parter).

Zgłoszenia kandydatów 
należy składać:
 osobiście w Kancelarii Ogól-
nej Urzędu Gminy w Lubi-
nie, ul. Księcia Ludwika I 3, 
pok. nr 3 (parter), w zakle-
jonej kopercie z dopiskiem 
Wybory do Młodzieżowej 
Rady Gminy Lubin lub
 elektronicznie –  skrzynka 
ePUAP: /ug-lubin/skrytka.
Dodatkowe informacje 

można uzyskać pod nume-
rem tel. 76/ 84-03-179.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin drugiej kadencji 

Młodzieżowa Rada Gminy Lubin 
pierwszej kadencji

Nowe nazwy ulic i zmiany w budżecie na sesji Rady Gminy
19 października  odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Lu-

bin. Z inicjatywy wójta w porządku obrad znalazł się projekt 
uchwały zmieniający kwotę pomocy finansowej udzielanej 
Powiatowi Lubińskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej 
nr 1233D w Raszówce”.

Radni podjęli także 
uchwały w sprawie nadania 
nazw ulicom w miejscowoś-
ciach Miroszowice i Krze-
czyn Mały. Ulicy obejmują-
cej działkę oznaczoną nu-

merem geodezyjnym 155/2 
w Krzeczynie Małym nada-
no nazwę Miętowej.

W Miroszowicach ulicę 
położoną w obrębie działek 
110/6, 110/18 i 110/19 na-

zwano  Dębową, natomiast 
ulicę w obrębie działek 
112/1, 114/3, 114/4 oraz 
112/2 – Platanową.

Radni przyjęli także 
uchwałę w sprawie określe-
nia szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze. 
Dokonano zmniejszeń w ta-
beli odpłatności, co z pew-
nością będzie korzystne dla 

szerokiej liczby osób potrze-
bujących takiego wsparcia. 
Tereny wiejskie są oddalone 
od placówek służby zdrowia, 
dlatego systematycznie roś-
nie zapotrzebowanie na tę 
formę pomocy.

Uchwały wejdą w życie 14 
dni od daty ich ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślą-
skiego. 

Po tym jak Rada 
Gminy Lubin 
zgodziła się prawie 
dwukrotnie zwiększyć 
dofinansowanie 
na remont drogi 
w Raszówce, władze 
Powiatu Lubińskiego 
rozstrzygnęły 
przetarg i podpisały 
umowę z wykonawcą. 
Inwestycja potrwa 
rok i ma się rozpocząć 
jeszcze w tym roku. 

To jeden z najdłużej wyczekiwa-
nych remontów w gminie Lubin. 
Dokumentacja na przebudowę tej 
drogi powiatowej była gotowa 10 
lat temu. Na jej podstawie wcześ-
niej wyremontowano odcinki dróg 
w Karczowiskach i Miłosnej. Na re-
mont odcinka o długości 1 kilome-
tra 800 metrów powiatowi ciągle 
brakowało pieniędzy, mimo dekla-
rowanego wsparcia ze strony gmi-
ny Lubin.

W czerwcu tego roku gmina po-
nownie zadeklarowała, że przekaże 
na ten cel 1 mln 500 tysięcy złotych. 

Powiat pozyskał wcześniej na ten 
cel ponad 3 mln z Rządowego 
Programu Rozwoju Dróg.  Na 
początku września dokona-
no otwarcia ofert od firm, 
które zgłosiły się do prze-
targu. Najtańsza oferta 
z Wrocławia opiewała na 
kwotę prawie 8 mln 300 
tysięcy. Władze powiatu 
ponownie zwróciły się do 
gminy z wnioskiem o ko-
lejne dofinansowane, uza-
sadniając to trudną sytuacją 
finansową powiatu.

- Wnioskowałem do Rady Gmi-
ny w sprawie przekazania na 
ten cel dodatkowo  1 milio-
na 100 tysięcy złotych. 
Cieszę się, że w końcu ta 
inwestycja zostanie zrea-
lizowana – mówi Tade-
usz Kielan, wójt Gminy 
Lubin. - To odcinek dro-
gi, przy którym mieści się 
m.in. szkoła, a nie ma tam 
chodników. Tędy także kie-
rowane są często objazdy gdy 
dochodzi do kolizji na trasie Lu-
bin – Wrocław, bądź Lubin-Legni-
ca. To długo oczekiwana inwesty-
cja, która znacznie poprawi po-
ziom bezpieczeństwa.

Remont drogi ma się rozpocząć 
jeszcze w tym roku i potrwa około 
dwunastu miesięcy. Gmina prze-
znaczyła na ten cel w sumie 2 milio-
ny 600 tysięcy złotych. 

PODPISANO UMOWĘ NA 
PRZEBUDOWĘ DROGI W RASZÓWCE 



⁵NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

W poszukiwaniu 
szczęścia 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów przy-
stąpiła do 20. edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł 2021 pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. 
Kampania została przygotowana specjalnie z myślą 
o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w trud-
nych czasach izolacji społecznej. 

Zgodnie z rekomendacjami psychologów i pedagogów, 
którzy przygotowali materiały edukacyjne, kampania sku-
pia się na budowaniu kompetencji radzenia sobie z prob-
lemami oraz wspiera umiejętności dotyczące wyzwalania 
pozytywnych emocji. Szkoły z terenu gminy Lubin od kil-
ku lat biorą udział w kampanii,  więc po raz kolejny prze-
kazano im materiały profilaktyczne ułatwiające organiza-
cję zajęć.

Najnowsze tytuły, które zakupione 
zostały do Biblioteki w Raszówce na-
zwano „troskliwym księgozbiorem”. 
Stało się tak dlatego, że zawarte 
w nim pozycje to poradniki, powieści 
i książki popularnonaukowe, które 
mają zadbać o nasze emocje, poczu-
cie własnej wartości, pomóc w roz-
wiązywaniu problemów, czy wskazać 
właściwe wzorce. To książki, które 
zatroszczą się nie tylko o dorosłych, 
ale przede wszystkim o dzieci. 

Zakupione pozycje poruszają między 
innymi tematy takie jak budowanie 
więzi rodzinnych i dobrych relacji, 
wzmacnianie poczucia własnej warto-
ści, problemy związane z młodzieżą na 
etapie dojrzewania. Powieści i reporta-
że przedstawiają  problemy społeczne, 
wskazują dobre wzorce do naśladowa-
nia, prowokują do zastanowienia się 
nad własnym postępowaniem. 

Wśród książek nie zabrakło propozy-
cji dla najmłodszych. Książki z z akresu 
edukacji emocjonalnej dziecka podpo-
wiadają m.in.  jak radzić sobie z emo-
cjami oraz kształtować pozytywne po-
stawy.

„Troskliwy księgozbiór” świetnie na-
wiązuje do hasła Nocy Bibliotek z ubie-
głego tygodnia „Czytanie wzmacnia”. 
Te książki mogą wzmocnić zdrowie 
psychiczne i fizyczne, emocje i myśli, 

podpowiedzą jak osiągnąć cel i poko-
nać lęk. Znalazły się wśród nich rów-
nież książki na temat profilaktyki uza-
leżnień, poradniki dla dorosłych dzieci 
alkoholików. 

Nowe „troskliwe książki” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 

ZAKUP SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW GMINNEJ 
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W RAMACH DZIAŁAŃ 
PROFILAKTYCZNYCH KOMISJI. 

W ciekawy 
sposób 
opowiedziano 
o tym jak 
wydobywa się 
rudę, przerabia 
ją i jak powstaje 
miedź, srebro 
i złoto. Dzieci 
były zachwycone 
prezentacją, 
w której aktywnie 
uczestniczyły 
i zadawały wiele 
pytań. 

Mimo, że nasz region jest 
znany w Polsce i na świecie 
z produkcji miedzi, to nie-
wiele osób wie, jak powstają 
miedziane katody, walców-
ka, granulat srebra i sztabki 
złota. W bardzo ciekawy 
sposób opowiedzieli o tym 
pracownicy KGHM Polska 
Miedź SA, którzy w ramach 
wolontariatu dwukrotnie 
odwiedzili dzieci w Szkole 
Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Siedlcach.  
Zabawy aktywizujące dzieci 
były dostosowane do ich 
wieku, jednego dnia wiele 
o produkcji dowiedziały się 
dzieci z grup przedszkol-
nych i klas pierwszych, ko-
lejnego dzieci z klas II – III 
i IV. Podobna prezentacja 
będzie także dla starszych 
uczniów listopadzie.

Spotkanie prowadził pra-
cownik Zakładów Wzboga-
cania Rud, czyli przeróbkarz 
i to było jedno pierwszych 
wyjaśnianych zagadnień. 
Uczniowie dowiedzieli się, że  

trochę jak Kopciuszek, prze-
róbkarze przesiewają rudę, 
którą wydobywają górnicy 

i  w ten sposób powstaje czar-
ny pył zwany koncentratem, 
który trafia do hut, a tam wy-

tapia się z niego miedź, sre-
bro i złoto.

- Jestem bardzo wdzięcz-
na, że udało się zorganizo-
wać takie pokazowe lekcje. 
Dzięki nim w niebanalny 
i ciekawy sposób przedsta-
wiono cały proces produk-
cji. Dzieci reagują bardzo 
żywiołowo, a jak wiadomo 
najlepiej się uczyć przez za-
bawę – mówi Mariola Kar-
wan, dyrektor szkoły 
w Siedlcach.

Zabawy i atrakcji było 
bardzo wiele od samego  
początku prezentacji. Jak 
na górników przystało ucz-
niowie musieli zjechać naj-
pierw klatką pod ziemię 
czyli wszyscy przeszli przez 
specjalne tunele. Do wspól-
nej zabawy zaangażowano 
także nauczycieli, którzy 

w nomenklaturze górniczej 
nazywają się sztygarami 
i pracownikami dozoru. Po-
tem były głośne wybuchy 
i trzeba było sprawnie ze-
brać urobek. W te sposób 
przez ponad godzinę 
wspólnej zabawy dzieci 
w łatwo przyswajalny spo-
sób sporo dowiedziały się 
o pracy  w KGHM Polska 
Miedź SA.

Na koniec każdy został ob-
darowany upominkami i me-
dalami. Te specjalne lekcje 
udało się zorganizować dzię-
ki zaangażowaniu sołtysa 
Stanisława Ryńca. W pierw-
szych tygodniach pandemii 
to mieszkanki Siedlec wspie-
rały pracowników KGHM 
szyjąc maseczki, teraz oni 
w ramach współpracy odwie-
dzili szkołę. 

Pracownicy KGHM odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlcach

Z HUMOREM I PRZYSTĘPNIE 
O PRODUKCJI MIEDZI



⁶

Zakres prac obejmuje wymianę 
układu pompowego wraz z armatu-
rą i orurowaniem oraz wymianę au-
tomatyki i urządzeń sterowania. 
Aktualnie modernizowana jest 
pompownia w Goli oraz przepom-
pownie główne w oczyszczalniach 
ścieków w Osieku, Siedlcach i Skła-

dowicach. Wszystkie przepom-
pownie zostaną podłączone do sy-
stemu monitoringu stanów pracy, 
co umożliwi ich bieżącą kontrolę. 
Łączna wartość prac wynosi  382 
tys. zł.

W kolejnych miejscowościach 
gminy Lubin przeprowadzana jest 
kompleksowa wymiana hydratów 
przeciwpożarowych.

Siedem nowych hydrantów za-
stąpiło wysłużone urządzenia 

w Wiercieniu i Zimnej Wo-
dzie. W Raszówce 

i Gogołowicach wy-
mienionych zo-

stało odpowied-
nio 10 i 7 hy-
drantów.

Łączna war-
tość realizowa-

nych prac to ok. 
144 tys. zł. 

INWESTYCJE

Nowe drogi w Goli, Składowicach, Oborze i Miroszowicach 

W czterech miejscowościach gminy Lubin 
trwa przebudowa dróg wewnętrznych. Nowe 
odcinki powstaną w Goli, Składowicach, Obo-
rze i Miroszowicach. Wszystkie zadnia mają 
zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. 

W Goli przebudowywana droga biegnie 
śladem działek nr 39/17, 40/19, 40/33 i 145. 
Zakres prac obejmuje między innymi wyko-

nanie nawierzchni z kostki betonowej o sze-
rokości 4,00 m i długości ok. 268 m, zjazdów 
indywidualnych, dojść do posesji i miejsc od-
bioru odpadów, utwardzenie poboczy kru-
szywem łamanym oraz odwodnienie drogo-
we poprzez budowę systemu rozsączającego 
(wpusty uliczne, studnie chłonne). Wartość 
zadania oszacowano na 380 tys. zł

W Składowicach powstanie ponad stume-
trowy odcinek nowej drogi, a w Oborze za-
kres zamówienia obejmuje 80 metrów ulicy 
Tulipanowej. Tu także wykonane zostaną na-
wierzchnie z kostki betonowej oraz indywi-
dualne dojścia do posesji i miejsc odbioru od-
padów. Koszt w zadania w Składowicach wy-
niesie 240 tys. zł a w Oborze 310 tys. zł. 

