
W związku z rosnącą liczbą przypadków zarażenia koronawirusem wprowadzone 
zostały zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Kultury Gminy Lubin.  STR. 4Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Kultury Gminy Lubin.  STR. 4

COVID19 – zmiany zasad funkcjonowania 
Urzędy Gminy w Lubinie

OKNO NA ŚWIAT   

31 października 2020 r. 
zakończył się 10-letni projekt 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Lubin” 
współ� nansowany ze 
środków Unii Europejskiej. 
Podsumowujemy go, piszemy 
o korzyściach, nakładach 
� nansowych i zrealizowanych 
celach.  STR. 7

NAGRODY 
I ŻYCZENIA DLA 
PRACOWNIKÓW 
OŚWIATY  

Jak co roku, wyróżniający 
się nauczyciele i dyrektorzy 
szkół oraz przedszkola Gminy 
Lubin, zostali uhonorowani 
specjalnymi nagrodami z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 
Z powodu pandemii niemożliwe 
było zorganizowanie 
uroczystego spotkania, do 
wyróżnionych osób tra� ły 
jednak nagrody, statuetki, 
kwiaty i życzenia.  Str. 8-9

WYJĄTKOWY 
DAR KSIĘDZA 

Proboszcz Para� i pw. Matki 
Bożej Bolesnej w Chróstniku 
pożegnał się z para� anami. 
Uroczystość odbyła się 
w kościele pw. św. Marii 
Dominiki Mazzarello, przy 
którym stanęła � gura patronki, 
ufundowana przez księdza 
Kazimierza Rapacza.  Str. 13

GminneWiadomości
NR  7(49)/ 2020

BIULETYN INFORMACYJNY SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIN 

Gminy Lubin

Wiadomości
ISSN 2449-786X

Gminna Biblioteka Publiczna ogłosiła 
w tym roku konkurs pod hasłem „Lubię 
czytać na wakacjach”. Możemy teraz 
cieszyć oczy tymi widokami i tym, że 
podczas wakacyjnych podróży nasi 
najmłodsi mieszkańcy nie rozstają 
się z książką. Nagrodzone zdjęcia 
konkursowe na  STR. 11

Na przekór pogodzie, pandemii i coraz krótszym listopadowym dniom witamy okładką, 
która pozwala wspominać słoneczne wakacje
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Jak co roku, wyróżniający 
się nauczyciele i dyrektorzy 
szkół oraz przedszkola Gminy 
Lubin, zostali uhonorowani 
specjalnymi nagrodami z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 
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PRZYSŁOWIA 
NA LISTOPAD

Deszcz w początku listopada, 
mrozy w styczniu zapowiada.

***
Deszcze listopadowe budzą 
wiatry zimowe.

***
Słońce listopada mrozy 
zapowiada.

***
Gdy listopad z deszczem, 
grudzień zwykle z wiatrem.

***
Gdy w listopadzie liść na 
szczytach drzew trzyma, 
to w maju na nowe liście spadnie 
jeszcze zima.

***
Grzmot listopada dużo zboża 
zapowiada.

***
Jaka pogoda listopadowa, 
taka i marcowa.

***
Kiedy na świętą Cecylię 
(22 listopada) grzmi, rolnik 
o dobry roku śni.

***
 Jak się Katarzyna 
(25 listopada) głosi, tak się 
Nowy Rok nosi.

***
Jaki listopad, taki będzie 
marzec, prorokuje stuletni 
starzec.

***
Gdy łagodna jesień trzyma, 
będzie krótka, ostra zima

***
Listopad marcowi za rodzica 
służy i marcowe psoty wróży.

***
Gdy w listopadzie wody się 
podniosą, to snadź w zimie 
deszcze roszą.

***
Jeśli kret w listopadzie jeszcze 
późno ryje, na Nowy Rok komar 
wpadnie w bryję.

AKTUALNOŚCI

PKP LIKWIDUJE PRZEJAZD 
KOLEJOWO-DROGOWY 
W RASZÓWCE
1 października rozpoczęła się procedura 
likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego 
w Raszówce w pobliżu dawnej bazy 
paliwowej. Spowodowane jest to  m.in. 
rozproszonym prawem własności do 
działek, znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie przejazdu Obecnie przejazd 
w pobliżu poradzieckiej bazy paliwowej 
w Raszówce ma status „A”, co oznacza 
jego dostępność zarówno dla ruchu 
samochodowego, jak i pieszego. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 20 
października 2015 r. przejazdy 
usytuowane w ciągu dróg niepublicznych 
nie mogą utrzymać tej kategorii.
Przejazd kolejowy w Raszówce 
zlokalizowany jest na działce należącej 
do Nadleśnictwa Legnica, prowadzi do 
niego wewnętrzna droga gminna, 
wiodąca do działki będącej 
w użytkowaniu wieczystym PKP. Obecny 
stan własności terenu i  brak ciągłości 
działek drogowych uniemożliwia 
nadania drodze statusu publicznej. 

Interwencje straży pożarnej w czasie 
dwudniowych ulew i gwałtownych wiatrów

Październikowe intensywne 
dwudniowe opady deszczu, 
przed którymi ostrzegało Rzą-
dowe Centrum Bezpieczeń-
stwa, nie spowodowało więk-
szych zniszczeń i utrudnień 
w Gminie Lubin. Ochotnicza 
i Państwowa Straż Pożarna  
wyjeżdżały kilka razy do lokal-
nych podtopień i uszkodzo-
nych drzew. 

OSP Szklar Górne wspierała 
mieszkańców Obory z ulic Kali-
nowej i Tulipanowej oraz wspól-
nie z OSP Zimna Woda usuwa-
no gałęzie i powalone drzewa 
w Bukownej i Szklarach Gór-
nych. PSP w Lubinie interwe-
niowała w sprawie drzew także 
w Składowicach i Pieszkowie.

W przypadku dwóch zgło-
szeń, które pochodziły z Krze-
czyna Wielkiego z ulicy Dia-
mentowej i Osieka przy ulicy 
Srebrnej i Brzoskwiniowej, mi-
mo przyjazdu strażacy nie pod-
jęli działań. Nie było tam żadne-
go zagrożenia mienia miesz-
kańców.

Po rozmowach ze strażakami 
przypominamy, że uzasadnione 
wezwania dotyczące podtopień 
na prywatnych posesjach i dro-
gach musza spełniać wymóg za-
grożenia mienia lub życia. Dodat-
kowo złota zasada mówi, że nie 
podejmuje się działań, gdy „do-

bro ratowane ma mniejszą war-
tość niż  dobro poświęcane”, czyli 
koszty akcji są niewspółmiernie 
wysokie. Dodatkowo trzeba pa-
miętać, że uruchomienie pompy, 
która może zebrać wodę wymaga 
minimum około 20 cm głębokości 
zalanej powierzchni.

Wprowadzenie 
feryjnego 
rozkładu jazdy 
zakłada min. 
zwieszenie 
funkcjonowania 
sezonowej linii 
nr 8 oraz brak 
dodatkowych 
kursów linii nr 
4 do przystanku 
Lubin Osiek-
Działki Pętla.  

To efekt wprowadzenia 
od 24 października na tere-
nie całej Polski tzw. strefy 
czerwonej i tego, że ucz-
niowie szkół podstawo-
wych, ponadpodstawo-
wych, słuchacze placówek 
kształcenia ustawicznego, 
centrów kształcenia zawo-
dowego uczą się zdalnie.  
Wprowadzono również 
ograniczenia dotyczące 
przemieszczania się (od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-16:00) 

dzieci do 16 roku życia tyl-
ko pod opieką rodzica lub 
opiekuna. 

Przewoźnik informuje 
także, iż zgodnie z wytycz-
nymi Ministerstwa Zdro-
wia środkami publicznego 
transportu zbiorowego 
może podróżować ograni-
czona liczba osób. W auto-
busach LPP może przeby-
wać, w tym samym czasie, 
nie więcej osób niż wynosi 
30% liczby wszystkich 
miejsc siedzących i stoją-
cych, przy jednoczesnym 
pozostawieniu w pojeździe 
co najmniej 50% miejsc 
siedzących niezajętych. 
Przykład: jeżeli w autobu-
sie jest 30 miejsc siedzą-
cych i 70 stojących (w su-
mie 100), to równocześnie 
może nim jechać 30 osób. 
Przy czym połowa miejsc 
siedzących musi pozostać 
wolna.

Przypominamy również 
o obowiązku zakrywania 
w autobusach ust i nosa. 
Z obowiązku zakrywania 
ust i nosa są zwolnione je-
dynie osoby posiadające 
zaświadczenie lekarskie 
lub dokument potwierdza-
jący: całościowe zaburze-

nia rozwoju, zabu-
rzenia psychiczne, nie-
pełnosprawność intelektu-
alną w stopniu umiarkowa-
nym, znacznym lub głębo-
kim, trudności w samo-
dzielnym odkryciu lub za-
kryciu ust lub nosa. 

Wprowadzane zmiany 
w rozkładzie jazdy mają za-
pewnić tylko podstawowe 

potrzeby komunikacyjne 
pasażerów np. dojazd i po-
wrót do/z zakładów pracy. 
Prosimy także o umożli-
wienie pierwszeństwa 
przejazdu seniorom i oso-
bom mającym problemy 

z porusza-
niem się. 

Powiat Lubiński 
stale monitoruje doniesie-
nia dotyczące pandemii 
w związku, z czym ewentu-
alne kolejne komunikaty 
dotyczące funkcjonowania 
komunikacji powiatowej 
zamieszczać będzie na 
stronie internetowej ope-
ratora -www.pks.lubin.pl.

