
Ten piękny jubileusz połączono z uroczystym otwarciem 
rozbudowanej remizy. Jednostkę odwiedziło wielu 
znamienitych gości, z komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej i wójtem na czele. Najważniejsi 
tego dnia byli jednak druhowie i druhny, którzy odebrali 
liczne wyróżnienia i odznaczenia. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zimnej Wodzie liczy dziś 51 członków, w tym 
11 kobiet oraz 5 członków honorowych. W Jednostce 
Operacyjno-Technicznej jest 29 członków przeszkolonych, 
ubezpieczonych, z ważnymi badaniami lekarskimi mogącymi 
brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.  Str. 12

PREWENCYJNY 
PLAN DYSTRYBUCJI 
TABLETEK  
JODKU POTASU 

Samorządy z całej Polski zostały 
zobowiązane do opracowania  
planów działań prewencyjnych 
w przypadku wystąpienia 
zdarzenia radiacyjnego. Chodzi 
o to by mieszkańcy gmin mieli 
świadomość gdzie się zgłosić 
w celu otrzymania preparatu. 
 Str. 5

GMINNE OBCHODY 
DNIA EDUKACJI 
NARODOWEJ

- To wyjątkowe święto, ale 
staramy się, żeby trwało ono 
w gminie każdego dnia, dlatego 
codziennie przykładamy bardzo 
dużą wagę do tworzenia jak 
najlepszych warunków do nauki, 
zarówno dzieciom, młodzieży, jak 
i nauczycielom – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt gminy Lubin. 
 Str. 8-9

MEDALE ZA 
DŁUGOLETNIE POŻYCIE 
MAŁŻEŃSKIE 

Pięć par małżeńskich odebrało 
medale przyznane przez 
Prezydenta RP za co najmniej 
50-letni staż małżeński. 
Gratulacje z tego tytułu składał 
jubilatom wójt Tadeusz Kielan 
i jego zastępca Bartosz Chojnacki, 
podczas specjalnej uroczystości. 
Było dużo życzeń, tort i wiele 
wspomnień.  Str. 13
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Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Szklarach 
Górnych zamieniła się 
w krainę szczęśliwości. 
Cała społeczność dokładała 
wszelkich starań, aby czas 
spędzony w szkole był 
przyjemny i miły.
Celem Ogólnopolskiego 
Tygodnia Szczęścia w Szkole 
jest zwrócenie uwagi na 
szczęście i dobrostan oraz 
ich związki z efektami 
kształcenia. Badania 
pokazują, że ludzie 
doświadczający szczęścia 
w szkole i w pracy żyją 
zdrowiej, dłużej, lepiej. 
Poczucie szczęścia sprzyja 
odporności, kreatywności, 
zaangażowaniu, budowaniu 
relacji, przyjaźniom. To 
prawdziwa profilaktyka 
zdrowia psychicznego 
i fizycznego, szczególnie 
w tak trudnym, po-
pandemicznym i wojennym 
czasie.  Str. 11

Całemu tygodniowi przyświecało przesłanie „Nasze szczęście zależy tylko od nas.
Szczęśliwy jest ten, kto potrafi się cieszyć z wszystkiego, co ma.”

TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE 
– ZRÓBMY Z NIEGO CODZIENNOŚĆ! 
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AKTUALNOŚCI

Po mszy zorganizowany 
będzie uroczysty korowód 
historyczny i przemarsz pod 
Obelisk Niepodległości.

Po złożeniu kwiatów, 
czyli ok. godziny 11.30 za-
planowano wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycz-
nych. Wystąpią: Lejdis, 
Siedlecka Nuta, Leśne 
Echo, Zachęta, Osieczanki 
oraz uczniowie ze Szklar 
Górnych.

Przed publicznością za-
prezentuje się także Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Lubin, będzie też go-
rąca wojskowa grochówka 
oraz wiele innych atrakcji.

Nowością w tym roku 
jest konkurs na strój z 
epoki, którego roz-

strzygnięcie i sama pre-
zentacja ubioru odbę-
dzie się właśnie podczas 

obchodów 11 listopada 
w Szklarach Górnych. 
Do zobaczenia!

11 listopada zapraszamy na gminne uroczystości 11 listopada zapraszamy na gminne uroczystości 11 listopada zapraszamy na gminne uroczystości 
W Szklarach Górnych będziemy obchodzić 104 rocznicę odzy-

skania przez Polskę niepodległości. Uroczyste obchody Święta 
Niepodległości Polski zainauguruje msza św. w intencji Ojczyzny 
w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.

Wypłacono 
już prawie 
1,9 miliona 
na dodatki 
węglowe – 
rusza trzecia 
transza
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
sfinalizował już dwie transze przelewów 
dla 630 osób, które złożyły wnioski 
o wypłatę dodatku węglowego. To dane na 
koniec dnia 24 października. Dzień później 
ruszyła wypłata trzeciej transzy, na 
rozpatrzenie czeka jeszcze ok. 700 
wniosków.   
Przypomnijmy, że Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubinie od 17 sierpnia przyjmuje 
wnioski na dodatek węglowy. Pierwsze wypłaty 
miały miejsce 27 września. Wypłacono wtedy 495 
dodatków na kwotę 1 485 000 zł. 3 października 
wypłacono drugą transzę dodatków węglowych 
na kwotę 405 000 zł dla 135 rodzin.    Od 21 
września GOPS przyjmuje wnioski na dodatki dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania 
niektórych źródeł ciepła. Ośrodek rozpoczyna 
wypłaty w trzeciej transzy i do wypłaty jest 468 
dodatków węglowych na kwotę 1 404 000 zł oraz 
170 dodatków dla gospodarstw domowych na 
kwotę 310 500 zł.   Nie wszystkie wnioski 
rozpatrzono pozytywnie. GOPS był zmuszony 
wydać 19 odmów dla  tych osób, które deklarację 
CEEB złożyły po 11 sierpnia 2022r, to wymóg 
ustawowy. Także wnioski na dodatek węglowy 
oraz dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystania niektórych źródeł ciepła, które 
złożono jako kolejne na ten sam adres,  a było ich 
dotychczas 32, zostały pozostawione bez 
rozpoznania. 
Warto dodać, że na rozpatrzenie wniosku 
o dodatek węglowy GOPS ma dwa miesiące, 
natomiast dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystania niektórych źródeł ciepła - miesiąc. 
Aktualnie na rozpatrzenie oczekuje ok. 700 
wniosków.

To ważny społecznie projekt 
łączący w sobie aspekt prozdro-
wotny i edukacyjny. Głównym 
jego celem jest promocja profi-
laktyki raka piersi. Zachęcamy 
wraz z sąsiednimi samorzą-
dowcami - Drogie Panie! ba-
dajcie się, jesteście ważne!

- Popieramy takie akcje, któ-
re zwiększają świadomość. 
Rak piersi może dotyczyć każ-
dego z nas, bowiem kiedy oka-
że się, że kobieta z naszej ro-
dziny lub znajoma zachorowa-
ła i odkryła to zbyt późno,  to 
tragedia dotyka wszystkich. 
Wcześnie wykryty rak piersi 
jest prawie w stu procentach 
wyleczalny, dlatego apelujemy 
do kobiet. Badajcie się! – mó-
wi Bartosz Chojnacki, wice-
wójt gminy Lubin 

Kampania „Jesteś ważna” na 
rzecz walki z rakiem piersi zo-
stała zainicjowana przez Po-
wiat Lubiński trzy lata temu. 
Komunikat jest jasny: „Drogie 
Panie, dbajcie o siebie, badajcie 
się, będziecie zdrowe, szczęśli-
we, będziecie miały czas na rea-
lizację swoich marzeń, czas dla 
rodziny.”  

W ramach kampanii po-
wstała również strona  na fa-
cebooku „jesteś ważna”, na 
której umieszczane są infor-
macje na temat choroby, wska-
zówki, porady dotyczące  do-
stępnych metod badania piersi 
oraz na bieżąco relacjonowane 
są wydarzenia oraz akcje po-
dejmowane przez powiat. Za-
chęcamy do „polubienia” i od-
wiedzin strony.

Gmina Lubin zaangażowała się w kampanię prowadzoną przez Powiat Lubiński, 
której celem jest zachęcenie kobiet do samobadania, profilaktyki i badań 
przesiewowych związanych z rakiem piersi. Mieszkanki gminy Lubin – badajcie się! 
Jesteście ważne!

JESTEŚ WAŻNA! ZACHĘCAMY KOBIETY 
DO PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
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Ksiądz Wojciech Skowron, do 
niedawna Proboszcz Parafii 
Chrystusa Króla w Osieku oraz 
Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin 
zostali  uhonorowani odznakami za 
opiekę nad zabytkami, które przyznał 
im  Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Skromną uroczystość 
i wręczenie odznak  zorganizowano 
tuż przed sesją Rady Gminy.  

Ochrona zabytków i opieka 
nad nim jest zadaniem włas-
nym gminy oraz obowiązkiem 
każdego z właścicieli zabytku. 
Ochrona i opieka to szerokie 
określenie, dzięki czemu, przy-
bierać może różnorodne formy 
i sposoby, w dużej mierze zależ-
ne od kreatywności i zaangażo-
wania ludzi. 

Dokonując w 2020 roku 
swego rodzaju podsumowań 

i refleksji na ten temat - co mia-
ło bezpośredni związek z udzia-
łem w konkursie rozpisanym 
przez Generalnego Konserwa-
tora Zabytków pn. Samorząd 
dla Dziedzictwa, uświadomio-
no sobie, że w naszej gminie 
podejmowanych jest wiele, 
także niestandardowych 
i spektakularnych działań. Ich 
realizacja możliwa jest dzięki 
aktywności ludzi, którzy zaan-

gażowani są w te dzieła. 
Wystąpiono więc do Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego o uhonorowanie 
osób niosących duży wkład 
w ochronę i opiekę nad zabyt-
kami. To zaszczytne wyróżnie-
nie jest nadawane osobom do-
świadczonym w społecznej 
opiece nad dobrami kultury lub 
w działalności konserwator-

skiej. Ustano-
wioną w 1962 r. 
odznakę przy-
znaje się osobom 
prowadzącym 
działalność m.in. 
w zakresie utrzy-
mywania dóbr kul-
tury zgodnie z zasada-
mi opieki nad zabytka-
mi, przeciwdziałania zagro-

żeniom dóbr kultury czy popu-
laryzacji zagadnień związa-
nych z działalnością konserwa-
torską.

Na wniosek wójta, za osiąg-
nięcia  i zasługi księdza Woj-
ciecha Skowrona minister 
przyznał mu srebrną Odznakę 
za Opiekę Nad Zabytkami.

Także Rada Gminy Lubin 
wystąpiła do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
o stosowne uhonorowanie Ta-
deusza Kielana - wójta gminy 

Lubin za działania na rzecz 
opieki nad zabytkami.

- Jest mi bardzo miło, że 
doceniono i zauważono moje 
starania i wszystkich pra-
cowników Urzędu Gminy 
w tym zakresie.  Cieszę się, 
że naszą gminę stać na to, by 
rokrocznie przeznaczać  po 
około pół miliona złotych na 
opiekę nad zabytkami. To też 
zasługa radnych, którzy po-
pierają moje wnioski w tym 
zakresie – mówił wójt Tade-
usz Kielan.

- Od zawsze uczono mnie, że 
jak się coś zaczyna, to trze-

ba to robić bardzo do-
brze, dlatego tak 

bardzo zaangażo-
wałem się 

w przywróce-
nie świetno-
ści między 
innymi koś-
cioła 
w Osieku. 
Dziękuję za 

to wyróżnie-
nie – mówił 

ks. Wojciech 
Skowron, który 

jest dzisiaj pro-
boszczem w jednej 

z parafii w Lubinie.   

KSIĄDZ WOJCIECH 
SKOWRON z chwilą 
objęcia w 2012 
stanowiska Proboszcza 
Parafii Chrystusa Króla  
w Osieku przystąpił do 
kompleksowego programu 
odnowy i konserwacji 
zabytków pozostających 
w zasobach parafii. Realizowane przez księdza 
działania, aż do zakończenia posługi w 2020 r. 
obejmowały remonty zabytkowych obiektów oraz 
renowację zabytków ruchomych stanowiących ich 
wyposażenie. Podejmował liczne i skuteczne 
starania, dzięki czemu skala i zasięg prac są okazałe 
i warte podkreślenia. 
W roku 2013 przy wsparciu Fundacji Polska Miedź 
dopiął pierwszego zamierzonego celu i wykonał 
nowe posadzki w kościele Parafialnym pw. Chrystusa 
Króla w Osieku. W latach 2013/2014 pozyskując 
wsparcie zewnętrzne Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego i gminy Lubin 
przeprowadził prace konserwatorskie XVIII 
wiecznego barokowego ołtarza w kościele filialnym 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pieszkowie.
Ksiądz Wojciech Skowron bez wątpienia jest estetą 
dbającym o wszystko co go otacza, również o okolice 
podległych mu świątyń. Przykładem na to jest m.in. 
przygotowanie w 2015r. projektu i wykonanie nowej 
szaty roślinnej przy kościele parafialnym w Osieku, 
czy wymiana elewacji wraz ociepleniem domu 
parafialnego posadowionego w sąsiedztwie świątyni 
w Osieku. 
Wyjątkowym przedsięwzięciem ks. Wojciecha 
Skowrona było odtworzenie ołtarza, który po pięciu 
wiekach – w formie wiernej kopii – powrócił do 
miejscowego kościoła pod wezwaniem Chrystusa 
Króla w Osieku. Oryginał XV-wiecznego „Tryptyku 
Świętych Dziewic” znajduje się w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. 
W 2015 roku wydobył na światło dzienne barokowy 
sarkofag Marien Katharinen von Bibra stanowiący 
dzieło XVIII wiecznej kamiennej plastyki sepulkralnej. 
Znajduje się on w przesklepionym pomieszczeniu 

kościoła parafialnego w Osieku. 
W latach 2016/2019 ks. proboszcz przeprowadził 
renowację wraz z kompleksową wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej w obiektach sakralnych 
w Pieszkowie i w Osieku. W 2018 r. wymienił ławki 
w kościele parafialnym w Osieku a w 2020 roku 
zakupił do tej świątyni zabytkowe organy 
i przeprowadził ich renowację.
Warto też wspomnieć, że w obiekcie kościoła 
w Osieku zaaranżował kaplicę św. Barbary, w której 
wyeksponował historyczne przedmioty. W specjalnie 
do tego przygotowanych gablotach, umieszczone 
zostały m.in. świeczniki i lichtarze z przełomu XVII 
i XVIII wieku. Ekspozycje skomponował z historią 
miejscowości oraz mieszkańców, zaprezentowaną na 
wystawie fotografii. 
W tejże kaplicy ksiądz proboszcz utworzył też miejsce 
pamięci ważnej postaci historycznej pochodzącej 
z Osieka - Daniela Caspara Schwenckfeld von Ossig 
teologa, kaznodziei, pisarza, myśliciela, a przede 
wszystkim reformatora religii protestanckiej i twórcy 
grupy wyznaniowej szwenkfeldystów. Znajduje się 
tam wiele jego oryginalnych dzieł z XVI wieku oraz 
pamiątek przekazywanych przez Zrzeszenie 
Schwenckfeldystów z Pensylwanii. 
Wiele podjętych przez ks. Wojciecha Skowrona dzieł 
natury materialnej i duchowej oraz profesjonalizm 
towarzyszący realizacji każdego, nawet 
najmniejszego przedsięwzięcia będzie służył 
wspólnemu dobru i pozostanie materialnymi 
duchowym świadectwem dla wielu pokoleń.