W Miroszowicach modernizowana jest dro-
ga wewnętrzna na dz. nr 94/44. W tym przy-
padku zakres prac poszerzony jest o wykona-
nie kablowej linii oświetlenia ulicznego (11 
słupów oświetleniowych wraz z oprawami ty-
pu LED). Długość nowego odcinka, również 
o nawierzchni z kostki betonowej, wyniesie 
300 m, a koszt zadania to 490 tys. zł.  

Ulica Tulipanowa w Oborze. Składowice Gola Miroszowice  

Kolejne zmodernizowane przepompownie i nowe hydranty! 

INWESTYCJE 
PGKGL 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Gminy 
Lubin systematycznie 
modernizuje 
funkcjonujące 
na terenie gminy 
przepompownie. 
Zakończono 
właśnie prace 
w kolejnych stacjach: 
w Niemstowie 
i Szklarach 
Górnych (po dwie 
przepompownie) oraz 
Krzeczynie Wielkim 
i Miroszowicach.

Wiercień, Zimna Woda, Raszówka i Gogołowice – to kolejne miejscowości gminy Lubin, 
w których przeprowadzono kompleksową wymianę hydratów przeciwpożarowych.

Modernizacja przepompowni 
obejmuje wymianę układu 
pompowego wraz z armaturą 
i orurowaniem oraz wymianę 
automatyki i urządzeń 
sterowania.

 AKTUALNIE MODERNIZOWANA JEST 
POMPOWNIA W GOLI ORAZ PRZEPOMPOWNIE 
GŁÓWNE W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW 
W OSIEKU, SIEDLCACH I SKŁADOWICACH. 
WSZYSTKIE PRZEPOMPOWNIE ZOSTANĄ 
PODŁĄCZONE DO SYSTEMU MONITORINGU 
STANÓW PRACY, CO UMOŻLIWI ICH BIEŻĄCĄ 
KONTROLĘ. ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRAC 
WYNOSI  382 TYS. ZŁ. 



⁷ROLNICTWO

WFOŚiGW ogłosił nowe 
nabory na dofinansowanie 
wymiany ogrzewania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu  informuje o możliwości składania  wniosków w sprawie 
otrzymania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Ruszył pilotażowy 
program dla budynków wielorodzinnych oraz projekt skierowany na tereny 
rolnicze.
Uruchomiono dwa nowe programy. Pierwszy z nich o nazwie Agroenergia ma 
za zadanie zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku. Wszystkie szczegóły, 
wnioski można znaleźć na stronie internetowej WFŚiGW.
Informacje o programie można uzyskać także w legnickim oddziale Funduszu 
pod numerem telefonu 76 726 07 61 lub adresem dkijko@fos.wroc.pl.  
Telefon do wrocławskiego biura WFOŚiGW to: 71-333-09-34 lub adres  
mmalek@fos.wroc.pl.
Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą skorzystać także z dopłat do wymiany 
kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Uruchomiono nowy pilotażowy 
program. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły 20 milionów na 
poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska. 
Wszystkie szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie 
internetowej WFOŚiGW. Infolinia WFOŚiGW we Wrocławiu to 607 700 370 
(w godzinach: 9.00 - 14.00). 
Informujemy, że oba programy obsługiwane są przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Tym razem nie  
można złożyć wniosków o dofinansowanie  za pośrednictwem gmin.

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przyjmuje 
wnioski o dofinansowanie w ra-
mach PROW 2014-2020 na inwe-
stycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej. Na-
bór potrwa do 26 listopada 2021 r.

O wsparcie mogą ubiegać się 
dwie grupy beneficjentów. Pierw-
sza to rolnicy, którzy zajmują się 
chowem lub hodowlą nie mniej niż 
50 świń bądź zrealizowali zobowią-
zania rolno-środowiskowe w ra-
mach wariantu 7.4 – zachowanie 
lokalnych ras świń, i chcą zrealizo-
wać inwestycje chroniące ich go-
spodarstwa przed rozprzestrzenia-
niem się wirusa afrykańskiego po-
moru świń (ASF).

Pomoc w wysokości do 100 tys. 
zł mogą otrzymać m.in. na utwo-
rzenie lub zmodernizowanie niecki 
dezynfekcyjnej, wyposażenie go-
spodarstwa w urządzenie do dezyn-
fekcji czy budowę lub przebudowę 
magazynu do przechowywania sło-
my dla świń, zakup silosu na paszę 
gotową do bezpośredniego spoży-
cia przez świnie i wykonanie robót 
związanych z jego posadowieniem 
(zwrot do 80 proc. kosztów kwalifi-
kowanych zrealizowanej inwesty-
cji), a także wykonanie ogrodzenia. 

W tym przypadku zwrotowi podle-
ga do 80 proc. kosztów określo-
nych według standardowych sta-
wek jednostkowych, które wyno-
szą: 
 230 zł - koszt wykonania 1 metra 
bieżącego ogrodzenia; 
 2 100 zł - koszt wykonania 1 bra-
my; 
 710 zł - koszt wykonania 1 furtki. 
Druga grupa to spółki wodne lub 

ich związki, w których większość 
stanowią rolnicy posiadający grun-
ty rolne, lub w których więcej niż 
połowa zmeliorowanych gruntów 
rolnych objętych działalnością 
spółki jest w posiadaniu rolników. 

Ta grupa beneficjentów może 
otrzymać maksymalnie 1 mln zł na 
zakup maszyn i urządzeń zapobie-
gających zniszczeniu gospodarstw 
przez podtopienie czy powódź. 
Także w tym przypadku limit dofi-
nansowania wynosi 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych zrealizowanej 
inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spó-
łek, które chciałyby ubiegać się o 
dofinansowanie następujących 
kosztów robót dotyczących urzą-
dzeń wodnych:
 przebudowy lub remontu rowu 
melioracyjnego;
 budowy, przebudowy lub remon-

tu progu, za-
stawki, przepu-
stu ze spiętrze-
niem;
 prac na sieciach 
drenarskich;
 będą mogły się ubiegać o wspar-
cie w tym zakresie dopiero w ko-
lejnym naborze.
Wnioski o przyznanie pomocy 

przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Dokumenty można do-
starczać do placówek Agencji oso-
biście lub przez upoważnioną oso-
bę lub elektronicznie – za pośred-
nictwem skrzynki podawczej 
ePUAP, lub przesyłką rejestrowa-
ną, nadaną w placówce Poczty Pol-
skiej.

Dotychczas ARiMR przeprowa-
dziła 6 naborów wniosków o po-
moc na inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału produkcji 
rolnej. Wsparcie zostało dotych-
czas przyznane nieco ponad 4,7 
tys. beneficjentów, a jego kwota 
wynosi na razie blisko 291 mln zł 
(na inwestycje chroniące przed 
ASF przyznano pomoc 4,5 tys. rol-
ników w wysokości ok. 211,5 mln 
zł, pozostałe środki to wsparcie dla 
spółek wodnych lub ich związków).

Więcej informacji na stronie in-
ternetowej Agencji. 

Nabór na inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 

Rolnictwo 
i pszczelarstwo, to 
nie tylko sposób na 
zarabianie pieniędzy, 
ale przede wszystkim 
sposób na życie 
i ogromna pasja. To 
mechanizm naczyń 
połączonych, których 
współpraca może 
oznaczać korzyści dla 
obu stron. 

W spotkaniu, które odbyło się 
w Urzędzie Gminy w Lubinie wzięli 
udział przedstawiciele Koła Pszcze-
larzy w Lubinie z prezesem Bolesła-
wem Banasiem oraz przedstawicie-
le Stowarzyszenia Pszczelarzy Za-
głębia Miedziowego w Rudnej 
z prezesem Zbigniewem Smołą.

W trakcie spotkania przedsta-
wione zostały zagadnienia dotyczą-
ce wymogów związanych z rejestra-
cją pasieki w Inspekcji Weteryna-

ryjnej, które omówiła Wiesława 
Bober, Powiatowy Lekarz Wetery-
narii. Podzielono się także uwaga-
mi na temat współpracy pomiędzy 
rolnikami i pszczelarzami.

Na wniosek Franciszka Lesickie-
go, przewodniczący Rady Powiato-
wej DIR, spośród pszczelarzy wyło-
niono zespół do wypracowania 
problemów, które za pośredni-
ctwem Izby Rolniczej przekazane 
zostaną polskiemu rządowi.

Zwrócono uwagę, że współpraca 
z zarządem Dolnośląskiej Izby Rol-
niczej zaowocowała tym, że zaintere-
sowano parlamentarzystów proble-
mami z jakimi borykają się pszczela-
rze.

Uczestniczący w spotkaniu wójt 
gminy Lubin Tadeusz Kielan zade-
klarował wsparcie dla wszelkich 
inicjatyw podejmowanych przez 
środowisko pszczelarzy.

– Jesteśmy samorządem, który 

podejmuje wiele inicjatyw wspiera-
jących pszczelarstwo. Uczestniczy-
my w programach takich, jak 
„Z kujawskim pomagamy pszczo-
łom” czy realizowanych przez Fun-
dację „Wrzosowa Kraina”. Rów-
nież samodzielnie inicjujemy dzia-
łania, których celem jest ratowanie 
pszczół i pasiek. Posadziliśmy kil-
kaset lip, w szkołach prowadzimy 
edukację ekologiczną w tym kie-
runku, organizujemy spotkania 

z pszczelarzami. Jesteśmy otwarci 
na wasze problemy, deklarujemy 
pomoc na różnych płaszczyznach – 
mówił wójt Tadeusz Kielan.

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież Robert Marek, kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR, Arkadiusz 
Dulemba, kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz 
Dominik Byrski, kierownik lubiń-
skiego oddziału Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Problemom pszczelarzy i pszczelarstwa poświęcone było ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej Powiatu Lubińskiego. 

O PSZCZOŁACH NA POSIEDZENIU 
RADY POWIATOWEJ DIR
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To niewielka miejsco-
wość w gminie Lubin, za-
mieszkana przez niespełna 
170 osób, w której – co cie-
kawe, ale i charakterystycz-
ne dla naszego regionu – 
przeplatają się aż trzy róż-
ne religie.

Uroczyste poświęcenie 
krzyża, przemarsz Orkiestry 
Górniczej z Lubina, koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej Gminy Lubin i wspólne 
ognisko w atmosferze dosko-
nałej zabawy – tak tegorocz-
ne lato pożegnali mieszkań-
cy Gorzelina.

W Gorzelinie nie ma świą-

tyni, ale stanął zupełnie no-
wy krzyż. Uroczyście poświę-
ciło go trzech kapłanów: oj-
ciec Bogdan Ogrodnik z Cer-
kwi Grekokatolickiej, dusz-
pasterz Kościoła Ewangeli-
ckiego-Augsburskiego Jerzy 
Gansel oraz proboszcz Para-
fii Kościoła Rzymsko-Katoli-
ckiego Stanisław Buchta. 
Chrzestnymi Krzyża zostali 
Wanda Panek i Paweł Wój-
cik.

– Deklarowałem odnowie-
nie istniejącego krzyża, ale je-
go stan się do tego nie nada-
wał. Zdecydowaliśmy się na 
postawienie nowego. Drewno 

nieodpłatnie przekazał nam 
miejscowy tartak, a dzięki po-
mocy i zaangażowaniu miesz-
kańców Gorzelina – dziś mo-
żemy się nim wspólnie cie-
szyć – mówi Robert Borzych, 
sołtys Gorzelina.

– Dziękuję za wspaniałą 
inicjatywę, jaką jest ufundo-
wanie nowego krzyża w na-
szej parafii. Szczególnie, że 
właśnie rozpoczęły się u nas 
misje, więc możemy ten 
krzyż nazwać misyjnym – 
mówił ksiądz proboszcz Sta-
nisław Buchta.

W uroczystości poświęce-
nia krzyża uczestniczył rów-

nież wójt gminy Lubin Tade-
usz Kielan.

– „Ekumeniczny” ozna-
cza, coś co należy do Kościo-
ła jako całości, należy do 
wszystkich chrześcijan. Tu 
w Gorzelinie – krzyż, który 
dziś został poświęcony jest 
symbolem wielowyznanio-
wej wspólnoty. Ufamy, wie-
rzymy i modlimy się przecież 
do jednego Boga. Dziękuję 
za zaproszenie, dziękuję za 
obecność czcigodnych ka-
płanów, dziękuję panu sołty-
sowi, bo przecież pierwsze 
deklaracje mówiły o odno-
wieniu istniejącego krzyża, 

a stoi zupełnie nowy – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin.

Do symboliki krzyża na-
wiązał ksiądz Jerzy Gansel, 
podkreślając, że dla każdego 
wierzącego jest on znakiem 
zwycięstwa, miłości, pokoju, 
przebaczenia i łaski.

Po uroczystości mieszkań-
cy przemaszerowali w rytmie 
utworów granych przez Or-
kiestrę Górniczą na boisko 
sportowe, gdzie wspaniały 
koncert dała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Lubin.