Od 2 listopada autobusy Lubińskich Przewozów Pasażerskich w dni robocze kursują do 
odwołania według feryjnego rozkładu jazdy. Z wyjątkiem linii 121i 131, które nadal jeżdżą 
według roboczego rozkładu jazdy

KOMUNIKACJA MIEJSKA 
JAK W OKRESIE FERII 

Zalany rów melioracyjny w miejscowości Obora 
– w użyciu była pompa. 
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GMINA LUBIN KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROJEKTU EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE „SZACH-MAT” – NAUKA GRY W SZACHY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Szach-Mat: wyszkolono nauczycieli, teraz oni uczą najmłodszych
W każdym wieku można nauczyć się grać w szachy. Istotne 

jest zapoznanie się ze wszystkimi zasadami gry poprzez lekturę 
lub poprzez kontakt z kompetentną osobą. Nierzadko dzieci 
ucząc się grać w szachy w przedszkolu lub podczas edukacji 
wczesnoszkolnej przekazują zdobytą wiedzę rodzicom lub 
dziadkom.

Kilka lat temu z inicjatywy 
wójta przeszkolono 25 nauczy-
cieli i do programu nauki klas 
I i II szkół podstawowych wpro-
wadzono cotygodniowe zajęcia 
z nauki gry w szachy. Później we 
współpracy z Polskim Związ-
kiem Szachowym przy akcepta-

cji Ministra Edukacji Narodo-
wej wdrożono program w ra-
mach podstawy programowej 
dla klas I-III dla wszystkich ucz-
niów oraz w ramach kółek sza-
chowych dla klas IV-VIII dla 
uczniów, którzy chcą doskonalić 
swoje umiejętności szachowe.

- To królewska gra, która do-
skonale uczy planowania, strate-
gii, logiki, przewidywania. To 
umiejętności, które każdemu 
przydają się w życiu – mówi Ta-
deusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 

Wójt rozgrywa także coroczne 
symultany z uczniami wszyst-
kich gminnych szkół podstawo-
wych i w swojej pracowni rzeźbi 
figury szachowe, które wręcza 
wyróżniającym się zawodnikom.

Co roku gmina szkoli kolejne 
grupy nauczycieli. Tym razem 

projekt współfinansuje Fundacja 
KGHM Polska Miedź. W arkana 
królewskiej gry wprowadzał na-
uczycieli kilka tygodni temu Mar-
cin Korzekwa, szachista z I kate-
gorią szachową, instruktor spor-
tu ze specjalizacją szachową oraz 
sędzia szachowy klasy I. 

- Szachy wpływają na wielu 
płaszczyznach na rozwój dzie-
cka. To kompleksowa nauka 
myślenia z jego licznymi rodza-
jami jak: ocena sytuacji, spo-
strzegawczość, wyobraźnia, 

planowanie, precyzyjne liczenie 
konkretnych rozwiązań, zarzą-
dzanie zespołem, który stano-
wią bierki szachowe. To także  
podejmowanie decyzji w tym 
pod presją czasu odliczającego 
sekundy zegara szachowego, 
trening zapamiętywania i łącze-
nie teorii z praktyką. Warto też 
wskazać na rozwój panowania 
nad emocjami oraz umiejętność 
pozytywnego przeżycia porażki 
poprzez wyciąganie z niej wnio-
sków – mówi Marcin Korzekwa

Zachęcać dzieci do nauki sza-
chów można na wiele sposo-
bów. Samo zaproponowanie 
rozgrywki na szachownicy ma 
wciąż dla najmłodszych niezwy-
kłą moc przyciągania. Szczegól-
ną wartość stanowią systema-
tyczne zajęcia szachowe 
w przedszkolu lub szkole, a na-
stępnie w klubie szachowym. 

Szachy to dobry pomysł na 
długie jesienne wieczory, 
zwłaszcza teraz w okresie pan-
demii.  

 Epidemia przybiera na si-
le. Jesteśmy o krok od na-
rodowej kwarantanny. Co 
dla mieszkańców Gminy 
Lubin oznaczają kolejne 
ograniczenia? 
Nowe zasady bezpieczeń-

stwa w zakresie obsługi na-
szych mieszkańców wprowa-
dziliśmy już przed trzema ty-
godniami. Urząd pracuje nie-
przerwanie, ale zmieniona zo-
stała formuła obsługi intere-
santów. Odbywa się ona przy 
okienku, co ma na celu ogra-
niczanie do minimum ryzyka 
zakażenia, zarówno jeśli cho-
dzi o mieszkańców, jak i na-
szych pracowników. Podjąłem 
również decyzję o pracy rota-
cyjnej, która pozwoli zacho-
wać ciągłość funkcjonowania 
urzędu, nawet gdyby doszło 
do zakażenia wśród pracowni-
ków. 

 Czy ten system pracy się 
sprawdza? 
Dla mnie najważniejsze 

jest, że żaden z mieszkańców 
nie odchodzi „z kwitkiem” i że 
na bieżąco realizowane są 
wszystkie sprawy i zadania. 
Odkładanie czegokolwiek na 
później przez wiele miesięcy, 
mogłyby - już po pandemii - 
sparaliżować pracę urzędu. 

 Mniej pracowników przy 
urzędowych biurkach, a 
jeszcze do tego wizyty przy 
okienku. To zupełnie nowe 
realia… 
Jestem pełen podziwu dla 

naszych pracowników, którzy 
pracują z wielkim zaangażo-
waniem i oddaniem. Są i tacy, 
których prawie siłą trzeba de-
legować do pracy zdalnej. Żar-
tuję oczywiście, ale wielkiej 
przesady w tym, co mówię nie 
ma. Rzeczywiście realia są zu-
pełnie inne. To pracownik 
urzędu przychodzi do intere-
santa, a nie na odwrót, jak to 
miało miejsce wcześniej. Naj-

ważniejsze jednak, że dzięki 
zaangażowaniu naszych pra-
cowników i wyrozumiałości 
mieszkańców wszystkie spra-
wy idą do przodu. Wydaje się, 
że walka z COVID19 bardzo 
nas społecznie zsolidaryzowa-
ła i zmieniła punkt widzenia 
na wiele spraw. 

 Czy pandemia pokrzyżo-
wała inwestycyjne plany 
gminy? 
Bardzo się tego obawiałem, 

bo wszyscy mówią przecież o 
spowolnieniu gospodarczym i 
recesji, ale my, przynajmniej 
na razie, wychodzimy z tego 
obronną ręką. Mało tego, pod 
względem inwestycji i pozy-
skanych środków zewnętrz-
nych, to rok, który uznać mo-
żemy za jeden z najlepszych w 
ciągu ostatnich lat, a przecież 
przed nami jeszcze dwa mie-
siące, w których mają zostać 
rozstrzygnięte kolejne złożone 
przez nas wnioski. 

 Które z realizowanych 
zdań zaliczyłby Pan do 
najważniejszych? 
Uważam, że wszystkie są 

równie ważne, ale różni je ska-
la. Bez wątpienia największym 
zadaniem, którego realizacja 
wkrótce się rozpocznie będzie 
gruntowana modernizacja i 
rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Raszówce, od kilku lat 
pracującej na granicy swoich 
możliwości i spędzającej sen z 
oczu zarówno nam jak i miesz-
kańcom. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Gmi-
ny Lubin podpisało właśnie 
umowę z wykonawcą. Będzie 
to największa inwestycja, nie 
tylko w skali roku, ale ostat-
nich kilku lat. Jej koszt wynie-
sie ponad 4 mln zł z czego pra-

wie dwa miliony pochodzą z 
pozyskanych środków ze-
wnętrznych. W zakresie go-
spodarki wodno-ściekowej 
niezmiernie ważna jest syste-
matyczna modernizacja prze-
pompowni ścieków, które były 
prawdziwą zmorą mieszkań-
ców. Zaczęliśmy od tych naj-
bardziej awaryjnych, ale doce-
lowo wszystkie zostaną grun-
townie przebudowane. Rów-
nież systematycznie wymie-
niane są hydranty, bardzo 
ważne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa mieszkańców. 

 Podpisana została umowa 
na modernizację prze-
pompowni ścieków w Ra-
szówce i Gogołowicach. 
Wykonane zostało przyłą-

cze wodociągowe i wybu-
dowana została przepom-
pownia w Niemstowie. 
Gmina aplikuje także o 

środki na modernizację i roz-
budowę Stacji Uzdatniania 
Wody w Siedlcach, a jeszcze w 
tym roku PGKGL ma ogłosić 
przetarg na pierwszy etap roz-
budowy SUW w Oborze.

 A inwestycje drogowe? 
Na tym polu również działa-

my zgodnie z planem. Wkrót-
ce rozstrzygnięty zostanie 
przetarg, wyłaniający wyko-
nawcę przebudowy drogi Ra-
szówka-Gorzelin, która w 50 
procentach finansowana bę-
dzie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, przy całkowitym 
koszcie oszacowanym na 2 mln 

tys. zł. Uzyskaliśmy właśnie  
pozwolenie na budowę drogi 
Chróstnik – Osiek, która kosz-
tować będzie 4 mln zł, z czego 
blisko 3 mln pochodzą z FDS. 

 Przystępujemy do ostat-
niego etapu rozbudowy 
drogi Miroszowice – Kło-
potów, która także uzyska-
ła dofinansowanie z Fun-
dusz Dróg Samorządo-
wych. 
W najbliższych dniach 

ogłoszone zostaną przetargi 
na drugi etap przebudowy 
drogi powiatowej w Czerńcu 
oraz modernizację drogi po-
wiatowej w Miłoradzicach. 
Choć to zadania własne po-
wiatu, w dużej części będzie-
my je finansować, bo inaczej 
ich realizacja nie doszłyby do 
skutku. Powiat wydatkować 
będzie na ten cel 790 tys. zł, a 
gmina 1,8 mln. Ze środków 
gminy milion złotych pochło-
nie wykonanie kanalizacji, co 
z kolei jest naszym zadaniem 
własnym. Realizacja inwesty-
cji w Miłoradzicach zakończy 
się w przyszłym roku. 

Jesteśmy na ostatniej pro-
stej inwestycji w Szklarach 
Górnych, polegającej na bu-
dowie nowej drogi i miejsc 
parkingowych  przy budyn-
kach wielorodzinnych. Rok 
2020 to także nowe drogi we-
wnętrzne wraz oświetleniem 
m.in. w Oborze, Miroszowi-
cach i Goli.  Wykonanych zo-
stało kilkanaście kolejnych 
dokumentacji takich zadań, 
które realizowane będą w 
przyszłym roku. 