TADEUSZ KIELAN 
od 2014 r., czyli wyboru 
na wójta gminy Lubin, 
kładzie ogromny nacisk 
na dbałość 
o dziedzictwo kulturowe 
i konsekwentne realizuje 
założenia Programu Opieki 
nad Zabytkami Gminy Lubin, który obejmuje ochronę 
i opiekę nad zabytkami bardzo kompleksowo. 
Działania wójta znalazły uznanie i w 2020 r. gmina 
Lubin otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim 

konkursie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków  
„Samorząd dla Dziedzictwa” za działania na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego.
Zauważono różnorodność działań podejmowanych 
przez wójta na rzecz ochrony i popularyzacji wiedzy 
o zabytkach. Działaniem systemowym 
i komplementarnym jest realizacja zadań 
pomocowych dla właścicieli lub posiadaczy obiektów 
zabytkowych, gmina Lubin corocznie przeznacza 
kilkaset tysięcy złotych na ten cel, udzielając 
wsparcia w postaci dotacji.
Dla wójta ratowanie dziedzictwa, przywracanie 
historii i pamięci to proces, który wydaje się być 
oczywistością. Wójt kładzie szczególny nacisk na 
dbałość o zabytki będące własnością gminy Lubin, są 
to głównie zabytkowe parki i cmentarze. 
W 2020 r. został zagospodarowany zabytkowy teren 
pocmentarny w Osieku w kierunku parkowym. Na 
rozległym terenie powstał ogólnodostępny park, 
zadbano również o istniejący cenny starodrzew 
i pozostałości dawnych nagrobków, utworzone 
zostało lapidarium. Przywrócono świetność parkom 
krajobrazowym w Gorzelinie, Miłoradzicach, 
Siedlcach oraz w Raszowej, dla których w 2016 r. 
wydano przewodniki przyrodnicze. Mają one 
dodatkowy walor edukacyjny, ponieważ każdy z tych 
obiektów posiada dobrze opisaną ścieżkę 
przyrodniczą.
Na wniosek wójta w 2016 roku przyjęto uchwałą 
Rady Gminy Lubin „Lokalny Program Rewitalizacji dla 
Gminy Lubin”. W ramach programu rozpoczęto 
realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego 
parku w Niemstowie”, który uzyskał dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dużym przedsięwzięciem przeprowadzonym w 2018 
r. była rewaloryzacja zabytkowej fosy w Raszowej. 
Fosa jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale służy 
przede wszystkim mieszkańcom i wykorzystywana 
jest do organizacji Gminnych Zawodów Kajakowych, 
które również zainicjował wójt gminy Lubin.
W zakresie edukacji, promocji i popularyzowania 
dziedzictwa kulturalnego od 2017 r. gmina Lubin 

wydaje rokrocznie monografie miejscowości z terenu 
gminy obrazujące historyczne i współczesne dzieje 
sołectw. Do dzisiaj wydano 20 opracowań, dwie 
kolejne publikacje są w trakcie realizacji. 
W 2019 r. przygotowano pierwszą gminną grę 
terenową Tropami Historii w Szklarach Górnych. 
Quest prowadzi przez Szklary Górne, prezentując 
najciekawsze zakątki związane z historią 
miejscowości. W następnych latach powstały kolejne 
historyczne gry terenowe w Chróstniku, Osieku 
i Krzeczynie Wielkim.
Wiedzę na temat zabytków, historii 
poszczególnych miejscowości popularyzuje się 
podczas szeregu rożnych działań sportowych, 
kulturalnych, a nawet spotkań w ramach 
partnerstwa międzynarodowego. Od roku 2016 
z inicjatywy Tadeusza Kielana organizowany jest 
Gminny Rajd Rowerowy, którego uwieńczeniem 
jest uzyskanie odpowiednio brązowej, srebrnej lub 
złotej odznaki „Znam Gminę Lubin”. 
Pod koniec 2018 r. powstała niezwykła wystawa 
Gmina Lubin - wczoraj i dziś zainicjowana przez wójta 
Tadeusza Kielana, który zachęcił mieszkańców gminy 
do przekazania pamiątek. Wielu mieszkańców 
odpowiedziało na apel ocalenia śladów przeszłości, 
stając się współautorami projektu, zachowującego 
dziedzictwo przodków i będącego opowieścią 
o losach ludzi przesiedlonych na Ziemie Zachodnie. 
Wielką pasją Wójta Kielana jest m.in. rzeźbienie 
i tworzenie różnych eksponatów z drewna 
nawiązujących do historycznych przedmiotów 
i narzędzi używanych dawniej. Wójt przekazał na 
wystawę wiele własnoręcznie wykonanych 
przedmiotów. Dotychczas w akcji ocalenia od 
zapomnienia przedmiotów użytkowych i maszyn 
rolniczych zgromadzono ponad 1000 eksponatów 
i wciąż przekazywane są nowe. 
W 2019 r. za namową wójta zorganizowano szkolny 
Konkurs Wiedzy o Zabytkach Gminy Lubin. Uczniowie 
wykazali się doskonałą wiedzą na temat historii 
i przygotowali pieczołowicie wykonane makiety 
regionalnych perełek architektonicznych. 
Zainspirowały one wójta do zorganizowania kolejnej 
wystawy Zabytki Gminy Lubin.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA 
ODZNAK ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI 

Kościół pod wezwaniem Chrystusa 
Króla w Osieku

  DOKONANIA ODZNACZONYCH I WYRÓŻNIONYCH ZA ZAANGAŻOWANIE W RATOWANIE NASZEGO DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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Zbiórka nakrętek w akcji 
charytatywno – ekologicznej

Zachęcamy wszystkim mieszkańców 
gminy Lubin do przyłączenia się do ak-
cji organizowanej z inicjatywy  miesz-
kańców Chróstnika. Wystarczy zbierać 
plastikowe nakrętki, a dzięki temu psia-
ki z pobliskich schronisk będą miały 
karmę.

Każda chętna osoba może się przyłączyć 
do tej akcji. Ta inicjatywa ma wiele zalet: 
nic nie kosztuje, ratuje środowisko i co 
najważniejsze - pomaga potrzebującym! 

- Wspólnymi siłami możemy zebrać to-
ny nakrętek, z których dochód zostanie 
przeznaczony na pomoc zwierzętom z po-
bliskich schronisk. Każdego dnia wyrzu-
camy do kosza nakrętki, które mogą wiele 
zmienić – mówi z entuzjazmem Zbigniew 
Kościelny z Chróstnika, inicjator akcji.

Jak pomagać? Wystarczy zbierać plasti-
kowe nakrętki po napojach, mleku, z pły-
nów, szamponów itp. Można je dostarczyć 
do wyznaczonego punktu – to Roko Roko 
Chróstnik 54e lub zadzwonić pod numer 
telefonu 663 923 229 i organizatorzy je 
odbiorą.

 - W naszą akcje zaangażowało się już 
wiele osób – mówi Zbigniew Kościelny. – 
Pomaga nam Komenda Policji w Lubinie, 
szkoła podstawowa w Chocianowie, basen 
miejski w Chojnowie, Stowarzyszenie 
Grzybowa Góra, sołtys Chróstnika, która 

udostępniła nam serduszka do zbierania 
nakrętek. W akcję zaangażowało się całe 
sołectwo, a możemy w ten sposób zintegro-
wać również całą gminę. Inicjatywę popiera 
wójt Tadeusz Kielan i Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Warto zachęcić do zbierania nakrętek 
znajomych, rodzinę, sąsiadów i pomóc zwie-
rzętom przetrwać zimę. Nie czekaj zatem i 
Pomóż! Akcja będzie  trwała do 10 grudnia.  

Nakrętki
zbieramy,

Ra
ze

m możemy więcej!

psiakom
pomagamy!

Chcesz pomóc zwierzakom 
z pobliskich schronisk? 

NNIIEE WWYYRRZZUUCAJ NAKRĘTEK!NIE WYRZUCAJ NAKRĘTEK!
  

ZBIERAJ!
 

  ODKRĘCAJ!OOOODDDDKKKKRRRRĘĘĘĘCCCCAAAAJAJAJJJ!!!!ODKRĘCAJ!
 ZZBBIIEERRAAJJ!!ZZZZZZZZBBBBBBBBIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAAJJJJJJJJ!!!!!!!!ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MMY KUPIMY KARMĘ!MMMMMMMMYYYY KKKKUUUUUUUUPPPPIIIIMMMMYYYY KKKKAAAARRRRMMMMĘĘĘĘ!!!!MY KUPIMY KARMĘ!

Gmina Lubin informuje, że na podstawie 
złożonego wniosku do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Lubin w 2022 r.” finansowanego w ramach 
Programu priorytetowego Narodowego Fun-
duszu „Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pn.: Ogólnopolski program finanso-
wania usuwania wyrobów zawierających az-
best” uzyskała dofinansowanie w formie dota-
cji.

W wyniku realizacji zadania polegające-
go na usuwaniu wyrobów zawierających az-

best z nieruchomości położonych na terenie 
gminy Lubin wykonano demontaż i całko-
wite usunięcie wyrobów zawierających az-
best wraz z unieszkodliwieniem z 20 posesji 
położonych na terenie Gminy Lubin w ilości 
37,247 Mg.

Całkowity koszt realizacji zadania wy-
niósł 28 945,67 zł, w tym kwota dofinanso-
wania stanowi 40 % kosztów kwalifikowa-
nych zadania, tj. 10 115,05 złotych. 

W tym roku usunięto azbest
z 20  posesji na terenie gminy  

Gmina kupiła 33 lampy bak-
teriobójcze przepływowe Asep-
tor ASB 255 MC za łączną kwo-
tę 80 546,73 zł. Są one wyposa-
żone w promienniki UV-C. Pro-
mieniowanie UV-C nieodwra-
calnie dezaktywuje wszystkie 
wirusy (w tym SARS-CoV-2), 
bakterie, grzyby, pleśnie oraz 
wszelkie inne drobnoustroje. 
Zakupione lampy łączą w sobie 
najważniejsze cechy przepływo-
wych lamp UV-C i są bezpiecz-
ne dla ludzi.

Moc promieniowania UVC 
jest bezwzględna dla wszel-
kich drobnoustrojów. W trak-
cie pracy ciągłej po 2 godzi-
nach następuje likwidacja do 
89% patogenów, po 6 godzi-
nach do 97 %. Wyjątkowo ci-
cha praca urządzenia zapew-
nia komfort użytkowania (po-
niżej 20 dB). 

W dobie pandemii CO-
VID-19 przepływowe lampy 
UV-C okazały się być skutecz-
nym i szeroko stosowanym 
rozwiązaniem. Liczymy, że ich 
działanie wpłynie korzystnie 
na zdrowie osób korzystają-
cych z gminnych obiektów. 
Lampy są już przekazane do 
konkretnych placówek:
 4 szt. otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Krzeczynie 
Wielkim
 1 szt. otrzymał Klub Dzie-
cięcy w Krzeczynie Wielkim
 2 szt. otrzymało Przedszko-
le w Raszówce
 4 szt. otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Raszówce
 2 szt. otrzymało Przedszko-
le w Raszówce oddział za-
miejscowy 
 1 szt. otrzymała Szkoła Fi-
lialna w Osieku

 4 szt. otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Siedlcach
 4 szt. otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Niemstowie
 4 szt. otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Szklarach Gór-
nych
 7 szt. otrzymał Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin na 
wyposażenie świetlic
W ramach pozyskanych od 

miedziowego holdingu środ-
ków gmina kupiła również in-
teraktywne pomoce dydaktycz-
ne w postaci „magicznych dy-
wanów” FlySky 2.0. Funkcjo-
nalność tych urządzeń umożli-
wia szerokie spektrum zasto-
sowań w każdym pomieszcze-
niu na jasnym i jednolitym 
podłożu lub na dedykowanych 
matach. Uczeń za pomocą ru-
chów rąk lub nóg bierze udział 
w zabawie. Zaletą tej pomocy 

edukacyjnej jest niezwykła ła-
twość obsługi wyłącznie za po-
mocą pilota zdalnego sterowa-
nia - z zasadą obsługi podobną 
do domowego telewizora. 
Obraz wyświetlany na podło-
dze tworzy wirtualny „magicz-
ny dywan”, na którym dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz 
szkolnym przeżywają wspania-
łe przygody, począwszy od gier 
i zabaw ruchowych, po eduka-
cję poznawczą ze wszystkich 
dziedzin wiedzy. 

Łącznie zakupiono 6 takich 
pomocy dydaktycznych wraz z 
matami i oprogramowaniem do 
nauki matematyki dla szkół. 
Koszt zakupu urządzeń wyniósł 
74 453,25 zł.  Są one montowa-
ne w szkołach i przedszkolu. 
Nowy sprzęt przekazano do:
 projektor, mata przekazane 
do Przedszkola w Raszówce

 projektor, mata, aplikacja 
przekazane do Szkoły Pod-
stawowej w Krzeczynie 
Wielkim
 projektor, mata, aplikacja 
przekazane do Szkoły Filial-
nej w Osieku
 projektor, mata, aplikacja 
przekazane do Szkoły Pod-
stawowej w Siedlcach
 projektor, mata, aplikacja 
przekazane do Szkoły Pod-
stawowej w Niemstowie
 projektor, mata, aplikacja 
przekazane do Szkoły Pod-
stawowej w Szklarach Gór-
nych
Takie magiczne dywany 

mają bardzo dużo zalet, prze-
de wszystkim rozwijają dużą 
motorykę, wykorzystując róż-
norodność ćwiczeń rucho-
wych i wpływają pozytywnie 
na interakcje między dziećmi. 