– Naszą przygodę z orkie-
strą rozpoczęliśmy w 2019 

roku, niestety przeszkodziła 
nam pandemia, ale teraz 
wracamy do życia. Mamy kil-
ku bardzo młodych muzy-
ków ze szkół podstawowych, 
ale także uczniów szkół śred-
nich. Chciałbym rozwijać na-
szą orkiestrę, dlatego zapra-
szam wszystkich uzdolnio-
nych młodych ludzi z pasją 
i energią, by dołączali do na-
szego grona  – zachęca 
Krzysztof Augustyniak, 
opiekun orkiestry, nauczy-
ciel historii i muzyki.

Po koncercie mieszkańcy 
i goście bawili się przy ogni-
sku do białego rana. 

Dzień Gorzelina z ekumenicznym akcentem 

Mieszkanki 
Pieszkowa we 
współpracy 
z Radą Seniorów 
gminy Lubin 
zrobiły na 
szydełkach 
kolorowe, 
wełniane 
opaski. Za zgodą 
nadleśnictwa 
ubrano w nie 
drzewa 
i wytyczono  
tym samym 
Kordonkowy 
Szlak, który 
z powodzeniem 
można 
pokonywać pieszo 
lub rowerem. 

Dwa lata temu w Pieszko-
wie ubrano drzewa w wełnia-
ne i odblaskowe opaski na 
dwóch dość niebezpiecznych 
zakrętach. Dzięki temu po-
prawiło się bezpieczeństwo, 
ale udało się także zintegro-
wać mieszkańców, więc tylko 
kwestią czasu było zainicjo-
wanie kolejnych przedsię-
wzięć. 

Nieformalna grupa 
z Pieszkowa pod nazwą 
„Szydełkowa Reaktywacja” 
wzięła udział w XII Lokal-
nym Konkursie Grantowym 
„Działaj lokalnie i ekologicz-
nie” i pozyskała pieniądze na 
realizację projektu społecz-
nego „ Kordonkowy Szlak”. 

Było to duże przedsięwzię-
cie, w które oprócz miesz-
kańców Pieszkowa, zaanga-
żowała się liczna grupa se-
niorów. Zorganizowano war-
sztaty, podczas których szy-
dełkowano tak zawzięcie, że 
zamiast planowanego ude-
korowania siedmiu drzew – 
ubrano ich aż jedenaście. 

- Gratuluję nietuzinkowe-
go pomysłu. Słyszymy coraz 
częściej o ubrankach dla 
zwierząt, ale w ubieraniu 
drzew jesteśmy chyba pierw-
si w Polsce- mówił podczas 
uroczystej inauguracji pro-

jektu wójt Tadeusz Kielan.
Szydełkowania podjęło się 

ponad dwadzieścia pań. Po-
tem z drabiną wspinano się 
na drzewa i wytyczano Kor-

donkowy Szlak. Prowadzi on 
z centrum Pieszkowa przez 
las w okolicach Gorzelina aż 
do nowo powstałej drogi 
Chróstnik – Osiek i ma około 

pięciu kilometrów długości. 
Dodatkowo przygotowano 

specjalną tablicę informacyj-
ną prezentującą miejsca war-
te zobaczenia w okolicach 
Pieszkowa i trasę Kordonko-
wego Szlaku. 

- Często na tym rozwidle-
niu rowerzyści szukali w tele-
fonicznych aplikacjach dal-
szej trasy, teraz będą już wie-
dzieli gdzie się kierować – 
mówi Renata Jędrak, sołtys 
Pieszkowa i inicjatorka pro-
jektu.  – Bardzo się cieszę, że 
udało nam się zrealizować 
nasz, trochę zwariowany po-
mysł. Dziękujemy seniorom 
za spontaniczną reakcję i po-
moc w szydełkowaniu. 
W imieniu grupy  dziękuję 
także pracownikom Fundacji 
Wrzosowa Karina za meryto-
ryczne wsparcie oraz wójto-

wi oraz leśniczemu z Ra-
szówki za wyrażenie zgody 
na przeprowadzenie tych ar-
tystycznych działań na tere-
nach należących do gminy 
Lubin i lasach leśnictwa.

- Ten projekt bardzo nam 
się spodobał i stanowi  inno-
wacyjny produkt turystycz-
ny, który warto jest promo-
wać. Gratulujemy kreatyw-
ności i twórczego zaangażo-
wania – mówiła Marta Kuc 
z Fundacji Wrzosowa Krai-
na. 

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

SZYDEŁKOWA REAKTYWACJA 
I UROCZYSTE OTWARCIE KORDONKOWEGO SZLAKU W PIESZKOWIE 

BYŁO TO DUŻE PRZEDSIĘWZIĘCIE, W KTÓRE OPRÓCZ 
MIESZKAŃCÓW PIESZKOWA, ZAANGAŻOWAŁA SIĘ |
LICZNA GRUPA SENIORÓW.
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Polsko-
francuski 
e-album 
fotograficzny
W ramach łączącego partnerstwa 
gminy Lubin z francuską gminą 
Sathonay- Camp powstał 
wyjątkowy e-album prezentujący 
walory przyrodnicze i 
architektoniczne naszych 
regionów. 
W konkursie fotograficznym 
„Poznajmy nasze gminy”, 
zorganizowanym rzez Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin, wzięło 
udział kilkudziesięciu  
mieszkańców obu miejscowości. 
Przesłane przez nich zdjęcia 
stworzyły panoramę naszych 
małych ojczyzn ukazującą ciekawe 
zabytki, różne pory roku i 
niezwykłą przyrodę. Album 
wzbogacony jest zdjęciami samych 
autorów – mieszkańców naszych 
gmin.  
Celem konkursu i publikacji było 
przybliżenie zaprzyjaźnionych 
regionów ale przede wszystkim,  
podtrzymanie naszych kontaktów i 
wzmocnienie więzi w trudnych 
czasach pandemii. E-album 
dostępny jest na stronach 
internetowych oraz w mediach 
społecznościowych obu gmin.

Pięć pokoleń spotkało się na 
urodzinach Jadwigi Pniewskiej 
z Ustronia. Gości było tak wiele, 
że przyjęcie urodzinowe zorgani-
zowano w świetlicy w Goli. Były 
łzy wzruszenia, radości i oczywi-
ście mnóstwo życzeń płynących 
prosto z serca.

Do życzeń składanych przez cór-
ki, ich rodziny, wnuki, prawnuki 
i praprawnuki dołączył się wójt Ta-
deusz Kielan i Norbert Grabowski, 
przewodniczący rady Gminy Lu-
bin. Na ręce jubilatki oprócz drob-
nego upominku, bukietu kwiatów 
trafił także specjalny list gratula-
cyjny.

- Niech każda chwila będzie dla 
Pani źródłem szczęścia i niech 
upływa w spokoju i zdrowiu. Żywię 
szczerą nadzieję, że ten piękny 
dzień będzie dla Pani okazją do 
spotkań pełnych radości, wspo-
mnień i wzruszeń- mówił Tadeusz 
Kielan.

Jadwiga Pniewska jako 12 –lat-
ka została wywieziona z terenów 
dzisiejszej Ukrainy na roboty do 
Niemiec, niedaleko Lipska. 
W 1945 roku wraz z rodzicami 
przyjechała na Ziemie Odzyskane. 
Tu poznała męża Franciszka i za-
mieszkali w Ustroniu.

- Ustronie to spokojna, dobra 
wieś i życzliwi sąsiedzi. Mąż praco-
wał w nadleśnictwie i prowadzili-
śmy gospodarstwo rolne uprawia-
jąc 10 hektarów. Wychowywałam 

także cztery córki – mówi Jadwiga 
Pniewska.

Sama była jedynaczką, a dziś 
oprócz córek, ma 11 wnuków,25 
prawnuków i 7 praprawnuków.

- Mama jest bardzo aktywna 
i samodzielna. Czyta nawet nie 
używając okularów- mówi ze śmie-
chem Elżbieta Curyło. 

W imieniu rodziny składała Ju-
bilatce życzenia i nie obyło się bez 
łez. Zwłaszcza na wspomnienie 

zachorowania na koronawirusa 
i opieki, którą rodzina roztoczyła 
wówczas nad chorą. Na szczęście 
jubilatka powróciła już do zdrowia 
aktywnie współuczestniczyła 
w planowaniu przyjęcia urodzino-
wego, na które przygotowywał 
wraz z córkami między innymi fa-
szerowane kurczaki.

- Na wschodzie z okazji Świąt 
Wielkanocnych robiliśmy w domu 
faszerowanego prosiaka, tutaj jako 

tradycję wprowadziłam faszerowane 
kurczaki, które wszystkim bardzo 
smakują- mówi Jadwiga Pniewska.

Na urodzinowe spotkanie  zje-
chała się prawie cała rodzina. Nie-
spodzianką był przyjazd wnuczki 
z Holandii, która jak mówi - nie 
mogła nie być na tak ważnej uro-
czystości. Było wiele toastów, śpie-
wów i oczywiście ogromny tort. 
Życzymy kolejnych lat w zdrowiu 
i miłości najbliższych!     

90. urodziny Jadwigi Pniewskiej

Jednogłośnym 
udzieleniem 
absolutorium 
zakończyło się 
ostatnie z cyklu 
dziewięciu zebrań 
Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
w gminie Lubin. 
Jednogłośnie 
wybrano także 
te same osoby 
do składu 
zarządu i komisji 
rewizyjnej. 

Jeszcze w roku 2020, czyli 
okresie który obejmował 
sprawozdanie I dotyczyło go 
absolutorium, OSP Raszowa 

była jedyną gminną jednost-
ką o kategorii “M”, co ozna-
czało, że nie miała samocho-
du tylko dysponowała moto-
pompą. W planach na rok 
bieżący było auto i tak też się 
stało. 

- Otrzymaliśmy w tym ro-
ku od Jednostki Ratowni-
ctwa Górniczo-Hutniczego 
KGHM Polska Miedź SA sa-
mochód ciężarowy, czyliNis-
san Navara- specjalny po-
jazd pożarniczy. Dzięki dofi-
nansowaniu z gminy Lubin 
iWojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska udało 
nam się kupić także dodat-
kowe umundurowanie i pon-
ton – mówi Józef Kuchiak, 
prezes OSP Raszowa.

Jednostka zmieni teraz 
kwalifikację w systemie po-
zarnictwa z “M” na “S”.

- Liczę, że teraz wasza 
działalność przyciągnie do 
OSP jeszcze więcej chęt-
nych. Tegoroczne plany zre-

alizowane więc już można 
uznać to za sukces. Dziękuję 
wam także za wsparcie pod-
czas pandemii, w takich kry-

tycznych chwilach kiedy po-
trzebna jest szybka, dobrze 
zorganizowana pomoc dedy-
kowana najbardzie potrze-

bującym, potwierdza się tyl-
ko  jak dobrze,  że w naszej 
gminie działa aktywnie aż 
dziewięć jednostek  Ochotni-

czej Straży Pożarnej – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin.- Cieszę się także, że 
we wszystkich jednostkach 
OSP absolutoria zostały 
udzielone jednogłośnie.

Strażacy jednogłośnie po-
wołali także te same osoby 
do zarządu OSP na kolejne 
lata. Prezesem jest więc Jó-
zef Kuchciak, wiceprezesem  
Paweł Kołkowski, naczelni-
kem   Marek Kuchciak, se-
kretarzem Grzegorz Mularz 
i skarbnikiem Krzysztof Pa-
sternak. 

W skład komisji rewizyjnej 
weszli: Jacek Górniak, An-
drzej Hankus, Robert Pie-
kut.

W planach na ten rok jed-
nostka ma jeszcze zabepie-
czenie dachu remizy oraz na-
prawę drzwi. Jeśli nie nasili 
sie epidemia koronawirusa, 
to kolejne zebrania OSP od-
będa się w styczniu i lutym 
przyszłego roku.  

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze miały kilkumiesieczne opóźnienia z powodu ograniczeń związanych z pandemią, dlatego na 
zebraniu OSP Raszowa z uśmiechem przedstawiano plany jednostki na ten rok, bowiem w ponad 90% udało się je już zrealizować.

OSP RASZOWA 
Z NOWYM-STARYM ZARZĄDEM 

Strażacy z OSP Raszowa mają już samochód j jednostka zmieni teraz 
kwalifikację w systemie pozarnictwa z “M” na “S”. 
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W Urzędzie 
Gminy Lubin 
zorganizowano 
spotykanie z gronem 
pedagogicznym 
gminnych placówek 
oświatowych, by 
wyróżnić i nagrodzić 
najlepszych 
nauczycieli. W tym 
roku, po przerwie 
i zmianie warunków 
funkcjonowania 
systemu edukacji, 
to spotkanie 
nabrało szczególnie 
istotnego wymiaru.

Rok szkolny 2020/2021był wy-
jątkowo trudny. Kształcenie na 
odległość było zupełnie nową 
i niecodzienną sytuacją, w której 
musieli odnaleźć się dyrektorzy, 
nauczyciele, uczniowie i rodzice.  
Wszyscy musieli nabyć w krótkim 
czasie nowe umiejętności oraz po 
raz pierwszych w historii edukacji 
zorganizować natychmiast na-
uczanie w trybie on-line. 