 Rzeczywiście wiele się 
dzieje, a czy udało się tak-
że zrealizować zaplanowa-
ne zadanie w zakresie in-
westycji oświatowych i 
sportowych? 
Wkrótce przystąpimy do roz-

budowy Szkoły Podstawowej w 
Raszówce. Dobiega końca 

przebudowa boiska w Składo-
wicach i w Czerńcu. Powstają 
tam nowoczesne, wielofunkcyj-
ne obiekty. Trwa trzeci etap re-
montu drogi wewnętrznej przy 
Szkole Podstawowej w Siedl-
cach. Prace powinny się zakoń-
czyć pod koniec grudnia. W Bu-
czynce i Ustroniu stanęły dwie 
nowe kontenerowe świetlice, 
wkrótce w stanie surowym za-
mkniętym odbierzemy świetlicę 
w Krzeczynie Wielkim, gruntow-
ną modernizację przeszła świetli-
ca w Gogołowicach. Gotowe są 
fundamenty pod remizę OSP w 
Szklarach Górnych. Stawiając 
kontener szatniowo-sanitarny 
zakończyliśmy ostatni etap prze-
budowy boiska z Kłopotowie. To 
tylko te  największe zadania. Jed-
nocześnie prowadzonych jest 
szereg mniejszych. Głównym ce-
lem wszystkich naszych inwesty-
cji jest poprawa standardu życia 
naszych mieszkańców, ale mam 
nadzieję, że są także wsparciem 
dla przedsiębiorców, z którymi 
współpracujemy. 

 Z obranego kursu inwesty-
cyjnego udaje się nie zba-
czać? 
Dzięki bardzo istotnemu 

wsparciu finansowemu rządu 
wszystko idzie wytyczonym to-
rem i mam nadzieję, że tak zo-
stanie. Ten trudny czas pande-
mii pokazał nam jednak – nie-
stety- że nie na wszystko mamy 
wpływ. Tym bardziej dziękuję 
mieszkańcom Gminy Lubin za 
zrozumienie i słowa wsparcia, 
które do nas docierają, a pra-
cownikom za to, że stają na wy-
sokości zadania, czują się odpo-
wiedzieli za rozwój gminy, a 
swoje obowiązki wykonują z tak 
dużym zaangażowaniem. Ży-
czę wszystkim Państwu zdro-
wia, apeluję o rozsądek oraz 
przestrzeganie zaleceń i proszę: 
uważajcie na siebie! Nie ma nic 
ważniejszego niż zdrowie… 

 Dziękuję za rozmowę 

GMINA LUBIN W COVIDOWEJ 
RZECZYWISTOŚCI 
Inwestycyjny boom mimo pandemii  – rozmowa z wójtem Gminy Lubin Tadeuszem Kielanem 

Pod względem inwestycji i pozyskanych środków 
zewnętrznych rok 2020 uznać możemy za jeden z naj-
lepszych w ciągu ostatnich lat – mówi Tadeusz Kielan. 

WYDAJE SIĘ, ŻE WALKA Z COVID19 BARDZO NAS 
SPOŁECZNIE ZSOLIDARYZOWAŁA I ZMIENIŁA PUNKT 
WIDZENIA NA WIELE SPRAW. 



⁴ W WALCE Z WIRUSEM

Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny wyłącznie 
telefonicznie

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działający 
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Lubin pełni dyżury w do-
tychczasowych dniach i godzinach pracy tzn. we 
wtorki i czwartki w godz. 12.00-18.00, ze względu 
jednak na zwiększoną ilość zachorowań na tere-
nie Powiatu Lubińskiego – konsultacje – do odwo-
łania-odbywają się będą telefonicznie. Z porady 
skorzystać można pod dotychczasowym numerem 
telefonu 76 840 31 71, czeka tam specjalista psy-
choterapii uzależnień Elżbieta Skrzypczak.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby z terenu 
naszej gminy, które dotychczas korzystały z pomocy 
w Punkcie oraz osoby uzależnione chcące poradzić 
sobie z problemem uzależnienia, członków ich ro-
dzin oraz osoby doświadczające przemocy domowej. 
W Punkcie uzyskać można wsparcie emocjonalne, 
informacje jak postępować w sytuacjach przemocy 
domowej, możliwościach podjęcia terapii przez oso-
by uzależnione i członków ich rodzin. 

W związku 
z rosnącą liczbą 
przypadków 
zarażenia 
koronawirusem 
wprowadzone 
zostały zmiany 
w funkcjonowaniu 
Urzędu Gminy, 
Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz 
Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin.

Decyzja Wójta Gminy Lu-
bin podyktowana jest troską 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców i pracowników. Obowią-
zywać będzie do odwołania. 
Urząd Gminy Lubin oraz 
podległe mu jednostki będą 
pracować w dotychczasowych 
godzinach, ograniczona do 
niezbędnego minimum zosta-
je jednak bezpośrednia obsłu-
ga mieszkańców. Wszystkie 
urzędowe sprawy prosimy za-
łatwiać drogą telefoniczną, 
mailową, listownie  oraz wy-
korzystując platformę ePUAP.

Sprawy pilne wy-
magające bezpośred-
niego kontaktu będę 
załatwiane tylko po 
wcześniejszym uzgod-
nieniu przez telefon.

W takich przypadkach 
prosimy o załatwianie 
spraw samodzielnie, bez 
osób towarzyszących, będąc 
pewnym o dobrym stanie włas-
nego zdrowia oraz z zachowa-
niem podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, w tym bez-
piecznej odległości.

Otwarte jest tylko boczne 
wejście do Urzędu Gminy.

Kasy Urzędu Gminy oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zostają zamknięte. 
Wszelkie wpłaty, opłaty i po-
datki prosimy regulować wy-
łącznie poprzez przelewy ban-
kowe.

Wpłaty dotyczące:
 podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych
 podatku od nieruchomości 
od osób prawnych, podatku 
od środków transporto-
wych od osób fizycznych 
i osób prawnych
 opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
 należy dokonywać na indy-
widualny numer rachunku 
bankowego  wskazany 
w  decyzji ustalającej wyso-
kość podatku.

Wpłaty 
dotyczące po-
datku rolnego i leśnego od 
osób prawnych oraz opłaty 

skarbowej należy doko-
nywać na rachunek bankowy: 
44 8669 0001 0311 6863 
2000 0001 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej jest w stałym 
kontakcie z grupą kilkuna-
stu starszych osób z Gminy 
Lubin, które wymagają bez-
pośredniej pomocy w czasie 
pandemii i zapewnia im 
wsparcie. Może się jednak 
okazać, że w konkretnych 
miejscowościach są osoby, 
które wymagają tylko doraź-
nego wsparcia, dlatego war-
to rozejrzeć się wokół 
i wziąć udział w akcji 
#WspierajSeniora.

Każdy może nieść pomoc 
osobom starszym i samotnym. 
To bardzo proste i nie wymaga 
heroicznych czynów. Czasem 
wystarczy zrobić komuś zaku-
py czy odebrać przesyłkę na 
poczcie, żeby uchronić go 
przed ciężką chorobą! Chcesz 
pomóc osobom ze swojego 
najbliższego otoczenia, ale 
jednocześnie wolisz unikać 
bezpośredniego kontaktu z ni-
mi? Mamy na to sposób. 

Oto jak możesz to zrobić 
czterech prostych krokach:

 pobierz ze strony www.ug.
lubin.pl plakat #Wspieraj-
Seniora 

 podaj namiary na siebie – 
imię i numer telefonu
 wydrukuj go i…
 powieś na swoich drzwiach, 
na klatce lub na najbliższym 
słupie ogłoszeniowym.

Czekaj na telefon! 
Od nas wszystkich zależy, 

jak poradzimy sobie z epide-
mią koronawirusa. Dlatego 
w imię solidarności: 

 zróbmy zakupy,
 wyprowadźmy psa,
 odbierzmy przesyłkę 
z poczty,
 wykupmy receptę.
Ten niewielki gest może 

uratować wiele osób.

Co jeszcze możesz zrobić? 
Można zgłosić się do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, koordynatorem po-
mocy jest po numerem telefo-
nu 503 769 071 

Jeśli chcesz pomóc osobom 
spoza najbliższego sąsiedz-
twa, zgłoś się do instytucji, 
która na co dzień niesie po-
moc potrzebującym.

Wejdź na https://www.gov.
pl/web/koronawirus/wolon-
tariat.  

Akcja #WspierajSeniora. Połączmy siły 
i pomóżmy potrzebującym!

COVID19 

W takich przypadkach 

osób towarzyszących, będąc 
pewnym o dobrym stanie włas-
nego zdrowia oraz z zachowa-
niem podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, w tym bez-

Wpłaty 
dotyczące po-

skarbowej należy doko-
nywać na rachunek bankowy: 

COVID19 COVID19 

PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW 
I DANE TELEADRESOWE.
Urząd Gminy w Lubinie  ul. Księcia Ludwika I 3 59-300 Lubin tel. +48 
(76) 8403-100, fax: +48 76 8403-140 ; Referat Spraw Obywatelskich 
(dowody osobiste):tel. +48 (76) 8403-103 i 104; e-mail: kancelaria@
ug.lubin.pl, skrytka ePUAP: /ug-lubin/skrytka; www.ug.lubin.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ul. Księcia Ludwika 
I nr 3, 59-300 Lubin, tel. 76 817-18-68, tel.76 844-02-24, e-mail: 
gops@ug.lubin.pl; 661 507 963 Zespól Pracy Środowiskowej; 503 769 
131 Zespół Pracy Środowiskowej, 507 681 066 Komórka Świadczeń; 
fax: 76 817-18-68 wew. 30, 76 824-02-24 wew. 30; bip.gops.lubin.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o. o. 
Księginice 14, 59-300 Lubin, tel. +48 691 944 010, tel. 76 840 – 8174; e-mail: 
sekretariat@pgkgl.pl; www.pgkgl.pl; zgłaszanie awarii tel. +48 691 944 023 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, 
tel./fax: 76-844-82-33, e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl, www.
okgminalubin.pl 
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce ul. Kolejowa 2A, 59-307 
Raszówka, tel./fax 76 844 – 81 – 93

Apel o oddanie osocza!
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa we Wrocławiu zwraca się z gorącą prośbą do 
osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 o odda-
wanie osocza. 

