
Dwa lata po zakończeniu II wojny światowej, na wniosek 15 członków założycieli, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Książęcym Uroczysku, bo tak kiedyś nazywał 
się Niemstów, została o� cjalnie zarejestrowana postanowieniem Wojewody 
Wrocławskiego. 
Piękny jubileusz strażaków z Niemstowa był doskonałą okazją do wielu wyróżnień, 
odznaczeń i słów uznania. Tę doniosłą rocznicę obchodzono w obecności wielu 
znamienitych gości.
-   Strażacki dorobek, mundur dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej pomocy 
i poświęcenie w obliczu zagrożenia, stanowią wartości będące źródłem uznania 
oraz szacunku społeczeństwa, czego dowodem są rankingi społecznego zaufania  
– mówił Marek Maślej, prezes OSP Niemstów.  Str. 7

FUNDUSZE SOŁECKIE 
NA PRZYSZŁY ROK 

W 2023 roku w gminie Lubin 
zsumowane fundusze  wszystkich 
31 sołectw mają wynieść 
dokładnie 1 379 378,01 zł. 
Fundusz sołecki to środki 
� nansowe wyodrębnione 
w budżecie gminy, które są 
zagwarantowane dla sołectw 
na wykonanie przedsięwzięć 
służących poprawie warunków 
życia mieszkańców.  Str. 4

X JUBILEUSZOWY 
FESTYN PARAFIALNY 

Mszą świętą zainaugurowano 
cykliczne wydarzenie, bardzo 
ważne dla społeczności Para� i 
Rzymskokatolickiej pw. Św. 
Trójcy w Zimnej Wodzie. Tuż 
po mszy, na terenach zielonych 
przy zabytkowym kościele, 
mieszkańcy wspólnie się bawili 
na festynie i zbierali pieniądze 
na dalszą renowację kościoła. 
Dochód z tegorocznego festynu 
to prawie 25,5 tysiąca złotych! 
 Str. 10

TURNIEJ ŁUCZNICZY 
O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY LUBIN

W Karczowiskach odbył się 
turniej łuczniczy. Kolejny raz 
potwierdziło się, iż ta ciekawa 
dyscyplina sportu zdobywa 
coraz większe rzesze miłośników 
strzelania z łuku. Mimo trudnych 
warunków atmosferycznych do 
rywalizacji zgłosiło się prawie 
60 uczestników.  Str. 14 
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Dożynki to najważniejsze święto dla 
wszystkich, którzy związani są z ziemią 
i jej plonami. Obchody tego wydarzenia 
przypadają na czas, gdy pustoszeją 
pola, a praca na nich dobiega końca. 
Jest to pora pełna radości i dumy 
z dobrze wykonanej pracy oraz czas, gdy 
ludzie wsi mogą odpocząć i pomyśleć 
o przyjemnościach. W Ustroniu – jednym 
z najmniejszych sołectw naszej gminy, 
ale za to z  bardzo dobrze zintegrowaną 
społecznością, która doskonale się zna 
i jeszcze lepiej bawi  przyznano m.in. tytuł 
Rolnika Roku. Została nim Beata Kasyk. 
Gratulujemy!  Str. 8-9  

75 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie 

Ponad dwadzieścia sołectw 
organizowało w tym roku obchody 
dożynkowe  lub spotkania i zabawy 
integracyjne. Swoisty „maraton 
dożynkowy” zamknęły w ostatni 
weekend września sołectwa Osiek 
i Raszowa. 

MSZE 
DOŻYNKOWE, 
SPOTKANIA, 
BIESIADY
I FESTYNY 
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Do Urzędu Gminy Lubin 
i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej docierają informacje 
o osobach podszywających się 
pod urzędników. Oszuści chcą 
wejść do domów, rzekomo w celu 
weryfikacji złożonych deklaracji 
w sprawie źródeł ogrzewania.

Gmina nie prowadzi teraz takich 
kontroli. Prosimy o powiadomienie 
w takich przypadkach policji oraz 
ostrzeżenie i zwrócenie szczególnej 
uwagi na sąsiadów, którymi są oso-
by starsze i samotne.

W każdym przypadku wizyt urzęd-
ników gminy Lubin w domach miesz-
kańców, urzędnicy są zobowiązani do 
wylegitymowania się stosowną legity-
macją ze zdjęciem. Wiarygodność ta-
kiej osoby zawsze można również zwe-
ryfikować dzwoniąc bezpośrednio do 
Urzędu Gminy Lubin. Gdyby wizyta 
miała mieć miejsce w godzinach popo-
łudniowych, można spisać z legityma-
cji dane personalne danej osoby, umó-
wić się na inny termin i kolejnego dnia 
roboczego potwierdzić jej tożsamość.

Oszuści wykorzystują teraz ogólno-
polskie informacje związane z Central-
ną Ewidencją Energetyczną Budynków 
i zapowiadanymi kontrolami złożonych 
deklaracji. Ma to bezpośredni związek 
z wypłatami dodatków węglowych.

Takie kontrole będą również pro-
wadzone w gminie Lubin, ich ter-
min nie jest jednak jeszcze znany. 
W trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców, szczególnie starszych, sa-
motnych osób o takich kontrolach 
powiadomimy sołtysów, którzy sto-
sowne informacje opublikują w sołe-
ctwach. Oprócz tego rekomenduje-
my wspomnianą wyżej weryfikację.

Jeśli sąsiadujecie z osobami 
starszymi, samotnymi, przekaż-
cie im te informacje. Jeśli ustrze-
gą choć jedną osobę przed wpusz-
czeniem do domu oszusta, który 
może narazić kogoś na niebezpie-
czeństwo lub utratę mienia, to 
warto to zrobić w ramach sąsiedz-
kiej pomocy. 
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AKTUALNOŚCI

Uwaga ostrzegamy przed oszustami! 

OSZUŚCI WYKORZYSTUJĄ TERAZ OGÓLNOPOLSKIE INFORMACJE 
ZWIĄZANE Z CENTRALNĄ EWIDENCJĄ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW 
I ZAPOWIADANYMI KONTROLAMI ZŁOŻONYCH DEKLARACJI. 
MA TO BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK Z WYPŁATAMI DODATKÓW WĘGLOWYCH.

Nasz samorząd otrzymał na ten 
cel pieniądze ze środków  unijnych  
w wysokości 658 500 zł.   Pozwoliło 
to na zakup sprzętu komputerowego 
dla 264 osób. Kupiono 263 
laptopy i jeden tablet dla osoby 
niepełnosprawnej.  

Odbiorcami wsparcia - be-
neficjentami ostatecznymi 
projektu są potomkowie, 
czyli dzieci i wnuki pracow-
ników zatrudnionych w by-
łych Państwowych Gospo-

darstwach Rolnych. Kwalifi-
kacja do projektu uczniów 
szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych zamiesz-
kujących na terenie gminy 
Lubin odbyła się pod koniec 

ubiegłego roku, natomiast 
rozstrzygnięcie konkursu, 
zawarcie umowy z granto-
dawcą, przekazanie wspar-
cia finansowego i zakup 
sprzętu w drodze przetargu 
następują teraz.

- To duże wydarzenia dla 
naszego samorządu i cieszę 
się, że możemy wręczać lap-
topy dzieciom wspólnie 
z przedstawicielem rządu – 

ministrem Krzysztofem Ku-
bowem. Na terenie naszej 
gminy przed laty funkcjono-
wało aż 14 Państwowych Go-
spodarstw Rolnych, stąd 
mamy tak wielu beneficjen-
tów tego programu – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin. – To nowy sprzęt bar-
dzo dobrej jakości, mam na-
dzieję, że będzie długo służył 
dzieciom.

-Lata pandemii pokazały, 
że konieczne jest wyrównanie 
szans wszystkich dzieci w do-
stępie do sprzętu komputero-
wego, stad rząd szukał pro-
jektu, który mógłby wesprzeć 
uczniów. Zadbaliśmy o to, że-
by w domach z kilkorgiem 
dzieci w wieku szkolnym każ-
dy z uczniów dostał swój lap-
top. Niech wam dobrze służą, 
do nauki, ale także i rozrywki 
– mówił Krzysztof Kubów, 
minister w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 

W siedzibie Urzędu Gmi-
ny wręczono kilkadziesiąt 
laptopów. Uczestnicy spot-
kania otrzymali także naj-
nowszą publikację na temat 
gminy Lubin – „Nasze skar-
by”. 

Z każdym beneficjentem 
programu – a jest ich aż 264 
zawierane są indywidualne 
umowy darowizny. Gmina 
Lubin zobowiązana jest  jed-
nocześnie, jak wszystkie po-
zostałe gminy w kraju, do 
utrzymania efektów projek-
tu zgodnie z opracowaną 
własną procedurą monitoro-
wania utrzymania efektów 
projektu jeszcze przez okres 
dwóch lat od zakończenia 
projektu. 

W Urzędzie Gminy w Lubinie  wręczono grupie kilkudziesięciu osób nowe laptopy, które kupiono za pieniądze 
przyznane w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR”. 

LAPTOPY DLA DZIECI Z TERENÓW 
PO BYŁYCH PGR-ACH Przedsięwzięcie w całości jest 

realizowane ze środków
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś V. 
Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia - 
REACT-EU,  Działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia
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W hołdzie 
ofiarom II wojny 
światowej

W tym roku obchodzimy 83. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. W Siedlcach pod obeliskiem 
upamiętniającym ofiary wojny złożono symboliczne 
kwiaty i zapalono znicze. 
17 września uczczono pamięć ofiar sowieckiej agresji 
i Dnia Sybiraka. 
1 września 1939r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej 
rozpoczynając tym samym II wojnę światową. Atak 
nastąpił z północy, zachodu i południa. Rankiem 
o godzinie 4.40 przeprowadzono zbombardowanie 
Wielunia. Kilka minut później salwy niemieckiego 
pancernika „Schleswig-Holstein” najeźdźcy oddali 
w kierunku Westerplatte - Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, której 
przez 7 dni bohatersko broniło blisko 200 polskich 
żołnierzy. Odpierali ataki z morza, ziemi i powietrza, 
stając się jednocześnie symbolem oporu i walki o wolność 
naszej Ojczyzny.
- Kiedy tuż za naszymi granicami znowu toczy się wojna, 
ten hołd składany ofiarom nabiera dodatkowego 
znaczenia. Zawsze podkreślałem, że trzeba pamiętać 
takie daty, żeby były przestrogą, bo wydawało się, że 
czasy wojny stają się coraz bardziej odległą historią. Dziś 
już wiemy, jak szybko może się to zmienić – mówi 
Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.
17 września w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz 
światowego Dnia Sybiraka na starym cmentarzu 
w Lubinie, pod Krzyżem Sybiru złożono wieńce i zapalono 
znicze. W kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
odprawiona została msza święta w intencji zesłańców.
Kwiaty i znicze w hołdzie zesłanym i poległym  w imieniu 
mieszkańców gminy Lubin złożył wójt Tadeusz Kielan. 
W uroczystości wzięli  udział m.in.  zesłańcy, 
przedstawiciele Związku Sybiraków, Powiatowej Rady 
Kombatantów. Towarzyszyli im harcerze, mieszkańcy 
i przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej 
gminy. 

Wójt wraz ze swoim zastępcą 
Bartoszem Chojnackim oraz delegacją 
z Urzędu Gminy złożył kwiaty pod 
obeliskiem.  W skład delegacji 
wchodziła także Ewa Domowicz, 
przedstawicielka rady sołeckiej 
Siedlec. Wcześniej wiązanki złożyli 
także pracownicy szkoły w Siedlcach 
i Norbert Grabowski, przewodniczący 
Rady Gminy Lubin.    

Związek Piłsudczyków RP Okręg 
Królewska Wschowa Grupa Lubin 
wręczył Antoninie Buchcie Srebrny 
Krzyż Honorowy, a sztandarowi 
lubińskiego Związku Sybiraków 
przyznał Brązowy Krzyż. 

Okazją do tego była obchodzona w tym 
roku  10 rocznica współpracy obu samorzą-
dowów. Przypomnijmy, że minęła ona do-
kładnie 21 lipca i  tego dnia w siedzibie Urzę-
du Gminy Lubin dokonano symbolicznego 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Po długim okresie pandemii i z okazji rocz-
nicy, zorganizowano wizytę przedstawiceli 
gminy Lubin w Sathonay –Camp. Dotych-
czas w składy delegacji wchodzili m.in. 
przedstawiciele zespołów muzycznych, klu-
bów sportowych, kół gospodyń wiejskich i lo-
kalni twórcy. Z okazji symbolicznej rocznicy, 
zdecydowano o odnowieniu aktu partner-
stwa i w delegacji wzięli udział przedstawicie-
le Rady Gminy Lubin oraz dyrektorzy stojący 
na czele gminnych jednostek. 