- Bardzo wam dziękuje za ten 
wysiłek i ogromnie doceniam wa-
szą pracę. Wspieramy oświatę 
i zawsze zajmuje ona znaczące 
miejsce w wydatkach gminy Lu-
bin. Systematycznie rozbudowu-

jemy bazę szkolną i inwestujemy 
w nowoczesne pracownie. Bez za-
angażowania nauczycieli i pra-
cowników oświaty nasze szkoły 
nie tętniłyby tak życiem – mówił 
wójt Tadeusz Kielan.   

Za podejmowanie wielu spek-
takularnych działań, za aktyw-
ność, kreatywność, doskonalenie 
warsztatu pracy sześciu osobom 
przyznane zostały specjalne Na-
grody Wójta Gminy Lubin. 

Oprócz nagrody finansowej, 
wyróżnieni otrzymali pamiątko-
wy dyplom oraz statuetkę. 

W tym roku otrzymali je: 
 Lucyna Szudrowicz - dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Raszówce, 
   Adrian Dragan - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej  im. Jana 

Brzechwy w Szklarach Gór-
nych,
   Marzena Barska  nauczyciel 
Szkoły Podstawowej im.  Orła 

Białego w Raszówce, 
 Adrianna Rataj - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim, 
 Katarzyna Jankowy  - nauczy-
ciel w Przedszkolu Jana Pawła 
II w Raszówce, 
 Joanna Moskal - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Siedlcach.
Gminne szkoły, dzięki spraw-

ności i otwartości kadr zmierzyły 
się bardzo sprawnie z pandemicz-
nymi realiami, szczególnie dba-
jąc o to, aby uczniowie jak naj-
mniej odczuli problemy wynika-
jące z odmiennego sposobu na-
uczania.  W bardzo krótkim cza-
sie  wdrożono we wszystkich 
szkołach, a także  w przedszkolu 
platformy edukacyjne ujednolica-
jąc sposób realizowania naucza-
nia zdalnego, uprzednio prze-
szkalając kadrę i przygotowując 
uczniów i rodziców do korzysta-

14 października wszystkie spojrzenia kierują się w stronę nauczycieli, którym należy się ogromny szacunek i uznanie. 

Laureaci nagrody wójta i przedstawiciele władz samorządowych: Bartosz Chojnacki, Jan Olejnik, Joanna Moskal, Lucyna 
Szudrowicz, Zofia Marcinkiewicz,  Adrian Dragan, Marzena Barska,  Adrianna Rataj,  Katarzyna Jankowy, Tadeusz Kielan  

Przedszkole w Raszówce: Katarzyna Foryś, Małgorzata Fedorowska, Elżbieta Radulewicz, Anna Garula

Szkoła w Szklarach Górnych: Maciej Stefaniak , Anna Kuc,  
Tomasz Haber, Danuta Więczkowska, Bogusława Sobol, 
Elżbieta Piasny,

Szkoła w Siedlcach: Kinga Asmus-Kożuszek, Magdalena 
Łagun, Patrycja Przychocka, Anna Cieleń, Mariola Karwan,

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
DLA NAUCZYCIELI

Szkoła w Raszówce: Beata Pytlik, Marta Madejska,  Iwona 
Niemiec, Anna Waszewska, Lucyna Szudrowicz  



¹¹DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Białego w Raszówce, 
 Adrianna Rataj - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Krzeczynie 
Wielkim, 
 Katarzyna Jankowy  - nauczy-
ciel w Przedszkolu Jana Pawła 
II w Raszówce, 
 Joanna Moskal - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Siedlcach.
Gminne szkoły, dzięki spraw-

ności i otwartości kadr zmierzyły 
się bardzo sprawnie z pandemicz-
nymi realiami, szczególnie dba-
jąc o to, aby uczniowie jak naj-
mniej odczuli problemy wynika-
jące z odmiennego sposobu na-
uczania.  W bardzo krótkim cza-
sie  wdrożono we wszystkich 
szkołach, a także  w przedszkolu 
platformy edukacyjne ujednolica-
jąc sposób realizowania naucza-
nia zdalnego, uprzednio prze-
szkalając kadrę i przygotowując 
uczniów i rodziców do korzysta-

nia z nowych narzędzi.
Dla wyróżniających się nauczy-

cieli z każdej ze szkół i przedszko-
la przyznano Nagrody Samorzą-
du Gminy Lubin. Otrzymali je: 
 Przedszkole im. Jana Pawła II 
w Raszówce: Katarzyna Foryś, 
Małgorzata Fedorowska, Anna 
Garula, Elżbieta Radulewicz
 Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Szklarach Gór-
nych: Elżbieta Piasny, Danuta 
Więczkowska, Tomasz Haber, 
Anna Kuc, Bogusława Sobol, 
Maciej Stefaniak
 Szkoła Podstawowa im. H. 

Sienkiewicza w Siedlcach: Ma-
riola Karwan, Magdalena Ła-
gun, Anna Cieleń,  Kinga 
Asmus-Kożuszek, Patrycja 
Przychocka
 Szkoła Podstawowa im. Janu-
sza Korczaka w Niemstowie: 
Patrycja Słota, Elwira Śleńska, 
Wioleta Wolanin,  Karolina 

Chwast, 
Jolanta 

Wojtal, Ag-
nieszka Świr-

ska
 Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej w Krze-
czynie Wielkim:  Mateusz Mar-
ciniak, Katarzyna Wróblewska,  
Piotr Leśniewski,  Małgorzata 
Szeliga, Marta Orligóra, 
Krzysztof Kotlarski
 Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Raszówce: Anna Wa-
szewska, Beata Pytlik, Iwona 
Niemiec, Marta Madejska

Nagrody wręczali:  Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin, Bar-
tosz Chojnacki zastępca wójta, 
Zofia Marcinkiewicz przewodni-
czącą Komisji Oświaty i Kultury 
Rady Gminy oraz Jan Olejnik 
przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów. 

W imieniu nagrodzonych głos 
zabrała Lucyna Szudrowicz, dy-
rektor szkoły w Raszówce:

- Składamy gorące podzięko-
wania za docenienie naszej nieła-
twej pracy w kołowrocie ciągłych 
zmian. Wiemy, że tylko właściwe 
wykształcenie i wychowanie czło-

wieka, może zapewnić mu speł-
nienie życiowych ambicji. Mamy 
jednak bardzo trudne czasy, aby 
tego dokonywać. Pojawia się wie-
le zagrożeń w samej filozofii ży-
cia, ale swoim przykładem i wie-
dzą pomagamy naszym wycho-
wankom w dążeniu do doskona-
łości, a rodziców wspomagamy 
w tym nieustannym procesie. Sta-
ramy się bardzo kompetentnie 
wypełniać powierzone nam zada-
nia.  

Z inicjatywy wójta za osiągnię-
cia w pracy pedagogicznej przy-
znane zostały także odznaczenia, 
których wręczenia dokonał 
wcześniej Kurator Oświaty:
 Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej  otrzymała Elżbieta Pias-
ny, dyrektor szkoły w  Szkla-
rach Górnych
 Nagrodę Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty wręczono Kata-
rzynie Foryś, dyrektor przed-
szkola w Raszówce. Dyrektor 
otrzymała również Medal za 
Długoletnia Służbę.

Życzymy wszystkim pracowni-
kom oświaty dalszych sukcesów 
oraz podejmowania kolejnych 
działań i wyzwań na rzecz rozwo-
ju gminnej edukacji. 

14 października wszystkie spojrzenia kierują się w stronę nauczycieli, którym należy się ogromny szacunek i uznanie. 

Szkoła w Niemstowie: Wioleta Wolanin, Karolina Chwast, 
Jolanta Wojtal, Agnieszka Świrska, Elwira Śleńska, 
Patrycja Słota

Szkoła w Siedlcach: Kinga Asmus-Kożuszek, Magdalena 
Łagun, Patrycja Przychocka, Anna Cieleń, Mariola Karwan,

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
DLA NAUCZYCIELI

Szkoła w Krzeczynie Wielkim: Piotr Leśniewski,  
Małgorzata Szeliga , Marta Orligóra, Katarzyna 
Wróblewska, Krzysztof Kotlarski, Mateusz Marciniak 



¹² HISTORIE

Dzisiaj, w piątek 
dnia 7 maja 1976 r. 
ukończono 
gruntowny remont 
wszystkich dachów 
tutejszego Kościoła 
pod wezwaniem 
świętego Antoniego. 
Mocno zniszczoną 
dachówkę gotycką 
zastąpiono blachą 
ocynkowaną…  
To początek listu, 
znalezionego 
kilka dni temu 
w najwyższym 
punkcie wieży 
niemstowskiej 
świątyni. 

Kapsuła czasu, na którą natknię-
to się podczas remontu dachu wie-
ży kościoła w Niemstowie wzbudzi-
ła duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców. Radny gminy Lubin 
Andrzej Olek, miejscowa bibliote-
karka, należąca do rady parafialnej, 
a jednocześnie prawdziwa skarbni-
ca wiedzy o historii Niemstowa Ur-
szula Kurowska oraz wieloletni 
kościelny Jan Torba uznali, że zna-
lezisko sprzed 45 lat trzeba poka-
zać światu i mieszkańcom, ale co 
najważniejsze przekazać kolejnym 
pokoleniom.  Zgadza się z tym - bez 
cienia wątpliwości - ksiądz pro-
boszcz Jan Niczypor. 

Wartość historyczna znalezionego 
listu oraz monet nie budzą wątpliwo-
ści. Upływ czasu odcisnął swoje pięt-
no także na słoju, w którym były prze-
chowywane. 

Ulokowanie listu w dachu wieży 
doskonale pamięta jeden z najstar-
szych obecnie mieszkańców Nie-

mstowa Włodzimierz Moroch. Jako 
kilkunastoletni chłopak pomagał 
w remoncie świątyni tuż po zakoń-
czeniu II wojny światowej. Odbudo-
wywano wówczas zniszczoną nie-
miecką bombą wieżę kościoła. 

- Razem ze Sławkiem Gajdoszem, 
już  niestety nieżyjącym, musieliśmy 
opuścić kościelny dzwon o jedno pię-
tro. Jego ciężar był nie do opisania. 
Wyposażono nas jedynie w łańcuchy, 
ale udało się wykonać zadanie - 
wspomina z dumą pan Włodzimierz. 

Jednak jak się okazuje, znaleziony 
niedawno list – nie jest tym, pozosta-

wionym tuż po wojnie. 
- Tamten był w butelce, wymie-

niono w nim nazwiska osób, które 
uczestniczyły w remoncie, umiesz-
czono tam także znalezione dena-
ry  – opowiada pan Włodzimierz. 

Wszystko wskazuje na to, że koś-
ciół w Niemstowie skrywa jeszcze 
inne tajemnice. Bez wątpienia jed-
nak list pochodzący z 1976 roku 
jest wyjątkowo cenną pamiątką. 
Przywołuje wspomnienia, przenosi 
nas o prawie pół wieku do historii, 

którą pisali ówcześni mieszkańcy 
Niemstowa, a wielu z nich nadal ją 
pisze. 

Jan Torba, Urszula Kurowska czy 
córka pana Włodzimierza Danuta 
Konefał – doskonale pamiętają opi-
sany w liście remont, bo olbrzymią je-
go część wykonali własnymi rękami 
mieszkańcy. 

- Chór jak był wylewany, to ręcznie. 
Harmonogram prac ustalał ksiądz, 
od numeru do numeru domu. Trzeba 
było się stawić i działać. Nie było 
z tym kłopotu, mało kto odmawiał -  
wspomina Jan Torba. 

- W ta-
kich miej-
scowościach jak 
Niemstów, kościół 
traktujemy w wyjątkowy 
sposób. Jesteśmy do niego przywiąza-
ni. Nawet jak wyjeżdżamy i zwiedzamy 
czy modlimy się w innych świątyniach, 
to ciągnie nas do naszego. Jak wraca-
my, to wydaje nam się najpiękniejszy – 
śmieje się  Danuta Konefał. 

Pierwszy etap remontu kościel-
nej wieży dobiega końca. Wymie-
nione zostały elementy konstruk-
cyjne wieży kościoła: belki stropo-

wej, podwalin, murłat i krokwi. 
Wzmocniono drewniane belki  
stropowe. Blachę stalową ocynko-
waną zastąpiła blacha tytanowo – 
cynkowa.

- Po zakończeniu tego etapu prac, 
wiele jeszcze przed nami. Jestem jednak 
przekonany, że przy dalszym wsparciu 
gminy Lubin i Fundacji KGHM Polska 
Miedź nasz kościół wróci do swojej 
dawnej świetności – mówi Andrzej 
Olek, radny gminy Lubin. 