Ratunkiem dla ciężko chorych może być podawanie 
osocza od osób :
 które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu 
COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni 
od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT (wy-
maz z nosogardzieli);
 po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co 
najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakoń-
czenia izolacji;
 u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-
-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u któ-
rych minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego 
wyniku na obecność przeciwciał.
Dawcami osocza mogą być tylko osoby, które są 

w wieku 18-60 lat. Osocza nie mogą oddać kobiety, któ-
re były w ciąży, osoby po przetoczeniach krwi oraz oso-
by bez alloprzeciwciał do antygenów H. 

Jeżeli przebyłeś zakażenie SARS-Cov-2 (objawowo 
lub bezobjawowe) prosimy skontaktuj się Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocła-
wiu elektronicznie na adres: ozdrowieniec@rckik.
wroclaw.pl (prosimy o podanie w wiadomości swoich 
danych osobowych i numeru telefonu) albo telefonicz-
nie: 71 371 58 24 lub 693 693 702 (kontakt od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-17.00). 

UWAGA! Konieczne jest posiadanie wyniku PCR 
RNA SARS-CoV-2 potwierdzającego zakażenie lub wy-
nik badania na obecność przeciwciał anty-SARS-
-CoV-2. 

– ZMIANY ZASAD 
FUNKCJONOWANIA URZĘDU 
GMINY W LUBINIE 
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Kolejne nowe nazwy ulic 
w Gminie Lubin

Jak grzyby po deszczu powstają nowe 
osiedla i nowe domy w naszej gminie. 
Rozbudowa wsi i rosnąca liczba 
mieszkańców wymagają wprowadzania 
nowego nazewnictwa i numeracji 
domów, co bardzo ułatwia choćby 
służbom porządkowym i medycznym 
dotarcie do konkretnego domu. Na 
ostatnich dwóch sesjach Rady Gminy 
Lubin oficjalnie przyjęto nazwy 17 
nowych ulic w pięciu miejscowościach. 
Przypomnijmy, że to podczas zebrań  
wiejskich decydowano w sołectwach czy 
nazwom ulic mają towarzyszyć konkretne 
motywy a jeśli tak to jakie, czy też będzie 

dowolność według sugestii właścicieli 
posesji leżących przy nazywanych 
ulicach. 
W Siedlcach wybór zostawiono 
mieszkańcom a ci zaproponowali, że chcą 
mieszkać przy ul. Pogodnej. 
W Szklarach Górnych motywami 
przewodnimi są kolory i gatunki drzew. 
W związku z tym, że ulica którą 
nazywano przebiega wzdłuż drogi 
obsadzonej kasztanami, to będzie się 
teraz nazywać Kasztanową. Kolejna nowa 
ulica w Szklarach zyskała miano 
Wierzbowej. 
W Krzeczynie Małym motywem 

przewodnim są nazwy roślin uprawnych 
i mieszkańcy zyskali teraz ulicę 
Słonecznikową. W Krzeczynie Wielkim 
ustalono wcześniej, że będą to gatunki 
drzew i nowa ulica to Świerkowa. 
We wsi Obora, która postawiła na nazwy 
kamieni szlachetnych oraz kwiatów 
i krzewów owocowych, będą teraz nowe 
ulice o nazwach Brylantowa, Borówkowa 
i Onyksowa.
W Miroszowicach nadano nazwy: Piękna, 
Pogodna, Radosna i Lawendowa.
W Składowicach natomiast będą ulice: 
Wietrzna, Folwarczna, Jana Jonstona, 
Dworska i Parkowa. 

Nowe stawki 
podatku 
od nieruchomości

Rada Gminy Lubin ustaliła nowe stawki podatku od nierucho-
mości. Zgodnie z przepisami nie mogą one przekroczyć stawek 
maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finan-
sów. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne gra-
nice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym 
ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy, w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyj-
nych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, tym razem 
ten wzrost wyniósł 3,9.

Warto przypomnieć, ze zgodnie z uchwałą ze stycznia 2015 
roku na terenie Gminy Lubin z podatku od nieruchomości 
zwolnione są budynki mieszkalne, budynki pozostałe oraz bu-
dynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Kwota 
ulgi udzielonej na 31 grudnia 2019 wyniosła ponad 1 mln 620 
tysięcy złotych, a na 30 września bieżącego roku ponad 1 mi-
lion 23 tysiące złotych. 

Wynika to przede wszystkim z tego, że nie kupowano biletów szkolnych 
w pierwszym okresie pandemii COVID—19 (kwiecień, maj) oraz z konieczno-
ści dostosowana świadczenia usług przewozowych do rządowych regulacji 
obejmujących ograniczenia w liczbie pasażerów korzystających ze środków ko-
munikacji zbiorowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Powiat Lubiński poinformował jednocześnie, że prowadzone są rozmowy 
z Gminą Chocianów w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania linii au-
tobusowej, która planuje obsługiwać Szklary Górne, z uwagi na utworzenie 
w miejscowości dwóch przystanków autobusowych. 

Na wniosek Powiatu Lubińskiego radni Gminy Lubin wyrazili zgodę na zwiększenie do kwoty 3 mln 950 tysięcy 
złotych tegorocznej dotacji na funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji. Wyższe koszty to przede wszystkim 
efekt epidemii koronawirusa

ZWIĘKSZONA DOTACJA NA 
BEZPŁATNĄ KOMUNIKACJĘ 
POWIATOWĄ
Warto przypomnieć, że bezpłatna komunikacja w Powiecie 
Lubińskim jest współfinansowana przez Gminę Lubin od kilku lat 
i jej koszty rokrocznie rosną. W tym roku Gmina Lubin, zgodnie 
z ubiegłoroczna uchwałą, miała przeznaczyć na nią 3 mln 700 
tysięcy złotych. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie drożej 
o 250 tysięcy złotych. 
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Przypomnijmy, że już rok 
temu opracowano nową do-
kumentację projektową bu-
dowy plenerowej strefy ak-
tywności oraz przebudowy 
istniejącego placu zabaw 
w Siedlcach. Także w ubie-
głym roku zamontowano 
urządzenia siłowni plenero-
wej typu: biegacz, wycisk, 
orbitrek oraz cztery ławki 
z oparciem. Inwestycja kosz-

towała ponad 20 ty-
sięcy złotych. 

W sierpniu tego 
roku rozpoczęły 
się prace przy bu-
dowie placu za-
baw. Stanęło tam 
aż dziewięć urzą-
dzeń do gier i za-
bawy: stół do gry 
w szachy, bujak lis, 
bujak motor, sześ-

cio-
kąt wie-
lofunkcyjny, ze-
staw zabawowy, podwójna 
huśtawka, bocianie gniazdo, 
trampolina i karuzela plat-
formowa.

Ponadto wykonano nowe 
nawierzchnie przepuszczal-
ne pod urządzeniami na po-
nad 113 m kw. oraz na-
wierzchnie trawiaste na te-
renie ok. 415m kw. Ten dru-
gi etap kosztował  ponad 66  
tys. zł,  w tym 20 tysięcy po-
chodziło z Funduszu Sołe-
ckiego Siedlec, resztę pokry-
ła Gmina Lubin. 

W Siedlcach trwa także 
remont drogi wewnętrznej 
przy szkole. To trzeci etap 
inwestycji pod nazwą re-
mont drogi wewnętrznej 
przy Szkole Podstawowej 

w Siedl-
cach. Prace 

powinny się za-
kończyć pod koniec grud-

nia. Wartość zadania to po-
nad  146  tysięcy złotych.

Inwestycja rozpoczęła się 
od rozbiórki poprzedniej na-
wierzchni betonowej. Teraz 
będzie tam jezdnia o na-
wierzchni z kostki betono-
wej długości ok. 120 m i sze-
rokości 3,5 m. Całość zgod-
nie ze sztuką zostaje obra-
mowana krawężnikiem be-
tonowym. Budowane są tak-
że dojścia i chodniki z kostki 
betonowej o powierzchni ok. 
122 m kw. Konieczna jest 
także budowa odwodnienia 
jezdni, czyli wykonanie 
dwóch wpustów ulicznych 
oraz odwodnienia liniowe-
go. Na koniec położone bę-
dą  trawniki dywanowe. 

INWESTYCJE

Gmina wyremontuje kolejne 
dwa odcinki dróg powiatowych

Decyzją radnych Gminy Lubin nasz samorząd 
przeznaczy 1 mln 800 tysięcy złotych na remonty 
dwóch odcinków dróg, których właścicielem jest Po-
wiat Lubiński. Jeszcze w tym roku ogłoszone będą więc 
przetargi na remont drogi w Miłoradzicach i odcinka 
drogi prowadzącej do Czerńca.

Wcześniej radni Powiatu Lubińskiego powierzyli gmi-
nie funkcję inwestora, co w praktyce oznacza, że to nasz 
samorząd ogłosi przetargi i będzie nadzorował te dwie in-
westycje. Z kasy powiatu przeznaczono na ten cel 790 ty-
sięcy złotych. 

W najbliższym czasie wyremontowany zostanie więc 
odcinek 600 metrów drogi od trasy krajowej nr 36 do 
Czerńca. Przypomnijmy, że dwa lata temu wyremontowa-
no już odcinek o długości 850 metrów,  więc po tej inwe-
stycji cała droga do Czerńca będzie już miała nową na-
wierzchnię.  

W listopadzie powinien być także ogłoszony przetarg 
na odcinek drogi powiatowej w miejscowości Miłoradzice. 
Chodzi o część przebiegającą przez wieś i tam oprócz no-
wej nawierzchni powstanie także kanalizacja deszczowa. 

Trwa rewitalizacja 
zabytkowego 
parku 
w Niemstowie

Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie jest 
dwuetapowa. W październiku i listopadzie ubiegłego 
roku zajęto się gospodarką drzewostanem. Wykonano 
także szereg innych prac m. in. usunięto wszelkiego ro-
dzaju śmieci, gruz, przycięto krzewy w celu ich odmło-
dzenia.