Była to doskonała okazja to podsumowa-
nia 10 lat współpracy i odświeżenia kilku fak-
tów z historii. 

Gmina Sathonay - Camp w 2011 roku zde-
cydowała o  nawiązaniu współpracy z mia-
stem partnerskim. Pierwszy wybór padł na 
Włochy, ale tylko miasta na południu były za-
interesowane taką współpracą, ale odległość 
– czyli 1850 km wydawała się zbyt duża. 

- Trafiłem na stronę unijną, na której znaj-
dowała się lista miast chętnych do nawiąza-
nia współpracy. Jedno oglosznie przykuło na-
szą uwagę – gmina Lubin w Polsce, oddalona 
tylko o 1350 km – wspominał z rozrzewnie-
niem Raymond Duda, ówczesny przewodni-
czący do spraw kultury w Radzie Miejskiej 
Sathonay-Camp, późniejszy założyciel i pre-
zes Stowarzyszenia POLSATH.

Nazwa stowarzyszenia to połączenie 
pierwszych liter słów Polska i Sathonay. Sto-
warzyszneie obchodzi w tym roku 5 –lecie 
i jego głównym celem jest rozwój naszego 
partnerstwa. Zrzesza ono Polaków, osoby 
mające polskich przodków, ale także Francu-
zów, którzy zawarli związki małżeńskie z Po-
lakami czy też sympatyzują z naszym krajem.

- W Lyonie i okolicach żyje bardzo liczna 
społeczność polska i wielu ludzi z polskimi 
korzeniami, którzy je kultywują. Cieszy nas, 
że coraz więcej polskich samorządów nawią-
zuje takie partnerstwa, czemu towarzyszą 
ciepłe relacje, cenne wymiany i nowe do-
świadczenia – mówiła Beata Jeśko, wicekon-
sul w Konsulacie Generalnym w Lyonie.

Minione 10 lat współpracy pomiędzy 
Sathonay-Camp a gminą Lubin to liczne wy-
darzenia, októrych obszernie pisaliśmy rela-

cjonując  odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
w Urzędzie Gminy, w poprzednim wydaniu 
naszego biuletynu. 

- Wielokrotnie doświadczyliśmy słynnej 
polskiej gościnności i uczestniczyliśmy 
w wielu folklorystycznych wydarzeniach. 
I dodam, że trzeba pamietac o jego pozytyw-
nym znaczeniu. Moim zdaniem folklor to nie 
pasywne i przestarzałe hodowanie przeszło-
sci. To nasze korzenie, które trzeba pielęgno-
wać aby je lepiej przekazywać. Polskość to 
powód do dumy, nie należy z niej kpić czy za-
pominać – mówił Rajmond Duda, który rów-
nież ma polskie korzenie. 

- Przez minione 10 lat nauczyliśmy się , że 
trzeba podkreślać to co nas łączy. A łączą nas 
wyznawane wartości, czyli „ Wolność, Rów-
ność i Braterstwo”. Od 19 lat Polska jest 
członkiem Unii Europejskiej a my z dumą 
prezentujemy w niej swoje osiągnięcia. Na-
sza 10. rocznica współpracy z francuską gmi-
ną to przykład jedności i wspólnej europej-
skiej tożsamości – mówił Norbert Grabow-
ski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Z inicjatywy francuskich partnerów, w uro-
czysty sposób podpisano- Akt odnowienia 
parnterstwa między Sathonay-Camp i gminą 
Lubin. 

- Możemy byc dumni z faktu, że nasza 
współpraca przyczyniła się do umocnienia 
Europy od podstaw, to znaczy od jej obywate-
li. Oficjalne utrzymywanie współpracy zależy 
oczywiście od motywacji władz obu gmin, 
przekonanych o korzyściach płynących 
z tworzenia klimatu wzajemnego szacunnku 
ponad podziałami, czego tak bardzo nam 
dziś potrzeba w czasach zamętu, spowodo-
wanego wojną u granic europejskich. Niech 
nasze więzi przyczyniają sie do tworzenia 
przyszłosci w pokoju i wzajemnym zrozumie-
niu – mówił Damien Monnier, mer Satho-
nay-Camp.

Oprócz uroczystości podpisania aktu, pol-
ska delegacja miała m.in możliwość zwiedze-
nia gminnej szkoły i przedszkola, rozmów 
z władzami, radnymi i urzędnikami, w tym z  
osobami odpowiedzialnymi za opiekę spo-
łeczną. Reprezentanci gminy uczestniczyli 

także w corocznym forum, na którym prezen-
towały się  liczne i aktywnie działające lokal-
ne stowarzyszenia.

Z okazji wizyty polskiej delegacji w gmin-
nej bibbliotece zorganizowano wystawę po-
wieści polskich i ukraińskich autorów, prze-
tłumaczonych na język francuski. Znaleźli się 
tam m.in.  polscy nobliści, historia najnow-
sza i publikacje dotyczące gminy Lubin. 

W obecności wicekonsul Polski dokonano uroczystego podpisania deklaracji, 
w której wyrażono wolę podtrzymania i dalszego rozwijania partnerstwa pomiędzy 
gminą Lubin i Sathonay-Camp.

ODNOWIENIE POLSKO-FRANCUSKIEGO 
AKTU PARTNERSTWA

- W Lyonie i okolicach żyje bardzo liczna społeczność polska i wielu ludzi z polskimi korzeniami, którzy je 
kultywują. Cieszy nas, że coraz więcej polskich samorządów nawiązuje takie partnerstwa, czemu 
towarzyszą ciepłe relacje, cenne wymiany i nowe doświadczenia – mówiła Beata Jeśko, wicekonsul 
w Konsulacie Generalnym w Lyonie.

AKT ODNOWIENIA PARTNERSTWA MIĘDZY
SATHONAY-CAMP I GMINĄ LUBIN
W kontekście naznaczonym wieloma 
niepewnościami, w czasie gdy ludzie 
kwestionują ideę konstrukcji europejskiej, 
w której wojna ma miejsce na granicy Europy, 
pojawia się konieczność wzmocnienia relacji 
pomiędzy gminami partnerskimi i więzi między 
naszymi narodami.
Z poziomu lokalnego możemy dbać o więzi 
między obywatelami Europy. Będąc 
mieszkańcami Unii Europejskiej możemy 
rozwijać je bardziej niż kiedykolwiek.
To także na poziomie naszych gmin, możemy 
przyczyniać się do chęci wzajemnego poznawania, 
rozumienia partnerów, ich kultury, tradycji, historii 
szanując oryginalność każdego z nich.
21 lipca 2012 roku, przedstawiciele Gminy 
Lubin, Wójt Irena Rogowska i Sathonay-Camp, 
Mer Pierre Abadie podpisali deklarację przyjaźni 
i współpracy.
Dzisiaj, 10 lat później, po licznych spotkaniach, 
pragniemy wyrazić wspólną wolę, aby nasze 
partnerstwo dalej rozwijało się we wzajemnym 
szacunku, tolerancj i przyjaźni, które łączą 
naród polski i francuski.
Chcemy w przyszłości w szerszym stopniu 
rozwijać nasze kontakty poprzez spotkania 
między młodymi ludźmi, wymianę doświadczeń 
w zakresie społecznym, sportowym, 
kulturalnym i ekonomicznym.
To poprzez rozwijanie współpracy, będziemy 
budować braterskie relacje, do których dążą 
obywatele Europy.
Niniejszą deklaracją, wyrażamy wolę 
podtrzymania i dalszego rozwijania partnerstwa 
między Gminą Lubin i Sathonay-Camp.
Deklaracja zostaje uroczyście podpisana w dwóch 
egzemplarzach w języku polskim i francuskim 
9 września 2022 roku w Sathonay-Camp.

 Beata Jeśko wicekonsul w Konsulacie Generalnym w Lyonie, Norbert 
Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin, Damien Monnier mer 
Sathonay-Camp.

Wizyta w szkole podstawowej 
w Sathonay-Camp 



⁴
Fundusze sołeckie
na przyszły rok 
– prawie 1,4 miliona 
złotych

W 2023 roku w gminie Lubin zsumowa-
ne fundusze  wszystkich 31 sołectw mają 
wynieść dokładnie 1 379 378,01 zł. Fun-
dusz sołecki to środki finansowe wyodręb-
nione w budżecie gminy, które są zagwa-
rantowane dla sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie warun-
ków życia mieszkańców.  Przypomnijmy, 
że w bieżącym roku  przeznaczono na ten 
cel 1 287 506,10 zł.

Od kilkunastu dni w sołectwach organizo-
wane są  zebrania wiejskie – czyli mieszkań-
ców danego sołectwa, które  podejmują decy-
zje na co mają zostać wykorzystane  fundusze 
sołeckie w roku przyszłym.

Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzo-
no zestandaryzowany system wsparcia ini-
cjatyw lokalnych, który umożliwia realizację 
ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie 
sołectwa. Rząd podkreśla, że dzięki ustawie 
o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost 
aktywności społecznej i inicjatyw obywatel-
skich na terenach wiejskich

INFORMACJE URZĘDOWE

UWAGA !!!
Odbiór odpadów sprzed posesji nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu

adresu nieruchomości do tutejszego urzędu. 

Zgłoszenia  należy  dokonać  na  7 dni  przed planowanym  terminem

odbioru odpadów w poniższy sposób: 

●  telefonicznie po numerem 76 84 03 126 lub 

●  pisemnie  na  adres  -  Urząd  Gminy  w Lubinie  ul. Księcia

Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub 

● mailowo – odpady@ug.lubin.pl lub

●  u sołtysa miejscowości. 

Odpady należy wystawić  przed posesję  najpóźniej  w dniu odbioru

odpadów do godziny 6.00 rano. 

Lp. Sołectwo

Termin odbioru odpadów sprzed posesji

po wcześniejszym zgłoszeniu adresu

nieruchomości tutejszemu urzędowi

1 Buczynka 05.10.2022 r. - środa

2 Bukowna 07.10.2022 r. - piątek

3 Chróstnik 11.10.2022 r. - wtorek

4 Czerniec 11.10.2022 r. - wtorek

5 Dąbrowa Górna 14.10.2022 r. - piątek

6 Gogołowice 04.10.2022 r. - wtorek

7 Gola 13.10.2022 r. - czwartek

8 Gorzelin 06.10.2022 r. - czwartek

9 Gorzyca 10.10.2022 r. - poniedziałek

10 Karczowiska 07.10.2022 r. - piątek

11 Kłopotów 03.10.2022 r. - poniedziałek

12 Krzeczyn Mały 10.10.2022 r. - poniedziałek

13 Krzeczyn Wielki 10.10.2022 r. - poniedziałek

14 Księginice 14.10.2022 r. - piątek

15 Lisiec 07.10.2022 r. - piątek

16 Miłoradzice 05.10.2022 r. - środa

17 Miłosna 04.10.2022 r. - wtorek

18 Miroszowice 13.10.2022 r. - czwartek

19 Niemstów 04.10.2022 r. - wtorek

20 Obora 12.10.2022 r. - środa

21 Osiek 03.10.2022 r. - poniedziałek

22 Pieszków 05.10.2022 r. - środa

23 Raszowa 06.10.2022 r. - czwartek

24 Raszowa Mała 06.10.2022 r. - czwartek

25 Raszówka 06.10.2022 r. - czwartek

26 Siedlce 11.10.2022 r. - wtorek

27 Składowice 14.10.2022 r. - piątek

28 Szklary Górne 13.10.2022 r. - czwartek

29 Ustronie 14.10.2022 r. - piątek

30 Wiercień 07.10.2022 r. - piątek

31 Zimna Woda 07.10.2022 r. - piątek

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniach od  3 października 2022 r.

do 14 października 2022 r.  zostanie zorganizowany bezpłatny

odbiór  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

mebli  i odpadów  wielkogabarytowych  spod  nieruchomości

zamieszkałych,  których  właściciele  złożyli  deklaracje

na odbiór odpadów komunalnych. 

Odpady, które mogą zostać oddane w ramach prowadzonej zbiórki:

✔ zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  posiadający  wszystkie  elementy

techniczne, pochodzące z gospodarstw domowych,

✔ stoły, krzesła, sofy, szafy/szafki (bez szyb i luster),

✔ dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

✔ armatura sanitarna z włókien sztucznych.