Zakupy były możliwe dzięki darowiźnie, którą nasza gmina pozyskała na ten cel od KGHM Polska Miedź SA 

Gminne placówki oświatowe i świetlice wyposażono w lampy 
bakteriobójcze i wirusobójcze, które zapewnią komfort zdrowotny 
dzieciom, uczniom, nauczycielom i osobom korzystającym z tych obiektów. 
Do szkół i przedszkoli kupiono także nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

INTERAKTYWNE 
POMOCE ORAZ LAMPY 
BAKTERIOBÓJCZE DLA SZKÓŁ 
I PRZEDSZKOLI 
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Samorządowcy z subre-
gionu legnicko-głogowskie-
go zrzeszeni formalnie 
w porozumieniu pod nazwą 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Legnicko-Glo-
gowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego, zadeklarowali 
oficjalnie chęć przedłużenia 
porozumienia. Ma to zwią-
zek z opóźnieniami w spra-
wie unijnych funduszy dla 
naszego województwa.

W styczniu 2020 roku De-
klarację o Współpracy - po-
przedzającej utworzenie ZIT 
Legnicko-Głogowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego, pod-

pisało 31 prezydentów, sta-
rostów , burmistrzów i wój-
tów z naszego  terenu. Lide-
rem tego porozumienia jest 
Legnica. Mottem przewod-
nim powstania ZIT było za-
dbanie o interesy samorzą-
dów w kolejnej alokacji środ-
ków, w szczególności unij-
nych. 

Dziś to grono samorzą-
dowców liczy już 33 człon-
ków a w niedalekiej przyszło-
ści dołączy do niego gmina 
Męcinka i powiat głogowski.

Z uwagi na brak zatwier-
dzonego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego  Woje-
wództwa Dolnośląskiego - 

Fundusze Europejskie dla 
Dolnego Śląska 2021-2027 
(FEDŚ 2021-2027) oraz brak 
możliwości wydania opinii 
przez Instytucję Zarządzają-
cą RPO WD dla projektu 

Strategii Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Leg-
nicko – Głogowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego na lata 
2021-2027, w celu kontynuo-
wania prac nad tym porozu-

mieniem konieczne stało się 
przedłużenie ich terminu do 
30 grudnia tego roku i anek-
towanie porozumienia.

Ze względu na duża liczeb-
ność stron tego dokumentu pod-
pisywanie aneksów organizowa-
no  na przestrzeni kilku dni w kil-
ku urzędach naszego regionu. 

Przypomnijmy, że gmina 
Lubin ubiega się w ramach 
ZIT-u o pieniądze na realizację 
czterech dużych przedsięwzięć

- To przede wszystkim 
kompleksowa termomoder-
nizacja obiektów użyteczno-
ści publicznej oraz gmin-
nych budynków mieszkal-
nych oraz rozwój sieci dróg 

rowerowych na terenie gmi-
ny, ale również budowa in-
frastruktury transportu 
publicznego Raszówce. 
Chcemy tam stworzyć miej-
sce pod hasłem 
„Park&Ride”, czyli zostaw 
auto i jedź pociągiem – mó-
wi Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin.

Gmina chce też zrealizo-
wać duży projekt związany 
z promowaniem i ochroną 
materialnego dziedzictwa 
kulturowego. W Księgini-
cach planuje się zorganizo-
wać centrum wystawienni-
cze dolnośląskiego dziedzi-
ctwa kulturowego.   

Aneksowanie porozumienia w sprawie ZIT 

Na polecenie administracji rządowe 
samorządy z całej Polski zostały 
zobowiązane do opracowania  planów 
działań prewencyjnych w przypadku 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 
Chodzi o to by mieszkańcy gmin mieli 
świadomość gdzie się zgłosić w celu 
otrzymania preparatu.

Z otrzymywanych informa-
cji z administracji rządowej, 
wynika, że ryzyko wystąpienia 
zdarzenia radiacyjnego jest 
minimalne. Jednak należy się 
do niego wcześniej przygoto-
wać.

Podejmowane działania to 
standardowa procedura, prze-
widziana w przepisach prawa 
i stosowana na wypadek wy-
stąpienia ewentualnego za-
grożenia radiacyjnego. Jedno-
cześnie informujemy, że 
w obecnej chwili takie zagro-
żenie nie występuje, a sytuacja 
jest na bieżąco monitorowana 
przez Państwową Agencję 
Atomistyki.

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji in-
formuje , że służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo 
państwa są w ciągłej gotowo-
ści, a odpowiednia ilość jodku 
potasu jest zabezpieczona dla 
każdego obywatela.

Prosimy o systematyczne 
zapoznawanie się z bieżącą sy-
tuacją radiacyjną, a w przy-
padku uruchomienia proce-
dury wydawania preparatów 
o stosowanie się do wskazó-
wek i zaleceń ogłaszanych 
w ogólnopolskich, lokalnych 
mediach oraz stronie interne-
towej gminy i w mediach spo-
łecznościowych.

W przypadku wystąpienia 
zagrożenia, akcją dystrybucji 
preparatów stabilnego jodku 
potasu zostaną objęci miesz-
kańcy do 60-tego roku życia, 

wynika to ze względów me-
dycznych. Odpowiednie pre-
paraty są już w dyspozycji 
Urzędu Gminy.

Jeśli dojdzie do zdarzenia 
radiacyjnego będzie ono ko-
munikowane w mediach , a po 
wydaniu zarządzenia Woje-
wody Dolnośląskiego lub Pre-
zesa Rady Ministrów , także 
za pośrednictwem mediów lo-
kalnych z określeniem rozpo-
częcia wydawania preparatów 
na terenie gminy Lubin.

Pamiętajmy! Przyjmowanie 
preparatu jodku potasu, w sy-
tuacji, gdy nie występuje za-
grożenie nie uchroni przed 
ewentualnymi skutkami kata-
strofy radiacyjnej w przyszło-
ści, a może doprowadzić do 
wielu szkodliwych dla zdrowia 
konsekwencji.

W razie wątpliwości przed 
przyjęciem preparatu najle-
piej zasięgnąć opinii swojego 
lekarza pierwszego kontaktu 
(tarczyca)

Gmina Lubin realizuje nie-
zbędne działania  związane 

z dystrybucją tabletek za-
wierających jodek po-

tasu na wypadek wy-
stąpienia zagrożenia 
radiacyjnego. Ich wy-
danie mieszkańcom 
nastąpi  tylko i wyłącz-

nie w wypadku przej-
ścia przez nasz kraj 

chmury radioaktywnej. 
Podajemy do publicznej 

wiadomości wykaz punktów 
dystrybucji tabletek jodku po-
tasu na terenie gminy Lubin , 
w zależności od miejsca za-
mieszkania: 

SOŁTYSI GMINY LUBIN:
 Buczynka 13
 Bukowna 5
 Chróstnik 2
 Czerniec 46
 Dąbrowa Górna 15
 Gogołowice 51a
 Gola 19
 Gorzelin 42
 Gorzyca 50a
 Karczowiska ul Cedrowa 16
 Kłopotów 7
 Krzeczyn Mały 32c
 Krzeczyn Wielki, 
ul. Rubinowa 11
 Księginice 12/1

 Lisiec 30a
 Miłoradzice 58
 Miłosna 9
 Miroszowice 
ul. Pałacowa 42
 Niemstów 111b
 Obora, ul. Malinowa 23
 Osiek, ul. Spokojna 18
 Pieszków 24a
 Raszowa 44
 Raszowa Mała 1b
 Raszówka, ul. Lipowa 2
 Siedlce 55
 Składowice 3a
 Szklary Górne,
 ul. Szafirowa 14
 Ustronie 2b
 Wiercień 60
 Zimna Woda 46a

Dystrybucją table-
tek na terenie 
gminy Lubin 
zajmować się 
będzie 
Ochotnicza   
Straż   Po-

żarna, która dostarczy je także 
do gminnych szkół w godzi-
nach ich pracy w Niemstowie , 
Osieku , Raszówce , Szkla-
rach Górnych, Krzeczynie 
Wielkim i Siedlcach.

W przypadku gdyby zagro-
żenie radiacyjne miało miej-
sce w godzinach nocnych 
strażacy OSP gminy Lubin 
będą dostarczać tabletki jod-
ku potasu bezpośrednio do  
domów mieszkańców. 

PREWENCYJNY PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK 
JODKU POTASU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIN 

Lp Opis grupy ryzyka Dawka 
jednorazowa

Ilość tabletek jodku potasu 
w pojedynczej dawce Stosowanie tabletek jodku potasu

1. Noworodki i niemowlęta
młodsze niż 1 miesiąc 12,5 mg ¼ tabletki

= 12,5 mg jodu

¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do 
podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub 

niemowlakowi

2. Dzieci od miesiąca do 3 lat 25 mg ½ tabletki
= 25 mg jodu

½ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do 
podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku

3. Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg 1 tabletka
= 50 mg jodu

Tabletkę należy połknąć i powić wodą lub innym chłodnym 
napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego 

napoju

4. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat 100 mg 2 tabletki
= 100 mg jodu

Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym 
napojem

5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią 
(każdy wiek) 100 mg 2 tabletki

= 100 mg jodu
Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym 

napojem

DAWKOWANIE TABLETEK JODKU POTASU WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH

 W przypadku wydawania jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki) będzie 
wydana cała tabletka, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku, gdy rodzic/
opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy przeznaczyć jedną tabletkę na dwoje dzieci.

Składowice 3a
Szklary Górne,
 ul. Szafirowa 14
Ustronie 2b
Wiercień 60
Zimna Woda 46a

Dystrybucją table-
tek na terenie 
gminy Lubin 
zajmować się 

Ochotnicza   
Straż   Po-
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Remonty 
w szkołach

W czasie wakacji w budynkach  oświatowych realizowanych jest wiele 
drobnych inwestycji, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Oto one: 
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie 
zmodernizowano kuchnię i jadalnię w związku z realizacją projektu „Posiłek 
w domu i w szkole”. Wymieniono na nowe płytki w kuchni, zmontowano 
nowe okno, zmodernizowano instalację wodno - kanalizacyjną oraz 
odmalowano jadalnię, która ma nowe meble. Pozyskana dotacja na ten cel 
to kwota 19 748 zł,  środki własne 4943,40 zł.
Warto dodać, że przed nowym rokiem szkolnym 2022/2023 pomalowana 
została również sala przedszkolna w Osieku – to placówka filialna szkoły 
w Niemstowie.
W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach udało się 
pomalować  trzy pomieszczenia: salę lekcyjną, gabinet pedagoga i  
archiwum.  Wyremontowano również schody wejściowe.   Kupiono także 
szafki,  4 laptopy,  drukarkę  oraz artykuły biurowe  na łączną kwotę 
17.303,45 zł. 
W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 
także wykonano drobne prace remontowe:
  uzupełnienie brakującej płytki klinkierowej przy wejściach do szkoły,
  malowanie barierek zabezpieczających przed wejściem do szkoły,
  uzupełnienie brakujących płytek przy wejściu
  Kupiono też  cztery zestawy- ławki + krzesełka. 
W Krzeczynie Wielkim w  Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w związku z przygotowaniem do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2022/2023 zostały poczynione następujące inwestycje/
modernizacje:
  w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” :   wymiana sprzętu 

gastronomicznego w kuchni (nowe wyposażenie gastronomiczne),  
pomalowanie ścian w stołówce. Szkoła pozyskała dotację w 
wysokości 80 000 zł, a z własnego budżetu na realizację tego 
przedsięwzięcia przeznaczyła kwotę 20 000 zł.

  wymiana podłogi w bibliotece (panele), pomalowanie ścian
  odświeżenie dwóch sal lekcyjnych (pomalowanie ścian) : sala punktu 

przedszkolnego oraz sala języka polskiego
  zamontowanie w trzech salach lekcyjnych listew ochronnych na 

ścianę (tzw. odbojnice ścienne).
W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce dokonano:
  modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej -  15 375 zł;
   zakupu komputera, drukarki do biblioteki szkolnej oraz farb i artykułów 

malarskich do odświeżenia pomieszczenia biblioteki 3 742,67 zł;
  kupiono mebelki, ławki i krzesełka do nowo utworzonego Oddziału 

Przedszkolnego 11 452,82 zł;
  obudowano grzejniki za kwotę 3 321,00 zł.

Formalnym odbiorem technicz-
nym zakończono realizację bar-
dzo długo oczekiwanej inwestycji 
w Krzeczynie Wielkim, czyli budo-
wę drogi gminnej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą. Zadanie 
było dofinansowane w ramach 
Rządowego Programu Rozwoju 
Dróg

Ta inwestycja rozpoczęła się 
w grudniu ubiegłego roku i zgodnie 
z umową zakończyła się  w paździer-
niku. Zakres prac obejmował wyko-
nanie:
  jezdni o nawierzchni bitumicznej, 
o łącznej długości ok 720 m
 utwardzenia poboczy kruszywem 
łamanym

 budowę rowu odparowującego 
o dł. ok.425 m
 budowę systemu odwodnienia 
w postaci wpustów ulicznych po-
łączonych ze studniami chłonny-
mi
 usunięcie kolizji z napowietrzną 
linią energetyczną nN i SN
 usunięcie kolizji z siecią teletech-
niczną
 zabezpieczenie istniejącej sieci 
gazowej dn 200
 wprowadzenie docelowej organi-
zacji ruchu 
W ramach inwestycji powstała tak-

że linia oświetlenia ulicznego, na któ-
rą składają się 22 punkty świetlne. 
Wzdłuż drogi powstał także kanał 
technologiczny o długości ok.460 m.

Przypomnijmy, że opracowanie 
dokumentacji projektowej zlecono 
już w 2017 roku, a pozwolenie na 
budowę otrzymano na podstawie 
specustawy drogowej o szczegól-
nych zasadach przygotowania i rea-
lizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Ustawa pozwoliła na 
przejęcie gruntów od prywatnych 
właścicieli a w szczególności Nad-
leśnictwa Legnica.  

Mieszkańcy Krzeczyna Wielkiego 
mają nową gminną drogę  

Wartość  umowy opiewała na  2 434 
909,87 zł. Zadanie realizowane zostało 
przy udziale środków zewnętrznych 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie 1.589.566 zł. 