Teraz powstaje ścieżka przyrodniczo-historyczna, która 
prowadzić będzie do miejsc historycznych, a także okaza-
łych drzew cennych z przyrodniczego punktu widzenia. 
Ścieżka będzie miała ponad 2 km i znajdą się na niej tzw. 
„przystanki” tematyczne, które będą przybliżały boga-
ctwo przyrodnicze i historyczne parku. 

Przez park i planowaną ścieżkę przebiega ciek Nie-
mstowski Potok, dlatego przewiduje się budowę kładki, 
która umożliwi jego przekroczenie.  Przewidywana jest 
także budowa plenerowej wiaty. Zakres prac obejmuje 
rozbiórkę istniejącej wiaty o konstrukcji stalowej oraz wy-
budowanie nowej drewnianej. Obiekt ten będzie pełnił 
funkcję rekreacyjną, jako miejsce spotkań integracyjnych 
społeczności lokalnej, a także edukacyjną – jako miejsce 
zajęć terenowych dla uczniów z pobliskich szkół i innych 
grup zorganizowanych

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Europej-
ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.  

NOWY PLAC ZABAW 
I REMONT DROGI 
PRZY SZKOLE 
W Siedlcach obok plenerowej strefy aktywności czyli siłowni powstał nowy, 
kolorowy plac zabaw dla najmłodszych. Teraz z aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu mogą korzystać dorośli i dzieci. 



⁷Z INTERNETEM NA TY

Gmina zakupiła kolejnych 19 laptopów 
dla uczniów i nauczycieli 

Gmina Lubin pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 
54 995 zł na zakup sprzętu 
do nauki zdalnej, czyli lapto-
pów. Będą umożliwiać ucz-
niom i nauczycielom uczest-
nictwo w zajęciach, które 
prowadzone mogą być w sy-
stemie kształcenia zdalnego 
i kontynuowanie realizacji 
podstawy programowej 
w warunkach domowych, je-
śli zajdzie taka potrzeba. 
Mogą być także wykorzysty-
wane w szkole jako sprzęt 
edukacyjny.

Za pozyskaną kwotę ku-
piono 19 sztuk laptopów 

i zostały one już przekazane 
szkołom prowadzonym 
przez Gminę Lubin. 
Uwzględniano przy tym 
zgłoszone potrzeby i wzięto 
pod uwagę ilość uczniów po-
chodzących z rodzin wielo-
dzietnych , czyli z co naj-
mniej trójką dzieci. 

Laptopy otrzymały:
 4 sztuki Szkoła Podstawo-
wa im. Orła Białego w Ra-
szówce;
 3 sztuki Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych;
 2 sztuki Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Konopni-

ckiej w Krzeczynie Wiel-
kim;
 4 sztuki Szkoła Podstawo-
wa im. Henryka Sienkie-

wicza w Siedlcach; 
 6 sztuk Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie.  

To już drugi raz, od czasu 
ogłoszenia na terenie Polski 
stanu zagrożenia epide-
micznego, Gmina Lubin 
skorzystała z możliwości po-
zyskania środków finanso-
wych w konkursie granto-
wym. W czerwcu za pozy-
skane pieniądze kupiono 22 
laptopy dla szkół. 

Konkurs zorganizowany 
był przez Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa, w któ-
rym jednostki samorządu 
terytorialnego mogły uzy-
skać 100% dofinansowanie 
(bez wkładu własnego) na 
zakup sprzętu komputero-

wego umożliwiającego rea-
lizację zdalnych lekcji ucz-
niom wykluczonym cyfro-
wo. 

Projekt Zdalna Szkoła + 
w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej  finanso-
wany jest ze środków UE 
z Programu Polska Cyfrowa 
2014-2020”, Oś Prioryteto-
wa nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” 
działanie 1.1 „Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego interne-
tu o wysokich przepusto-
wościach”. 

31 października 2020 r. 
zakończył się projekt „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Lu-
bin” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej. 

Ponad 10 lat temu, a do-
kładnie we wrześniu 2010 ro-
ku wystartował projekt unij-
ny, którego zadaniem było 
przeciwdziałanie cyfrowemu 
wykluczeniu.  W 20 miejsco-
wościach Gminy Lubin, czyli 
aż w 2/3 miejscowości, wybu-
dowano lekkie maszty radio-
we. Zamontowano  na nich 
urządzenia umożliwiające 
bezpłatny dostęp do szeroko-
pasmowego Internetu, czyli 
bezpieczne nadajniki niewiel-
kiej mocy, mające znikomy 
wpływ na środowisko. 

Uczestników projektu, któ-
rych w unijnym żargonie na-
zywa się beneficjentami, wy-
bierano z następujących 
grup:
 gospodarstwa domowe 
spełniające kryterium do-
chodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ra-
mach systemu pomocy 
społecznej oraz świadczeń 
rodzinnych
 uczące się dzieci i młodzież 
z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji material-
nej i społecznej (uprawnia-
jącej do uzyskania stypen-
diów socjalnych) 
 osoby niepełnosprawne ze 
znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełno-
sprawności bądź  z orzecze-

niem równoważnym
 rodziny zastępcze 

Oprócz montażu masztów  
i nadajników kupiono 120 ze-
stawów komputerowych  
z niezbędnym oprogramowa-
niem. Uczestnikami progra-
mu  zostało 100 mieszkańców 
gminy i 19 gminnych jedno-
stek organizacyjnych takich 
jak biblioteki, świetlice, szko-
ły. Wszystkim przekazano ze-
stawy komputerowe i rozpo-
częła się emisja sygnału inter-
netu. 

W całym projekcie prze-
szkolono  230 osób w zakresie 
obsługi komputera oraz ko-
rzystania z zasobów i możli-
wości szerokopasmowego In-
ternetu. Uczestnicy szkoleń 
uzyskali podstawową wiedzę 
niezbędną do korzystania 
z komputera i nowoczesnych 
technologii informacyjnych.  

W 2014 roku do tej grupy 
beneficjentów, za zgodą dota-
cjodawcy, dołączyło 9 osób, 
które w początkowej fazie pro-
jektu, ze względów technicz-
nych nie mogły odbierać syg-
nału Internetu na swoich po-
sesjach. Zakupiono także  dla 
nich dodatkowe zestawy kom-
puterowe z oprogramowa-
niem i dostarczono sygnał in-
ternetowy inną technologią.

Projekt zakładał, że przez 
pięć lat jest finansowany z ze-

wnętrznych środków, a po-
tem przez kolejne pięć lat ob-
ciąża już budżet Gminy Lu-
bin. Tak więc w październiku 
2015 roku zakończyło się 
współfinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospo-
darka. Pozyskana dotacja wy-
niosła 2 472 854,59 zł z czego 

z Unii Europejskiej 
2 101 926,40 zł natomiast 
z budżetu państwa 
370 928,19 zł. 

Przez kolejnych pięć lat, 
czyli do października tego ro-
ku gmina miała obowiązek 
zachować tzw. „trwałość pro-
jektu” czyli utrzymać wszyst-
kie działania projektowe i po-
nosić z tego tytułu koszty. 
Rocznie pochłaniało to kilka-

dziesiąt tysięcy złotych. 
W ciągu 10 lat w projekcie 

brało udział 179 indywidual-
nych odbiorców, z którymi 
zawierano  umowy użyczenia. 
Faktycznie jednak beneficjen-
tów było znacznie więcej bo-
wiem z komputerów i Inter-
netu korzystały całe współza-
mieszkujące rodziny. 

 - Tak długi okres realizacji 
tego programu z pewnością 
przyczynił się do osiągnięcia 
celu głównego projektu, czyli 
rzeczywistemu i skuteczne-
mu przeciwdziałaniu zjawi-
sku wykluczenia cyfrowego 

wśród mieszkańców Gminy 
Lubin – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin. – 
Dzięki rozwojowi technologii 
wszyscy mamy teraz większą 
szansę na pełniejsze uczestni-
ctwo w życiu społecznym i go-
spodarczym.  

Realizacja projektu już się 
zakończyła, jednak ze wzglę-
dów na sytuację epidemiczną 
w kraju i nauczanie zdalne 
w szkołach, wójt podjął decy-
zję o wydłużeniu o kolejny 
miesiąc emisji sygnału Inter-
netu dla wszystkich benefi-
cjentów tego  projektu.  

OKNO NA ŚWIAT 
– MASZTY, NADAJNIKI I ZESTAWY KOMPUTEROWE 

PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA PROJEKTU UŻYTKOWANY 
SPRZĘT KOMPUTEROWY JAK I URZĄDZENIA DO PRZESYŁU IN-
TERNETU BYŁY BEZPŁATNIE SERWISOWANE I NAPRAWIANE 

W 20 miejscowościach Gminy Lubin, wybudowano lekkie maszty radiowe. Zamontowano na nich bezpieczne 
nadajniki niewielkiej mocy, mające znikomy wpływ na środowisko. 

OKNO NA ŚWIAT OKNO NA ŚWIAT 
Podsumowanie unijnego projektu, czyli jak gmina skutecznie przeciwdziałała wykluczeniu cyfrowemu  wśród mieszkańców



⁸ ⁹DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Tegoroczne Święto Edukacji, 
podobnie jak miniony rok szkolny 
należy do osobliwych. Po raz 
pierwszy nie obchodzimy go 
w szerokim gronie i po raz pierwszy 
w historii powojennej oświaty 
podsumowujemy okres, w którym 
przez kilka miesięcy naukę 
realizowano zdalnie. 