Odpady, których nie można oddać w ramach prowadzonej zbiórki:

✗ odpady remontowo-budowlane w tym stare okna, ceramiczna armatura sanitarna,

✗ opony, części samochodowe,

✗ odpady zielone, np. gałęzie, trawa w workach,

✗ odpady zmieszane oraz odpady odbierane z posesji w systemie workowym (papier, szkło,

plastik, odpady biodegradowalne),

✗ odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej,

Lp. Sołectwo 

1 Buczynka 18 243,27
2 Bukowna 22 696,35
3 Chróstnik 71 823,90
4 Czerniec 41 226,92
5 Dąbrowa Górna 20 972,58
6 Gogołowice 35 193,71
7 Gola 35 409,18
8 Gorzelin 26 718,49
9 Gorzyca 61 481,26
10 Karczowiska 46 541,89
11 Kłopotów 24 779,25
12 Krzeczyn Mały 37 923,02
13 Krzeczyn Wielki 71 823,90
14 Księginice 59 829,31
15 Lisiec 33 613,59
16 Miłoradzice 44 387,17
17 Miłosna 33 038,99
18 Miroszowice 52 287,80
19 Niemstów 71 823,90
20 Obora 71 823,90
21 Osiek 71 823,90
22 Pieszków 51 713,21
23 Raszowa 30 166,04
24 Raszowa Mała 18 602,39
25 Raszówka 71 823,90
26 Siedlce 50 420,38
27 Składowice 43 668,93
28 Szklary Górne 71 823,90
29 Ustronie 20 900,75
30 Wiercień 29 304,15
31 Zimna Woda 37 492,08

Razem                       1 379 378,01

Wysokość funduszu sołeckiego w roku 2023

Odpady, które mogą zostać oddane 
w ramach prowadzonej zbiórki:
 zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny posiadający wszystkie elementy 
techniczne, pochodzące z gospodarstw 
domowych,
 stoły, sofy, krzesła, szafy/szafki (bez 
szyb i luster),
 dywany, wózki dziecięce, materace, ro-
wery, zabawki dużych rozmiarów,
 armatura sanitarna z włókien sztucz-
nych.
Odpady, których nie można oddać w ra-

mach prowadzonej zbiórki:
 odpady remontowo-budowlane w tym 
stare okna, ceramiczna armatura sani-
tarna,
 opony, części samochodowe,
 odpady zielone, np. gałęzie, trawa 
w workach,
 odpady zmieszane oraz odpady odbie-
rane z posesji w systemie workowym 

(papier, szkło, plastik, odpady biode-
gradowalne),
 odpady pochodzące z działalności go-
spodarczej lub rolniczej,

UWAGA !!!
Odbiór odpadów sprzed posesji nastą-

pi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu 
nieruchomości do tutejszego urzędu. 
Zgłoszenia należy dokonać na 7 dni 
przed planowanym terminem odbioru 
odpadów w poniższy sposób:
 telefonicznie po numerem 76 84 03 
126 lub
 pisemnie na adres - Urząd Gminy 
w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-
300 Lubin lub
 mailowo – odpady@ug.lubin.pl lub
 u sołtysa miejscowości.
Odpady należy wystawić przed pose-

sję najpóźniej w dniu odbioru odpadów 
do godziny 6.00 rano.

BEZPŁATNY 
ODBIÓR 
ODPADÓW 
– konieczne wcześniejsze zgłoszenie

Informujemy mieszkańców, że w dniach od 3 do 
14 października 2022 r. zostanie zorganizowany 
bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz mebli i odpadów 
wielkogabarytowych spod nieruchomości 
zamieszkałych, których właściciele złożyli deklaracje 
na odbiór odpadów komunalnych.

WIELKOGABARYTOWYCH



⁵NOWY ROK SZKOLNY

Dziewięciu nauczycieli 
przystąpiło jeszcze w sierp-
niu do egzaminu i z pozy-
tywnym wynikiem  zakoń-
czyło postępowanie, dzięki 
któremu awansowali na 
stopień nauczyciela miano-
wanego. Tak się złożyło, że 
ta liczna grupa składała się 
z nauczycieli reprezentują-
cych wszystkie  jednostki 
oświatowe – szkoły i przed-
szkole, których organem 
prowadzącym jest gmina 
Lubin. 

W tym roku szkolnym 
przepisy się zmieniły, ale 
jeszcze do końca sierpnia 
2022 roku Karta Nauczyciela 
przewidywała cztery stopnie 
awansu zawodowego na-
uczycieli:  nauczyciel staży-
sta, kontraktowy, mianowa-
ny i dyplomowany.

Warunkiem nadania na-
uczycielowi kolejnego stop-
nia awansu zawodowego jest 

spełnienie wymagań kwalifi-
kacyjnych, czyli: odpowied-
nie wykształcenie wyższe, 
przygotowanie pedagogicz-
ne, przestrzeganie podsta-
wowych zasad moralnych, 
spełnienie warunków zdro-
wotnych niezbędnych do wy-
konywania zawodu, odbycie 
stażu (2 lata i 9 miesięcy), 
zakończonego pozytywną 
oceną dorobku zawodowego 
nauczyciela oraz  zdanie eg-
zaminu przed komisją egza-

minacyjną. 
Nauczycielom, któ-

rzy złożyli wnioski 
o podjęcie postępowa-
nia egzaminacyjnego do 
dnia 30 czerwca danego 
roku, właściwy organ, w tym 
przypadku organ prowadzą-
cy szkołę, w  którego imieniu 
działa wójt gminy Lubin - 
wydał decyzję o nadaniu 
stopnia awansu zawodowe-
go w terminie do dnia 31 
sierpnia danego roku.

Potwierdzeniem zakoń-
czenia procedury awansu za-
wodowego na stopień na-
uczyciela mianowanego  jest 
wydanie aktu nadania stop-
nia awansu zawodowego, 
który ma postać decyzji ad-

ministracyjnej, a wydaniu  
jego towarzyszyć musi tryb 
przewidziany przepisami 
Karty Nauczyciela.

W takim też trybie ale 
i w uroczysty sposób prze-
prowadzono w Urzędzie 
Gminy w Lubinie, jeszcze 
w sierpniu,  ceremonię awan-
su. 

Przy nadawaniu stopnia 
nauczyciela mianowanego 
nauczyciele złożyli ślubowa-
nie, potwierdzając je podpi-
sem. Po ślubowaniu z rąk  
Tadeusza Kielana, wójta 

gminy Lubin nauczyciele 
odebrali akty mianowania. 

- Gratuluje uzyskania 
awansu. To ważny etap 
w życiu zawodowym i je-

stem przekonany, że spra-
wia on wam dużo satysfakcji. 

Życzę wam wielu sukcesów, 
radości i osiągnięć uczniów. 
Ze swojej strony obiecuję  
stwarzać wam jak najlepsze 
warunki pracy, bo zależy mi 
na jak najlepszym poziomie 
nauczania w gminie Lubin. 
Od kilku lat, dbając o kom-
fort uczniów i nauczycieli, 
inwestujemy m.in. w rozbu-
dowę naszych szkół – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin. 

Życzymy nowym nauczy-
cielom mianowanym dalsze-
go rozwoju zawodowego, 
zdobycia kolejnego stopnia 
awansu i wszelkiej pomyśl-
ności!   

Nowi nauczyciele mianowani w gminnych szkołach 

ROTA ŚLUBOWANIA NAUCZYCIELI 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy 
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić  i wychowywać młode pokolenie w duchu 
umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

We wszystkich gminnych pla-
cówkach uroczyście zainaugurowa-
no naukę, a uczniowie jeszcze z gło-
wami pełnymi wakacyjnych wspo-
mnień, z uśmiechem witali się z ko-
legami i nauczycielami.

Jedną z nowości, które czekają 
ósmoklasistów, jest zmiana termi-
nu egzaminu kończącego szkołę 
podstawową. Do tej pory odbywał 
się on w kwietniu. Od tego roku 
uczniowie podejdą do niego w ma-
ju. Są to egzaminy z języka pol-
skiego, matematyki i języka obce-

go. Nie będzie organizowany 
czwarty egzamin z przedmiotu, 
który wybiera uczeń.

W tym roku, tak jak w latach 
2020/2021 i 2021/2022 egzamin 
ósmoklasisty będzie przeprowa-
dzony według zawężonych wyma-
gań, które określa podstawa pro-
gramowa. Decyzja ta została pod-
jęta, ponieważ obecni ósmoklasi-
ści, przez pandemię, część swojej 
edukacji przeszli w trybie zdalnym.

Nowy rok szkolny to także zmiany 
w podstawie programowej edukacji 

dla bezpieczeństwa. Od 1 września 
uczniom będzie przekazana wiedza 
na temat: reagowania w sytuacji za-
grożenia działaniami wojennymi, 
pierwszej pomocy w sytuacji wystą-
pienia zagrożeń z użyciem broni kon-
wencjonalnej, edukacji obronnej, ze 
szkoleniem strzeleckim włącznie.

W szkołach podstawowych 
szkolenie strzeleckie wchodzące 
w skład edukacji obronnej będzie 
składało się tylko z zajęć teoretycz-
nych. Uczniowie poznają budowę 
broni i zasady bezpieczeństwa. 

Nauczycieli również czekają 
zmiany. Dotyczą one przede 
wszystkim awansu zawodowego 
i zasad zdobycia stopnia nauczy-
ciela mianowanego. Ponadto 
wprowadzone zostają zmiany do-
tyczące zatrudnienia specjalistów 
w placówkach. Każda szkoła bę-
dzie miała obowiązek zatrudnienia 
pedagogów, pedagogów specjal-
nych, psychologów, logopedów 
lub terapeutów pedagogicznych. 
Wymiar czasu ich pracy uzależnio-
ny będzie od ilości uczniów. 

Nowy rok szkolny 2022/2023, który uroczyście zainaugurowano 1 września  w gminnych szkołach, przynosi kilka zmian 
w programie nauczania i awansów zawodowych nauczycieli. Uczniów klas ósmych czekają na przykład zmiany terminów egzaminów

W SZKOŁACH ROZBRZMIAŁ 
PIERWSZY DZWONEK

TEN NOWY ROK SZKOLNY 
ZAKOŃCZY SIĘ 23 CZERWCA 
2023. DNI WOLNE OD 
SZKOŁY TO:
 14 października 2022 
– Dzień Nauczyciela; 
  1 listopada – Wszystkich Świętych; 
  11 listopada – Święto 

Niepodległości; 
  23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023: 

zimowa przerwa świąteczna; 
  6 stycznia 2023: święto Trzech Króli 

(Objawienia Pańskiego); 
  13-26 lutego 2023: ferie zimowe 

w województwie Dolnośląskim
  6-11 kwietnia 2023: wiosenna 

przerwa świąteczna; 
  1-2 maja 2023: majówka; 
  8 czerwca 2023: Boże Ciało; 
  24 czerwca – 31 sierpnia 2023: 

wakacje.

W pięciu gminnych 
szkołach w klasach 
1- 8  naukę 
rozpoczęło  
908 uczniów. 
W oddziałach 
przedszkolnych 
w szkołach kolejna 
grupa 145 dzieci, 
w punktach 
przedszkolnych 
-93 i w przedszkolu 
w Raszówce 
kolejnych 233. 
W sumie nauczaniem 
szkolnym 
i przedszkolnym 
objęte są 1379 
osoby.  W tej grupie 
znajdują się także 
dzieci z Ukrainy, 
to 24 uczniów
i 9 przedszkolaków.



⁶ INWESTYCJE

Remonty powiatówek w Niemstowie, Czerńcu i Raszówce
Powiat Lubiński podpi-

sał  umowy z trzema wy-
konawcami na przebudo-
wę trzech dróg w miejsco-
wościach: Niemstów, 
Czerniec i Raszówka. Wy-
konawcy mają 14 miesię-
cy na realizację tych inwe-
stycji.

- Zasadą powiatu jest to, 
że staramy się składać 
wnioski tam, gdzie jeste-
śmy w stanie załatwić fi-
nansowanie wkładu włas-
nego przez nasze gminy - 
powiedział  portalowi mie-
dziowe.pl Paweł Kleszcz, 
starosta lubiński. - To się 
dzieje zarówno w gminie 

Rudna jak i w gminie wiej-
skiej Lubin. Składamy te 
wnioski zarówno do pro-
gramu Inwestycji Drogo-
wych jak do Polskiego Ła-
du i to się udaje. Teraz za-
czynamy kolejne remonty. 

Koszt inwestycji w Nie-
mstowie wyniesie około 2 
mln złotych. Droga w Czerń-
cu wyremontowana zostanie 
za ponad 900 tys. złotych, 
a w Raszówce remont kosz-
tować będzie około 3,9 mln 
złotych. 

Powiat Lubiński pozyskał 
dofinansowanie na przebu-
dowę wspomnianych dróg 
z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych w wysokości 
5,2 mln zł. 

- Od wielu lat dopłacamy  
do remontów dróg powiato-
wych na terenie naszej gmi-
ny, bo w innym wypadku 
czekalibyśmy latami na te 
inwestycje. To rokrocznie po 
kilka milionów złotych. Nie 
jest to nasze zadanie, ale to 
główne drogi w naszej gmi-
nie i chcemy żeby mieszkań-
com żyło się lepiej, stąd na-
sze zaangażowanie – mówi 
Tadeusz Kielan wójt gminy 
Lubin.

Do tych trzech inwestycji 
gmina Lubin dokłada z włas-
nego budżetu 1,5 miliona 
złotych. 