Znaleziona kapsuła czasu ponow-
nie umieszona zostanie w kościelnej 
wieży. Wzbogacona zostanie o mo-
nografię Niemstowa, wydaną przez 
gminę Lubin z dedykacjami m.in. 
wójta Tadeusza Kielna oraz księdza 
proboszcza Jana Niczypora, będą 
tam także współczesne monety, in-
formacja o dotykającym nas obecnie 
Covid 19 oraz przesłanie dla przy-
szłych pokoleń, przygotowane  
przez panią Urszulę Kurowską. 
Znajdzie się tam również niniejszy 
artykuł…  Maja Grohman 

Podczas prac remontowych w kościele w Niemstowie znaleziono kapsułę czasu 

 Ksiądz proboszcz Jan Niczypor (po lewej) 
i radny Andrzej Olek. 

Kościelny kościoła św. Antoniego w Niemstowie 
doskonale zna każdy zakamarek świątyni.  

Historia kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego sięga 1470 r., później był trzykrotnie przebudowywany. W 1857 r. 
wieża kościoła zyskała rys neogotycki, strzelistą wieżę z ostrosłupowym hełmem. W czasie działań wojennych właśnie ta wieża 
ucierpiała najbardziej. Wojna zmiotła hełm i część wieży. Nowi mieszkańcy, osiedleńcy już w 1945 r. odbudowali wieżę, nadano jej 
inny kształt z czworobocznym, niemal płaskim zadaszeniem. We wnętrzu kościoła zachowało się oryginale sakramentarium, 
uświęcone miejsce przechowywania chleba eucharystycznego. Historycy określają ten element, jak świątynię w świątyni… 
 (źródło: „Nasze Skarby. Gmina Lubin” Rok wydania: 2020) 

Z HISTORII KOŚCIOŁA ŚW. ANATONIEGO 

„ Nie jest znana data budowy tego kościoła. Był wiele razy rozbudowywany 
i przebudowywany. Cześć niższa /prezbiterium/ jest najstarsza, styl romański, 
w środku ściany wschodniej było wejście, nad nim drugie wejście na piętro chóru, 
a nad nim okno. (…)
Po wojnie, kościół ten, przeznaczony przez Państwo do rozbiórki, został odbudowany 
dzięki Ks. Józefowi Długołęckiemu /Salezjanin/ i miejscowej ludności. W 1967 r. 
wygospodarowano salkę z dawnej zakrystii i pomieszczenia cmentarnego /po 
przeciwnej stronie wieży/. W 1970 r. wybudowano chór żel-betonowy, w szparach 
starego, drewnianego znaleziono monety: grosz biały bity dla księstwa Hesji z 1622 
roku i denar cesarstwa austryjackiego wartość ówczesnej 1/3 grosza z roku 1624. 
(…)

/Ksiądz Marian Manet
trudzący się przy tutejszym kościele dziesiąty rok/
(pisownia oryginalna)  

Z LISTU ZNALEZIONEGO W KOŚCIELNEJ WIEŻY… 

LIST SPRZED 
PRAWIE PÓŁ WIEKU  

ULOKOWANIE LISTU W DACHU WIEŻY DOSKONALE PAMIĘTA JEDEN 
Z NAJSTARSZYCH OBECNIE MIESZKAŃCÓW NIEMSTOWA WŁODZIMIERZ 
MOROCH. JAKO KILKUNASTOLETNI CHŁOPAK POMAGAŁ W REMONCIE 
ŚWIĄTYNI TUŻ PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ. ODBUDOWY-
WANO WÓWCZAS ZNISZCZONĄ NIEMIECKĄ BOMBĄ WIEŻĘ KOŚCIOŁA. 

Urszula Kurowska 
czyta list znaleziony 
w kościelnej wieży.  

Włodzimierz Moroch, jako 
kilkunastoletni chłopak 
pomagał w remoncie 
świątyni w 1945 r. 



¹³KONKURS

  Przeciętny czterolatek zadaje 
w ciągu dnia około 450 pytań.

  Prędkość kichnięcia to około 
150 km/h.

  Aby wejść na Wieżę Eiffla należy 
wspiąć się na 1710 stopni.

  Symbolem żałoby w Chinach jest 
kolor biały.

  Na Madagaskarze można spotkać 

niezwykłe ćmy, które żywią się 
łzami śpiących ptaków.

  Tylko jedna z planet mogłaby się 
unosić na wodzie, gdyż jej gęstość 
jest mniejsza od gęstości wody. 
Jest to Saturn.

  Wenus, by okrążyć Słońce 
potrzebuje 225 ziemskich dni, 
a aby wykonać pełen obrót wokół 
własnej osi 243 ziemskich dni. 

  Mniszek lekarski jest 
wykorzystywany w celach 
leczniczych, ale też do produkcji 
gumy na opony.

  Drzewo izoluje i przewodzi. Jest 
izolatorem, jeśli jest suche. 
W przypadku, gdy mamy na myśli 
drzewo, jako „żywe drewno”, które 
jest mokre w środku, bo woda 
z korzeni jest 
przetransportowywana aż do liści, 

to wtedy jest przewodnikiem.

  Niedźwiedzie mają 7 razy więcej 
receptorów w nosie niż u psa i 100 
razy więcej niż u człowieka.

  Pingwin białobrewy oświadcza się 
swojej wybrance poprzez wręczenie 
jej kamyka.

  Koale mają unikalne odciski palców 
niczym ludzie.

CZY WIECIE, ŻE… CZYLI CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA

Drewniane zabawki, które 
w ostatnich latach odzyskują swoją 
popularność, były bohaterami 
konkursu zorganizowanego przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin. 
Wpłynęło ponad 20 wyczarowanych 
z drewna przedmiotów, z których jury 
wybrało te najbardziej pomysłowe 
i precyzyjnie wykonane. Koniki na 
biegunach, domek dla lalek czy 
drewniane samochody i samoloty – 
to tylko niektóre z nich. 

- Pomysłowość i kreatyw-
ność laureatów przeszła na-
sze najśmielsze oczekiwa-
nia. Mamy tu interaktywne 
zabawki, a także odniesienia 
do literatury. Jedna z uczest-
niczek zaprezentowała bo-
hatera bajki Carlo Collodie-
go – Pinokio – mówi Magda-
lena Dubińska, dyrektor 
OKGL. 

Nieprzypadkowo uroczy-
stość wręczenia nagród od-
była się w miejscu wystawy 
„Wyczarowane z drewna”. 
Nagrodzone prace wzboga-
cą bowiem jej zbiory. Po-
wstanie wystawy, przywołu-
jącej wspomnienia sprzed 
lat, zainicjował wójt Tadeusz 
Kielan, ofiarowując własno-
ręcznie wykonane drewnia-
ne przedmioty codziennego 
użytku oraz miniaturowe 

urządzenia rolnicze.
- Jesteśmy w miejscu 

szczególnym, wystawa „Wy-
czarowane z drewna” to nie-
zwykła podroż w przeszłość 
i świat dzieciństwa, współ-
tworzony przez mieszkań-
ców Gminy Lubin. Cieszę 
się, że w projekt miał charak-
ter wielopokoleniowy. Dzieci 
współpracowały z rodzicami 
i dziadkami. Dzięki tej 
wspólnej pracy powstały 
piękne użytkowe zabawki 
cieszące odwiedzających wy-
stawę – mówi wójt Tadeusz 
Kielan. 

To niezwykłe wydarzenie 
było również okazją do po-
dziękowania kolejnym 
mieszkańcom gminy, którzy 
zaangażowali się w tworze-
nie wystaw  „Wyczarowane 
z drewna”  oraz  „Gmina Lu-

bin – wczoraj i dziś”. Uho-
norowani zostali darczyńcy 
z różnych miejscowości na-
szej gminy, którzy wzbogaci-
li obie wystawy w bezcenne 
eksponaty: Bolesław Banaś, 
Jadwiga Chaczko, Joanna 
Hofman, Andrzej Lis, Janina 
Mucha, Andrzej Paryła, 
Małgorzata Polniak, Zbi-
gniew Polniak i Małgorzata 
Ryś.

Szczególne podziękowania 
za wsparcie konkursu 
i  inicjatywy promującej po-
stawy  proekologiczne skiero-
wane zostały również do 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Szklarach Gór-
nych,  Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim, Szko-
ły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedlcach, 
Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Raszówce oraz 
Punktu Przedszkolnego 
w Wiercieniu.

Laureaci konkursu „Tradycyjna zabawka z drewna” nagrodzeni  

PODRÓŻ DO ŚWIATA 
DZIECIŃSTWA  

LAUREACI KONKURSU:
KATEGORIA I:
  I miejsce 

– Martyna Dziurman
  I miejsce 

– Szymon Kołodziejczyk
  I miejsce 

– Natalia Kopcza
  II miejsce 

– Maja Kobylarz
  II miejsce 

– Paweł Socha
  II miejsce 

– Szymon Kogus
  III miejsce 

– Izabela Szewczyk
  III miejsce 

– Marcel Śmieszek
  III miejsce 

– Lena Piszczek
  III miejsce 

– Ignacy Witek
  Wyróżnienie: 

Hubert Chojnicki
  Wyróżnienie: 

Alan Strawczyński
  Wyróżnienie: 

Dominika Dawidowicz
KATEGORIA II:
  I miejsce 

– Małgorzata Ryś
  II miejsce 

– Szymon Kwapisz
  III miejsce 

– Aleksandra Chojnicka 

Laureaci konkursu z wójtem Tadeusz Kielanem. 

NIEPRZYPADKOWO UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD 
ODBYŁA SIĘ W MIEJSCU WYSTAWY „WYCZAROWANE 
Z DREWNA”. NAGRODZONE PRACE WZBOGACĄ BOWIEM 
JEJ ZBIORY. POWSTANIE WYSTAWY, PRZYWOŁUJĄCEJ 
WSPOMNIENIA SPRZED LAT, ZAINICJOWAŁ WÓJT TADEUSZ 
KIELAN, OFIAROWUJĄC WŁASNORĘCZNIE WYKONANE 
DREWNIANE PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU ORAZ 
MINIATUROWE URZĄDZENIA ROLNICZE.



¹⁴ DUMNI Z MIESZKAŃCÓW

Za nami rajd charytatyw-
ny  „Cztery Łapy w naszych 
rękach” zorganizowany 
przez Fundację Life Code 
oraz przyjaciół i sympaty-
ków fundacji. Baza Rajdu 
znajdująca się przy świetlicy 
w Zimnej Wodzie, była jed-
nocześnie punktem starto-
wym i metą. Udało się ze-
brać ok. 2,7 tys. złotych. 
Pieniądze przeznaczone zo-
staną na zakup karmy i opie-

kę medyczną dla bezdom-
nych zwierząt w czasie zbli-
żającej się zimy.  

Trasa rajdu biegła lasami 
w okolicach Zimnej Wody, 
a jej długość wynosiła 10 
km. Wzięli w nim udział mi-
łośnicy zwierząt oraz osoby 
lubiące spędzać aktywnie 
czas na świeżym powietrzu. 
To była wyjątkowo rodzinna 
niedziela, oczywiście wli-
czając w to czworonogi.

– Na rajd przybyli  m.in. 
dawni podopieczni funda-
cji. To bardzo cieszy, że po-
rzucone i samotne psy mają 
swoje nowe szczęśliwe do-
my – mówi Karolina Lo-
renc, prezes Fundacji Life 
Code.

Trasę rajdu można 
przejść, przebiec lub przeje-
chać. Dodatkowymi atrak-
cjami były: degustacja ciast 
i wypieków, pluszowe poda-

runki dla dzieci, loteria fan-
towa, nauka udzielania 
pierwszej pomocy zwierzę-
tom i wspólne ognisko. 
W trakcie całej imprezy była 
prowadzana zbiórka.

– Na wielkie podzięko-
wanie zasługuje Klub “Sfo-

ra Chojnów” za obecność, 
pokaz i niesamowity wy-
kład o psach zaprzęgowych. 
Klub aktywnie wsparł Fun-
dację, a ich pomoc przezna-
czona zostanie na jedzenie 
dla naszych podopiecz-
nych! Bardzo dziękujemy 

za wsparcie Urzędowi Gmi-
ny w Lubinie oraz Motoklu-
bowi Helix, którą swoją 
obecnością zrobił nam wiel-
ką niespodziankę, a dodat-
kowo wsparł fundacyjną 
zbiórkę – wylicza prezes 
fundacji. 

Pobiegli na dwie nogi i cztery łapy… Charytatywnie w Zimnej Wodzie

OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY WESPRZEĆ FUNDACJĘ LIFE 
CODE MOGĄ TO ZROBIĆ WPŁACAJĄC PIENIĄDZE NA RA-
CHUNEK: 36 1600 1462 1892 9455 1000 0001. 

„Do sukcesu nie ma żadnej windy. 
Trzeba iść po schodach” cytatem 
Emila Oesch’a  przywitano 
tegorocznych stypendystów 
gminy Lubin. Zapewnie ta dewiza 
przyświecała tym, którzy pomimo 
nauki zdalnej, z którą musieli się 
zmierzyć w czasie pandemii, osiągnęli 
wysokie wyniki zarówno w nauce, 
sporcie oraz w innych dziedzinach 
artystycznych w roku szkolnym 
i akademickim 2020/2021.