- Nasze szkoły, dzięki 
sprawności i otwartości 
kadr oraz pracowników 
referatu oświaty zmie-
rzyły się bardzo spraw-
nie z tymi realiami. 
Szczególnie dbano aby 
uczniowie jak najmniej 
odczuli problemy wyni-
kające z odmiennego spo-
sobu nauczania. Między 
innymi za to, a także za 
wiele innych działań edu-
kacyjnych i wychowaw-
czych w roku szkolnym 
2019/2020 oraz w po-
przednich latach, uhono-
rowaliśmy zacne grono na-
uczycieli – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

W gronie nagrodzonych 
Nagrodą Wójta Gminny Lu-
bin w roku 2020 znalazło się 
siedem osób. To dyrektorzy 
i nauczyciele, którzy są nad-
zwyczaj ambitni i aktywni. 
Nagrody wójta otrzymali:

 Elżbieta Piasny dyrektor 
SP im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych
 Mateusz Marciniak dyrek-
tor SP im. Marii Konopni-

ckiej w Krzeczynie Wiel-
kim
 Danuta Bartosz-Formago 
nauczyciel SP im. Orła 
Białego w Raszówce
 Aldona Maziarz nauczy-

ciel SP im. Marii Konopni-
ckiej w Krzeczynie Wiel-
kim
 Tomasz Haber nauczyciel 
SP im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych

 Anna Rogalska nauczyciel 
SP im. Henryka Sienkie-
wicza w Siedlcach
 Monika Mielniczak na-
uczyciel Przedszkola im. 
Jana Pawła II w Ra-
szówce
Nagrodzeni zostali 

również nauczyciele, 
szczególnie zaangażowani 
w pracy z uczniem i na jego 
rzecz, osiągający wiele suk-
cesów pedagogicznych, wy-
różniający się w swojej pracy 

edukacyjno-wychowawczej 
i opiekuńczej, którzy podej-
mują się wielu dodatkowych 
przedsięwzięć. Są to osoby 
cieszące się dużym uzna-

Jak co roku, wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedszkola Gminy Lubin, zostali uhonorowani specjalnymi nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z powodu pandemii niemożliwe było zorganizowanie uroczystego spotkania, 
do wyróżnionych osób trafiły jednak nagrody, statuetki, kwiaty i życzenia. 

NAGRODY I ŻYCZENIA DLA 
PRACOWNIKÓW OŚWIATY  

Bogusława Sobol, Danuta Kasperska, Tomasz Haber, Elżbieta Piasny, Grażyna 
Smolarz, Danuta Więczkowska – SP w Szklarach Górnych

Patrycja Słota 
– SP Niemstów

Dorota Kusio
– SP Niemstów

Monika Cicha
– SP Niemstów

Danuta Bartosz-Formago
– SP w Raszówce

Marcin Nyklewicz 
– SP w Raszówce

Lucyna Szudrowicz 
i Renata Gruca 
– SP w Raszówce

Agata Szczytyńska 
– SP w Raszówce

 Anna Warzocha 
– SP w Raszówce

Kamila Popielska 
– Gminne Przedszkole

Anna Rogalska 
– SP w Siedlcach

UDAŁO NAM SIĘ NAMÓWIĆ WIELU WYRÓŻNIONYCH NA-
UCZYCIELI DO ZROBIENIA I PRZESŁANIA NAM PAMIĄTKO-
WYCH FOTOGRAFII, DZIĘKI KTÓRYM MOŻEMY MIEĆ PO-
CZUCIE WSPÓLNOTY, W TYM TRUDNYM CZASIE ZAGROŻE-
NIA WIRUSEM. 

Norbert Grabowski
 Przewodniczący Rady Gminy Lubin

 DLA  DLA 
Norbert Grabowski

 Przewodniczący Rady Gminy Lubin Przewodniczący Rady Gminy Lubin

W jednym z najważniejszych dni w całym roku szkolnym - Dniu Edukacji Narodowej,
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty .

Życzymy Wam dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów! Na Waszych barkach spoczywa przyszłość!

Inspirujecie, dodajecie skrzydeł, pokazujecie dzieciom i młodzieży jak rozwinąć skrzydła i realizować marzenia.
Niech Wasze marzenia spełniają się co dzień, niech przyszłość rysuje się tylko w kolorowych barwach!

W tym trudnym czasie pandemii staramy się wspierać Was
we wszystkich działaniach i dziękujemy  za ciężką pracę.

Z wyrazami szacunku 
 Tadeusz Kielan 

Wójt Gminy Lubin

niem w środowisku szkol-
nym.

Lista nagrodzonych na-
uczycieli:
 SP im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych: Da-
nuta Kasperska, Grażyna 
Smolarz, Bogusława So-
bol, Danuta Więczkowska, 
Adrian Dragan
 SP im. Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim: 
Anna Rataj, Małgorzata 
Szeliga, Marta Orligóra, 
Tamara Benkiewicz, Ja-
dwiga Demczuk
 SP im. Orła Białego w Ra-
szówce: Agata Szczytyń-
ska, Renata Gruca, Anna 
Warzocha, Mirela Sku-
pień, Marcin Nyklewicz
 SP im. Janusza Korczaka 

w Niemstowie: Elwira 
Śleńska, Magdalena No-
wak, Monika Cicha, Irena 
Gałach, Dorota Kusio
 SP im. Henryka Sienkiewi-
cza w Siedlcach: Barbara 
Szkudlarek, Joanna Mo-
skal, Kinga Asmus-Kożu-
szek, Renata Stankiewicz
 Przedszkole im. Jana Pa-
wła II w Raszówce: Anna 
Garula, Lucyna Wolska, 
Małgorzata Stachowska-
-Socha, Kamila Popielska
Nagrody zostały przyznane 

także dyrektorom jednostek 
oświatowych, którzy w do-
skonały sposób poradzili so-
bie z wdrożeniem edukacji 
zdalnej w okresie zawieszenia 
działalności szkół w związku 
z epidemią COVID -19.

W sumie nagrody otrzy-
mało 39 osób.

Ponadto w uznaniu szcze-
gólnych zasług w pracy dy-
daktyczno- wychowawczej 
i opiekuńczej, na wniosek 
Wójta wyróżniono specjal-
nymi nagrodami:
 Nagrodą Ministra Eduka-
cji Narodowej - Lucynę 
Szudrowicz – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce 
 Nagrodą Kuratora Oświa-
ty - Katarzynę Foryś – dy-
rektor Przedszkola im. Ja-
na Pawła II w Raszówce,
 Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej – Elżbietę Pias-
ny dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych 

Mateusz Marciniak i Aldona Maziarz 
– SP w Krzeczynie Wielkim

Lucyna Wolska 
– Gminne Przedszkole

Katarzyna Foryś 
– Gminne Przedszkole

Małgorzata 
Stachowska-Socha 
– Gminne Przedszkole

Monika Mielniczak 
– Gminne Przedszkole

Magdalena Nowak 
– SP Niemstów

Elwira Śleńska 
– SP Niemstów

Anna Rogalska nauczyciel 
SP im. Henryka Sienkie-
wicza w Siedlcach
Monika Mielniczak na-
uczyciel Przedszkola im. 
Jana Pawła II w Ra-

Nagrodzeni zostali 
również nauczyciele, 

Bogusława Sobol, Danuta Kasperska, Tomasz Haber, Elżbieta Piasny, Grażyna 

Lucyna Wolska 
– Gminne Przedszkole



¹⁰ ROLNICTWO

Na terenie Gminy Lubin jest 
dwóch rachmistrzów, którzy 
dzwonią i odwiedzają rolników 
według wykazów otrzymywa-
nych z Głównego Urzędu Staty-
stycznego. 

Rolnicy nie czekajcie na 
ostatnią chwilę, spiszcie się już 
teraz! Powszechny Spis Rolny 
prowadzany jest metodami:
 samospisu internetowego, 
poprzez formularz spiso-
wy dostępny na stronie 
https://spisrolny.gov.pl 
(przejdź do wypełnienia 
samospisu);
 samospisu przez telefon, 
dzwoniąc na infolinię spi-

sową (tel. 22 279 99 99)
W ramach metod uzupełnia-

jących spisu z rolnikami kontak-
tują się rachmistrzowie spiso-
wi. W trosce o ich i rolników 
zdrowie, w związku z rosnącym 
w kraju zagrożeniem epidemicz-
nym,  wszyscy muszą przestrze-
gać obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa. Najważniejsze jest 
zachowanie właściwego  dystan-
su społecznego, zasłanianie ust 
i nosa oraz jak najczęstsza de-
zynfekcja rąk. 

W Gminie Lubin rachmi-
strzami są Anna Ickiewicz z Ra-
szówki i Krzysztof Kandut 
z Obory. Zapytaliśmy ich o do-

tychczasowe  doświadczenia, ra-
dy i wnioski. Rachmistrzowie 
włączyli się w działania spisowe 
w październiku. Ukończyli spe-
cjalne szkolenia, zdali egzamin 
i odebrali smartfony, które są ich 
głównym narzędziem pracy. Sa-
mi ustalają sobie grafik pracy 
i najczęściej zaczynają od dzwo-
nienia.

- Początkowo spis przepro-
wadzałem telefonicznie po 
zakończeniu dnia pracy 
w moim gospodarstwie. Nie-
stety z różnych powodów, nie 
z każdym można było się 
skontaktować. Zdarzało się, 
że numer był nieaktualny lub 
rolnik uporczywie nie odbie-
rał telefonu. Kilka osób nie 
było pewnych, czy dzwoni do 
nich rachmistrz czy jakiś 
oszust. Wówczas takie go-
spodarstwa w wolnych chwi-
lach odwiedzałem osobiście- 
mówi Krzysztof Kandut.

- Bolączką jest to, że rolnicy 
nie odbierają od nas telefonu, bo 
numer zaczyna się od kierunko-
wego +22. Wszystkim wydaje 
się, że dzwoni ktoś z reklamami, 

jednak po nieodebranym połą-
czeniu rolnicy dostają sms-a z in-
formacją, że dzwonił rachmistrz. 
Do tej pory na obdzwonionych 
ponad 100 rolników, którzy nie 
odebrali połączenia,  oddzwoniło 
tylko dwóch – dodaje Anna 
Ickiewicz.

A kiedy już uda się rachmi-
strzowi skontaktować 
z rolnikiem,to jak są odbierani?

- Zdecydowana większość lu-
dzi była uprzejma i sympatycz-
na. Kilka razy natrafiłem na oso-
by, które uważały  że spis jest nie-
potrzebny lub pytania ułożone są 
nielogicznie, co było przyczyną 
nieco napiętej atmosfery. Nie 
miałem jednak z tego tytułu żad-
nych większych nieprzyjemno-
ści. Generalnie bardzo pozytyw-
nie oceniam kontakt z rolnikami, 
zarówno telefoniczny jak i bez-
pośredni- mówi Krzysztof Kan-
dut.