Gmina od pięciu 
lat współfinansuje 
remonty tych dróg, 
mimo że nie należy to 
do jej zadań. Do tej 
pory wydano na to 
ponad 12 milionów 
złotych, na przyszły 
rok planowane jest 
przeznaczenie na ten 
cel kolejnych  ponad 
3 milionów  800 
tysięcy złotych.

Droga powiatowa to jedna z czte-
rech kategorii dróg publicznych 
w Polsce, stanowiąca własność 
właściwego powiatu. Do takich 
dróg zalicza się drogi stanowiące 
połączenia miast będących siedzi-
bami powiatów z siedzibami gmin 
i siedzib gmin między sobą. 

Na terenie gminy Lubin jest do-
kładnie 18 dróg powiatowych 
o łącznej długości 96,949 kilome-
trów. W tym drogi o nawierzchni 
twardej stanowią  88,367 km a te 
o nawierzchni gruntowej, bowiem 
i takie mamy drogi powiatowe, to 
8,582 kilometrów.

Drogi powiatowe stanowią 
w praktyce  podstawowy układ ko-
munikacyjny naszej gminy i nieste-
ty  w zdecydowanej większości ich 
stan jest katastrofalny.

- Kiedy zostałem wójtem gminy 
Lubin, a nie jest tajemnicą że zawo-
dowo zajmowałem się przez wiele 
lat sprawami drogowo-komunalny-
mi, podjąłem decyzję, że trzeba 
współfinansować remonty tych 
dróg. Dotyczy to także budowy przy 

nich bezpiecznych chodników,  bo 
inaczej mieszkańcy się tego nigdy 
nie doczekają – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt gminy Lubin. – Musimy 
jednak pamiętać o tym, że gmina 
zarządza także swoimi gminnymi 
drogami, które również wymagają 
remontów i rozbudowy. Oprócz te-
go z roku na rok jest konieczność 
remontowania i budowania coraz 
większej siatki dróg wewnętrznych, 
związanej z rozbudową mieszkalni-
ctwa. 

Od 2017 roku gmina corocznie 
przeznacza pieniądze na budowę  
chodników lub innych elementów 
poprawiających bezpieczeństwo 
przy drogach powiatowych. Oprócz 
tego współfinansowano:

W ROKU 2017
 przebudowę drogi powiatowej 
w Składowicach – etap I – 1, 328 
mln
 przebudowę drogi powiatowej 
w Niemstowie – etap I – 1, 147 
mln
 przebudowę drogi powiatowej 
w Księginicach 1,519 mln
 W roku 2018
 przebudowę drogi powiatowej 
w Zimnej Wodzie i Czerńcu – 
1,549 mln

W ROKU 2019
 przebudowę drogi powiatowej 
w Niemstowie – etap II – 1,572 
mln
 W latach  2021 - 2022
 przebudowę drogi powiatowej 
w Raszówce – etap I - 2,6 mln
 przebudowę drogi powiatowej 
w Miłoradzicach – 1,683 mln
W sumie na budowę dróg powia-

towych i chodników przeznaczono 
w ostatnich pięciu latach 
12 036 979 złotych.

- Wierzę, że były to dobrze uloko-
wane pieniądze, ale musimy pamię-

tać, że są kierowane na ce-
le, których nie musimy 
finansować. Zadaniem 
powiatu, jest właści-
we utrzymanie i re-
monty dróg powia-
towych. Można 
sobie zadać py-
tanie, czy nie 
byłoby właści-
wym lokowa-
nie tych pienię-
dzy w gminne 
i wewnętrzne 
drogi?  Prawie 
codziennie 
przychodzą do 
mnie mieszkańcy 
z wnioskami o ta-
kie remonty, bo nie 
mają jak dojechać 
do domu, a w czasie 
deszczu toną w błocie – 
mówi wójt Tadeusz Kie-
lan. – Staram się pogodzić 
interesy wszystkich, ale trzeba 
zrozumieć, że to wymaga dużych 
nakładów finansowych. W ostat-
nich latach pozyskujemy na remon-
ty dróg wiele rządowych i zewnętrz-
nych  środków. Jak widać jednak 
mamy w tym zakresie w gminie 
i w powiecie wieloletnie zaniedba-
nia. Ciągle stajemy przed dylema-
tem, czy przekazać powiatowi pie-
niądze na remont ich drogi czy re-
montować drogę gminną.  Apeluję 
przy tym, by wszelkie skargi, wnio-
ski i petycje w sprawie dróg powia-
towych kierować do radnych i władz 
powiatu. Presja w dużej skali może 
zmienić politykę powiatu w sprawie 
dróg. Sam od kilku lat przynajmniej 
raz w miesiącu wysyłam w tych 
sprawach monity i apele do staro-
stwa, a kiedy trzeba przekonuję radę 
gminy o przeznaczenie naszych pie-
niędzy na współfinansowanie tych 
inwestycji.

W przyszłorocznych planach bu-
dżetowych uchwałami Rady Gminy 
Lubin  zadeklarowano juz przezna-
czenie   1 478 364 złotych na:
 III etap przebudowy drogi powia-
towej w Niemstowie
   II etap przebudowy drogi powia-
towej w Raszówce 
   III etap przebudowy drogi po-
wiatowej w Czerńcu. 
Mieszkańcy Liśca, Zimnej Wo-

dy, Bukownej i Wiercienia wnio-
skują również o przeznaczenie ko-
lejnych 2 mln 400 tysięcy złotych 
na remont drogi powiatowej Zimna 
Woda-Lisiec. W tej sprawie jest 
wstępna deklaracja wójta, osta-
teczna decyzja na Radzie Gminy 
jednak jeszcze nie zapadła. 

Są także kolejne, ważne dro-
gi, które wymagają pilnej przebu-
dowy to m.in. odcinek Szklary Gór-
ne -Szklary Dolne, droga powiato-
wa prowadząca do Składowic, dro-
ga powiatowa w Gorzycy i Wiercie-
niu. 

Na koniec warto dodać, że w cią-
gu ostatnich pięciu lat gmina pozy-
skała z zewnętrznych źródeł na re-
monty i budowę dróg  aż 
14 167 334 zł. To pieniądze z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych (COVID), Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program In-
westycji Strategicznych, Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 
oraz Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.   

Każda informacja dotycząca stanu i remontu dróg powiatowych na terenie gminy Lubin budzi bardzo 
duże emocje wśród mieszkańców

FATALNY STAN DRÓG POWIATOWYCH 
– GMINA WSPIERA FINANSOWO ICH REMONTY 



⁷JUBILEUSZ

POEZJA POD 
SKRZYDŁAMI 
WILEŃSKIEGO ANIOŁA

Anita Steciuk, nauczyciel-
ka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Niemstowie, zy-
skuje międzynarodową po-
pularność za sprawą swej 
twórczości poetyckiej. Zo-
stała finalistką międzynaro-
dowego  konkursu poety-
ckiego w Wilnie. Gratuluje-
my!

Pani Ania do tej pory dwu-
krotnie zdobyła III miejsce 
w konkursach literackich 
w Świeciu i Gubinie, I miejsce 
w Konkursie Jednego Wiersza 
w Świeciu, była również wy-
różniona w Konkursie Mię-
dzynarodowym św. Macieja.

Jest ona również współau-
torką wielu antologii. Poezja 
Anity Steciuk oscyluje wokół 
przemyśleń codziennych, 
przeplatanych tęsknotami 
i dotykiem sacrum. Jej talent 
został ostatnio doceniony 
w Międzynarodowym Kon-
kursie Poetyckim  „O skrzydła 
anioła” w Wilnie.  Napisany 
przez nią wiersz „Czarne 
skrzydła” dał jej finał w tym 
konkursie!

Anita Steciuk 
– CZARNE SKRZYDŁA 

Na progu mojego domu...
czarne skrzydła
jeszcze błyszczą srebrzystym 
kurzem bieli
białe pióra wytarły lęki 
Twoich oczu
zranione pejzaże...
wilgotny smutek...
przyjaciół przytuliły
zamiast wrogów
gródkami cmentarnej ziemi…

na progu mojego domu 
cisza...
krzyżami stuka o okna 
samotność
zapomniany kot liże rany
ptak łka melodie smutne
i skrzydła zapomniane…
tka czas...
których Bóg nikomu nigdy już 
nie przydzieli…

na progu mojego domu...
zabity anioł
Bóg nigdy już nie odzyska 
tych skrzydeł
i będą one w Twoim sercu 
po wieczność trwały
stygmatami...
skargą...
ciszą...
łzami...
i niemym krzykiem...  

Dwa lata po 
zakończeniu II 
wojny światowej, 
na wniosek 15 
członków założycieli, 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Książęcym 
Uroczysku, bo tak 
kiedyś nazywał 
się Niemstów, 
została oficjalnie 
zarejestrowana 
postanowieniem 
Wojewody 
Wrocławskiego. 

Piękny jubileusz strażaków 
z Niemstowa był doskonałą okazją 
do wielu wyróżnień, odznaczeń 
i słów uznania. 

Tę doniosłą rocznicę obchodzo-
no w obecności wielu znamieni-
tych gości, w tym m.in. nadbryga-
diera Marka Kamińskiego, Dolno-
śląskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP we Wrocławiu, druha 
Grzegorza Obarę, wiceprezesa za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP we Wrocławiu, 
st. bryg. Cezarego Olbrysia, za-
stępcę komendanta powiatowego 
PSP w Lubinie oraz  Bartosza 
Chojnackiego, zastępcę wójta gmi-
ny Lubin. Było również wielu gości 
z instytucji na co dzień współpra-
cujących ze strażakami i miesz-
kańcy kilku okolicznych sołectw. 

Minutą ciszy uczczono pamięć 
strażaków, którzy odeszli na wiecz-
ną wartę.

- Nasza służba nie jest łatwa  
o czym doskonale wszyscy wiemy. 
Strażacki trud i poświęcenie widać 
na każdym kroku, szczególnie 
w chwilach zagrożenia. Dziś słu-
chając lub oglądając wiadomości 
widzimy strażaków na pierwszej li-
nii walki z żywiołem. Jednak rato-
wanie życia i mienia to tylko część 
działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które w swoich miej-
scowościach pełnią również rolę 
kulturalno-wychowawczą – mówił 
Marek Maślej, prezes OSP Niem-

stów. -   Strażacki dorobek, mun-
dur dyscyplina, wola niesienia 
bezinteresownej pomocy i poświę-
cenie w obliczu zagrożenia, stano-
wią wartości będące źródłem 
uznania oraz szacunku społeczeń-
stwa, czego dowodem są rankingi 
społecznego zaufania.

Za swoją społeczną działalność, 
przeważnie kosztem rodziny stra-
żacy nie otrzymują wiele. Pozosta-
je im satysfakcja z dobrze pełnio-
nej służby oraz odznaczenia stra-
żackie. Są one oficjalnym, honoro-
wym podziękowaniem za udział 
w niesieniu ludziom pomocy. Po-
zwalają nabierać przekonania, że 
warto było się starać. Na uroczy-
stości nie zabrakło więc medali 
i odznaczeń.  

Specjalny list do strażaków skie-
rował Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin:  

- Szanowne Druhny i Druhowie!  
75 lat to piękny jubileusz, to okres 
przynajmniej trzech pokoleń wpi-
sanych w historię tej jednostki 

i miejscowości. To historia pisana 
żywymi ludźmi, których nazwiska 
istnieją w protokołach czy w kroni-
ce, a wielu z nich już nie ma wśród 
Was.

 Wy strażacy ochotnicy bez 
względu na kolor sznura jesteście 
zarażeni potrzebą niesienia pomo-
cy. Ludzie Was widzą, doceniają 
i na Was liczą. Bycie strażakiem to 
wciąż niezwykłe wyzwanie. To za-
szczyt ale i obowiązek. To bezinte-
resowna służba innym, często 
z narażeniem własnego życia. 
Dzięki Waszym działaniom, 
ogromnemu zaangażowaniu i po-
święceniu w służbie, Ochotnicza 
Straż Pożarna jest dziś nowoczes-
ną, wszechstronną i cieszącą się 
społecznym zaufaniem formacją. 

Na uroczystość przyjechali 
z drugiego końca Polski strażacy  
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Niemstowa w gminie Cieszanów. 
Dziękowano im za podjęcie inicja-
tywy dążącej do nawiązania współ-
pracy, która  trwa już 13 lat.  

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIEMSTOWIE
75-LECIE 

  „ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA” wyróżniono: 
druha Marcina Czelenia i druha 
Łukasza Polewczyka.
  „SREBRNYM MEDALEM ZA 

ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” 
nagrodzono: druha Łukasza 
Gierczaka oraz druha Dawida 
Kowalskiego. 

Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego nadało również „ODZNAKI 
ZA WYSŁUGĘ LAT” i otrzymali je:  
  Za wysługę 65 lat - druh 

Włodzimierz Moroch
  Za wysługę 60 lat - druh Julian 

Maślej
  Za wysługę 55 lat - druh Jan Torba
  Za wysługę 50 lat – druh Leszek 

Konefał
  Za wysługę 45 lat – druh Jan Noga
  Za wysługę 40 lat – druh Michał 

Czeleń
  Za Wysługę 35 lat - druh Stanisław 

Wojciechowski, druh Jan Baran 
i druh Ryszard Jankowski
  Za wysługę 30 lat – druh Zbigniew 

Noga
  Za wysługę 25 lat – druh Marek 

Maslej i druh Krzysztof Czeleń
  Za wysługę 20 lat – druh Marcin 

Czeleń, druh Tomasz Noga, druh 
Przemysław Maślej, druh Zbigniew 
Gonet, druh Paweł Gonet, druh 
Łukasz Polewczyk
  Za wysługę 15 lat– druh Kazimierz 

Pietkowski, druh Dawid 
Żołędziewski, druh Kamil Forościej, 
druh Krzysztof Gierczak, druh 
Marek Kostanowicz, druh Tomasz 
Kostanowicz, druh Łukasz Gierczak
  Za wysługę 10 lat– druh Radosław 

Serafinowicz, druh Mateusz Dec, 
druh Dawid Kowalski, druh Tomasz 
Szpyrka, druh Michał Mościwski

Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego nadało „BRĄZOWĄ 
ODZNAKĘ” członkom Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, otrzymali je: 
  Piotr Noga, Grzegorz Sysak, 

Andrzej Sysak, Mateusz Piekut, 
Tomasz Piekut, Michał 
Krzeszowski, Jakub Rudziński, 
Maciej Skupień

Strażacy wyrażali wdzięczność wszystkim, którzy 
im pomagają, wspierają oraz przyczyniają się do 
poprawienia gotowości operacyjnej.  



⁸ ŚWIĘTO PLONÓW

Dożynki to najważniejsze święto dla 
wszystkich, którzy związani są z ziemią 
i jej plonami. Obchody tego wydarzenia 
przypadają na czas, gdy pustoszeją 
pola, a praca na nich dobiega końca. 
Jest to pora pełna radości i dumy 
z dobrze wykonanej pracy oraz 
czas, gdy ludzie wsi mogą odpocząć 
i pomyśleć o przyjemnościach.
WIELOPOKOLENIOWA ZABAWA 
W USTRONIU

Tytuł Rolnika Roku, pożar 
i wizyta OSP, a potem odkrycie 
złóż ropy i gazu – oj działo się, 
działo na tegorocznych dożyn-
kach w Ustroniu. To jedno 
z mniejszych sołectw naszej 
gminy, ale za to z  bardzo do-
brze zintegrowaną społecz-
nością, która doskonale się 
zna i jeszcze lepiej bawi. 

- Cieszę się że po raz kolejny 
jestem z wami i mogę złożyć 
najlepsze życzenia i pogratu-
lować wszystkim. Wiemy jak 
dużo trzeba pracy, wysiłku 
i czasu, by nasz chleb powsze-
dni był zawsze na stole – mó-
wił Tadeusz Kielan, wójt gmi-
ny Lubin.

Sołectwo Ustronie odwie-
dził także Bartosz Chojnacki 
wicewójt, Marzena Kosydor 
skarbnik gminy Lubin oraz 
Norbert Grabowski przewod-
niczący Rady Gminy Lubin. 
Stałym gościem dożynkowych 
spotkań jest również ksiądz 
Jerzy Jastrzębski, proboszcz 
parafii w Mlecznie.

Miłym elementem dożynko-
wego spotkania było specjalne 
wyróżnienie dla Beaty Kasyk, 
której wręczono piękny wia-
nek ze świeżych kwiatów i  
przyznano tytuł Rolnika Roku.

- Beata zasługuje na ten ty-
tuł od dawna, bo pochodzi 
z rolniczej rodziny i dba o to by 

jej produkty były zdrowe, eko-
logiczne i tym samym wspa-
niale reprezentuje nasze sołe-
ctwo – mówiła Justyna Cury-
ło, sołtys Ustronia.   

- Dziękuję za to wyróżnie-
nie. Uprawiam na 35 ha zboża 

i warzywa. Bardzo się staram, 
żeby były ekologiczne. Dzię-
kuję za pomoc całej mojej ro-
dzinie, a w szczególności syn-
kowi Konradowi – mówiła 
wzruszona rolniczka.

Tradycją dożynkowych 
spotkań w Ustroniu jest symu-
lowany pożar, który gasi 
Ochotnicza Straż Pożarna 
z Ksieginic. To emocje nie tyl-
ko dla najmłodszych, ale rów-
nież dorosłych. W czasie za-
bawy we wsi odkryto także 
złoża ropy i gazu… W Ustro-
niu wylądował odrzutowiec 

z szejkiem, który obiecał zain-
westować we wsi duże pienią-
dze… 

OTWARCIE ŚWIETLICY
W GOGOŁOWICACH

- Mamy wyremontowaną 
i świetnie wyposażoną świetli-
cę, bardzo się z tego cieszymy 
– Urszula Kwaśna, sołtys Go-
gołowic, nie ukrywała radości 
podczas symbolicznego prze-
cinania wstęgi, które zorgani-
zowano w trakcie sołeckich 
dożynek. Zabawa zgromadziła 
bardzo wielu mieszkańców, 
którzy bawili się długo przy 
muzyce na żywo, dzięki zespo-
łowi Pastuszkowie. 

Świetlica w Gogołowicach 
mieści się w dawnym budynku 
po szkole. Jeszcze niedawno 
była bardzo mało funkcjonal-
na, ale przeszła kapitalny re-
mont i ma teraz dużą salę 
i wiele nowych pomieszczeń, 
w tym siłownię. 

Dodatkowo gmina pozyska-
ła pieniądze unijne na jej wy-
posażenie. Za ponad 70 tysię-
cy złotych, z czego połowę sta-

nowił wkład gminy, wyposażo-
no kuchnie, kupiono sprzęt 
nagłośnieniowy, projektor 
z ekranem, stoły, krzesła, no-
woczesny sprzęt gastrono-
miczny, urządzenia kuchenne 
i wiele drobnego wyposażenia. 

- Jeden z mieszkańców mó-
wił z dumą, że nie ma lepiej 
wyposażonej kuchni w na-
szych gminnych świetlicach 
i rzeczywiście jestem pod wra-
żeniem jakości tego wyposaże-
nia. Długo to wszystko trwało, 
ale wasza cierpliwość została 
nagrodzona. W Gogołowicach 
wiele się dzieje, dlatego wie-
rzę, że cały obiekt będzie bar-
dzo dobrze wykorzystywany – 
mówił Tadeusz Kielan, który 
wraz ze swoim zastępcą, soł-

tys,  opiekunką świetlicy i rad-
ną uroczyście otworzył obiekt. 
Wcześniej był on poświęcony 
przez księdza proboszcza. 

- Życzymy wszystkim rolni-
kom i mieszkańcom dużo 
zdrowia i składamy wam wyra-
zy uznania i szacunku za co-
dzienną pracę. Dobrze, że 
można już bezpiecznie się spo-
tykać i bawić wspólnie. Życzę 
wam  fajnych, sąsiedzkich re-
lacji – mówiła Sylwia Pęczko-
wicz- Kuduk, radna gminy Lu-
bin. 

DOŻYNKOWE BIESIADY
Miłosna, Miłoradzice, Ra-

szówka i Gola były kolejnymi 
sołectwami, które w  czasie 
weekendu odwiedził Tadeusz 

Kielan, wójt gminy Lubin, 
wraz ze swym zastępcą Barto-
szem Chojnackim. Była to 
okazja do składania wielu ży-

czeń, ale i rozmów z mieszkań-
cami, o codziennych ważnych 
sprawach.

W Miłosnej i Miłoradzicach 
szefom gminnego samorządu 
towarzyszyła radna Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, dołącza-
jąc się do życzeń.

- Kiedy zostałem wójtem, to 
w  gminie Lubin było 1908 rol-
ników, czyli osoby, które upra-
wiały od 1 ha ziemi. Z roku na 
rok jest ich coraz mniej, na 
szczęście od trzech lat, nie jest 
to już spadek gwałtowny, tylko 
liczba utrzymuje się na podob-
nym poziomie i dziś mamy 
1251 rolników – mówi wójt 
Tadeusz Kielan. – Zawsze kie-
dy tylko możemy staramy się 
pomagać rolnikom, stąd m.in. 

Ponad dwadzieścia sołectw organizowało w tym roku obchody dożynkowe  lub spotkania i zabawy integracyjne. Swoisty „maraton dożynkowy” zamknęły w ostatni weekend września sołectwa Osiek i Raszowa 

MSZE DOŻYNKOWE, SPOTKANIA, 
BIESIADY I FESTYNY

W Ustroniu wylądował odrzutowiec z szejkiem, który obiecał zainwestować 
we wsi duże pieniądze… 

Mieszkańcy Buczynki z dożynkowym bochnem chleba i Bartoszem Chojnackim, wicewójtem gminy Lubin. 

W Gogołowicach wiele się dzieje, dlatego wierzę, że 
cały obiekt będzie bardzo dobrze wykorzystywany – 
mówił Tadeusz Kielan, który wraz ze swoim zastępcą, 
sołtys,  opiekunką świetlicy i radną uroczyście 
otworzył obiekt.
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tak ścisła współpraca gminy 
z Dolnośląską Izbą Rolniczą, 
której oddział mieści się w tym 
samym budynku co urząd.

- Ja już od dawna emeryt, ale 
przecież rolnikiem jest do koń-
ca życia. Kiedyś uprawiałem 
80 ha, dziś 30 ha, ale więcej 
sieje dla pszczół. Mamy z cór-
ką ponad 70 uli – mówił Józef 
Myśków z Miłosnej.

W Miłosnej dożynki zorga-
nizowano w wiejskiej świetli-
cy, spotkanie uatrakcyjniał ze-
spół Osieczanki.

-Upiekłam na tę okazję ko-
łacza, pięknie się prezentuje, 
jest ozdobiony kwiatami 
i owocami z mojego ogródka – 
mówiła Jolanta Bartosiewicz  
z Osieczanek.

W Miłoradzicach festyn do-
żynkowy zainaugurował mecz 
Unii Miłoradzice z Orlikiem 
Okmiany, zakończony wyni-

kiem 6:1. Jak się można do-
myślać, było z tego powodu co 
świętować, szczególnie, że  
dożynki zorganizowano na te-
renach przy boisku.

- To był dla mnie bardzo do-
bry rok. Uprawiam 200 ha zie-
mi, głównie zboże i łubin na 
paszę i nasiona. Co prawda 
było trochę sucho, ale jedno-
cześnie był dobry plon. Jak 
ktoś ma głowę na karku i jest 
pracowity, to z gospodarstwa 
można się dobrze utrzymać – 
mówił Ireneusz Bąk z Miłora-
dzic.

W Raszówce żaden rolnik 
nie uprawia już ziemi, ale 
przecież prawie każdy ma przy 
domu ogródek warzywny i du-
żo kwiatów, dlatego sołtys Ta-
deusz Kosturek wraz z rada 

sołecką, co roku organizują 
spotkania dożynkowe. Do tej 
pory odbywały się w świetlicy, 
jednak od kilku tygodni prze-
bywają tam uchodźcy z Ukrai-
ny, dlatego tuż po mszy, na 
której pobłogosławiono chleb, 
spotkanie dożynkowe zorga-
nizowano przy boisku. Na za-
bawę przyszło wielu miesz-
kańców.

Także przy świetlicy bawili 
się mieszkańcy sołectwa Gola. 
Z inicjatywy sołtys Katarzyny 
Grabowskiej i rady sołeckiej, 
w godzinach popołudniowych 
przygotowano dla dzieci wiele 
atrakcji i zabaw, a później 
mieszkańcy biesiadowali i tań-
czyli do późnych godzin noc-
nych.   

RODZINNE FESTYNY W KSIĘGI-
NICACH, SZKLARACH GÓRNYCH 
I MIROSZOWICACH

Na festyny z okazji zakoń-
czenia lata zaprosili swoich 
mieszkańców sołtysi z Miro-
szowic, Księginic i Szklar Gór-
nych.

W Miroszowicach najwięcej 
atrakcji przygotowano dla 
najmłodszych mieszkańców 

sołectwa. Były 
dmuchańce, ska-
kańce oraz liczne 
animacje i zabawy 
na świeżym powie-
trzu, jak np. strzelanie 
z łuku. Dla wszystkich 
przygotowano mnóstwo 
smakołyków, nie zabrakło 
oczywiście dań z grilla.