Boisko wyposażono w nie-
zbędny sprzęt sportowy tj.: 
stojaki koszy do koszykówki, 
bramki do piłki ręcznej oraz 
słupki do gry w tenisa ziem-
nego.  W ramach prac wyko-
nano również opaskę z kost-
ki betonowej  wokół płyty 

boiska, ogrodzenie oraz pił-
kochwyty.

Celem projektu  „Przebu-
dowa boiska wielofunkcyjne-
go na terenie sportowo- re-
kreacyjnym w miejscowości 
Szklary Górne w Gminie Lu-
bin” było wzmocnienie kapi-

tału społecznego mieszkań-
ców Gminy Lubin poprzez 
ich aktywizację w dziedzinie 
sportu i rekreacji, z wykorzy-
staniem zmodernizowanego 
obiektu sportowo - rekrea-
cyjnego w miejscowości 
Szklary Górne.

 

W Szklarach Górnych zakończyły się prace związane z  przebudową boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo-rekreacyjnym

MAMY KOLEJNE NOWOCZESNE, 
WIELOFUNKCYJNE BOISKO! 
Inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej o  wymiarach 32,00 m  x 14,70 m. z przeznaczeniem do gry 
w piłkę ręczną,  koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata  2014-2020

Całkowita wartość operacji wynosi  299 443,23 w tym:
dofinansowanie z Unii Europejskiej 190 535,00 zł (63,63% wartości zadania),

udział własny gminy 108 908,23 zł

WARTO PRZYPOMNIEĆ, ŻE TAKIE NOWOCZESNE BOISKA SĄ RÓWNIEŻ 
W  TYCH SOŁECTWACH: PIESZKÓW, CZERNIEC, SKŁADOWICE, MIŁOSNA, 
KARCZOWISKA, LISIEC, WIERCIEŃ, ZIMNA WODA, MIROSZOWICE, SIEDLCE 
-PRZY SZKOLE, KRZECZYN WIELKI - PRZY SZKOLE, CHRÓSTNIK, GORZELIN, 
OSIEK, RASZÓWKA - PRZY SZKOLE.  
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Dzięki zmianie uchwały 
dotyczącej przyznawania 
stypendiów możliwe będzie 
teraz  między innymi  wyra-
żenie przez wójta zgody na 
przywrócenie terminu dla 
wniosków złożonych po ter-
minie, w przypadku gdy nie 
został zachowany i nie bę-
dzie to wynikało  to z okolicz-
ności zawonionych przez 
wnioskodawcę. 

Rani przyjęli uchwałę 
w sprawie nadania nazw ulic: 
Jaspisowa, Kryształowa, Kal-
cytowa, Kwarcowa, Opalo-
wa, Pirytowa we wsi Krze-
czyn Wielki.

Największe zmiany doty-
czyły tegorocznego budżetu. 

Zwiększono plan dochodów 
oraz plan wydatków 
o 15.475.868,22 zł.

Najistotniejsze zmiany to 
m.in.: zmniejszenie progno-
zy wpływów z podatku od 
czynności cywilnoprawnych, 
zwiększenie wpływów 
z opłat, zwiększenie planu 
części oświatowej subwencji 
ogólnej i  wprowadzenie 
środków na realizację wypłat 
dodatku węglowego.

W zakresie wydatków bie-
żących główne zmiany to: 
wprowadzenie środków bu-
dowę szybkich sieci teleko-
munikacyjnych na obszarze 
gminy, wydzielenie środków 
dla PSP na dofinansowanie 

do zakupu sprzętu i  na wy-
datki związane z utrzyma-
niem gotowości bojowej OSP.  

Zdecydowano również 
o zwiększeniu dotacji pod-
miotowych dla instytucji kul-
tury. Ośrodek Kultury Gmi-
ny Lubin otrzyma 50 tysięcy, 
Gminna Biblioteka Publicz-
na 70 tysięcy.

W zakresie  wydatków  ma-
jątkowych zmniejszono kwo-
ty zakończonego zadania  do-
tyczącego uporządkowania 
gospodarki ściekowej 
w Chróstniku oraz zwiększo-
no  środki na rozbudowę 
oświetlenia – konkretnie 
w Gorzycy. Wprowadzono 
również zadanie dotyczącego 

budowy  ścieżki rowerowej na 
odcinku Obora - Szklary Gór-
ne. Zadanie to jest kontynua-
cją wykonanej w poprzednich 
latach ścieżki od Obory do 
Szklar Górnych. Obecnie ma 
być budowany odcinek łączą-
cy istniejącą ścieżkę rowero-
wą z budowaną przez gminę 
Chocianów. 

Na 46. sesji  radni  przyjęli  
uchwałę w sprawie Wielolet-
niego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zaso-
bem gminy Lubin na lata 
2022-2026. Uchwalono rów-
nież zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu 
Raszówka i  Raszowa. Jedno-

cześnie przystąpiono do spo-
rządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy 
Lubin dla fragmentu obrę-
bów: Gogołowice, Gorzelin 
i  Kłopotów. 

Zdecydowano również 
o nadaniu nazw  Cisowa i  
Jodłowa we wsi Karczowiska

RADA GMINY

Dwie sesje Rady Gminy  

ZMIANY BUDŻETOWE 
Podczas 45. sesji radni dokonali zmian w zasadach 
przyznawania stypendiów oraz w przychodach 
i wydatkach ponoszonych z tegorocznego budżetu. 
Jednocześnie zmieniono także wieloletnią prognozę 
finansową gminy. Nadano również nowe nazwy ulic 
w Krzeczynie Wielkim

„Nauka jest jak nie-
zmierne morze. Im więcej 
jej pijesz, tym bardziej je-
steś spragniony”. Parafra-
zując cytowane słowa Ste-
fana Żeromskiego, z pew-
nością każdy stypendysta 
może powiedzieć, że na-
uka jest dla niego czymś 
ważnym w życiu i zawsze 
znajdzie w sobie siłę, aby 
ją dalej pogłębiać. Efek-
tem tego są wysokie wyniki 
zarówno w nauce oraz 
w innych dziedzinach w ro-
ku szkolnym i akademi-
ckim 2021/2022, które na-
grodzono stypendiami.

Początek programu sty-
pendialnego w gminie Lu-
bin datowany jest na 1996 
rok, wówczas wójt zadecy-
dował o chęci wspierania 
uczniów i studentów, którzy 
nie szczędzą swoich sił 
i osiągają znaczące wyniki 
w nauce, sporcie i innych 
dziedzinach. 

Tegoroczne spotkanie by-
ło już 50. odsłoną tego pro-
gramu. Warto jednak przy-
pomnieć, że drugi rok z rzę-
du stypendia mają charak-
ter roczny, a nie jak wcześ-
niej semestralny. 

Próg średniej uprawnia-
jący do uzyskania stypen-
dium dla szkół podstawo-
wych wynosi dla klas IV-VI 
– 5,9, dla klas VII – VIII – 
5,8, dla szkół średnich i po-
licealnych to 5,1, natomiast 
dla studentów 4,7. Kwoty 
stypendiów zostały ustalone 
według uzyskanej średniej, 
im wyższa średnia tym wyż-
sze stypendium. 

- Możecie się czuć na-
prawdę wyjątkowo, ponie-

waż tworzycie grono osób 
najbardziej pracowitych 
i zdeterminowanych w dąże-
niu do celu. Stanęliście na 
wysokości zadania i dlatego 
dzisiaj tutaj jesteście. Gra-
tuluję wszystkim osiągnię-
tych wyników – mówił do 
stypendystów Bartosz Choj-
nacki, wicewójt gminy Lu-
bin. - Świadomość tego, że 
tak wiele osób z naszej gmi-
ny zdobywa wysokie wyniki 
w nauce, sporcie i innych 

dziedzinach artystycznych 
jest naprawdę budująca. 
Niech otrzymane stypendia 
będą dla was bodźcem do 
dalszego samorozwoju 
i zdobywania kolejnych ce-
lów. 

W tym roku przyznano 64 
stypendia, w tym 49 za bar-
dzo dobre wyniki w nauce 
oraz 15 za szczególne osiąg-
nięcia w sporcie oraz innych 
dziedzinach naukowych  
i artystycznych. 

Uroczyste wręczenie stypendiów 
dla najzdolniejszych uczniów i studentów 
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- To wyjątkowe święto, ale stara-
my się, żeby trwało ono w gminie 
każdego dnia, dlatego codziennie 
przykładamy bardzo dużą wagę do 
tworzenia jak najlepszych warun-
ków do nauki, zarówno dzieciom, 
młodzieży, jak i nauczycielom – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin. Wielu nauczycieli odebrało 
nagrody i wyróżnienia z tej okazji, 
a wszyscy liczne słowa uznania 
i podziękowania. 

Przypomnijmy, że Komisja Edu-
kacji Narodowej  reformując sy-
stem oświaty wprowadziła m.in.: 
podręczniki w języku polskim, 
programy nauczania, nauczanie 

wychowania fizycznego oraz edu-
kację dziewcząt na równych pra-
wach z chłopcami. Od tego czasu 
szkolnictwo oraz system naucza-
nia nieustanie ewoluuje. Szczegól-
nie w ostatnim okresie naznaczo-
nym pandemią, wojną za granicą 
naszego kraju, czy atakami cyber-
przemocy.  

- Szkoła, nauczyciele, pozostali 
pracownicy i wszystkie służby 
związane z oświatą, muszą bardzo 
szybko reagować i modyfikować 
sposoby, metody oraz o warunki 
nauczania wykazując przy tym du-
żą wrażliwość i umiejętność roz-
poznawania szczególnych potrzeb 
uczniów oraz poszukując odpo-
wiednich sposobów niwelowania 
negatywnych skutków powyż-
szych zjawisk – mówi Barbara 
Tórz, kierownik referatu oświaty, 
kultury, kultury fizycznej i zdrowia 
Urzędu Gminy  w Lubinie.   

W uroczystościach z okazji 
Dnia Nauczyciela wzięli udział na-
grodzeni pedagodzy, dyrektorzy 

szkół, przedstawiciele urzędu, 
władze gminy z wójtem Tadeu-
szem Kielanem i przewodniczą-
cym Rady Gminy Norbertem Gra-
bowskim na czele oraz przedstawi-
ciele nauczycielskich związków 
zawodowych.  

Wśród osób wyróżnionych spe-
cjalną Nagrodą Wójta Gminny Lu-
bin w roku 2022  znalazło się aż 
siedem osób: Patrycja Słota - dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Niemstowie, 
Małgorzata Szeliga - nauczyciel 
w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Krzeczynie Wiel-
kim, Anna Kosacz-Gol - nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Szklarach Górnych, 
Agata Szczytyńska  - nauczyciel  ze 
Szkoły Podstawowej im. Orła Bia-
łego w Raszówce, Renata Stankie-
wicz  - nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedlcach, Elwira Śleńska - na-
uczyciel ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Niemsto-

wie oraz Lucyna Wolska  - nauczy-
ciel Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Raszówce. Oprócz nagrody fi-
nansowej, nagrodzeni otrzymali 
pamiątkowy dyplom oraz statuet-
kę. 

- Serdecznie gratulujemy, ży-
czymy dalszych sukcesów oraz po-
dejmowania kolejnych działań na 
rzecz rozwoju uczniów oraz pod-
noszenia jakości pracy – mówił 
wójt Tadeusz Kielan. - Dobrze 
przygotowani, wykształceni i za-
angażowani dyrektorzy i nauczy-
ciele ze szkół i przedszkola gminy 
Lubin są fundamentem właściwie 
realizowanej edukacji.

Za codzienny trud, szczególne 
zaangażowanie w rozwiązywanie 
pojawiających się problemów oraz 
dbałość o wysoką jakość pracy 
szkół gminy Lubin dla wyróżniają-
cych się nauczycieli z każdej ze 
szkół i przedszkola przyznano na-
grody Samorządu Gminy Lubin. 
Otrzymali je:

Elżbieta Piasny dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych oraz nauczy-
ciele szkoły:  Dorota Dragan, Pau-
lina Zacharczyk-Paryła, Anna 
Kuc, Danuta Kasperska 

Mateusz Marciniak dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Krzeczynie Wielkim 
oraz nauczyciele szkoły: Katarzy-
na Wróblewska, Barbara Przybyl-

W IMIENIU NAGRODZONYCH GŁOS ZABRAŁA 
ANNA KOSACZ-GOL, MÓWIĄC M.IN.:
- Rodzic oddaje w  ręce szkoły swój największy 
skarb, jakim jest dziecko, a my, nauczyciele, 
podejmujemy się wielkiej odpowiedzialności, aby je 
wyedukować, dobrze wychować, przygotować do 
funkcjonowania w jakże trudnym współczesnym 
świecie. Dzisiejsze nagrody, słowa uznania są 
potwierdzeniem sensu tego, co robimy i że 
w dodatku robimy to dobrze. Dziękujemy Wójtowi 
i wszystkim, którzy reprezentują naszą gminę, za 
bardzo dobrą współpracę ze szkołami, wspieranie 
ich rozwoju, rozbudowę placówek, a także 
stwarzanie  nauczycielom jak najlepszych warunków 
do wzbogacania warsztatu pracy, co w efekcie 
przekłada się na sukcesy naszych uczniów w nauce 
i w życiu.

GMINNE OBCHODY 
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
„Miarą kultury 
społeczeństwa 
jest szacunek 
okazywany stanowi 
nauczycielskiemu” 
- taką sentencją 
autorstwa Elizy 
Orzeszkowej 
zainaugurowano 
gminne uroczystości 
z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, 
obchodzonego 
w rocznicę 
utworzenia  Komisji 
Edukacji Narodowej 
- pierwszej 
instytucji zajmującej 
się problematyką 
oświaty w Europie 
i w Polsce. 

Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego  w Raszówce 
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wie oraz Lucyna Wolska  - nauczy-
ciel Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Raszówce. Oprócz nagrody fi-
nansowej, nagrodzeni otrzymali 
pamiątkowy dyplom oraz statuet-
kę. 

- Serdecznie gratulujemy, ży-
czymy dalszych sukcesów oraz po-
dejmowania kolejnych działań na 
rzecz rozwoju uczniów oraz pod-
noszenia jakości pracy – mówił 
wójt Tadeusz Kielan. - Dobrze 
przygotowani, wykształceni i za-
angażowani dyrektorzy i nauczy-
ciele ze szkół i przedszkola gminy 
Lubin są fundamentem właściwie 
realizowanej edukacji.