Program stypendialny 
w gminie Lubin funkcjonuje 
od ponad dwudziestu lat. 
Stypendia przyznawane były 
do tej pory dwa razy w roku. 
Była to więc już 49. edycja 
programu stypendialnego,  
a mimo to była wyjątkowa. 
Zgodnie ze zmienionym 
przepisami stypendia są te-
raz przyznawane tylko raz 
w roku, za osiągnięcia całego 
roku szkolnego  i po raz 
pierwszy otrzymują je ucz-
niowie szkół podstawowych.  

Jednocześnie został podnie-
siony próg średniej, co po-
zwala wyłaniać osoby, które 
zasługują na szczególne wy-
różnienie. Dodatkowo kwoty 
stypendiów zostały ustalone 
według uzyskanej średniej, 
więc im wyższa średnia tym 
wyższe stypendium. 

- Gratuluję wam. Możecie 
być dumni i czuć naprawdę 
wyjątkowo, ponieważ two-
rzycie grono osób najbar-
dziej pracowitych i zdetermi-
nowanych w dążeniu do celu, 

na przekór wszystkim prze-
ciwnościom. My cieszymy 
się, że tak liczne grono mło-
dych, zdolnych ludzi może-
my dziś wyróżnić.  - mówił 
Bartosz Chojnacki, zastępca 
wójta gminy Lubin

Wójt  przyznał 56 stypen-
diów, w tym 48 za bardzo do-
bre wyniki w nauce oraz 8 za 
szczególne osiągnięcia 
w sporcie i innych dziedzi-
nach artystycznych. W uro-
czystości wręczenia wyróż-
nień wzięła udział ponad po-
łowa nagrodzonych. 

Wręczanie stypendiów  
rozpoczęto od najmłodszych, 
czyli uczniów szkół podsta-
wowych z terenu gminy Lu-
bin. W minionym roku szkol-
nym w klasie IV średnią rów-
ną 6,0 zdobyli: Szymon Koło-
dziejczyk i Jakub Szczęsny.

Kolejną grupą stypendy-
stów byli sportowcy.  Nagro-
dzono: 
 Mateusza Musiatowicza – 
ucznia II Liceum Ogólno-

kształcącego za najwyższe 
osiągnięcie w łucznictwie
 Huberta Polniaka – ucznia 
SP w Krzeczynie Wielkim, 
który trenuje  karate
 Marcela Dobrzynieckiego 
– ucznia ZS Nr 1 w Lubi-
nie zawodnika MMA
 Emilię Szczygieł – uczen-
nicę SP w Krzeczynie 
Wielkim, która włada 
szpadą
 Jacka Czajkowskigo -  ucz-
nia SP w Raszówce - lekko-
atletyka
 Kalina Gronczyńska  
w ubiegłym roku szkolnym 
zdobyła II miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Pla-
stycznym Zamki i Pałace 
w Polsce, za co otrzymała 
stypendium za osiągnięcia 
w dziedzinach artystycz-
nych.

Kolejną grupą osób, któ-
rym wręczono stypendium 
Wójta Gminy Lubin, byli stu-
denci z dwóch poziomów 

kształcenia: licencjat i magi-
ster. Łącznie w tej grupie 
przyznanych zostało 15 sty-
pendiów. W urzędzie ode-
brała  je Magdalena Koko-
cińska, która uzyskała naj-
wyższą średnią jako magi-
ster – 5,0.

Kolejnymi nagrodzonymi 
z poziomu licencjatu byli: 
Natalia Tatuśko ze średnią 
4,8 oraz Mikołaj Stasiak ze 
średnią 4,7.

W tym roku najliczniejszą 
grupą stypendystów byli ucz-
niowie szkół średnich. Za 
rok szkolny 2020/2021 przy-
znanych zostało łącznie 31 
stypendiów. Odebrali je 
w urzędzie: 
 Dorota Sobuś – ze średnią 
5,6;
 Jakub Skibik 
– ze średnią 5,4;
 Jakub Chowaniec 
– ze średnią 5,4;
 Zuzanna Szczypczyk 
– ze średnią 5,3;

 Aleksandra Kozioł 
– ze średnią 5,3;
 Grzegorz Dynak 
– ze średnią 5,3;
 Zofia Niewadzi 
– ze średnią 5,3;
 Kalina Gronczyńska
 – ze średnią 5,3;
 Maria Mazur 
– ze średnią 5,3;
 Kaja Jężak 
– ze średnią 5,3;
 Natalia Grabowa
 – ze średnią 5,2;
 Julia Kipiel 
– ze średnią 5,2;
 Ewa Gajdosz 
– ze średnią 5,2;
 Wiktoria Janiel
– ze średnią 5,2;
 Paulina Sochę 
– ze średnią 5,1;
 Marcel Domnik 
– ze średnią 5,1
 Izabela Kożewnikow 
– ze średnią 5,1.

Gratulujemy wszystkim 
zdobytych wyników ! 

UROCZYSTE WRĘCZENIA STYPENDIÓW ZA 
SUKCESY W SPORCIE, KULTURZE I NAUCE



¹⁵ZA OKNEM JESIEŃ

Kulinarna zabawa z ziemniakiem w roli głównej
W Siedlcach znowu królowały 
ziemniaczane przysmaki! 
Zorganizowano tam po rocznej przerwie 
spowodowanej koronawirusem, kolejne 
Święto Pieczonego Ziemniaka. Do 
kulinarnej zabawy w tym roku włączyło 
się siedem zespołów i oczywiście 
kilkuset degustatorów, na których 
oprócz ziemniaczanych przysmaków 
czekały liczne atrakcje.
Były ziemniaki faszerowane, bułeczki 
z nadzieniem, placki i sałatki 
ziemniaczane, a nawet burgery 
z ziemniaków. Nie tylko walory 
smakowe dodawały kolorytu 
tegorocznej imprezie. 

Tematycznie udekorowane stoły, 
ziemniaczane figurki, pięknie 
zaprezentowane potrawy i ognisko, 
w którym piekły się ziemniaki, 
stworzyły niezwykły klimat tegorocznej 
imprezy. Całości dopełniły występy  
zespołów Siedlecka Nuta i Leśne Echo. 
Zespoły wprowadziły również biesiadną 
atmosferę przy ognisku. 
W tym roku imprezie towarzyszyły 
warsztaty, szereg konkursów i atrakcji. 

Oprócz wrażeń kulinarnych nasi goście 
mogli wygrawerować sobie kubki, wziąć 
udział w tematycznych zmaganiach, 
zakupić przepiękną ceramikę, 
a najmłodsi poskakać na dmuchańcu. 
Podczas tegorocznego święta można było 
również wysłuchać prelekcji 
o ekologicznych uprawach i ogródkach 
w ramach projektu Kulinaria Gminy Lubin 
2021, który został sfinansowany ze 
środków Ministra Kultury, Edukacji i Sportu.

Organizatorami imprezy, nieprzerwanie 
od  dziewięciu lat są:  sołtys i rada 
sołecka Siedlec, zespół „Siedlecka 
Nuta” oraz Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin.
W pracach jury wziął udział Norbert 
Grabowski - przewodniczący Rady 
Gminy oraz Krystian Stempek, 
prowadzący Miejski Ogród 
Ekologiczny - Permakultura 
w Chocianowie.  

WYNIKI KONKURSU 
KULINARNEGO:
  I miejsce  i nagroda w wysokości 

650 zł.
Buczynianki
Sołectwo Siedlce
  II miejsce i nagroda w wysokości 

600 zł.  
Miroszowice
Sołectwo Kłopotów
  III miejsce i nagroda w wysokości 

500 zł
Siedlecka Nuta
Szklary Górne
Koło Gospodyń Klub Pod Garami 

Świetna atmosfera, 
wesoła zabawa, 
konkursy 
i przepyszne jedzenie 
-to wszystko czekało 
na przybyłych do 
Buczynki grzybiarzy.

Impreza organizowana przez so-
łectwo i Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin była bardzo udana. Pomimo 
suchej pogody wytrawni grzybiarze 
nie zawiedli. 

W konkursie na runo leśne, 
z których każde zachwycało człon-
ków jury, zwycięzcami okazali się 
wszyscy uczestnicy zabawy, wyróż-
niono jednak runo przygotowane 
przez Waldemara Domowicza 
z Sedlec.

 W konkurencji na największy 
obwód kapelusza bezkonkurencyj-
ny okazał się kozak czerwony, który 
miał 50 cm obwodu i ważył 424 
gram i znalazła go Czesława Kuta 
z Buczynki. Drugie miejsce zajęło 
sołectwo Szklary Górne z kozakiem 
żółtym (39 cm; 165 g), trzecia była 
czubajka kania, znaleziona przez 
Ireneusza Bąka z Miłoradzic (43 

cm i 37g). Największy w obwodzie 
był okaz znaleziony przez małżeń-
stwo Domowiczów z Siedlec, była 
to kozia broda, która w obwodzie 

mia-
ła 53 
cm.

Były 
także quizy 
wiedzy o grzy-
bach. Jeden z nich prze-
prowadził wójt Tadeusz Kielan, 
który sam układał do niego pytania 
i nie były one wcale proste.

Wiele atrakcji czekało również 
na najmłodszych. Były dmuchań-
ce, wata cukrowa oraz warsztaty 
malowania toreb. Dorośli mogli 
sprawdzić swoje siły w turnieju 
w bule - grze, która jest bardzo po-
pularna we Francji i zdobywa coraz 
większe uznanie w naszym kraju. 
W turnieju przeprowadzonym 
przez Tomasza Targowicza wzięło 
udział 14 dwuosobowych drużyn. 

Zwy-
ciężył 

duet: 
Marek 

Szkoru-
piński i Ta-

deusz Kuchar-
ski. 

Jak zwykle w Bu-
czynce było dużo prze-

pysznego jedzenia. Można było de-
lektować się zupą grzybową, zupą 
gulaszową, pierogami, bigosem 
oraz makaronem z sosem grzybo-
wym. Nie obeszło się również bez 
swojskiej kiełbaski z grilla. 

Kolejny raz Grzybobranie mogło 
liczyć na wsparcie  Koła Łowieckie-
go Rolnik z Wrocławia. Bardzo mi-
łymi gośćmi byli również wycho-
wankowie Domu Dziecka w Golan-
ce Dolnej. 

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wróciło do małej Buczynki święto grzybów czyli Grzybobranie

Były także warsztaty 
malowania toreb

GRZYBOBRANIE 
2021 W BUCZYNCE 



¹⁶ SOŁTYSI KADENCJI 2019-2023

JÓZEF KOSTANOWICZ
Józef Kostanowicz jest sołtysem Niemstowa już 

drugą kadencję. Jest już na emeryturze, wychował 
z żoną troje dzieci i dochowali się już sześcioro 
wnuków. Jego hobby to ogrodnictwo i prace przy-
domowe.

-Przez czas mojego sołtysowania udało się zro-
bić dwa odcinki głównej drogi powiatowej wraz 
z chodnikami. Ciężko to szło, bo powiat  nie łoży 
i wykonaliśmy to z funduszy gminy Lubin.  Porobi-
liśmy również drogi na osiedlu Sikorówka i Czele-
niówka. Potem udało się zrobić kawałek drogi koło 
komina. Tam właśnie na ulicy Grabowej mamy 
plany na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. 
Została zmodernizowana po części kanalizacja 
i chcielibyśmy żeby ta modernizacja dalej trwała, 
bo Niemstów coraz bardziej się rozbudowuje. Na 
dziś nowe domy budują kanalizacje przydomowe, 
bo nie ma możliwości przyłączenia się do sieci. 
Niemstów się rozwija, mieszkańców mamy już po-

nad 1000,  więc i wymagania rosną.
Najbardziej cieszy mnie to, że zrewitalizowaliśmy zabytkowy park, mamy zrobione ścieżki 

przyrodnicze, mostek przez Niemstowski Potok, a w parku stanęła nowa plenerowa wiata na 
32 osoby. Każdy z gminy i nie tylko, może podziwiać uroki naszego parku, jest tam ładny staw, 
można zobaczyć łabędzie, dzikie kaczki oraz zabytkowe drzewa. Widzę, że w parku jest dość 
duży ruch, przyjeżdżają ludzie z zewnątrz pobyć chwilę w otoczeniu spokojnej przyrody. Pla-
nujemy jeszcze rozbudować park opierając się na legendzie o Białej Damie i postawić jej  po-
mnik.

Świetnie współpracuje nam się z Radą Sołecką i radnym Andrzejem Olkiem, jest on dla nas 
dużym wsparciem. Naszymi partnerami w rozwoju jest Stowarzyszenie Nasz Niemstów, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Biblioteka oraz Klub Sportowy Wiktoria Niemstów. 
Przekazujemy środki z funduszu sołeckiego na rozwój, dzięki temu mamy zadbane boisko. 
Wyremontowaliśmy świetlicę. 