- Życzę wam dobrej zabawy. 
Takie integracyjne spotkania 
są bardzo ważne, nawiązuje 
się nowe relacje, pogłębiają 
przyjaźnie i rodzą  się też nowe 
pomysły. Warto ze sobą roz-
mawiać i spotykać się. Jest 
szczególnie istotne, kiedy po 
ciężkim  tygodniu pracy na ta-
kim festynie mogą się spotkać 
całe rodziny z dziećmi, kiedy 
jest czas na beztroską zabawę 

i wspólne, rodzinne spędzanie 
czasu – mówił Tadeusz Kielan.

Wójt odwiedził także miesz-
kańców Księginic, którzy ba-
wili się na festynie przy boisku 
sportowym.

-Przygotowaliśmy dla 
uczestników zabawy 13 blach 
ciasta, bigos. Mieszkające 
u nas Ukrainki ugotowały 
barszcz ukraiński, są kiełbaski 
na ciepło, pajda chleba ze 
smalcem i ogórki – mówiła 
Miroslawa Piszel ze stowarzy-
szenia Klub pod garami.

Wiele trakcji przygotowano 
dla najmłodszych mieszkań-
ców Księginic. Podobnie było 
w Szklarach Górnych, które 
również odwiedził wójt Kie-
lan. Teren przy boisku zgro-
madził ponad 500 osób, które 
wspólnie z dziećmi brały 
udział w licznych konkur-
sach, zabawach i warszta-
tach.

- Mieliśmy fantastyczne 
warsztaty z carvingu, czyli 
sztuki rzeźbienia w owocach 
i warzywach, która  wywodzi 
się z Dalekiego Wschodu. No 
i pieczonego prosiaka, który 
mam nadzieję, że wszystkim 

smakował – mówi Alina Ma-
jewska, sołtys Szklar Gór-
nych.

W Buczynce, Oborze, Wier-
cieniu, Składowicach i Raszo-
wej Małej gościł na zabawach 
dożynkowych Bartosz Choj-
nacki, zastępca wójta gminy 
Lubin.  

Ponad dwadzieścia sołectw organizowało w tym roku obchody dożynkowe  lub spotkania i zabawy integracyjne. Swoisty „maraton dożynkowy” zamknęły w ostatni weekend września sołectwa Osiek i Raszowa 

MSZE DOŻYNKOWE, SPOTKANIA, 
BIESIADY I FESTYNY

Mieszkańcy Buczynki z dożynkowym bochnem chleba i Bartoszem Chojnackim, wicewójtem gminy Lubin. 

W Gogołowicach wiele się dzieje, dlatego wierzę, że 
cały obiekt będzie bardzo dobrze wykorzystywany – 
mówił Tadeusz Kielan, który wraz ze swoim zastępcą, 
sołtys,  opiekunką świetlicy i radną uroczyście 
otworzył obiekt.

DOŻYNKOWY WIENIEC 
SOŁECTWA MIŁOSNA
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Jak co roku było mnó-
stwo grzybów, kompozycji 
leśnych, smakołyków 
z grzybami i cudownej at-
mosfery, którą zawdzięcza-
my sołtys Buczynki Joli 
Jankun oraz Buczynian-
kom.

Największego grzyba do 
Buczynki przywiózł Ireneusz 
Bąk z sąsiednich Miłoradzic. 

- Wracałem z pola kiedy 
tuż przy drodze zauważyłem 

brązowy kapelusz. Jak się 
później okazało, widziałem 
tylko 1/5 kapelusza, bo 
grzyb jest naprawdę ogrom-
ny – mówił laureat konkur-
su.

Mieszkańcy gminy przy-
wiesili do Buczynki także  
piękne kompozycje leśne. 
Wszystkie zostały nagrodzo-
ne jednakowo i nagrody 
otrzymali mieszkańcy: Wier-
cienia, Buczynki, Bukownej, 
Siedlec, Składowic, Miłora-
dzic, Lubina oraz Legni-

cy. Nagrody wręczała Sylwia 
Pęczkowicz-Kuduk, radna 
gminy Lubin.

Gratulacje grzybiarzom 
składał także wójt Tadeusz 
Kielan i Norbert Grabowski, 

przewodniczący Rady 
Gminy Lubin. 

Spotkanie 
uświetnił 

występ ze-
społu Ko-
niczynki 
z Miłora-

dzic.  

Grzybobranie 2022 w Buczynce 

Na przekór kapryśnej 
pogodzie 10 września zor-
ganizowano także trady-
cyjny festyn rodzinny 
w Karczowiskach. Na przy-
byłe dzieci czekały róż-
ne atrakcje, m.in prze-
jażdżki quadami, czy zaję-
cia z niezawodnymi przy 
takich okazjach strażaka-
mi z OSP Zimna Woda.

Najmłodsi mogli również 
spróbować na scenie swoich 
umiejętności wokalnych. 
Przybyli na festyn widzowie 
byli świadkami popisów ta-

necznych w wykonaniu Len-
ki Pyzik - mieszkanki Kar-
czowisk, wokalnych Piotra 

Pączkowskiego oraz wysłu-
chać koncertu zespołu ro-
ckowego Nofan, którego li-

derem jest  mieszkaniec Kar-
czowisk Robert Kowalik. 

Ponad dwadzieścia so-
łectw organizowało w tym 
roku obchody dożynkowe  
lub spotkania i zabawy inte-
gracyjne. Swoisty „maraton 
dożynkowy” zamknęły 
w ostatni weekend września 
sołectwa Osiek i Raszowa. 

Mieszkańcy sołectwa 
Osiek dziękowali za plony 
podczas uroczystej mszy 

świętej, w trakcie której po-
świecono dożynkowy wie-
niec, chleb i plony.

- Dziękczynienie jest natu-
ralną potrzebą człowieka. 
Dziękując otrzymujemy cią-
gle więcej, bo choć może to 
brzmieć egoistycznie, to jest 
prawdziwe i życiowe. A chleb 
za który dziś dziękujemy jest 
symbolem wszystkiego co jest 
nam potrzebne do życia – mó-
wił ksiądz Jerzy Bachor, cele-

brują-
cy uro-
czystą mszę. 

Tuż po niej, 
w pięknym dożynkowym, ko-
lorowym korowodzie zebrani 
przeszli pod świetlicę. Tam 
starostowie dożynek, który-
mi byli Cecylia Szwedo i Da-
riusz Olszak, przekazali bo-
chen chleba wójtowi Tadeu-
szowi Kielanowi.

-Obiecuję dzielić go spra-

wiedliwie i tak, by nikomu go 
nie zabrakło – mówił wójt 
Tadeusz Kielan. – Życzę rol-
nikom dużo zdrowia, siły do 
pracy i łask bożych. Niech im 
towarzyszą na co dzień do-
bre warunki i godziwa płaca 
za ciężką pracę.

W uroczystościach wzięła 
udział także radna Zofia 
Marcinkiewicz i Norbert 
Grabowski, przewodniczący 

Rady Gmi-
ny Lubin, 

którzy składali 
mieszkańcom życzenia 

i dziękowali sołtysowi i ra-
dzie  sołeckiej za piękne 
przygotowanie dożynek. 
Uświetniły je występy Osie-
czanek.

Zabawę dożynkową, którą 
poprzedziła tydzień wcześ-
nie msza święta, urządzili 
także mieszkańcy sołectwa 
Raszowa.

-Dziękuję sołtysowi, ra-
dzie sołeckiej i cieszę się, że 
i wójt zasiada z nami przy 
wspólnym stole, który jedno-
czy i buduje wspólnotę. 
Niech nam na codziennych 
stolach nigdy nie zabraknie 
chleba naszego powszednie-
go – mówił ksiądz Stanisław 
Buchta, uczestniczący w do-
żynkowym spotkaniu w Ra-
szowej.  

Sołtys Eugeniusz Gut 
wraz z wójtem Tadeuszem 
Kielanem rozdzieli wśród 
obecnych dożynkowy bo-
chen chleba. Zabawa dożyn-
kowa, która zgromadziła za-
równo seniorów, jak i młode 
małżeństwa, trwała do póź-
nych godzin nocnych. 

FESTYN RODZINNY W KARCZOWISKACH I ZABAWY DOŻYNKOWE W OSIEKU ORAZ RASZOWEJ

Wielopokoleniowa 
zabawa w Raszowej

Sołtys Raszowej Eugeniusz Gut z dumą prezentuje 
dożynkowy chleb.

Uroczysta msza święta w Osieku 
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Panie Klubu pod Garami 
z Księginic założyły komitet spo-
łeczny, którego celem jest – Po-
moc dla Szymona. To wnuczek 
członkini klubu, który choruje na 
dystrofię mięśniową. Pieniądze 
potrzebne są na jego rehabilita-
cje. W ciągu ostatnich tygodni 
i organizowanych w tym czasie 
dwóch festynów w Księginicach 
udało się zebrać ponad 5 tysięcy 
złotych.

Szymon choruje na dystrofię mięś-
niową Duchenne’a ( w skrócie 
DMD).To nieuleczalna rzadka choro-
ba genetyczna, która szybko postępu-
je i prowadzi do nieodwracalnej utra-
ty kolejnych grup mięśni, chorób ser-
ca oraz ciężkiej niepełnosprawności.

Chłopiec wymaga jednoczesnej 
skoordynowanej opieki kilkunastu 
lekarzy różnych specjalności a tak-
że codziennej rehabilitacji, zajęć 
z neurologopedą, psychologiem 
oraz wspomagania farmakologicz-
nego i podawania suplementów 
diety. Wszystko po to, aby jak 
najdłużej mógł utrzymać spraw-
ność na najwyższym możliwym po-
ziomie. 

- Chłopiec jest wnuczkiem wielo-
letniej członkini Klubu pod Gara-
mi, naszej koleżanki na którą za-
wsze mogłyśmy liczyć, wieloletniej 
mieszkanki Księginic. Dlatego te-
raz my jej pomagamy organizując 
zbiórki, licytacje - mówi Mirosława 
Piszel, przewodnicząca rady sołe-
ckiej w Księginicach.

Podczas dożynek w Księgini-
cach oraz Festiwalu Kapusty i Pie-

roga prowadzono zbiórki do pu-
szek, licytacje i kiermasze charyta-
tywne. Zebrano 5084,52 zł. Klub 
pod Garami i komitet społeczny 
bardzo dziękują wszystkim dar-
czyńcom i osobom zaangażowa-
nym przy organizacji i przeprowa-
dzeniu zbiórki

Zbiórka prowadzona za pośred-
nictwem Klubu pod Garami trwać 
będzie do 20 grudnia tego roku.  

Kiermasze charytatywne i zbiórki publiczne – pomoc dla Szymona 

PIENIĄDZE ZBIERANE SĄ CAŁY ROK 
TAKŻE ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI 
POTRAFIĘ POMÓC:  MBANK S.A.: 
60 1140 2004 0000 3502 7501 0722 
Z DOPISKIEM: DAROWIZNA- SZYMON MIGDA 
240-718 

Tuż po mszy, na terenach zielonych przy zabytkowym 
kościele, mieszkańcy wspólnie się bawili na festynie 
i zbierali pieniądze na dalszą renowację kościoła. Dochód 
z tegorocznego festynu to prawie 25,5 tysiąca złotych!

Uroczystej mszy świętej 
przewodniczył ksiądz pro-
boszcz Andrzej Tomaszewski. 
Aktywną posługę w trakcie 
mszy i piękną oprawę muzycz-
ną zapewnili mieszkańcy. 
Mszę odprawiono z okazji 
wdzięczności za boże łaski 
i dar odnowienia zabytkowej 
świątyni. Za obecność pod-
czas uroczystości proboszcz 
dziękował Tadeuszowi Kiela-
nowi, wójtowi gminy Lubin.

- Jesteśmy małą społecz-
nością a w ciągu ostatnich lat 
udało nam się pozyskać 800 
tysięcy złotych na remont na-
szej świątyni. Modliliśmy się 
o to wiele lat i pojawili się życz-
liwi ludzie, życzliwe instytu-

cje, które nas wsparły. Dzie-
sięć lat temu wnętrze kościoła 
było zagrożeniem dla mini-
strantów, bo spadały elementy 
małej architektury i cegły. 
Dzięki modlitwie i  ludziom 
dobrego serca na naszych 
oczach dzieje się ewidentny 
cud. Przywracamy naszej 
świątyni jej dawną świetność. 
Dobre serca naszych parafian 
przyczyniły się do tego, że na-
sza świątynia pięknieje, bo 
piękno kościoła jest odbiciem 
waszych serc. Dbałość o dom 
Boga to miłość okazywana 
Chrystusowi i ten egzamin 
zdaliście bardzo dobrze  - mó-
wił podczas kazania ksiądz 
Andrzej Tomaszewski.

W ciągu ostatnich lat para-
fii udało się pozyskać pienią-
dze z wielu zewnętrznych źró-
deł, m.in. z KGHM Polska 
Miedź SA, Powiatu Lubiń-
skiego, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-

śląskiego i  Mini-
sterstwa Kultu-
ry. Remont 
w takiej skali 
nie byłby jed-
nak możliwy bez 
znaczącego udzia-
łu gminy Lubin. Pra-
wie połowa zgromadzo-
nych pieniędzy pochodziła 
z budżetu gminy. Od 2015 ro-
ku, łącznie z rokiem bieżą-
cym, przeznaczono na ten cel 
384 tysiące złotych. 