Za codzienny trud, szczególne 
zaangażowanie w rozwiązywanie 
pojawiających się problemów oraz 
dbałość o wysoką jakość pracy 
szkół gminy Lubin dla wyróżniają-
cych się nauczycieli z każdej ze 
szkół i przedszkola przyznano na-
grody Samorządu Gminy Lubin. 
Otrzymali je:

Elżbieta Piasny dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych oraz nauczy-
ciele szkoły:  Dorota Dragan, Pau-
lina Zacharczyk-Paryła, Anna 
Kuc, Danuta Kasperska 

Mateusz Marciniak dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Krzeczynie Wielkim 
oraz nauczyciele szkoły: Katarzy-
na Wróblewska, Barbara Przybyl-

ska, Adrianna Rataj, Piotr Leś-
niewski, Monika Kowalczyk

Katarzyna Foryś dyrektor 
Przedszkola im. Jana Pawła II 
w Raszówce oraz nauczyciele 
przedszkola: Małgorzata Wyszo-
grodzka,  Katarzyna Pękał, Kamila 
Bejczak

Mariola Karwan dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Siedlcach oraz nauczy-
ciele szkoły: Barbara Szkudlarek, 
Dorota Witlod,  Anna Cieleń,  An-
na Łada

Tomasz Haber dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego  
w Raszówce oraz nauczyciele 
szkoły: Małgorzata Krac, Anna 
Waszewska, Marzena Barska, 
Małgorzata Ryś, Remigiusz Mo-
cek 

nauczyciele ze Szkoły im. Janu-
sza Korczaka w Niemstowie:  Ani-
ta Steciuk,  Magdalena Nowak, 
Ewelina Malik, Monika Siedziu-
kiewicz, Paulina Wiśniewska

Zawód i rola nauczyciela zawsze, 
a szczególnie w dzisiejszej dobie 
wymaga nieustannej nauki, wzbo-
gacania warsztatu pracy, wyposa-
żenia w szerokie kompetencje po-
zwalające na umiejętne reagowanie 
na pojawiające się sytuacje i zada-
nia. Gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym, jesteśmy wdzięczni za ich 
zaangażowanie  i życzymy im dużo 
zdrowia oraz  wytrwałości.

  PATRYCJA SŁOTA - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie bardzo aktywnie zabiega o pozyskanie środków 
zewnętrznych. Szkoła otrzymała dofinansowanie z rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zmodernizowano 
pomieszczenia kuchni i jadalni. 
Budżet placówki zasilony został środkami ze zwiększonej subwencji 
oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - biologia, 
geografia, chemia i fizyka, a udział szkoły w inicjatywie edukacyjnej 
Laboratoria Przyszłości pozwolił na uzyskanie dofinansowania 
stanowiącego 100 % kosztów zadania - zakupiono wyposażenie techniczne 
potrzebne w  kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych 
i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia 
uczniów. 
Placówka uzyskała również wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, co wzbogaciło księgozbiór biblioteki szkolnej.
Stosowane formy i metody pracy w szkole znajdują potwierdzenie 
w osiąganych wynikach nauczania na egzaminie ósmoklasisty z roku na rok 
są one lepsze zarówno w odniesieniu do wyników na tle gminy jak 
i powiatu. Dyrektor jest bardzo zaangażowana i dostrzega potrzebę 
wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie współpracy 
międzyinstytucjonalnej dotyczącej pracy z uczniem trudnym. 

  MAŁGORZATA SZELIGA – nauczyciel języka polskiego w Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim motywuje 
uczniów do udziału w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
w których osiągają sukcesy, a także do udziału w zainicjowanych 
projektach.
Jest bardzo zaangażowana w pracę z uczniami z określonymi dysfunkcjami, 
osiągając sukcesy w zakresie podnoszenia poziomu nabywania przez nich 
wiedzy i umiejętności.
Z profesjonalizmem przygotowuje uroczystości szkolne i środowiskowe. 
Wyróżniają się one również oryginalnością i pomysłowością. 
Aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. 
Uczestnicząc w projekcie szkoleniowym Lekcja Enter rozwinęła swoje 
umiejętności w zakresie stosowania technologii cyfrowej, co przekłada się 
na atrakcyjność prowadzonych zajęć. 
Dzieli się swoimi umiejętnościami, doświadczeniami oraz warsztatem pracy 
z koleżankami i kolegami.

  ANNA KOSACZ-GOL – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
i logopeda w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.
Od wielu lat aktywnie pracuje w zespole do spraw promocji, od 4 lat pełni 
funkcję przewodniczącej zespołu, a od 5 lat prowadzi stronę internetową 
szkoły.
Stymuluje uczniów do pomagania potrzebującym, włączając ich do licznych 
akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły: Szlachetna 
paczka, zbieranie plastikowych nakrętek, zbiórki rzeczy dla uchodźców 
z Ukrainy .
Systematycznie doskonali swój warsztat pracy, dzieli się nabytą wiedzą 
z pozostałymi nauczycielami szkoły. Nabyte umiejętności podczas szkoleń 
w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+ wykorzystuje 
w bezpośredniej pracy z dziećmi przedszkolnymi, np. w realizacji innowacji 
pedagogicznej „Uczymy się świata po angielsku”.

  AGATA SZCZYTYŃSKA – nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce  jest autorką scenariuszy lekcji 
zdalnych, które napisała w ramach edukacji cyfrowej „Lekcja Enter”.
W roku szkolnym 2021/2022 podjęła się nowego wyzwania jakim było 
prowadzenie zajęć języka polskiego dla dzieci z Ukrainy.
Popularyzuje w szkole teatr poprzez zarówno wystawianie sztuk 
teatralnych, jak i organizując warsztaty oraz wyjazdy na spektakle. Zachęca 
i przygotowuje uczniów do konkursów, zwłaszcza recytatorskich, 
w których osiągają znaczące sukcesy
Za aktywność i liczne działania na rzecz szkoły otrzymała w 2020r. Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

  RENATA STANKIEWICZ – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach jest przewodniczącą 
zespołu do spraw bezpieczeństwa w szkole, koordynatorem sportu 
szkolnego. Pełniła także funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz 
pocztu sztandarowego.
Aktywnie uczestniczy w rozwijaniu pasji swoich wychowanków 
i zdobywaniu czołowych miejsc w zawodach i konkursach sportowych: Bieg 
o Lampkę Górniczą, Bieg Niepodległościowy.
Prowadziła zajęcia w ramach projektu Szkolnego Związku Sportowego, 
kształtując i rozwijając postawy prozdrowotne i rozwijając zainteresowanie 
aktywnością ruchową i sportową od najmłodszych lat, uczniów klas I – III.
W roku szkolnym 2021/2022 za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowania została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  ELWIRA ŚLEŃSKA – nauczyciel biologii, chemii i fizyki w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie  w pracy dydaktyczno – 
wychowawczej stosuje metody aktywne i aktywizujące, technologię 
informacyjną i stale poszukuje twórczych i nowatorskich rozwiązań.
Na bazie materiałów edukacyjnych i umiejętności zdobytych podczas 
udziału w projekcie edukacji cyfrowej Lekcja Enter opracowała scenariusze 
lekcji z biologii i fizyki wzbogacając je o narzędzia cyfrowe. Jej autorskie 
scenariusze otrzymały wysokie rekomendacje ze strony ekspertów 
projektu Lekcja Enter, zostały opublikowane i wpisane do biblioteki 
scenariuszy lekcji wykorzystujących metody IT.
Upowszechnia wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, rozwija 
świadomość ekologiczną uczniów poprzez udział w akcjach ekologicznych 
i współpracę z różnymi instytucjami.

  LUCYNA WOLSKA – nauczyciel w Przedszkolu im. Jana Pawła II 
w Raszówce. Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne stosowane 
przez nauczyciela potwierdzają profesjonalizm oraz dobrą znajomość 
potrzeb dzieci.
Jest autorką programu „Bezpieczne przedszkole”, celem którego jest 
wpajanie dzieciom bezpiecznych zasad zachowania w różnych sytuacjach.
Wprowadziła innowację pedagogiczną w ramach Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego „Kreatywne prace plastyczne” mającą na celu 
wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci 
poprzez działania plastyczne.
Wyróżnia się inicjatywą twórczą zachęcając dzieci do udziału w różnych 
projektach, np.: ”Mamo, tato wolę wodę”, zainicjowanym przez Żywiec 
Zdrój, którego celem jest zachęcania dzieci do szanowania środowiska 
naturalnego, czy też programu „Mali, wielcy odkrywcy” stymulującego 
kreatywność i pomysłowość dzieci.

OSIĄGNIĘCIA OSÓB WYRÓŻNIONYCH NAGRODĄ WÓJTA GMINY LUBIN 2022

Stoją od lewej: Norbert Grabowski, Lucyna Wolska, Renata Stankiewicz, Anna Kosacz-Gol, Patrycja Słota, 
Tadeusz Kielan, Agata Szczytyńska, Elwira Śleńska, radna Joanna Pietruszka. 

GMINNE OBCHODY 
DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 
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Koła gospodyń wykazały 
się kreatywnością i zaserwo-
wały gołąbki z papryczką ja-
lapenio czy kaszanką. Poza 
poczęstunkiem można było 
wziąć także udział w konku-
rencjach, był rzut „sołty-
sem”, rajd wokół Bukownej, 
a muzycznie umilały wszyst-
kim czas Osieczanki, które 
zaskoczyły tematyczną pio-
senką o gołąbkach. 

Święto Gołąbka to inicjatywa 
Czesława Niemca, sołtysa wsi 
oraz rady sołeckiej, którzy swoją 
gościnnością, do konkursu kuli-
narnego przyciągnęli  siedem 
kół gospodyń i sołectw.

Pierwsze miejsce w konkur-
sie kulinarnym za gołąbki 

z kaszanką otrzymało sołe-
ctwo Składowice.  Drugie 
miejsca zajęli: Klub Pod Gara-
mi, sołectwo Bukowna, zespół 
Osieczanki. Na trzeciej pozy-
cji uplasowali się: sołectwo 
Szklary Górne, Niebiesko Żół-
te-Gary, sołectwo Wiercień.  

Gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom, gratulujemy 
sołtysowi i sołectwu wsi Bu-
kowna wspaniałej imprezy 
ale przede wszystkim dzię-
kujemy  uczestnikom wspól-
nej zabawy.

Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich 25 listopada na 
Tradycje Bożonarodzenio-
we, które odbędą się na 
świetlicy wiejskiej w Osieku. 

Na inaugurację pierwszej imprezy kulinarnej w Bukownej, symbolicznie wypuszczono kilka gołębi

ŚWIĘTO GOŁĄBKA 
W BUKOWNEJ Podczas Święta Gołąbków można było 

spróbować między innymi tych klasycznych, 
ale również posmakować innowacyjnych potraw. 

Pierwsze miejsce w konkursie 
kulinarnym za gołąbki z kaszanką otrzymało 
sołectwo Składowice.  

Na tegorocznym Święcie 
Pieczonego Ziemniaka 
w Siedlcach można było 
spróbować wielu pysznych 
dań z ziemniakiem w roli 
głównej. Były ziemniaki wy-
trawne, na słodko, smażo-
ne, pieczone i gotowane. 
Jury konkursu kulinarnego 
miało trudny orzech do 
zgryzienia.

W tym roku w konkursie 
kulinarnym udział wzięło 
sześć drużyn, z czego jedna 

po raz pierwszy. Dodatkowo 
Osieczanki, bo o nich mowa, 
wykazały się występami mu-
zyczno-wokalnymi. Na sce-
nie prezentowali się także 
gospodarze, czyli zespół 
Siedlecka Nuta.

W skład jury konkursu ku-
linarnego  weszła Joanna 
Mucha i Grażyna Balewicz.

- Przyznam, że łatwiej być 
po drugiej stronie konkurso-
wej barykady, choć z doświad-
czenia wiem jak dużego nakła-
du pracy wymaga przygoto-

wywanie konkursowych po-
traw i stoisk. Doceniam dobre, 
polskie, regionalne potrawy – 
mówiła Grażyna Balewicz.

- Jestem pod bardzo du-
żym wrażeniem konkurso-
wych potraw. Niektóry za-
skakiwały smakiem, wszyst-
kie były pyszne i bardzo do-
brze doprawione – dodała 
Janina Mucha.

Mogą to potwierdzić  
uczestnicy święta, bowiem 
w Siedlcach częstowano po-
trawami z ziemniakiem w ro-
li głównej każdego, kto miał 
na to ochotę. Jury zdecydo-
wało o przyznaniu następu-
jących nagród:

I MIEJSCA 
 Sołectwo Szklary Górne za 
kotlety ziemniaczane z so-
sem grzybowym oraz 
 Klub Pod Garami za racu-
chy ziemniaczane na słod-
ko

II MIEJSCA
 Siedlecka Nuta za zupę 
ziemniaczaną
 Zespół Osieczanki za mu-
finkę ziemniaczaną w sosie 
serowo-czosnkowym 
z boczkiem
 Sołectwo Kłopotów za ro-
ladki ziemniaczane z mo-
zarellą i szynką szwarcwal-
dzką
 Niebiesko-Żółte Gary za 
gałuszki ukraińskie z so-
sem grzybowym
Po raz pierwszy, dzięki po-

mysłowi i  współpracy z Radą 
Senioralną, zorganizowano 
konkurs na figurę szachową 
z ziemniaka.

- Jako znany miłośnik sza-
chów widziałem figury z róż-
nych tworzyw, ale te z ziem-
niaka zaskoczyły mnie. Pre-
cyzyjnie wycinane, z dużą 
pomysłowością, gratuluje 
uczestnikom tej zabawy – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 

gminy Lubin jeden z jurorów 
drugiego konkursu.

Wygrała go Anna Jamroży 
ze Szklar Górnych, drugie 
miejsce zdobyła Halina Chrą-
chol, równorzędne trzecie 
miejsca przypadły Krystynie 
Polanowskiej i Ryszardowi Kir-
szowi. Wyróżnienia otrzymali: 
Julia Białek, Celina Szwedo, 
Krzysztof Pankiewicz, Anna 
Wardęga i Jarosław Polniak.

Wszystkim laureatom 
konkursów gratulujemy! 
Także uczestnikom ziem-
niaczanego quizu, w któ-
rym nagradzano wszyst-
kie poprawne odpowie-
dzi! Pytano między inny-
mi skąd pochodzą ziem-
niaki,  o przysłowia z ni-
mi związane i tradycyj-
ne potrawy.