Bardzo ubolewam nad tym, że w związku z pandemią nie mogliśmy zorganizować żadnej 
z wielu cyklicznych imprez. Jednak środki zaplanowane na te imprezy zostały przeznaczone 
na zakup porcelany do świetlicy na 130 osób.

W planie na przyszły rok mamy rozbudowę szkoły i modernizację drogi obok kościoła oraz 
założenie monitoringu na terenach zielonych i placu zabaw- opowiada sołtys.

STANISŁAWA JASION
Stanisława Jasion jest sołtysem Miroszowic już 

czwartą kadencję. Jest emerytką i bardzo lubi 
w wolnych chwilach wykonywać własnoręcznie 
ozdoby choinkowe lub wielkanocne. Lubi wypla-
tać ozdoby ze słomy, warkocze z kwiatów nie uży-
wając do tego kleju i innych sztucznych wspoma-
gaczy. Warto wspomnieć, że wieńce dożynkowe, 
których współautorem była pani Stanisława, dwa 
razy wygrały konkurs gminny i raz konkurs powia-
towy. W wolnym czasie bardzo lubi czytać o zdro-
wiu i ziołolecznictwie.

- W trakcie mojego sołtysowania powstało w na-
szej wiosce boisko i mały plac zabaw, który będzie-
my starali się powiększyć. Postawiliśmy dwie wia-
ty i kontener przy terenach zielonych.

Najbardziej cieszy mnie fakt, że w tym roku uda-
ło się w całych Miroszowicach wprowadzić nazwy 
ulic, dzięki temu skończą się problemy komunika-
cyjne i chaos jaki panował w numeracji.
Przez te wszystkie lata organizowaliśmy wiele im-

prez w naszej miejscowości. Zawsze był Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, Dożynki, Sylwestra 
czasami Dzień Niepodległości. Niestety teraz w związku z zagrożeniem pandemicznym pozo-
staliśmy w domach. Pomimo tego wioska bardzo intensywnie się rozwija i ubolewam nad tym, 
że nie ma imprez, na których nowi mieszkańcy mogliby się poznać. Jedyny kontakt z więk-
szością mieszkańców w tej chwili mam przez stronę internetową „Miroszowice”.

Największym problemem w Miroszowicach jest brak wody i kanalizacji na nowych osied-
lach. Ludzie kopią studnie głębinowe i przydomowe szamba, ale przez wstrząsy od kopalni in-
stalacje te ulegają uszkodzeniom

Ostatnio w czynie społecznym odmalowaliśmy świetlicę w środku, jest teraz całkiem przy-
jemnie. Z wyposażenia świetlicy też jestem zadowolona, brak jest tylko parkingu, ale nie ma 
takiej możliwości, bo nie ma terenu gminnego w pobliżu. 

Jest prężna grupa ludzi w średnim wieku, którzy  bardzo organizują się w rozwój wsi. Teraz 
czeka nas jeszcze grodzenie terenów zielonych, boiska i placu zabaw oraz zakup większego 
kontenera- opowiada Stanisława Jasion.

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 

NIEMSTOWA
SOŁTYS 

MIROSZOWIC

Sołtysi, członkowie rad sołe-
ckich, radni i mieszkańcy, współ-
pracujący z samorządem mieli 
okazję zwiedzić polskie miasta, 
które na stałe zapisały się w histo-
rii kraju. Podróż na wschód szla-
kiem dziedzictwa kulturowego 
w świętokrzyskie i lubelskie obej-
mowała Wąchock, Sandomierz, 
Zamość, Lublin i Kazimierz Dol-
ny.

Wąchock wyróżnia się dystan-
sem do krążących o nim po całej 
Polsce dowcipów. Na dowód tego 
znajduje się tam skwer, ze słynnymi 
powiedzonkami oraz pomnik sołty-
sa. To właśnie pod tym pomnikiem 
pamiątkowe zdjęcie zrobiło sobie 
kilkunastu uczestniczących w wy-
cieczce sołtysów.

– Podróż do Wąchocka to wspo-
mnienie spotkań, w jakich przed laty 
uczestniczyli gospodarze wsi z całej 
Polski, również z gminy Lubin. Była to 
nie tylko okazja do wymiany doświad-
czeń ale również  międzysołeckich 
zmagań. W tych oryginalnych zawo-
dach brał udział uczestnik naszej wy-
cieczki, sołtys Miłosnej Eugeniusz 
Wawryk – opowiada radny i sołtys Go-
rzycy Jan Olejnik, inicjator wyprawy.

– Turnieje sołtysów rozgrywane są 
od lat 90 – tych ,w wielu zabawnych 
konkurencjach  jak maraton wąchocki 
na spostrzegawczość, przejście wierz-
chem przez płoty, zwijanie asfaltu na 
noc, poranne rozgrzeszenie u Cyster-
sów czy test ze znajomości zasad bez-
piecznej pracy w rolnictwie – dodaje.

Wycieczkowicze odwiedzili także 

Sandomierz, magiczne miasto o ty-
siącletniej historii i malowniczo poło-
żone.  Kolejnymi etapami było Zamoj-
skie Stare Miasto i Lublin. Podróż za-
kończyła wizyta w Kazimierzu Dol-
nym.

– Celem tego rodzaju wycieczek 
jest odkrywanie dziedzictwa  przy-
rodniczego i kulturowego. Miesz-
kańcy naszej gminy bardzo często 
mają właśnie na wschodnich tere-
nach Polski swoje korzenie i przod-
ków. Więc idei podróżowania szla-
kami dziedzictwa kulturowego 
przyświeca  nie tylko aspekt tury-
styczny i edukacyjny  ale również  
tożsamościowy – mówi wójt Tade-
usz Kielan.

Wycieczkę zorganizował Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin.

Integracja w podróży szlakiem dziedzictwa kulturowego 
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VII EDYCJA NOCY BIBLIOTEK W 
NIEMSTOWIE Z UDZIAŁEM SENIORÓW

Seniorzy po pandemii 
– na przekór wirusowi 
rozwijają skrzydła
Rada Seniorów Gminy Lubin wraz z czterema innymi 
gminami z Dolnego Śląska uczestniczy w projekcie 
„Przestrzeń aktywności obywatelskiej seniorów”, 
który  realizuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
z Legnicy.
Celem projektu jest podniesienie aktywności 
i integracji seniorów po pandemii. W ramach 
projektu realizowane są działania pod hasłem: 
„Na przekór wirusowi 2021” oraz  „Seniorzy 
rozwijają skrzydła 2022″.
Z inicjatywy Rady Seniorów Gminy Lubin w Ośrodku 
Kultury Gminy Lubin odbyło się spotkanie 
poświęcone projektowi. Oprócz członków Rady 
– zaproszone zostały zaprzyjaźnione seniorki 
–  Cecylia Szwedo i Aleksandra Kalinowska. Wzięła 
w nim także udział Irena Krukowska-Szopa, Prezes 
Fundacji.
Uzgodniono, że jeszcze w tym roku zorganizowane 
zostanie przedsięwzięcie pod nazwą “Barwy jesieni 
– stroiki, wianki, jesienne kompozycje”.

Na wycieczkę do Geoparku 
Łuk Mużakowa wybrało się 48 
osób w wieku 50+ z terenu gmi-
ny Lubin.  Całodniowy wyjazd 
do miejsca uznanego za arcy-
dzieło sztuki ogrodniczej uzna-
no za bardzo udany, choć trzeba 
było pokonać długą trasę by zo-
baczyć wszystkie atrakcje.

Długi spacer był z przewodni-
kiem, w którego wcielił się Eu-
geniusz  Paszkiewicz- prezes lu-
bińskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno Kra-
joznawczego. Park jest położo-
ny w dolinie Nysy Łużyckiej i 
jest jednym z czterech świato-
wych geoparków transgranicz-
nych wpisanych na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. 
Na tym terenie znajduje się naj-

lepiej zbadana na świecie more-
na czołowa. Łuk Mużakowa jest 
uważany za jedyną na Ziemi 
morenę czołową widoczną z 
kosmosu.

Uczestnicy wyjazdu przeszli 
ścieżką geoturystyczną „Dawna 
kopalnia Babina”, pomiędzy 

malowniczymi różnokolorowy-
mi jeziorkami i weszli na 30- me-
trową wieżę widokową. Byli tak-
że w Łęknicy, niewielkim mia-
steczku w województwie lubu-
skim, leżącym niemal na samej 
granicy Polski z Niemcami, nad 
Nysą Łużycką.

Seniorzy wrócili zachwyceni 
z wycieczki  

Noc Bibliotek to wielkie święto 
bibliotek, czytania oraz integracji 
czytelników – ogólnopolska akcja, 
która w niekonwencjonalny sposób 
zachęca do korzystania z zasobów 
bibliotek, jako najbardziej otwartych 
i dostępnych instytucji kultury 
z ofertą dla osób w każdym wieku.

VII edycję Nocy Bi-
bliotek w Niemstowie 
zainaugurował wójt Ta-
deusz Kielan, składając 
uczestnikom wydarze-
nia życzenia z okazji 
Dnia Seniora.

Tegorocznej edycji ak-
cji towarzyszył, napisa-
ny specjalnie na tę oka-
zję, wiersz Joanny Mue-
ller pt. „Co to za tuba, 
co to za wzmacniacz?”, 
o wspierającej mocy 

książki, który wszyscy 
wspólnie wyrecytowali.

Na spotkanie w ra-
mach Nocy Bibliotek 
złożyło się szereg cieka-
wych wydarzeń. Dietote-
rapeutka Magdalena 
Szleszyńska opowiadała 
o niebagatelnym wpły-
wie odżywiania na naszą 
odporność oraz samo-
poczucie psychiczne i fi-
zyczne, a biblioteka 
przygotowała bogatą 

wystawę książek eduka-
cyjnych na temat zdro-
wego trybu życia, w je-
siennej scenerii, udo-
wadniając, że czytanie 
wzmacnia też zdrowie! 
Dla utrwalenia podsta-
wowych nawyków ży-
wieniowych zaprezento-
wano wiersz Stanisława 

Karaszewskiego pt. „Dla 
każdego coś zdrowego”.

Odbyły się także war-
sztaty ekologiczne ma-
lowania bawełnianych 
toreb na książki.

Przy okazji spotkania 
przeprowadzono lokal-
ną diagnozę na temat 
działalności biblioteki 

na potrzeby udziału 
w Programie Rozwoju 
Bibliotek.

Głównym organizato-
rem ogólnopolskiej No-
cy Bibliotek jest Funda-
cja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, która za-
inicjowała akcję w 2015 
roku, z udziałem Fun-
dacji ABCXXI – Cała 
Polska Czyta Dzieciom 
oraz Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Infor-
macyjnego.

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Raszówce 
dziękuję radzie sołeckiej 
oraz sołtysowi wsi Nie-
mstów za sfinansowanie 
wydarzenia, dietetyk 
Magdalenie Szleszyń-
skiej za wspaniały wy-
kład na temat odporno-
ści oraz dyskusję na te-

mat żywienia, właścicie-
lowi Restauracji Pan Co-
gito w Lubinie, który od 
lat wspólnie z biblioteką 
funduje poczęstunek dla 
uczestników Nocy Bi-
bliotek, paniom bibliote-
karkom za pyszne cia-
sta, a uczestnikom spot-
kania za tak liczny 
udział. Świetlica w Nie-
mstowie wypełniona by-
ła do ostatniego miejsca.

Czytanie wzmacnia 
kompleksowo – nie tylko 
wrażliwość, pamięć, 
koncentrację, 
wyobraźnię, ale również 
człowieka, jego szeroko 
rozumianą odporność 
i więzi międzyludzkie 
podczas wspólnego, 
rodzinnego czytania. 
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Aleksandra Jeremiejko  
z Chróstnika  otrzymała 
specjalną nagrodę  dla re-
prezentanta gminy Lubin  
podczas  VIII Memoriału  
Iwony Buczek we wspina-
niu na trudność.  Gmina od 
lat jest partnerem tego wy-
darzenia. 

Od ośmiu lat spotykają się 
w Lubinie miłośnicy wspi-
naczki z całej Polski. Chcą 
zmierzyć się na ciekawym 
obiekcie, spotkać z ludźmi, 
którzy kochają góry, wspo-
mnieć Iwonę Buczek, wielką 
pasjonatkę wspinaczki, uta-
lentowaną zawodniczkę, 
świetną koleżankę. 

- Iwona zginęła tragicz-
nie w wieku zaledwie 25 

lat. Była wspaniałą osobą, 
bardzo nam jej brakuje 
w Stowarzyszeniu. Chce-
my, aby pamięć o niej trwa-
ła, aby była inspiracją dla 

młodych ludzi.  Zwłaszcza 
ten rok jest wyjątkowy bo-
wiem świętujemy 25-lecie 
naszego Stowarzyszenia– 
opowiada Piotr Barabaś ze 

Stowarzyszenia Miłośni-
ków Gór.

Był więc tort i wiele dobrych 
życzeń. Jubileuszu gratulował 
także Tadeusz Kielan wójt 
gminy Lubin, który wspiera 
wszelkie inicjatywy związane 
z ruchem i aktywnością, szcze-
gólnie dzieci i młodzieży. 