- Ja również nie mam zastrze-
żeń do tego jak nas odbierają re-
spondenci. W większości są to 
miłe rozmowy – opowiada Anna 
Ickiewicz. - Jeśli ktoś ma gorszy 
dzień proponuję rozmowę w in-

nym terminie. W związku z tym, 
iż trwa pandemia staramy się 
kontaktować telefonicznie, jed-
nak nie do wszystkich mamy ak-
tualne numery. Proszę zrozu-

mieć, że jest to nasza praca, a rol-
ników obowiązek. Jeśli nie chce-
cie państwo naszych wizyt i tele-
fonów prosimy o spisanie się in-
ternetowo. 

Przypominamy po raz kolejny, że trwa spis rolny, który jest obowiązkiem każdego rolnika. Najlepiej spisać się samodzielnie korzystając ze 
specjalnej strony internetowej, można także zadzwonić na infolinię lub też dokonać tego obowiązku wspólnie z rachmistrzem. 

SPIS ROLNY OKIEM RACHMISTRZA – JAK WSPÓLNIE 
Z ROLNIKAMI DOBRZE WYPEŁNIĆ USTAWOWY OBOWIĄZEK 

  To badanie statystyczne, które ma jak najlepiej odzwierciedlić stan 
faktyczny, a nie prawny. Jeżeli np. grunt wydzierżawiony jest innej 
osobie bezumownie lub nieformalnie, nie należy go spisywać. 

  Dokładnie tak samo działa to w drugą stronę. Nie ma potrzeby 
bać się podania danych niezgodnych np. z wypisem z rejestru 
gruntów - jeżeli np. pastwisko zostało przekształcone w pole 
uprawne, to nie należy na siłę podawać nieaktualnych danych. 

  Dane mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do opracowań 
zbiorczych, zestawień i analiz statystycznych, nie mogą być 
wykorzystywane w żadnym innym celu. 

  Z tajemnicy statystycznej GUS nie może zwolnić nawet sąd, tak 
właśnie orzekł w 2011 roku Trybunał Konstytucyjny. 

  Wszyscy rachmistrzowie zostali odpowiednio przeszkoleni 
i składali pisemne przyrzeczenie, że będą wykonywać swoje zadania 
rzetelnie, z poszanowaniem zasad etyki oraz zachowają pozyskane 
dane w tajemnicy przed osobami trzecimi. Naruszenie tajemnicy 
statystycznej jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

  Obowiązkiem jest mieć umieszczony w widocznym miejscu numer 
domu. To dotyczy nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców 
wsi. To bardzo ułatwia pracę rachmistrzom, urzędnikom, ale także 
pocztowcom, służbom porządkowym i ratującym nasze zdrowie, 
życie i dobytek. 

KILKA PRAKTYCZNYCH RAD OD RACHMISTRZÓW

SPISZ SIĘ SAMODZIELNIE PRZEZ INTERNET
I WYGRAJ LAPTOPA! 
Trwa loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Nagrodami są 
laptopy, tablety oraz dyski przenośne – w sumie aż 508! W akcji mogą 
wziąć wszystkie osoby, które spisały się poprzez interaktywną 
aplikację dostępną na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Po dokonaniu 
samospisu uczestnik otrzymuje unikatowy kod – należy go 
zarejestrować w formularzu na stronie loterii. Pierwsze dwa losowania 
odbyły  się 20 października i 3 listopada. Ostatnie będzie 23 listopada. 
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Noc Bibliotek 2020 – wirtualnie, 
wspomnieniowo i filmowo

Za nami VI edycja Nocy 
Bibliotek. Biblioteka 
w Raszówce wraz z filią 
w Niemstowie bierze 
udział w każdej edycji od 
samego początku. Ze 
względu na sytuację epide-
miologiczną nie odbyły się 
żadne zajęcia ani spotka-
nia dla czytelników. Zor-
ganizowano jednak war-
sztaty “Natura w szkle”, 
które dla bibliotekarek 
poprowadziła Urszu-
la Kurowska – pra-
cownik filii w Nie-
mstowie.

Kompozycje 
„Natura w szkle” 
mogą być dla 
wielu dużą inspi-
racją. Powstały 
podczas klimatycz-
nych warsztatów dla 
bibliotekarzy w Niemsto-
wie. Dbajmy o to, aby wokół 
nas było jak najwięcej ro-
ślin. Te posadzone w szkle 
wyglądają pięknie i pozy-
tywnie wpływają na nasze 
otoczenie.

Łącząc wspomnienia po-
przednich edycji, relację 
z warsztatów oraz nagranie 
“Legendy o Białej Damie 
znad stawu w Niemstowie” 

– w trochę innej formie, pra-
cownicy biblioteki zmonto-
wali film. Można go obejrzeć 
na stronie www.ug.lubin.pl

Z nostalgią wspominane 
są w nim poprzednie edycje, 
pełne śmiechu, radości, obfi-
tujące we wspaniałych gości, 
ciekawe wydarzenia oraz 
spotkania. W tym roku 
z okazji Nocy Bibliotek przy-
gotowano mały prezent. 
Znana być może niektórym 
z was „Legenda o Białej Da-
mie znad stawu w Niemsto-
wie” tym razem miała nową, 
tajemniczą bohaterkę… 

Jesień w obiektywie 
– ogólnopolski konkurs fotograficzny

Ośrodek Kultury Gminy Lubin serdecznie 
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym „Jesień w obiektywie” .

Celem konkursu jest promowanie 
zainteresowań z dziedziny fotografii 

(krajobrazu, produktu, portretu, sportu – 
forma interpretacji tematu dowolna), 

propagowanie fotografii jako kreatywnej 
formy spędzania wolnego czasu oraz 

rozwijanie kreatywności uczestników 
konkursu, inspirowanie do twórczych 

poszukiwań w dziedzinie fotografii.
Mamy nadzieję, że ten wdzięczny temat 

pozwoli na przygotowanie mnóstwa 
różnorodnych prac.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 
listopada.

Ośrodek Kultury Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3, 

59-300 Lubin
tel./fax: 76-844-82-33

e-mail: konkursy@okgminalubin.pl

I miejsce  - Aleksandra Kostanowicz 
„Każde miejsce jest dobre 
na czytanie”

II miejsce  - Bartłomiej Baranowski 
„Poczytam Ci bracie”

III miejsce  - Wojciech Fedorowski 
„Na hamaku – czytam 
bo lubię” 

Cieszymy się ogromnie, że podczas wakacyjnych podróży nasi najmłodsi mieszkańcy nie rozstają się z książką.  

LUBIĘ CZYTAĆ NA WAKACJACH
- ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Alicja Zagozda 
„Czytająca z mewami”

Julia Drelich
„Letnie przygody z książką” 

RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA: 

Emil Wilk 
„Czas na bajeczki”

Magdalena Gonet
- Zagozda „Plażing”

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce dziękuje wszystkim uczestnikom wakacyjnego konkursu za przesłanie 
ciekawych i pomysłowych zdjęć. Na konkurs nadesłano wiele pięknych zdjęć. Nagrodami były książki dyplomy 
oraz upominki. 

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE
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Ceramika 
z Ośrodkiem Kultury 
Gminy Lubin

Praca z gliną otwiera umysł, pozwala oderwać się od 
codzienności, stymuluje myślenie abstrakcyjne, pozytywnie 
wpływa na pamięć, a przede wszystkim daje masę radości 
i satysfakcji. To propozycja dla mieszkańców gminy na twórcze 
spędzenie czasu, stworzenie czegoś dla siebie lub pomysł na 
oryginalny prezent dla najbliższych. Od października w świetlicy 
w Raszówce w kameralnej grupie warsztaty prowadziła Elżbieta 
Kochan, magister sztuki i doświadczony instruktor artystyczny 
Kiedy skończą się obostrzenia związane z koronawirusem 
wszystkich chętnych zapraszamy! Szczegóły na okgminalubin.
pl. A poniżej pierwsze prace ceramiczne.

W iście kameralnej  atmosferze, 
każdy z młodych aktorów zaprezen-
tował się na scenie, którą dopełnia-
ły kostiumy i pomysłowa scenogra-

fia. Młodzi artyści stworzyli niezwy-
kłe przedstawienia, proponując 
różne formy teatralne kształtują-
ce wyobraźnię i ekspresję.  

Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach i tym razem jury nie miało łatwe-
go zadania. Młodych aktorów podzie-
lono na dwie kategorie wiekowe. 
W grupie młodszej  pierwszą nagrodę 
otrzymała Natalia Kołacz. Jury posta-
nowiło uhonorować nagrodami rów-
nież Natalię Kozę oraz Zuzannę Kot.

W grupie starszej przyznano 
dwie równorzędne nagrody głów-
ne, które trafiły do Kaliny Tryni-
szewskiej i Szymona Wilka. Na-
grody otrzymały również Martyna 
Buchowska i Emilia Buchowska. 

Gratulacje dla wszystkich 
uczestników, a także opiekunów. 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
dziękuje za udział i do zobaczenia 
w przyszłym roku! 

XII otwarty przegląd jednego 
aktora „Bliżej teatru 2020”  

Na początku 
października, po raz 
siódmy w świetlicy 
wiejskiej w Raszówce, 
młodzi uczestnicy mogli 
zaprezentować swój 
kunszt aktorski. Ze 
względu na panującą 
epidemię koronawirusa, 
niektórzy uczestnicy 
skorzystali z możliwości 
przesłania nagrania.

Kalina Tryniszewska 
zaprezentowała wiersz 
Juliana Tuwima.