 Warto przypomnieć, 
że kilka lat temu takie 
święto organizowane było 
także w Gorzelinie. Tym ra-
zem mieszkańcy spotkali się 
na terenach rekreacyjnych 

pod hasłem Dnia Gorzelina. 
Przygotowano liczne zawo-
dy, atrakcje i animacje dla 
najmłodszych mieszkańców 
a popołudniu nieco starsi 
spotkali się na wspólnej bie-
siadzie, przy pysznym bigo-
sie i grillowanych kiełbas-
kach, którymi częstował soł-
tys Robert Borzych.  

Święto Pieczonego Ziemniaka 
i Dni Gorzelina 

Kilka lat temu takie święto organizowane było 
także w Gorzelinie. Tym razem mieszkańcy 
spotkali się na terenach rekreacyjnych pod 
hasłem Dnia Gorzelina.

W Siedlcach częstowano potrawami z ziemniakiem 
w roli głównej, w spotkaniu nie przeszkodził 
nawet deszcz.

Konkurs na 
figurę szachową 
z ziemniaka 
wygrała Anna 
Jamroży 
ze Szklar 
Górnych

Siedlecka Nuta za zupę 
ziemniaczaną
Zespół Osieczanki za mu-
finkę ziemniaczaną w sosie 
serowo-czosnkowym 

Sołectwo Kłopotów za ro-
ladki ziemniaczane z mo-
zarellą i szynką szwarcwal-

Niebiesko-Żółte Gary za 
gałuszki ukraińskie z so-
sem grzybowym
Po raz pierwszy, dzięki po-

mysłowi i  współpracy z Radą 
Senioralną, zorganizowano 
konkurs na figurę szachową 

- Jako znany miłośnik sza-
chów widziałem figury z róż-
nych tworzyw, ale te z ziem-
niaka zaskoczyły mnie. Pre-
cyzyjnie wycinane, z dużą 
pomysłowością, gratuluje 
uczestnikom tej zabawy – 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 

Wardęga i Jarosław Polniak.
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konkursów gratulujemy! 
Także uczestnikom ziem-
niaczanego quizu, w któ-
rym nagradzano wszyst-
kie poprawne odpowie-
dzi! Pytano między inny-
mi skąd pochodzą ziem-
niaki,  o przysłowia z ni-
mi związane i tradycyj-
ne potrawy.

 Warto przypomnieć, 
że kilka lat temu takie 
święto organizowane było 
także w Gorzelinie. Tym ra-
zem mieszkańcy spotkali się 
na terenach rekreacyjnych 

Kilka lat temu takie święto organizowane było 
także w Gorzelinie. Tym razem mieszkańcy 
spotkali się na terenach rekreacyjnych pod 

Konkurs na 
figurę szachową 
z ziemniaka 
wygrała Anna 
Jamroży 
ze Szklar 
Górnych
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Powitanie jesieni

To już tradycja, że w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce 
zorganizowano „Powitanie Jesieni”. Pogoda już od jakiegoś czasu 
pokazywała nam, że nadchodzi nowa pora roku, więc wszyscy z 
radością powitali przybyłego gościa. 

„Pani Jesień” odwiedziła nasze przedszkole z koszem pełnym 
darów z sadu, lasu i ogrodu, które na zajęciach pomogły w rozwią-
zywaniu jesiennych zagadek. W Kąciku Przyrody pojawiły się dary 
jesieni: kolorowe liście, kasztany, żołędzie, owoce z sadu i warzywa.

Zajęcia w tym dniu nawiązywały do tematyki jesiennej. Były 
piosenki, wiersze, zabawy. Dzieci miały okazję wykazać się wiedzą 
na temat nowej poru roku poprzez rozwiązywanie zagadek i rebu-
sów. Z wielkim zaangażowaniem tworzyły również kolorowe je-
sienne prace plastyczne.

Przedszkolaki udały się również na jesienny spacer z przygoto-
wanymi wcześniej z rodzicami jesiennymi bukietami. Dzień upły-
nął wszystkim w bardzo miłym nastroju. 

Już po raz trzeci w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Szklarach 
Górnych odbył się Tydzień Szczęścia. 
W dniach 20-24 września szkoła za-
mieniła się w krainę szczęśliwości. Ca-
łemu tygodniowi przyświecało przesła-
nie „Nasze szczęście zależy tylko od 
nas. Szczęśliwy jest ten, kto potrafi się 
cieszyć z wszystkiego, co ma.” Cała 
społeczność dokładała wszelkich sta-
rań, aby czas spędzony w szkole był 
przyjemny i miły.

Celem Ogólnopolskiego Tygodnia 
Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwa-
gi na szczęście i dobrostan oraz ich 
związki z efektami kształcenia. Bada-
nia pokazują, że ludzie doświadczający 
szczęścia w szkole i w pracy żyją zdro-
wiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia 
sprzyja odporności, kreatywności, za-
angażowaniu, budowaniu relacji, przy-
jaźniom. To prawdziwa profilaktyka 

zdrowia psychicznego i fizycznego, 
szczególnie w tak trudnym, po-pande-
micznym i wojennym czasie.

Każdy dzień tygodnia przebiegał pod 
różnymi hasłami np. wesoła i szczęśli-
wa wersja nas, dzień dobrych uczyn-
ków czy szczęśliwy dzień w pracy 
i w szkole. Uczniowie wręczali sobie 
kartki, w których pisali co w sobie lu-
bią,  tworzono definicję szczęścia, roz-
mawiano o tym, co nas uszczęśliwia. 
Ponadto każda klasa miała za zadanie 
zrobić klasowe śmieszne zdjęcie, które 
ozdobi korytarz szkolny.   W piątek 
obowiązywały śmieszne przebrania, 
a książki i zeszyty zostały przyniesione 
w różnych, często zaskakujących rze-
czach- czyli popularny Dzień Bez Ple-
caka. Ten niezwykły czas to przede 
wszystkim dbanie o dobre relacje, a one 
dodają skrzydeł, zarówno uczniom jak 
i nauczycielom. Dlatego wspólnie zo-

stały wykonane skrzydła, które służyły 
jako “ścianka do zdjęć” .

Szkolne Koło Wolontariatu posta-
nowiło również uszczęśliwić innych, 
dlatego  zorganizowało loterię fanto-
wą, aby zebrać pieniądze na leczenie 
osoby borykającej się z chorobą no-
wotworową.

Tydzień Szczęścia w szkole organi-
zowany jest po to, aby ludzie potrafili 
ze sobą być, rozmawiać i dostrzegać 
piękno otaczającego świata. Zwłasz-
cza w dzisiejszych niepewnych cza-
sach,  wśród dzieci, które coraz częś-
ciej borykają się z problemami psy-
chicznymi. Dlatego to już kolejna ta-
ka impreza  w szkole i na pewno wpi-
sała się ona na stałe w kalendarz roku 
szkolnego. Organizatorkami i koor-
dynatorami akcji w szkole były Anna 
Kuc, Barbara Kwapisz, Paulina Za-
charczyk-Paryła.  

Tydzień szczęścia w szkole 

Sama Noc Bibliotek jest 
jak powieść, której co roku 
dopisujemy nowy rozdział – 
pełen ciekawych doświad-
czeń, bohaterów, wydarzeń 
i emocji. Słowo „powieść” 
oznacza również, że kogoś 
poprowadzimy, wskażemy, 
zabierzemy ze sobą. Jeśli to-
warzyszy temu optymizm, 
niezwykle ważna cecha 
w trudnych czasach, „to się 
musi powieść”, tym bar-
dziej, że korzystanie z biblio-
tek i ich księgozbiorów jest 
bezpłatne.

Wielowątkowość tego-
rocznego hasła jest jak sama 
powieść: pełna emocji, peł-
nokrwistych bohaterów, 
zwrotów akcji, przeżyć, 
i miejsc z którymi możemy 
się identyfikować.

Biblioteka w Niemstowie 
świętowała Noc Bibliotek 
2022 wspólnie ze swoimi do-
rosłymi czytelnikami w pią-

tek, 30 września. W tym 
dniu na zaproszenie biblio-
tekarki, filię odwiedziła pi-
sarka Beata Anna Piersiak, 
autorka powieści “Taniec 
słonecznika” oraz “Zamki 
na piasku”.

Obie książki opowiadają 
historie kobiet w trudnych 
związkach, niosących za so-
bą zawód, bolesne przeżycia, 
przemoc i agresję. Spotkanie 
autorskie było odpowiedzią 
na literacką interpretację ha-

sła Nocy Bibliotek.
„To się musi powieść” 

w przypadku Nocy Bibliotek 
w Niemstowie było również 
hasłem motywacyjnym dla 
uczestników warsztatów za-
planowanych na ten wieczór. 

Wszyscy zamienili się wów-
czas w artystów i stworzyli 
obrazy z motywem drzewa 
z wykorzystaniem mchu 
chrobotka. Warsztaty po-
prowadziła Urszula z biblio-
teki w Niemstowie.

NOC BIBLIOTEK 2022 
– VIII EDYCJA W NIEMSTOWIE
Hasło tegorocznej 
edycji „To się 
musi powieść” 
może być 
interpretowane 
w różny sposób, 
zarówno 
literacko, jak 
i w odniesieniu do 
otaczającej nas 
rzeczywistości 
– bibliotecznej, 
osobistej 
i globalnej. 

Twórcy, patroni i partnerzy akcji w swoich wypowiedziach określają Noc Bibliotek jako okazję do celebrowania 
spotkania z drugim człowiekiem i książką – bo jedno i drugie jest świętem 
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Ten piękny jubileusz 
połączono z uroczystym 
otwarciem rozbudowanej 
remizy. Jednostkę 
odwiedziło wielu 
znamienitych gości, 
z komendantem 
wojewódzkim Państwowej 
Straży Pożarnej i wójtem 
na czele. Najważniejsi 
tego dnia byli jednak 
druhowie i druhny, 
którzy odebrali 
liczne wyróżnienia 
i odznaczenia.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia mel-
dunku przez druha Tomasza Nogę,  wicepre-
zesa zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Lubinie, który odebrał druh Bog-
dan Wilczak – wiceprezes zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wroc-
ławiu. W skład pocztu flagowego wchodzili 
druhowie: Grzegorz Baraniak, Michał Mat-
kowski i Jerzy Bodak. Minutą ciszy uczczono 
pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną 
wartę.

- To dla nas szczególny czas.  75 lat temu, 
a więc dwa lata po zakończeniu II wojny świa-
towej, na wniosek 10 członków założycieli, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie, 
została oficjalnie zarejestrowana postano-
wieniem Wojewody Wrocławskiego – mówił 
Grzegorz Obara, prezes OSP Zimna Woda 
i jednocześnie prezes zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Lubinie, 
przedstawiając rys historyczny jednostki.

Na początku działalności OSP remiza była 
mała, a do roku 1957 do pożarów jeżdżono 
sikawką ciągniętą przez konie. W 1957 roku 
OSP w Zimnej Wodzie dostała samochód 
skrzyniowy marki Lublin do przewozu moto-
pompy oraz sprzętu pożarniczego. Pod ko-
niec lat 60-tych  jednostka dostała samochód 
marki Star 25 i sprzęt dostępny w tamtych 
czasach.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w re-
mizie wybudowano dwa garaże oraz powięk-
szono świetlicę i wymieniono dach. 9 maja 
1993 odbyło się uroczyste otwarcie remizy 
oraz poświęcenie sztandaru, który został 
ufundowany przez społeczeństwo okolicz-

nych wsi i Urząd Gminy w Lubinie za ofiarny 
trud w ratowaniu mienia i życia ludzkiego.

Na przełomie 2021 i 2022 r. budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wo-
dzie został powiększony o nowo wybudowa-
ny segment administracyjno – socjalny. In-
westycja kosztowała 397.602,68 zł. Jubileu-
szowa uroczystość była okazją do przecięcia 
wstęgi i poświęcenia obiektu przez probosz-
czów parafii rzymskokatolickiej i prawosław-
nej.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wo-
dzie liczy dziś 51 członków, w tym 11 kobiet 
oraz 5 członków honorowych. W Jednostce 
Operacyjno-Technicznej jest 29 członków 
przeszkolonych, ubezpieczonych, z ważnymi 
badaniami lekarskimi mogącymi brać czyn-
ny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Ważną datą w historii jednostki był 8 sierp-
nia 1997 r. To właśnie w tym dniu decyzją Ko-
mendanta Głównego PSP OSP Zimna Woda 
została włączona do Krajowego Systemu ra-
towniczo-Gaśniczego (KSRG).

 Jednostka cały czas się rozwija, dysponuje 
sprzętem zakupionym ze środków przekazy-
wanych przez gminę, które stanowią podsta-
wowe źródło jej finansowania.

Jednostka co roku bierze udział w kilkudzie-
sięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jej te-
ren działania obejmuje obszar kilku miejsco-
wości oddalonych od siedziby Komendy Po-
wiatowej PSP w Lubinie około 25 km oraz te-
ren kilku leśnictw z Nadleśnictwa Legnica, 
gdzie znajdują się znaczne obszary zalesione. 

W pobliżu lasów znajdują się duże po-
wierzchnie nieużytków rolniczych oraz prze-
biega linia kolejowa Legnica-Lubin, co ma 
duży wpływ na zagrożenie pożarowe. Siedzi-
ba jednostki znajduje się w bezpośredniej bli-
skości drogi krajowej S 3, która charaktery-
zuje się bardzo dużym natężeniem ruchu po-
jazdów samochodowych – gdzie co roku do-
chodzi do wielu wypadków komunikacyj-

nych, do których jednostka dysponowania 
jest w pierwszej kolejności.

Z okazji jubileuszu wręczono odznaczenia 
strażackie. Dla druhów są  one oficjalnym, 
honorowym podziękowaniem za udział 
w niesieniu ludziom pomocy. Pozwalają na-
bierać przekonania, że warto było się starać. 

Odznaki wręczał wójt Tadeusz Kielan i pre-
zes Grzegorz Obara, który wyrażał wdzięcz-
ność wszystkim, którzy jednostce pomagają, 
wspierają ja oraz przyczyniają się do popra-
wienia jej gotowości operacyjnej. 

- W imieniu zarządu dziękuję wójtowi gmi-
ny Lubin, skarbnik oraz radnym gminy Lu-
bin za wspieranie i finansowanie naszej jed-
nostki. Dziękuję Dolnośląskiemu Komen-
dantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Komen-
dantowi Powiatowemu PSP w Lubinie za 
wspaniałą współpracę, za  doposażanie na-
szej jednostki w sprzęt oraz za środki finan-
sowe przyznawane w ramach Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo-Gaśniczego - mówił pre-
zes Grzegorz Obara.