Wnioski o dofinansowanie 
kolejnych etapów inwestycji 
składane w różnych urzędach 
i instytucjach często wymaga-
ją tzw. wkładu własnego. 
I stąd właśnie pomysł na orga-
nizację  festynów charytatyw-

nych, podczas 
których zbiera-
ne są pieniądze 
na ten cel. 

Organizato-
rzy, czyli ksiądz 

proboszcz wraz 
z radą parafialną 

przygotowują mnóstwo 
atrakcji, które przyciągają 
wiernych i mieszkańców oko-
licznych wsi. Do loterii, w któ-
rej każdy los kosztujący 10 
złotych wygrywał, stała przez 
kilka godzin długa kolejka. 
Przygotowano 730 fantów, 
wójt Tadeusz Kielan dołożył 
trzy kolejne.

- Dziękuję za zaproszenie 
na to wydarzenie i możliwość 
wspólnej modlitwy o pokój, 
zdrowie i miłość oraz współ-
dzielenie waszej radości. 
Dziękuję za kierowane do 
mnie i do pracowników Urzę-
du Gminy dobre słowa. Cieszę 
się, że gminę stać na finanso-
wanie remontów zabytko-
wych kościołów. Zdaję sobie 
sprawę, że potrzeby są ogrom-
ne, ale mam nadzieję, że gmi-
nie uda się pozyska jeszcze na 
ten cel dodatkowe zewnętrzne 
źródła finansowania – mówił 

wójt Tadeusz Kielan.  
W licytacji prowadzonej 

przez Dariusza Sędzikowskie-
go, sołtysa Karczowisk było 
dziesiątki atrakcyjnych przed-
miotów, w tym ufundowany 
przez księdza i poświęcony 
przed ołtarzem rower. Można 
było również kupić smaczne 
ciasta, pierogi, kiełbasę z gril-
la, napoje z których cały do-
chód był przeznaczony na re-
mont kościoła.

- Po dokładnym przelicze-
niu i podsumowaniu okazało 
się, że zebraliśmy rekordową 
kwotę, dokładnie 25 440 zło-
tych – mówi Ryszard Czajka, 
przewodniczący rady parafial-
nej.

W czasie festynu oprócz lo-
terii, licytacji i wielu smakoły-
ków były liczne konkursy, za-
bawy sportowe, animacje dla 
dzieci i  pokaz ratownictwa 
medycznego. Na scenie wy-
stąpiły zespoły z naszej gminy: 
Lejdis, Siedlecka Nuta, grupa 
taneczna Kar`Ole!, zachęta, 
chór Via Musica oraz soliści.  
Od 2015 roku, łącznie z rokiem 
bieżącym, gmina Lubin 
przeznaczyła na remont tego 
kościoła 384 tysiące złotych. 

Mszą świętą zainaugurowano cykliczne wydarzenie, bardzo ważne dla społeczności Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie.

X JUBILEUSZOWY 
FEST YN PARAFIALNY 
W ZIMNEJ WODZIE
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Narodowe Czytanie 
Ballad i Romansów 
w Raszówce

W otoczeniu natury nawiązującej do epoki romantyzmu goście 
jedenastej edycji wydarzenia zgromadzili się w Gospodzie „Bagienko”. 
Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, 
które zapoczątkowały epokę romantyzmu w literaturze polskiej. 
Utwory wieszcza zaprezentowano w ciekawy, barwny i aktorski 
sposób. Niejednokrotnie uczestnicy wydarzenia wcielali się 
w bohaterów utworów, prowadząc między sobą dialog. 
Podczas spotkania wysłuchano „Pierwiosnka” w wykonaniu Tadeusza 
Kielana, wójta gminy Lubin wraz z Wiolettą Olech, dyrektorem 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce. „Rybkę” zaprezentowali: 
sołtys Raszówki Tadeusz Kosturek,   Norbert Grabowski 
przewodniczący rady oraz Cecylia Gałązka.
 „Rękawiczkę” przeczytał Bartosz Chojnacki  zastępca wójta, „Panią 
Twardowską” w zabawny sposób przedstawili uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce: Blanka Siwak oraz Michał 
Korczak, a także Jakub Olech uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie. 
„Kurhanek Maryli” z podziałem na role zaprezentowali: Michał 
Korczak, Wioletta Carda- Pąchalska, Piotr Włodarek, Genowefa Lefek 
i Wioletta Olech. 
Natomiast „Lilije”, utwór, który dowodzi, że nikt, kto popełnia 
grzechy nie uniknie kary przeczytali: Marcin Nyklewicz radny, Maria 
Wolak, Wanda Krysztofińska, Wioletta Carda -Pąchalska, Genowefa 
Lefek.
 Oprawę muzyczną w pięknym wydaniu zapewnili: Aleksandra 
Klisowska oraz Krzysztof Polański. Wykonali dla uczestników ballady 
Adama Mickiewicza: „Świtezianka”, „Powrót taty”, „Sen”, „Piosenka 
Do, w sztambuch”, a także współczesne utwory: „Bez Ciebie” Dawida 
Kwiatkowskiego oraz „Zawsze tam, gdzie ty” Lady Pank. 
Osoby czytające otrzymały pamiątkowy dyplom oraz wyjątkowy 
egzemplarz „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza wraz 
z pamiątkowym stemplem pieczęci wydanej na tegoroczną edycję 
Narodowego Czytania. 
Każdy uczestnik akcji otrzymał również losowo wybrany cytat 
z utworów naszego wieszcza oraz specjalną przypinkę na tą 
okoliczność.

Czekaliśmy na tę 
imprezę rok i wciąż 
nie możemy uwierzyć, 
że już jest po… Na 
placu ani śladu po 
gwarnych rozmowach, 
a i zapach pierogów 
też już gdzieś uciekł…. 
Najważniejsze, że 
mamy wspomnienia 
i zdjęcia i wiecie co? 
Było cudownie!

Cieszymy się, że tak licznie odwie-
dziliście Księginice, że braliście 
udział w konkursach, że najmłodsi 
tak świetnie bawili się na anima-
cjach, a na dmuchańcach działo się 
szaleństwo!

To, że smakowały wszystkim piero-
gi to widać było po pustych talerzach 
i za przygotowanie tych pyszności  
Ośrodek Kultury Gminy Lubin dzię-
kujemy wszystkim zespołom: Lejdis, 
Buczynianki, Klub Pod Garami, So-
łectwo Szklary Górne, Niebiesko-
-Żółte Gary, KGW Lubin. Na tego-
rocznej scenie wystąpił Zespół 
Lejdis, Zespół Lubin oraz Zachęta

W tym roku mieszkańcy całego re-
gionu skorzystać mogli z aż czterech 
warsztatów. Oprócz warsztatów z le-
pienia klasycznych pierogów restau-
racja Chinkalnia z Lubina pokazała 
i nauczyła nas jak robić pierogi chin-
kali z farszem mięsnym i serowym. 
Nie zabrakło także warsztatów robie-
nia świec z wosku pszczelego, nato-
miast firma Muszkacik, która zajmu-
je się wyrobem ręcznej biżuterii z ma-
sy polimerowej przygotowała gotowe 
zestawy do zrobienia breloków 
w kształcie pieroga. Breloki okazały 
się świetną pamiątką z imprezy.

Sporą atrakcją był konkurs zor-
ganizowany dla publiczności, pod-

czas którego odważni mogli się 
zmierzyć w konkurencji lepienia 
pierogów na czas, wraz z samo-
dzielnym wyrobieniem ciasta. 
Uczestnicy jak i reszta widowni ba-
wili się świetnie, co było widać po 
nagrodzonych śmiałkach.

Po raz pierwszy zorganizowano też 
konkurs na najładniej udekorowany 
domek i koła gospodyń wykazały się 

wielką kreatywnością. Do dekoracji 
wykorzystały liczne dary natury, w re-
zultacie czego uzyskały barwne po-
stacie, łabędzie oraz wiele innych 
wspaniałych rzeczy.

OKGL dziękuje również sołtys 
Księginic, OSP Księginice, całej 
drużynie Iskra Ksieginice za pomoc 
przy organizacji imprezy -  bez Was 
na pewno nie dalibyśmy rady. Dzię-
kujemy także szanownemu jury, 
w którego skład wchodzili Janina 
Mucha, Irena Danieluk oraz Franci-
szek Lesicki. 

FESTIWAL KAPUSTY 
I PIEROGA W KSIĘGINICACH

Na warsztatach uczono się lepić m.in. chinkali 

Stoiska były oblegane przez 
miłośników pierogów

WYNIKI KONKURSU 
KULINARNEGO:
  I miejsce zespół Lejdis za pierogi 

z soczewicą i kapustą oraz kapuśniak
I miejsce Klub Pod Garami za pierogi 
z serem i kapuśniak
  II miejsce Buczynianki za pierogi 

z serem i boczkiem oraz łazanki
  III miejsce Niebiesko-Żółte Gary 

za kapuśniak
III miejsce Sołectwo Szklary Górne 
pierogi z pieczarkami i serem żółtym 
oraz gołąbki z czerwonej kapusty
III miejsce KGW Lubin z Krzeczyna 
Wielkiego za pierogi ukraińskie i pierś 
pod pierzyną

Dodatkowe nagrody za wystrój domku 
wiejskiego powędrowały do: Zespołu 
Lejdis, Klubu Pod Garami oraz 
Buczynianek.  

Jury nie miało w tym roku łatwego zadania 
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Wójt gminy Lubin i Rada Senio-
rów zapraszają osoby zamieszkałe 
na terenie naszej gminy, w wieku 
50+ na warsztaty żywieniowe pn. 
„Smaki wiecznej młodości”. War-
sztaty odbędą się 14 października 
2022 r. o godz. 16:30 w świetlicy 
w Niemstowie.

Udział w warsztatach jest bez-
płatny - warsztaty są w całości fi-
nansowane ze środków gminy Lu-
bin. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Ilość miejsc jest ograniczona. 

Organizację wydarzenia wspiera 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Raszówce. Zajęciom towarzy-
szyć będzie konkurs na „Najcie-
kawszy fartuch kuchenny”, każdy 
uczestnik chcący wziąć udział 
w konkursie przynosi własnoręcz-
nie wykonany fartuch. Oceniane 
będą oryginalność, pomysłowość, 
estetyka i humor. 

Każdy uczestnik powinien przy-
nieść ze sobą oprócz fartucha de-

skę do krojenia i nóż kuchenny do 
przygotowania potraw. Rękawicz-
ki jednorazowe zapewnia organi-
zator. 

Zapisy do 11 października 
2022 r. w bibliotekach:

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Raszówce tel. 76 844 81 93 

Filia w Niemstowie
tel. 76 841 80 21 

Smaki wiecznej 
młodości – zapisy 
na warsztaty 

W programie:
wykład

przygotowanie 
potraw

konkurs na 
najciekawszy 

fartuch kuchenny
prezentacja 

książek 
o tematyce 
żywienia

Przypominamy, że 
każdy senior, który 
ukończył 60 lat może 
wyrobić własną 
Ogólnopolską Kartę 
Seniora. 

 Dla mieszkańców gmin 
zrzeszonych w programie 
Gmina Przyjazna Senio-
rom karta jest bezpłatna. 
Gmina Lubin jest jego 

członkiem od prawie czte-
rech lat!

Lista wszystkich 3000 
punktów honorujących 
Ogólnopolską Kartę Seniora 
znajduje się na stronie inter-
netowej www.glosseniora.pl. 
Niemal każdego dnia dołą-
czają do projektu nowe fir-
my, które deklarują współ-
pracę z Głosem Seniora i tym 
samym wprowadzają rabaty 
dla posiadaczy Ogólnopol-
skiej Karty Seniora (OKS).

Ogólnopolska Karta Se-
niora jest wydawana bez-
płatnie już w 200 gminach/
miastach, które przystąpiły 
do Programu Gmina Przyja-
zna Seniorom, współfinan-
sując wydanie lokalnej edy-
cji Ogólnopolskiej Karty 
Seniora swoim mieszkań-
com.

Gmina Lubin oferuje takie 
karty swoim seniorom bez-
płatnie. Dla mieszkańców 
gmin niezrzeszonych w pro-
gramie opłata roczna za kar-
tę wynosi 35 złotych, dwulet-
nia 50 złotych. 

Program Ogólnopolska 
Karta Seniora jest progra-
mem autorskim Stowarzy-
szenia MANKO, które od 24 
lat podejmuje wiele inicjatyw, 
mających na celu poprawę ja-

kości 
życia, 
zdrowia 
i bezpieczeń-
stwa seniorów. Środki na je-
go prowadzenie pozyskuje od 
gmin partnerskich, w tym 
m.in. gminy Lubin,  sponso-
rów i z darowizn.