Mieszkanka Chróstnika – 
Aleksandra Jeremiejo od po-
nad siedmiu lat  doskonali 
swoje umiejętności we wspi-
naniu na trudność.

- Trenowałam  wcześniej 
slackline  ale później wspi-
naczka skradła moje serce – 
mówi ze śmiechem Aleksan-
dra Jeremiejko .

Slackline  to z angielskie-
go  luźna linia  i  dyscyplina 

sportowa polega-
jąca na chodze-
niu i wykonywa-
niu trików na ta-
śmie, zazwyczaj 
o szerokości 2,5-5 
cm, rozwieszonej 
i napiętej między 
dwoma punktami  na 
wysokości od kilkuna-
stu centymetrów do kil-
kuset metrów. W Lubinie 
podczas Memoriału także 
na takiej chodzono. Dla 
najmłodszych była też mini 
ścianka wspinaczkowa.   

Wspinaczka na kielich – nagroda dla mieszkanki gminy Lubin

Stanisław Barabaś organizator turnieju,  
Aleksandra Jeremiejo zawodniczka z gminy Lubin, 
wójt Tadeusz Kielan, radny Jerzy Tadla.  

Wieża wspinaczkowa 
- kielich w Lubinie, to jeden z najwyższych 

sztucznych obiektów wspinaczkowy 
w Polsce, ma 34 metry wysokości.

Piłkarze gospodarzy pierwsi poskromi-
li nerwy czego efektem była bramka w 27. 
minucie spotkania zdobyta przez Krzysz-
tofa Kielera. Stracony gol podziałał na 
gości szalenie mobilizująco. Piłkarze 
Fortuny Obora starali się szybko odrobić 
straty, co im się w pełni udało w 37. minu-
cie. Oskar Ondycz kapitalnym uderze-
niem z rzutu wolnego doprowadził do wy-
równania, a w 44. minucie Łukasz Kuli-
cki dał gościom prowadzenie. 

Po zmianie stron obraz gry nie zmienił 
się, nadal oglądaliśmy ciekawe akcje 
z obu stron, bramki jednak nie padały. 
Zawodnicy obu drużyn zostawili na mu-
rawie sporo zdrowia, za co należą się im 
duże słowa uznania. 

W przerwie meczu rozegrano tradycyj-
ny konkurs rzutów karnych, którego zwy-
cięzcą okazał się Kacper Rychlewicz 
(Kłopotów). Najlepszymi piłkarzami me-
czu wybrano Krzysztofa Kielera (KS Kło-
potów-Osiek) i Tomasza Niegluja (Fortu-
na Obora). Nagrody i wyróżnienia 
w imieniu wójta gminy Lubin wręczał 
radny Patryk Jarkowiec. 

KS Kłopotów -Osiek - Fortuna Obora 1:2 (1:2) 

FORTUNA ZWYCIĘŻA 
W DERBACH GMINY LUBIN 
Już od pierwszych chwil niedzielnego meczu można było dojść do przekonania, iż mecz derbowy będzie bardzo 
zacięty. Początkowe minuty spotkania były bardzo nerwowe, brak było płynności w grze obu ekip.

WYNIKI 10. KOLEJKI 
NASZYCH DRUŻYN
  Apis Jędrzychowice - Iskra Księginice  1:2
  KS Kłopotów-Osiek – Fortuna Obora  1:2
  Viktoria Borek - Unia Szklary Górne  1:4
  Unia Miłoradzice - Wilki Różana  2:2
  Huzar Raszówka - Ikar Miłogostowice  4:0
  Victoria Niemstów - LZS Biała  2:0 
  Iskra II Księginice - Bazalt Piotrowice  2:2
  Zryw Stary Łom - Platan Siedlce 

 – mecz się nie odbył

Fortuna Obora

KS Kłopotów -Osiek 
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W świetlicy wiejskiej w Oborze spotkali się miłoś-
nicy królewskiej gry na Turnieju szachowym dla dzie-
ci i młodzieży organizowanym w ramach projektu 
Gambit.

Turniej połączony był ze spotkaniem organizacyj-
nym oraz zapisami do sekcji szachowej programu 

Gambit – bezpłatnych szkoleń dla dzieci i młodzieży 
z gminy Lubin , z czego skorzystało 40 osób. Sędzia-
mi głównymi zawodów byli Józef Bałdyga i Andrzej 
Taler. Nagrody i wyróżnienia w imieniu wójta Gminy 
Lubin wręczał radny Jerzy Tadla. Poniżej publikuje-
my pełne wyniki turnieju.

Gambit – zmagania szachowe dzieci i młodzieży
KATEGORIA CHŁOPCY DO LAT 8

1. Rosiński Oliver 
2. Kucab Maciej
3. Jędraś Hubert
4. Śliwa Mateusz
5. Hładyk Marek
KATEGORIA CHŁOPCY DO LAT 10

1. Kiziulewicz Tymoteusz
2. Wojdyła Mikołaj
3. Kurowski Mateusz
4. Szymański Daniel
5. Karaś Jan

KATEGORIA CHŁOPCY POWYŻEJ 10 LAT

1. Stefanowicz Piotr
2. Słowikowski Maciej
3. Kiziulewicz Olek
4. Kobielus Dawid
5. Leleń Antoni
6. Rosiński Dawid

KATEGORIA DZIEWCZĘTA DO LAT 10

1. Węglowska Lena

KATEGORIA DZIEWCZĘTA POWYŻEJ 10 LAT

1. Szczepańska Jagoda 

Iskra od początku sezonu była zmuszo-
na do gry poza własnym obiektem. Ten był 
w przeszłości wielkim atutem klubu 
z Księginic. Początek debiutanckiego se-
zonu w IV Lidze pokazał, że każdy punkt 
zdobyty na tym szczeblu rozgrywkowym 

będzie na wagę złota. W związku z tym, 
klub wraz z wójtem Tadeuszem Kielanem 
postanowili zrobić wszystko, by jak naj-
szybciej wrócić na boisko w Księginicach. 

Z inicjatywy wójta odbyło się spotkanie 
z Adamem Michalikiem, dyrektorem Pod-
okręgu Legnica. Dzięki dobrej woli Dol-
nośląskiego Związku Piłki Nożnej powrót 

na obiekt w Księginicach udało się przy-
śpieszyć.

– Na spotkaniu z wójtem Gminy, panem 
Tadeuszem Kielanem i przedstawiłem wy-
magania, jakie należy spełnić, by klub wa-
runkowo mógł wrócić na własny obiekt. 
W ekspresowym tempie dostarczono sto-
sowne dokumenty, w związku z czym Isk-
ra wraca do rozgrywania meczów w Księ-
ginicach – mówi Adam Michalik, dyrektor 
Podokręgu Legnica.

– To bardzo wyczekiwana decyzja za-
równo przez władze klubu, zawodników, 
jak również kibiców. Cieszę się, że Iskra 
będzie mogła grać na własnym boisku, 
bo dotychczas, choć występowała rów-
nież jako gospodarz, to wszystkie mecze 
rozgrywała przecież na wyjeździe. Wie-
rzę w nich i mocno trzymam kciuki. Dzię-
kuję za wsparcie dyrektorowi Michaliko-
wi i deklaruję, że wymogi licencyjne już 
wkrótce będzie spełniać. Parce idą pełną 
parą – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin.

Do czasu zakończenia remontu na 
obiektu  – mecze rozgrywane będą bez 
udziału publiczności. Jak przekonują 
przedstawiciele DZPN, wszystko by za-
chować maksymalne bezpieczeństwo 
w trakcie trwania zawodów. 

Pierwszy  w IV – ligowych rozgrywkach mecz Iskry Księginice na 
własnym boisku mógł się podobać, choć  Iskra zaliczyła pecho-
wą porażkę (Iskra  Księginice – Prochowiczanka Prochowice 1:2  
( 1:0) )
 Od pierwszych minut obie ekipy podeszły do meczu z ogromną 
chęcią zdobycia trzech punktów, jednak to Iskra już w 3. minucie 
uzyskała prowadzenie po strzale Macieja Bara.Do zakończenia 
pierwszej połowy oglądaliśmy szybki mecz z kilkoma sytuacjami 
podbramkowymi, lecz wynik nie uległ zmianie. Druga odsłona 
nie różniła się zasadniczo od pierwszej, byliśmy świadkami inte-
resującego widowiska z lekką przewagą optyczną Iskry Księgini-
ce. Ostatnie minuty spotkania były jak ,,koszmarny sen” dla go-
spodarzy. Gdy wydawało się, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie 
ręki zdarzyły się dwa błędy obrońcom Iskry. Stracone w końców-
ce meczu dwie bramki potwierdzają regułę, iż sport nie jest spra-
wiedliwy i nie zawsze wygrywa drużyna lepsza.

Decyzją Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej klub Iskra Księginice powróciła na własny obiekt. 

ISKRA WRÓCIŁA 
DO KSIĘGINIC!  

W związku ze 
spełnieniem 
postawionych 
wymagań, klub 
dostał warunkową 
zgodę na grę 
„u siebie” 
do końca rundy. 
W międzyczasie 
prowadzone będą 
prace, które pozwolą 
spełnić wszystkie 
wymogi licencyjne 
do gry w IV Lidze.

Spotkanie wójta z Adamem Michalikiem, dyrektorem Podokręgu Legnica. 
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Hasło krzyżówki z numeru  9/2021 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Koniec lata”. Nagrodę otrzymuje Jerzy Bednarz 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 12 listopada. 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. 

Żona przegląda kobiecą prasę. 
Nagle z przerażeniem zrywa się 
z fotela i biegnie do męża: 
- Kochanie, czy Ty wiesz ile trzeba 
biegać, żeby spalić jednego 
pączka?!
Mąż leniwie odrywa wzrok od 
telewizora, a gębę od piwa: 
- A po jakiego diabła palić pączki?!

***
Szef życzył mi dziś rano miłego 
dnia. Poszedłem więc do domu.

***
Żona do męża:
- Co byś ty beze mnie zrobił?
A mąż tylko uśmiecha się 
z rozmarzeniem..

***
Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę opowiedzieć coś więcej 
o sobie.
- Wolałbym nie, ponieważ 
naprawdę zależy mi na tej pracy.

***
Rozmawia dwóch kolegów:
- Żona nie mogła wybrać gdzie 
pojedziemy na wakacje po 
pandemii. Dałem jej mapę i lotkę 
i powiedziałem, że wakacje spędzi 
tam gdzie trafi.
- I dokąd jedziecie?
- Nie wiem gdzie ja pojadę - ale 
żona spędzi dwa tygodnie za 
lodówką.

***
Mąż wraca do domu o 4 rano, 
a żona wymownie pokazuje mu 
zegarek. 
- Kobieto jak mój ojciec wracał do 
domu to mama pokazywała mu 
kalendarz!

***
Położna wychodzi do oczekującego 
ojca z trójką noworodków na 
rękach:
- Nie przeraził się pan, że ich tyle?

- Nie.
- No to niech pan je trzyma, ja lecę 
po resztę...

***
Młody agronom ogląda sad 
i poucza właściciela:
Pan ciągle pracuje starymi 
metodami. Będę zdziwiony, jeśli 
z tego drzewa uda się panu uzbierać 
choćby 10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, gdyż 
zawsze zbierałem z niego gruszki.
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.

POZIOMO
1. Nie zwycięstwo; 6. Następczyni 
okiennic; 10. Czasem jak dzwon; 
11. Wojskowy szpital; 12. Nie za 
duży; 13. Zdrowe warzywo; 
14. Na owocach; 15. Znaleziony; 
16. Numerki szczęścia; 
19. Telefoniczny lub mowy; 
23. Wzmacnia drzwi; 26. 
Opleciona winem; 27. Truizm; 
28. Tkliwość; 29. Stale płaci; 
30. Bywa też włoski; 33. Resztka 
dla diabła; 37. Afrykańskie miasto; 
40. Po diagnozie; 41. Część 
meliny; 42. Słodki pokój; 
43. Drewniany alkohol; 44. Efekt 
pomnożenia; 45. Niektórzy się 
tam pchają; 46. Niemieckie 
zaświadczenie po polsku;
47. Siostra skrzypiec;

PIONOWO
1. W czarnych koszulach; 2. Duża 
Rózia; 3. Prywatne słońce; 
4. Świat pozazmysłowy; 
5. Expressowy Wschód; 6. Gorące 
do kucia; 7. Rządzi kukiełkami; 
8. Dźwigienka; 9. Krój czcionki; 
17. Bodziec dla konia; 
18. Badziewie; 20. Drogowy lub 
morski; 21. W worku Mikołaja; 
22. Kuchenny topór; 23. Fikołek; 
24. Schowek kangurka; 25. Koty 
na drzewie; 30. Brak 
oryginalności; 31. Smakołyk; 
32. Kraj sake i sushi; 34. Śpią pod 
nim rycerze; 35. Nad Wisłokiem; 
36. Kurtka, bluza; 37. Zginął tam 
JFK; 38. Tam majtkowie; 39. W niej 
imprezy z pompą;
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