Lista osób, którym dziękowano była długa, 
a pamiątkowym wyrazem tej wdzięczności 
były okolicznościowe medale, które wręczo-
no gościom.  Podziękowano również tym, 
którzy zastępują druhów w obowiązkach, 
kiedy oni wyjeżdżamy do akcji – czyli współ-
małżonkom i domownikom.   

- Ten jubileusz to historia kilku pokoleń 
ochotników i ich poświęcenia w akcjach ra-
towniczo-gaśniczych. Wasze zaangażowanie 
w niesienie pomocy osobom potrzebującym 
zasługuje na najwyższe słowa uznania– mó-
wił wójt Tadeusz Kielan.

Zarząd OSP Zimna Woda wręczył także 
okolicznościowe podziękowania Elżbiecie 
Szymańskiej oraz  Piotrowi Cyrkotowi za 
wkład na rzecz ochrony przeciwpożarowej 
oraz trud w wychowaniu czworga dzieci, któ-
re zostały strażakami Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zimnej Wodzie.

„Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa” nagrodzono:  
 druha Józefa Dębniaka 
 druha Grzegorza Baraniaka
 druha Jerzego Bodaka

„Srebrnym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa” nagrodzono:
 druha Michała Matkowskiego
 druha Pawła Łukasiewicza

„Brązowym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa” nagrodzono: 
 druha Dawida Cyrkota
 druha Piotra Łuczkowca

„Odznakę Strażak Wzorowy”
otrzymali:  
 druhna Natalia Cyrkot
 druh Daniel Baranowski

Nadano również „Odznakę Za Wysługę 
Lat” , otrzymali ją: 
   Odznakę za Wysługę 65 lat  - druh Wła-
dysław Wojton, druh Teodor Dziamba

   Odznakę za Wysługę 60 lat - druh Krop 
Jan, druh Kazimierz Sokołowski, druh 
Mikołaj Kiciliński

   Odznakę za Wysługę 55 lat – druh Wła-
dysław Niedzielski 

   Odznakę za Wysługę 50 lat – druh Józef 
Sokołowski, druh Zbigniew Sokołowski  

   Odznakę za Wysługę 45 lat– druh Ry-
szard Gronkowski 

   Odznakę za Wysługę 30 lat– druh Ma-
riusz Chojnacki, dr uh Mirosław Baryła

   Odznakę za Wysługę 25 lat – druh An-
drzej Zabłocki, druh Daniel Senio, druh 
Krzysztof Pokój

   Odznakę za Wysługę 20 lat– druh Rado-
sław Targowicz, druh Jerzy Bodak, d ruh 
Grzegorz Baraniak 

   Odznakę za Wysługę 15 lat– druhna Ju-
styna Zięba, druhna Anita Matkowska, 
druhna Paulina Grębska, druhna Karoli-
na Szymańska, druhna Anna Karpowicz, 
druhna Edyta Szymańska, druhna Doro-
ta Reguła, druh Wojciech Zięba, druh 
Paweł Łukasiewicz

   Odznakę za Wysługę 10 lat– druh Dawid 
Cyrkot, druh Piotr Łuczkowiec, druhna 
Natalia Cyrkot, druhna Joanna Sokołow-
ska

75 ROCZNICA 
ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W ZIMNEJ WODZIE 
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Pożegnanie Dziekana 
i Proboszcza Parafii 
Prawosławnej 
w Zimnej Wodzie

Ks. Mitrat Sławomir Kon-
dratiuk zakończył długolet-
nią posługę kapłańską 
w Diecezji Wrocławsko-
-Szczecińskiej i z dniem 26 
sierpnia przestał być Pro-
boszczem Parafii Prawo-
sławnej p.w. Zaśnięcia Naj-
świętszej Marii Panny 
w Zimnej Wodzie. Od 27 
września Parafię  p.w. Za-
śnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Zimnej Wodzie ob-
jął ks. Adam Horbal. 

W symboliczny sposób 
ksiądz mitrat pożegnał się 
z wójtem Tadeuszem Kiela-
nem. Padło wiele miłych słów 
podziękowań i życzeń dalszej  
owocnej pracy.

Kancelaria Prawosławne-
go Arcybiskupa Wrocław-
skiego i Szczecińskiego ofi-
cjalnym dekretem poinfor-
mowała o zwolnieniu ze skła-
du kleru Diecezji Wrocław-
sko – Szczecińskiej oraz ze 
stanowiska Dziekana Okrę-
gu Lubińskiego i jednocześ-
nie z funkcji proboszcza -  ks. 
Mitrata Sławomira Kondra-
tiuka. Jednocześnie pobło-
gosławiono mu na przejście 
do pracy duszpasterskiej 
w Diecezji Łódzko – Poznań-
skiej. W dekrecie czytamy 
ponadto: 

„Jego Ekscelencja Naj-
przewielebniejszy Jerzy wyra-
ził wdzięczność ks. Mitratowi 
Sławomirowi Kondratiukowi 
za długoletnią posługę ka-

płańską w Diecezji Wrocław-
sko-Szczecińskiej.”

W Diecezji Wrocławsko-
-Szczecińskiej ks. Sławomir 
służył 33 lata. W 1989 roku 
został proboszczem w para-
fiach w Rudnej i Głogowie. 
W Głogowie dzięki jego sta-
raniom,  na fundamentach 
poniemieckiego bunkra, zbu-
dowano nową cerkiew. Od 
2005 roku był Dziekanem 
Okręgu Lubińskiego. Trzy la-
ta temu został Proboszczem 

Parafii Prawosławnej p.w. Za-
śnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Zimnej Wodzie.

Z rąk wójta Tadeusza Kie-
lana ks. Sławomir Kondra-
tiuk odebrał upominek i spe-
cjalny okolicznościowy list 
gratulacyjny. 

- Dziękuję wójtowi Tadeu-
szowi Kielanowi za dobre ser-
ce, wsparcie i życzliwość. 
Spotkało mnie dużo dobrego 
z pana strony i zaznałem wie-
le pomocy ze strony pracow-
ników Urzędu Gminy. Jestem 
za to niezmiernie wdzięczny 
– mówił ks. Mitrat Sławomir 
Kondratiuk. 

Od 27 września Parafię  
p.w. Zaśnięcia Najświętszej 
Marii Panny w Zimnej Wo-
dzie objął ks. Adam Horbal, 
który wywodzi się z tej parafii 
i pochodzi z Bukownej w gmi-
nie Lubin. Nowy proboszcz 
oficjalnie  przywitał się już 
z władzami gminy Lubin, 
w tej nowej roli.  

Pożegnanie ks. Sławomira Kondratiuka

Formalne powitanie nowego proboszcza 
ks. Adama Horbala

Gratulacje 
z tego tytułu 
składał 
jubilatom 
wójt Tadeusz 
Kielan i jego 
zastępca Bartosz 
Chojnacki, 
podczas 
specjalnej 
uroczystości. 
Było dużo 
życzeń, 
tort i wiele 
wspomnień.

Medale,  kwiaty i drobne 
upominki za długoletnie 
pożycie, otrzymali w tym 
roku: Grażyna i Józef Szeli-
ga, Grażyna i Marian Szar-
kowicz, Agata i Ryszard 
Godyń, Helena i Michał 
Kec oraz Anna i Romuald 
Ocińscy. 

- Wasz złoty jubileusz 
pokazuje, że prawdziwe, 
zgodne i dobre małżeństwo 
to takie, które przetrwa 

wszystkie życiowe zakręty, 
by po latach zyskać wza-
jemne zrozumienie, tole-
rancję i szacunek. W tak 
pięknym dniu składamy 
państwu w imieniu włas-
nym, radnych gminy Lubin 
oraz pracowników Urzędu 
Gminy w Lubinie z serca 
płynące gratulacje i życze-
nia - mówił do zebranych 
wójt Tadeusz Kielan.-  
Wasz Jubileusz uświada-
mia nam jak cennym jest 
to, że dwoje kochających, 
wspierających i szanują-
cych się ludzi, wytrwało 
w miłości, pielęgnując ją 
i troszcząc się o siebie wza-
jemnie. Państwa postawa 
jest godna naśladowania.

Z tej wyjątkowej okazji 
był tort i mnóstwo wspo-

mnień. Każdą z par wójt 
prosił o powiedzenie kilku 
słów.

Państwo Godyń: - 
Mieszkaliśmy dwa kilo-
metry od siebie w Dąbro-
wie Górnej i Siedlcach, na 
ślub dostawało się wtedy 
na przykład zegarki i że-
lazka. 25 lat mieszkali-
śmy  Lubinie, później 
wróciliśmy do rodzinnego 
domu w Siedlcach. Mamy 
troje dzieci i sześcioro 
wnucząt.

Anna i Romuald Ociń-
scy: - Pochodzimy z Wroc-
ławia i Chełma Pomorskie-
go. Dziś mieszkamy 
w Osieku, mamy dwójkę 
dzieci i czworo wnucząt. 
Wcześniej mieszkaliśmy 
w Jeleniej Górze i Lubinie. 

Mąż pracował 40 lat 
w kopalni.

Państwo Kec: - Mąż 
przyjechał do Osieka 
w 1947 roku, po wojsku 
mieszkał w Dąbrowie Gór-
nej, ślub wzięliśmy w 1972 
roku, w prezencie dostali-
śmy m.in. krowę. Mamy 
troje dzieci.

Grażyna i Józef Szeliga: 
- Pochodzimy z Przemyśla 
i Ziemi Lubuskiej, poznali-
śmy się w Zabrzu, gdzie 
małżonek trafił do kopalni 
zamiast do wojska. Później 
przenieśliśmy się do Lubi-
na, bo tu było szybko 
mieszkanie dla ratownika 
górniczego. Mamy dwóch 
synów, czworo wnucząt 
i jednego prawnuczka. 
Mąż to wielki fan piłki noż-
nej i od lat działa społecz-
nie w Iskrze Ksieginice.

Państwo Szarkowicz: 
– mieszkaliśmy w Suchej 
Górnej, trafiliśmy do Lubi-
na bo mąż pracował w Pe-
BeKa i wiele lat spędził na 
zagranicznych kontrak-
tach. Po 30 latach przenie-
śliśmy się do Zimnej  Wo-
dy i bardzo chwalimy jej 
pomocną i  życzliwą spo-
łeczność. Mamy troje dzie-
ci i siedmioro wnucząt. 

Po wielu wspomnie-
niach, pamiątkowym zdję-
ciu jubilaci zostali oprowa-
dzeni przez wójta Tadeu-
sza Kielana po wystawie 
„Gmina Lubin wczoraj 
i dziś”, na którą składają 
się  przedmioty i pamiątki 
przekazanych przez miesz-
kańców gminy Lubin.  

Pięć par małżeńskich odebrało medale przyznane przez Prezydenta RP 
za co najmniej 50-letni staż małżeński

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA 
MEDALI ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE  



¹⁴ STRONA SENIORA

Warsztaty pod takim ha-
słem zorganizowano dla se-
niorów z gminy Lubin 
w świetlicy w Niemstowie. 
Było bardzo smacznie a do te-
go zdrowo!  Seniorzy słuchali 
o zdrowym odżywianiu, goto-
wali  a potem smakowali. Był 
również konkurs na najcie-
kawszy fartuch kuchenny.

Uczestnicy warsztatów wy-
słuchali wykładu prowadzo-
nego przez dietetyczkę Mag-

dalenę Szleszyńską. Omó-
wiono sprawy związane z  
dietą gęsto-odżywczą, pra-
widłowo zbilansowaną dietą, 
rozmawiano o  wpływie sta-
bilnej glikemii na prewencję 
chorób cywilizacyjnych, 
a także o kwestiach prawid-
łowego procesu trawienia.

Po  tej „ lekcji teorii”  24- 
osobową grupę podzielono na 
trzy podgrupy i rozpoczęło się 
wielkie gotowanie. Pierwsza 

grupa przygotowała przystaw-
kę - sałatkę figową, druga da-
nie główne - jesienne pęczotto, 
a trzecia grupa deser - śliwki 
pod kokosową kruszonką. 

Rozstrzygnięto również 
konkurs na najciekawszy far-
tuch kuchenny. Jury w skła-
dzie: Janina Mucha – prze-
wodnicząca Rady Seniorów 
Gminy Lubin, Wioletta Olech 
– dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Raszówce 

i Magdalena Szleszyńska – 
dietetyczka prowadząca war-
sztaty miało trudny orzech do 
zgryzienia. Oceniane były 
przede wszystkim własno-
ręcznie przygotowane fartu-
chy, przy ocenie brane były 
pod uwagę oryginalność, po-
mysłowość, estetyka i humor. 
Przyznano trzy równorzędne 
nagrody w postaci książek au-
torstwa Agnieszki Maciąg  
„Smak wiecznej młodości”. 

Nagrodzone zostały Bogusła-
wa Kiec, Gabryela Razowska 
i Irena Korman. 

Warsztaty  były  jednym 
z zaplanowanych punktów 
planu pracy Rady Seniorów 
Gminy Lubin. Udział w nich 
był bezpłatny i w całości sfi-
nansowany z budżetu gminy 
Lubin. Organizację wydarze-
nia wspierała Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Ra-
szówce. 

Smaki wiecznej młodości – kulinarne warsztaty

Jego inicjatorem 
i koordynatorem  
była Fundacji 
Ekologiczna 
„Zielona Akcja” 
z Legnicy. 
W Podgórzynie 
zorganizowano 
specjalne 
spotkanie, 
na którym 
podsumowano 
wielomiesięczną 
pracę.

W podsumowaniu 
wzięła udział czterooso-
bowa delegacja seniorów 
z gminy Lubin, w skład 
której wchodzili: Janina 
Mucha - przewodnicząca 
Rady Seniorów Gminy 
Lubin, Alicja Maćkowiak 
- członek Rady Seniorów 
Gminy Lubin, Cecylia 
Szwedo - mieszkanka 
Osieka, Gabryela Ra-
zowska - mieszkanka 

Krzeczyna Małego. 
Głównym celem przed-

sięwzięcia był wzrost ak-
tywności obywatelskiej 
seniorów poprzez wspar-
cie rozwoju pięciu Rad 
Seniorów oraz wzrost 
znaczenia i wpływu tych 
środowisk na politykę se-
nioralną realizowaną 
w tych gminach Dolnego 
Śląska w czasie trwania 
projektu.  Obok Rady Se-
niorów Gminy Lubin 
uczestniczyli w działa-
niach także seniorzy 
z gmin: Janowice Wiel-
kie, Lubawka, Miero-

szów oraz Podgórzyn. 
W ramach tego projek-

tu nasi seniorzy, we 
wrześniu 2021 r. uczest-
niczyli w szkoleniu „Oby-
watelska szkoła seniora”, 
które było poświęcone 
aktywizacji seniorów 
z lokalnych środowisk 
oraz ponoszeniu jakości 
działania Rad Senioral-
nych. 