Zapraszamy mieszkańców 
gminy Lubin w wieku 60+ do 
wypełnienia formularza i wy-
robienia Karty Seniora. 

Karta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, 
gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury

Stowarzyszenie MANKO dziękuje samorządom 200 miast i gmin, dla 
których Senior jest ważnym i liczącym się mieszkańcem. Samorządy 
okazały to przystępując do programu Gmina Przyjazna Seniorom. 
Stowarzyszenie pisze na swojej stronie internetowej, że czeka na inne 
samorządy z całej Polski, by zadbały o to, aby każdy senior w Polsce 
posiadał Ogólnopolską Kartę Seniora i mógł ją wyrobić bezpłatnie. Bez 
wsparcia finansowego samorządów lub seniorów nie  jest ono w stanie 
pokrywać kosztów realizacji i dalszego rozwoju Programu.

ZMIANY W OGÓLNOPOLSKIEJ KARCIE SENIORA 
ALE NIE DLA NASZYCH SENIORÓW! 

Dla mieszkańców 
Gminy Lubin nadal 

karta jest bezterminowa 
i wydawana nieodpłatnie
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Za łucznikami Mistrzostwa Dolnego 
Śląska Dzieci i Młodzików, które były 
jednocześnie X Memoriałem im. Zdzi-
sława Kaczorowskiego oraz Dniami 
Patrona Strzelina – Św. Michała. Licz-
na ekipa dzieci z Raszówki może zali-
czyć je do udanych, szczególnie Leon 
Kowalczyk, który zdobył złoty medal!

Zawody odbywały się w strugach desz-
czu. Z zawodników LZS SKS Raszówka 
najlepiej spisał się Leon Kowalczyk w ka-
tegorii Apacz zdobywając pierwsze miej-
sce i złoty medal. Pozostali zawodnicy za-
jęli następujące miejsca:
 Mitek Mikołaj 
4. w kat. Młodzik Młodszy,
 Witek Ignacy 5. w kat. Apacz,

 Medvedieva Valeriia 7. w kat. Młodzik,
 Makowska Hanna 
8. w kat. Młodzik Młodszy,
 Wójcik Vel Jaworski 8. w kat. Młodzik 
Młodszy,
 Rakowska Gabriela 11. w kat. Młodzik,
 Maluska Natalia 16. w kat. Młodzik

Natomiast w Policach odbyły się Mi-
strzostwa Polski w Łukach Bloczkowych 
i Barebow. W mistrzostwach tych starto-
wała trzyosobowa ekipa LZS SKS Ra-
szówka. Najlepiej spisał się mikst w skła-
dzie Lucyna Kołodyńska i Gabriel Ko-
złowski zdobywając brązowy medal. In-
dywidualnie Gabriel Kozłowski zajął 9. 
miejsce, Lucyna Kołodyńska 12. a Ma-
riusz Walada 15.

Złoto i brąz łuczników  

Leon Kowalczyk zdobył 
złoty medal!

Mikst zdobył  
brązowy medal

W Karczowiskach 
odbył się turniej 
łuczniczy. Kolejny raz 
potwierdziło się, 
iż ta ciekawa 
dyscyplina sportu 
zdobywa coraz większe 
rzesze miłośników 
strzelania z łuku.

Sędzia główny zawodów Jerzy Dzi-
kowski w bardzo sprawny i bezpieczny 
sposób przeprowadził zawody. Turniej 
Łuczniczy o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Lubin organizowany 
przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
rozgrywany był w czterech katego-
riach.

Dodatkową atrakcją okazał się tur-
niej w Bule do którego zgłosiło się 15 
par. Zawody świetnie przeprowadził 
sędzia główny Tomasz Targowicz.

Nagrody w imieniu Przewodniczące-
go Rady Gminy Lubin wręczali radny 
Jerzy Tadla i sołtys Dariusz Sędzikow-
ski. 

Mimo trudnych warunków atmosferycznych do rywalizacji zgłosiło się prawie 60 uczestników. 

TURNIEJ ŁUCZNICZY O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY LUBIN 

WYNIKI TURNIEJU:
DZIEWCZĘTA DO LAT 14
  Gabriela Rakowska – 72 pkt
  Natalia Maluska – 62 pkt
  Hanna Makowska – 61 pkt

CHŁOPCY DO LAT 14
  Leon Kowalczyk – 69 pkt
  Ignacy Witek – 61 pkt
  Mikołaj Witek – 60 pkt

KOBIETY
  Julia Maluska – 81 pkt
  Magdalena Sieradzka – 67 pkt
  Edyta Wójcik vel Jaworska – 60pkt

MĘŻCZYŹNI
  Filip Pfeiffer – 82 pkt
  Wojciech Sieradzki – 75 pkt
  Tomasz Targowicz – 73 pkt
  Najmłodszy zawodnik – Jarek Kowalczyk (6 lat)
  Najstarszy uczestnik turnieju – Jan Lech (76 lat)
WYNIKI TURNIEJU W BULE:
  Joanna i Julian Kopp – Szklary Górne
  Ola i Wojtek Sieradzcy – Raszówka
  Malwina i Ignacy Witek – Karczowiska
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W słonecznej scenerii odbył się ko-
lejny memoriał Iwony Buczek we 
wspinaniu na trudność. Ponad 80 
zawodników niemal z całej Polski 
wspinało się na lubiński ,, kie-
lich”. 

Jest to jedna z najwyższych w 
Polsce i jedna z najwyższych na 
świecie sztucznych ścian znajdują-
cych się w centrum miasta. Obiekt do-
stosowany do wspinaczki w 1996 r., ma 
34 metry wysokości i kilka dróg wspinaczkowych o zróżnico-
wanej trudności. 

Na wysokości 19 metrów ściana odchyla się w 15 metrowe 
przewieszenie tworząc charakterystyczny kształt kielicha, skąd 
obiekt wziął swoją nazwę. 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Miłośni-
ków Gór w Lubinie. Najlepszą zawodniczką z gminy Lubin 
okazała się po raz kolejny Aleksandra Jeremiejko z Chróstnika.

IX Memoriał 
Iwony Buczek 

Kolejny świetny mecz Iskry 
Księginice– Czarni Dziewin 10:1 (4:1)

Sobotni mecz w Księginicach mógł 
poziomem zadowolić licznie 
zgromadzoną publiczność. Od 
pierwszych minut meczu obie ekipy 
podeszły do niego z ogromną chęcią 
zdobycia trzech punktów, jednak 
gospodarze bardzo szybko pokazali, kto 
w tym meczu będzie rozdawał karty.
Miejscowi grali bardzo kombinacyjnie i z 
ogromną łatwością dochodzili do pozycji 
strzeleckich. W pierwszej połowie 
zawodnicy Iskry zdobyli 4 bramki i tylko 
brak szczęścia spowodował, iż wynik po 
pierwszej połowie był tylko 4:1.
Po zmianie stron gospodarze nadal dążyli 
do zdobycia kolejnych goli i dzięki temu 
oglądaliśmy ciekawe akcje pod bramką 
gości. 

Na bardzo okazały łup bramkowy 
zapracowali: Krystian Kaczmarczyk (11., 
55., 77. min), Maciej Srebniak (30., 59., 

61. min), Karol Maliszewski (37. min), 
Maciej Zasadni (74. min), Bartek Cichy 
(90. min) oraz bramka samobójcza (12. 
min).
Po bardzo okazałym zwycięstwie piłkarze 
z Księginic umocnili się na pozycji lidera 
klasy okręgowej i mamy nadzieję, iż tak 
zostanie do końca sezonu.
W przerwie meczu rozegrano tradycyjny 
konkurs rzutów karnych, którego 
zwycięzcą okazał się Szymon Jakóbczak 
(Ksieginice). Najlepszym piłkarzem 
meczu wybrano Krystiana 
Kaczmarczyka (Iskra ). 
Nagrody i wyróżnienia w imieniu wójta 
gminy Lubin wręczał prezes Iskry 
Księginice Karol Grolewski i radny Jerzy 
Tadla. 

Aleksandra od kilku lat startuje w tych zawodach, 
jak również jest jedną z wielu osób, które organizują 
tę imprezę.

Walka, podczas której tak dobrze 
zaprezentował się nasz mieszkaniec 
odbyła się w Białymstoku 
podczas gali Chorten Boxing 
Show VI. Przeciwnikiem Konrada 
Czajkowskiego był zawodnik 
z Białegostoku - Tobiasz Dudź. 
Zmierzyli się w wadze 62kg 
i pojedynek był transmitowany 
w Polsat Sport.

Emocje były ogromne, 
a sama walka toczyła się bar-
dzo intensywnie. Jednak to 
Konrad ze Składowic domi-
nował i kontrolował przebieg 
walki. Ostatecznie jego ręka 

powędrowała w górę z czego 
jest bardzo zadowolony!

- Chciałbym podziękować 
osobom, które się do tego 
przyczyniły, trenerom z klu-
bu MKB Energetyka Lubin 

w szczególności Robertowi 
Milewiczowi oraz Wojcie-
chowi Misiakowi i Włodzi-

mierzowi Zgierskiemu. 
Dziękuję gminie Lubin za 
promocję i sponsorom CB4 

Polskie Konopie, DMP Po-
land, Technika Przetwarza-
nia, Betoniarstwo Franczak, 

PeBeKa, Fundacja BGK, 
dzięki którym mogłem moc-
no przepracować ostatnie 
cztery tygodnie do walki – 
mówi Konrad Czajkowski - 
Dziękuję także menadżerowi 
Rafałowi Biernackiemu, któ-
ry dołożył wiele starań, abym 
mógł zawalczyć, fizjotera-
peucie - Danielowi Gorgo-
niowi, który pomógł mi wyle-
czyć skręconą kostkę w tym 
krótkim okresie, Bartkowi 
Szelidze, rodzicom oraz eki-
pie, która przejechała za 
mną ponad 600 km, żeby 
mnie wspierać z trybun!!! Je-
steście niesamowici. Muszę 
wspomnieć także o firmie 
Extreme Hobby, która bły-
skawicznie zaopatrzyła mnie 
w odzież do walki.

Konrad dziękuje również 
za wszystkie wiadomości i te-
lefony przed i po walce. Mó-
wi, że to motywuje do dalszej 
pracy i że jego marzenia po-
woli się spełniają. Życzymy 
powodzenia i kolejnych wy-
granych! 

Konrad Czajkowski, bokser ze Składowic stoczył swoją drugą zawodową walkę, która zakończyła się zwycięstwem. 
Przypomnijmy, że debiut na zawodowym ringu sprzed kilku miesięcy był remisem

JEGO MARZENIA POWOLI SIĘ SPEŁNIAJĄ 
– WYGRANA ZAWODOWA WALKA
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Hasło krzyżówki z numeru  8/2022 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin 
brzmi: „Buczynka”. Nagrodę otrzymuje Anna Kowalska z Miłoradzic. 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 10 października. Spośród osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana 
zostanie nagroda niespodzianka. Bardzo prosimy o podanie Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu.  Dane 
teleadresowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czy zostaną niezwłocznie usunięte. 

Co to jest? Leży w trawie i nie 
dycha? 
Dwie dychy 

***
Rozmawiają przyjaciele:
- Jak tam przy poniedziałku w 
pracy?
- Stary tyłek w ogniu...
- Tyle pracy?
- Nie hemoroidy... 

***
Gdzie podpisano traktat 
wersalski?
-Na samym dole, pod tekstem. 

***
Tato? - pyta syn- dlaczego ten 
pociąg zakręcowuje?
- Nie mówi się zakręcowuje 
tylko zakręca gałganie!
- Więc dlaczego on zakręca?

- Bo mu się szyny wygły! 
***

- Co robi polski kibic, gdy 
reprezentacja wygrywa 
Mistrzostwo Świata?
- Wyłącza Playstation i idzie 
spać. 

***
- Co powinien w życiu zrobić 
prawdziwy Polak? 

- Spłodzić syna, zbudować 
dom i zasadzić drzewo. 
- A co powinien w życiu zrobić 
prawdziwy Chińczyk? 
- Buty Nike, jeansy Wranglera 
i perfumy Diora. 

***
- Jak się nazywa mnich 
odpowiedzialny za podatki?
- Brat PIT. 

***
- Dlaczego 21 marca to ważny 
dzień w życiu urzędnika?
- Bo wtedy kończy mu się sen 
zimowy, a zaczyna zmęczenie 
wiosenne. 

***
- Czym się różnią muchy od żon? 
- Muchy są upierdliwe tylko 
latem.

***
Na plastyce dzieci miały 
narysować rysunek. Pani 
podchodzi do Jasia i pyta:
- Jasiu czemu nic nie 
narysowałeś? 
- Narysowałem Małysza
- A gdzie on jest ?
- Poleciał... 

Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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