W październiku 2021 
r. odbyło się spotkanie, 
podczas którego pod ha-
słem „Na przekór pande-
mii 2021” zaplanowano 
pierwszą inicjatywę Rady 

Seniorów Gminy Lubin, 
były to warsztaty „Barwy 
jesieni – stroiki, wianki, 
jesienne kompozycje”. 
Warsztaty miały na celu 
integrację międzypoko-
leniową. Potwierdziło 

się, że florystyka uczy 
precyzji i cierpliwości, in-
spiruje, integruje, pobu-
dza kreatywność, działa 
motywacyjne i terapeu-
tycznie. W spotkaniu 
wzięło udział ponad 20 

seniorów z naszej gminy, 
którzy stworzyli wyjątko-
we, jesienne kompozycje 
kwiatowe. 

W lutym 2022 r. odbyły 
się warsztaty z psycholo-
giem „Radość życia”, 
które miały formę wykła-
du i treningu. Seniorzy 
mówili o rozpoznawaniu 
emocji i uczuć oraz o wy-
kształceniu własnych 
sposobów i umiejętności 
pozyskiwania dobrosta-
nu zwanego szczęściem.

Pod hasłem „Seniorzy 
rozwijają skrzydła 2022” 
w czerwcu 2022 r. zreali-
zowana została ostatnia 
inicjatywa w ramach pro-
jektu. Rada Seniorów 
Gminy Lubin zaprosiła 
do współpracy szkołę 
podstawową w Krzeczy-
nie Wielkim. W ramach 
integracji międzypokole-
niowej seniorzy wraz 
z uczniami posadzili po-
nad 90 sadzonek roślin 
miododajnych i ziół.  

Przez kilkanaście miesięcy seniorzy z gminy Lubin aktywnie działali  w projekcie 
„Rady seniorów – przestrzeń do aktywności obywatelskiej seniorów”

SENIORZY PODSUMOWALI 
PONADREGIONALNY PROJEKT 



¹⁵SPORT

Dodatkowe 
60 tysięcy 
na rozwój 
sportu w gminie

Sześć klubów sportowych 
z naszej gminy pozyskało dodat-
kowe wsparcie w ramach Rzą-
dowego Programu „Klub” – 
edycja 2022”. Każdy z klubów 
otrzymał po 10 tysięcy złotych.  
Warto przy okazji przypomnieć, 
że corocznie gmina przeznacza 
na ten cel znaczące środki, 
w tym roku jest to ponad 470 ty-
sięcy złotych. 

Program ma na celu upo-
wszechnianie aktywności fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży, 
a także wyrównywanie szans 
dzieci i młodzieży w dostępie do 
usystematyzowanej aktywności 
fizycznej. Celem dofinansowania 
jest również wsparcie instytucjo-
nalne działalności podstawo-
wych jednostek struktury organi-
zacyjnej sportu polskiego – klu-
bów sportowych, w zakresie ak-
tywizacji sportowej dzieci i mło-
dzieży, między innymi stworze-
nie możliwości do optymalnego 
wykorzystania potencjału infra-
strukturalnego w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży. 

Dzięki dotacji, którą kluby 
otrzymują corocznie z budżetu 
gminy Lubin, a w tym roku prze-
znaczono na to 476 tysięcy zło-
tych, w ramach otwartego kon-
kursu ofert na 2022 rok możliwe 
było pozyskanie dodatkowego 
wsparcia w ramach tego rządo-

wego programu. 
Warunkiem pozyskania środ-

ków był wymagany udział własny, 
który mógł być pokryty ze środ-
ków pochodzących z jednostek sa-
morządu terytorialnego m.in. 
w formie pieniężnej bądź udostęp-
nianej infrastruktury na podsta-
wie stosownej umowy z określe-
niem wartości finansowej usługi. 

W wyniku rozstrzygnięcia 
Rządowego Programu Klub do-
finansowanie w wysokości po 10 
000 zł otrzymały kluby jedno-
sekcyjne:
 Ludowy Klub Sportowy 
„Iskra” Księginice 
 Ludowy Klub Sportowy 
„Unia” Miłoradzice 
 Stowarzyszenie Sportowe 
Klub Sportowy „Fortuna” 
Obora 
 Ludowy Klub Sportowy 
„Huzar” Raszówka 
 Ludowy Klub Sportowy 
„Victoria” Niemstów
 Uczniowski Klub Szachowy 
„Zielony Skoczek” Ustronie 

Kluby sportowe pozyskane 
pieniądze z Rządowego Progra-
mu Klub mogą przeznaczyć na 
wynagrodzenie szkoleniowców 
prowadzących zajęcia sportowe,  
zakup sprzętu sportowego i/lub 
organizację obozów sporto-
wych. 

NASI ŁUCZNICY PRZYWIEŹLI 
TRZY ZŁOTE KRĄŻKI 
I ZDOBYLI JE:
 Paweł Sidor w łukach 
bloczkowych
 drużyna w łukach bloczko-
wych kobiet - Lucyna Ko-
łodyńska, Jankowska Kali-
na, Agata Kołodyńska
 drużyna w łukach bloczko-
wych mężczyzn - Paweł Si-
dor, Mariusz Walada, Ma-
teusz Musiatowicz, Ga-
briel Kozłowski

DWA SREBRNE MEDALE 
ZDOBYLI: 
 Lucyna Kołodyńska w łu-
kach bloczkowych
 drużyna w łukach bloczko-
wych kobiet - Natalia Anto-
niak, Izabela   Kożewnikow,     
Błońska Elina (Dolnoślązak)

MAMY TAKŻE AŻ SIEDEM
BRĄZOWYCH KRĄŻKÓW:
 Agata Kołodyńska w łu-
kach bloczkowych
   Ewa Puchalska w łukach 
barebow

 Mariusz Walada w łukach 
bloczkowych
 mikst w łukach bloczko-
wych - Mariusz Walada, 
Kalina Jankowska
 mikst w łukach bloczko-

wych - Lucyna Kołodyń-
ska, Paweł Sidor
 mikst w łukach barebow  
Ewa Puchalska, Bogusław  
Puchalski
 drużyna w łukach olimpij-
skich (Magdalena Sieradz-
ka, Julia Trela, Marta Ilkiv, 
Patrycja Wolska
Natomiast w Legnicy zor-

ganizowano Mistrzostwa Pol-
ski Studentów, w których wy-

startowali studenci będący za-
wodnikami LZS SKS Raszów-
ka: Kalina Jankowska z  Uni-
wersytetu Medycznego we 
Wrocławiu,  Patrycja Wolska 
z Uniwersytetu Wrocławskie-
go i  Wiktor Windak studiują-
cy na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w Poznaniu.

Najlepiej spisała się Kalina 
Jankowska zdobywając 
srebrny medal w łukach 

bloczkowych kobiet. Patry-
cja Wolska była 17. wśród 
kobiet w łukach olimpijskich 
a Wiktor Windak również 
17. w łukach olimpijskich 
wśród mężczyzn. Patrycja 
Wolska z kolegą z Talentu 
Wrocław - Bartłomiejem 
Bątkiewiczem  reprezentując 
Uniwersytet Wrocławski za-
jęła również 17 miejsce 
w mikście.

GRAD MEDALI ŁUCZNIKÓW NA 
ZAKOŃCZENIE SEZONU LETNIEGO! BRAWO!
W Nowej Rudzie  zorganizowano w dniach 15-16 
października Mistrzostwa Dolnego Śląska w łucznictwie 
olimpijskim, bloczkowym i barebow. W zawodach 
tych startowała 19 osobowa reprezentacja łuczników 
trenujących w LZS SKS Raszówka zdobywając 
12 medali!

Mistrzostwa Dolnego Śląska. Brawa dla medalistów 
i trenera Jerzego Dzikowskiego! 

Mistrzostwa Polski Studentów  

Przed pierwszym 
gwizdkiem sędziego duże 
obawy o wynik meczu 
miał trener gospodarzy 
Mirosław Dragan. Zwią-
zane było to ze sporą ab-
sencją w szeregach druży-
ny KS Kłopotów-Osiek  
wynikającą z kontuzji i  
spraw rodzinnych. Począ-
tek spotkania w pełni po-
twierdził obawy szkole-
niowca miejscowych.

Zawodnicy z Chojnowa 
potrzebowali zaledwie 17 mi-
nut, aby wypracować dwu-

bramkowe prowadzenie. Go-
spodarze jednak ambitnie 
dążyli do zmiany niekorzyst-
nego wyniku i Damian Pie-
lech (25. min) zdobył kon-

taktową bramkę po składnej 
akcji całego zespołu. Goście 
w 35. min podwyższyli wynik 
na 3:1 i wydawało się, że jest 
już po meczu. 

Końcówka pierwszej po-
łowy należała jednak do 
miejscowych, którzy po 
celnych trafieniach Konra-
da Puchowskiego(38. min) 
i ponownie Damiana Piele-
cha  (40. min) doprowadzi-
li do remisu. 

Po zmianie stron obraz 
gry nie uległ zmianie 
i oglądaliśmy ciekawe ak-
cje z obu stron z przewagą 

optyczną drużyny z Kłopo-
towa. Jednak jak to często 
bywa, nie zawsze wygrywa 
lepsza drużyna i Chojno-
wianka niemal w ostatniej 
akcji zapewniła sobie trzy 
punkty.

W przerwie meczu roze-
grano tradycyjny konkurs 
rzutów karnych, którego 
zwycięzcą okazał się An-
drzej Tarała (Osiek). Naj-
lepszymi piłkarzem meczu 
wybrano Damiana Piele-
cha (KS Kłopotów-Osiek). 
Nagrody i wyróżnienia 
w imieniu wójta gminy Lu-
bin wręczał radny Patryk 
Jarkowiec.

Pechowa porażka drużyny 
KS Kłopotów-Osiek 



¹⁶ ROZRYWKA

Hasło krzyżówki z numeru  9/2022 Wiadomości Gminnych 
Gminy Lubin brzmi: „Co komu przeznaczone to go nie 
minie ”. Nagrodę otrzymuje Danuta Czernecka z Wiercienia. 
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 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. 

Milioner na łożu śmierci dyktuje 
testament:
- Mojemu kuzynowi Marianowi 
zapisuję wszystkie akcje i posiadłość 
nad morzem, mojej wiernej kucharce 
Helenie - rezydencję na Jamajce, a 
mojemu siostrzeńcowi Heniowi, który 
zawsze twierdził, że najważniejsze jest 
zdrowie - moje buty sportowe, rakietę 
tenisową i kostium.

***
Gość do kelnera w restauracji: 
- Kelner! Co to jest? To ma być rosół? 
- Ależ proszę szanownego pana, 
według karty to zupa z młodych kurcząt. 
- Jak młodych? 
- Cóż... Woda w której gotowały się jajka.

***
Przychodzi nauczyciel do lekarza: 
- Panie doktorze, co mi dolega? 
Wchodzę do klasy, zaczynam 

sprawdzać obecność i zasypiam. 
- Myślę - odpowiada lekarz - że to od 
liczenia baranów...

***
Narzeczony do swojej wybranki: 
- Zarabiam pięć tysięcy miesięcznie, 
będziesz umiała za to wyżyć? 
- Ja tak, ale Ty z czego będziesz żył?

***
Wiesz, Marian? Podobno warto dla 
zdrowia chodzić na bosaka. 

- To szczera prawda! Za każdym 
razem gdy budzę się rano w butach, 
strasznie mnie boli głowa.

***
- Mamo, dlaczego dajesz mi taki mały 
kawałek tortu? - pyta Jaś.
- Ależ kochanie, to nie dla ciebie tylko 
dla Zosi ...
- Dla Zosi taki duży?!

***
Rozmawiają dwie koleżanki: 

- Co mąż ci kupił na rocznicę ślubu? 
- Widzisz to srebrne BMW na 
parkingu? 
- Taaak... piękne... 
- Kupił mi odkurzacz takiego koloru.

***
- Oglądałem ostatnio zawody w 
kulturystyce. 
- Kobiet czy mężczyzn? 
- Nie mam pojęcia.
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
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LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI

POZIOMO:
1. Znany starogrecki rzeźbiarz
6. Drapieżnik z rodziny kotów
10. Tkanina ubraniowa
11. Kauczuk syntetyczny
12. Akacja
13. Przyrząd kuchenny lub pralniczy
14. Dała Tezeuszowi kłębek nici
15. Imię żeńskie
16. Wyspa Odyseusza
19.  Starożytne państwo semickie 

w północnej Mezopotamii
23. Interwał między ośmioma nutami
26. Konterfekt, wizerunek
27.  urier i emisariusz Polskiego 

Państwa Podziemnego
28. Rama obrazu
29. Światło odbite
30. Jeden z wielkiej trójki artystów Renesansu
33. Stolica Turcji
37.   Forma świadomości religijnej 

podkreślająca wartość wiedzy jako 
narzędzia zbawienia

40. Imię żeńskie
41. Córka Juranda ze Spychowa 
42. Zieleniec
43. W maśle, oleju, smalcu
44. Niesława, hańba
45. Okres w dziejach
46.  Hrabia Jafy i Aszkelonu, król Jerozolimy
47. Rzeka w Bośni i Hercegowinie i Chorwacji

PIONOWO:
1. Krótki motyw, grany na trąbce sygnałowej
2. Imię męskie
3.  W mitologii greckiej potomkowie 

króla Myken, Atreusa
4.  Japoński rodzaj obcisłego stroju 

pokrywającego całe ciało
5. Podziękowanie, najczęściej od dziecka
6. Rzeka w Ameryce Płd.
7. Zakup
8. Trzecia żona Bolesława Chrobrego
9. Stan w USA
17. Wojskowy bęben
18. Pocisk odłamkowy
20. Stały znak nawigacyjny
21. Graniczy z Polską
22. Olejek z nasion pietruszki
23. Obramowanie
24. Miasto w Wielkopolsce
25. Dzielnica Warszawy
30. Staroć
31. Szczęście
32.  Sumeryjskie bóstwo świata podziemnego
34.  Grzybień biały
35. Miękka tkanina
36. Pustynia w Ameryce Płd.
37. Zając samiec w gwarze myśliwskiej
38. Część ciała owada
39. Imię męskie