Szymon Wilk 
w swoim sklepie

 I miejsca: Marta 
Pokój, Urszula 
Kurowska

 II miejsca: Maja 
Kościelna, Ag-
nieszka Hudzik

 III miejsca: Graży-
na Balewicz, Ewa 
i Waldemar Do-
mowicz, Lucyna 
Franczak

 Nagroda publicz-
ności: Marta Pokój

 Wyróżnienia: Róża 
Kilman, Wioletta 
Kilman, Julia 
Werbna, Sylwia 
Werbna, Kacper 
Dworak, Koło Go-
spodyń Krzeczyn 
Wielki, Magdalena 
Mączyńska, Rena-
ta Błażejewska, Fi-
lip Dworak, Fran-
ciszek Nyklewicz, 
Danuta Drypczew-
ska, Barbara Bar-
tosik, Irena Dwo-
rak, Patrycja Ko-
stanowicz

OKGL dziękuje 
wszystkim, którzy 
podjęli wyzwanie 
i stworzyły napraw-
dę piękne prace.

W sprawie rozda-
nia nagród organiza-
torzy będą się kon-
taktować indywidu-
alne.

LAS W SŁOIKU
W tegorocznej pierwszej edycji Grzybobrania online, w ramach której 
odbył się konkurs” Las w słoiku” Ośrodek Kultury Gminy Lubin  nagrodził 
wszystkich uczestników. Zobaczcie jak wielu ich było! 

I miejsce i nagroda 
publiczności

I miejsce

II miejsce II miejsce 
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 ,,Szczęście to jedyna rzecz, 
która się mnoży jeśli się  ją dzieli...”

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Szklarach Górnych  
zorganizowano we wrześniu 
Tydzień szczęścia. Wszystkim 
zadaniom i akcjom towarzyszyło 
hasło „ Nasze szczęście zależy 
tylko od nas. Szczęśliwy jest ten , 
kto potrafi cieszyć się ze 
wszystkiego, co ma ”. Uczniowie 
codziennie podejmowali nowe 
wyzwania. 
Tym samym udowodniono, że 
dwa słowa - radość i szkoła - nie 
muszą się wykluczać, a nawet - 
że mogą być synonimami! 
W całym  tygodniu  szczególną 
uwagę zwracano na to, jak 
ważne jest przeżywanie 
szczęścia we wszystkich jego 
wymiarach i w każdym wieku.  

Na początku każdy uczeń  musiał 
zdefiniować „Czym dla niego jest 
szczęście?” i odpowiedzieć na 
proste pytanie: Czy jest 
szczęśliwy?  Z impetem i dużą 
dawką dobrej energii w całym 
tygodniu wszyscy tworzyli 
piękne prace, murale, szkolne 
drzewo dziecięcych marzeń. 
Ponadto uczniowie 
prezentowali swoje wspaniałe 
talenty i było ich naprawdę 
wiele. Począwszy od 
sportowych, artystycznych, 
tanecznych a nawet 
umiejętności projektowania 
i szycia odzieży. Śmieszne 
uczniowskie i nauczycielskie 
przebrania miały również 
pozytywny wpływ na dobre 

samopoczucie i atmosferę. 
W ciągu tygodnia krążyły po 
szkole liściki z miłymi 
słowami, przekazywane  
uczniom i nauczycielom. Był 

to  tydzień celebrowania, 
delektowania się szczęściem, 
okazywania sobie szczęścia 
i samych dobrych 
wiadomości. Realizacja 

projektu przyniosła nie tylko 
dużo dobrej zabawy, ale 
przede wszystkim zwróciła 
naszą uwagę na to, że szkoła 
nie musi być nudna 
i stresująca, a może być 
miejscem pełnym śmiechu 
i pozytywnych odczuć. 

Na zakończenie każdy uczeń 
otrzymał „pozytywną uwagę”, 
która miała na celu pokazanie, 
jak ważne są miłe słowa 
i docenienie, którego czasami tak 
nam brakuje. To pierwszy w tej 
szkole Tydzień Szczęścia, ale na 
pewno nie ostatni.   

Choć posługa kapłana w 
parafii, obejmującej swoim 
zasięgiem Chróstnik, Krze-
czyn Wielki i osiedle Krze-
czyn w Lubinie dobiegła 
końca przed ponad rokiem, 
dopiero teraz nadszedł odpo-
wiedni moment, by oficjalnie 
pożegnać duchownego.

Podczas uroczystej Eucha-
rystii oraz odsłonięcia figury 
padło wiele ciepłych słów pod 
adresem kapłana, bo doro-
bek, który po sobie pozosta-
wia jest nie do przecenienia.

Wyremontowane organy, 
odrestaurowany ołtarz, przy-
wrócone do dawnej świetno-
ści otoczenie kościoła św. 
Dominiki, ale także wybudo-
wany od podstaw Kościół im. 
Jana Pawła II na osiedlu 
Krzeczyn w Lubinie – to tyl-

ko niewielka część tego, co 
księdzu i parafianom udało 
się zrobić w ciągu minionych 
dziewięciu lat.

– Gdy Pan Bóg błogosła-
wi, gdy nie szczędzi się sił do 
pracy, to efekt jest taki, że 
człowiek odciska trwały ślad 

na społeczności w której ży-
je, na otoczeniu w którym 
przebywa. Taki człowiek po-
woduje, że stajemy się lepsi, 
wzajemnie sobie życzliwi, że 
nam po prostu zależy. Z całe-
go serca dziękujemy Ci Księ-
że Proboszczu. Dziękujemy  
Ci za te lata, które nam po-
święciłeś. Za przyjaźnie, któ-

rymi nas obdarowałeś. 
Wiedz, że tutaj jest na za-
wsze Twoje miejsce – mówił 
Dariusz Gorzelnik, prze-
wodniczący Rady Parafial-
nej.

W uroczystości uczestni-
czył zastępca wójta Gminy 
Lubin Bartosz Chojnacki 
oraz radny Gminy Lubin, 
jednocześnie sołtys Krzeczy-
na Wielkiego Jerzy Tadla. 
Pożegnanie swoim wystę-
pem uświetnił Zespół Folk-
lorystyczny „Lubin” z Krze-
czyna Wielkiego.

Ksiądz Kazimierz spełnił 
swoje marzenie, obdarowu-
jąc parafian figurą św. Marii 
Dominiki Mazzerello, która 
stanęła w pobliżu kościoła. 

WYJĄTKOWY DAR KSIĘDZA 
KAZIMIERZA RAPACZA NA 
ZAKOŃCZENIE POSŁUGI

Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku pożegnał się z parafianami. 

Uroczystość 
odbyła się w 
kościele pw. św. 
Marii Dominiki 
Mazzarello, przy 
którym stanęła 
figura patronki, 
ufundowana przez 
księdza Kazimierza 
Rapacza. 

ZA PROJEKT ODPOWIEDZIALNE BYŁY: BARBARA KWAPISZ, DANUTA 
KASPERSKA, ANNA KUC. GRATULUJEMY POMYSŁU I REALIZACJI! 

Ksiądz Kazimierz 
Rapacz

Odsłonięcie figury.

Pożegnanie księdza proboszcza zgromadziło 
tłumy wiernych.

Ksiądz Kazimierz z siostrami Salezjankami.

Ksiądz Kazimierz 
z Bartoszem 
Chojnackim, 
zastępcą wójta 
Gminy Lubin 
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Cztery zasady 
bezpiecznego seniora 
– zobacz spot!
Dolnośląska policja, wraz ze znanymi 
mieszkańcami naszego 
województwa, przygotowała 
specjalny spot profilaktyczny 
skierowany do seniorów. Celem jest 
poprawa ich bezpieczeństwa 
i ochrona przed oszustami 
wyłudzającymi pieniądze.
Cztery zasady bezpiecznego seniora 
przedstawia m.in. znany 
językoznawca – profesor Jan Miodek. 
Te zasady to:
nigdy nie wręczaj pieniędzy obcej 
osobie
 nigdy nie dzwoń na numery 

wskazane przez rozmówce 
telefonicznego

 zadzwoń do bliskich i zapytaj czy 
faktycznie potrzebują pomocy

 próbie wyłudzenia natychmiast 
poinformuj policję

Spot można obejrzeć na www.ug.
lubin.pl w zakładce: 
Dla mieszkańców-Seniorzy-
Aktualności

Na początku paź-
dziernika przedstawi-
ciele naszych seniorów 
wzięli udział w Obywa-
telskiej Szkole Seniora, 
czyli wyjeździe studyj-
nym połączonym z war-
sztatami prowadzony-
mi w rejonie Jeleniej 
Góry.

W trakcie szkolenia 
seniorzy aktywnie pra-
cowali na warsztatach 
w Ekomuzeum Tka-
ctwa w Chrośnicy, spot-
kali się z  seniorami 
z Mysłakowic oraz 
wzbogacili swoją wie-
dzę o różnorodne meto-
dy aktywizowania i mo-
tywowania osób 60+ do 
działania.

W obywatelskiej szkole 
wzięli udział przedstawi-
ciele Rad Seniorów 
z czterech gmin. Oprócz 
naszych reprezentantów 
byli także seniorzy z  Ką-
tów Wrocławskich,  Pro-

chowic i Wołowa. Kiedy 
tylko zakończy się okres 
pandemii i izolacji senio-
rzy będą mieli możliwość 
aktywnego realizowania 
inicjatywy integrujące 
swoje środowiska. 

Działania te były reali-
zowane przez Fundację 
„Zielona Akcja” w ra-
mach projektu „Rady Se-
niorów w gminach mniej-
szych – wyzwania i szanse 
dla aktywności obywatel-
skiej seniorów” finanso-
wane ze środków ASOS .

Wspomnienia z wizyty studyjnej 
delegacji seniorów z terenu Gminy Lubin 

Pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników 
warsztatów.

Od lewej Irena Krukowska-Szopa, Jan Olejnik, 
Eugeniusz Wawryk, Janina Mucha, Aleksandra 
Kalinowska i Emilia Bojko.

Warsztaty tkactwa

Niedawno dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców gminy powsta-
ła  niecodzienna wystawa obrazu-
jąca dzieje i rozwój gminy pod 
nazwą „ Gmina Lubin wczoraj i 
dziś”,  którą odwiedziło już po-
nad 1000 osób. Mamy nadzieję, 
że również tym razem przy ak-
tywnym udziale naszej społecz-
ności  z dużym sukcesem zreali-
zujemy  projekt  sentymentalnej 
podroży w przeszłość i świat dzie-
ciństwa. 

Powstanie obu wystaw, przy-
wołujących wspomnienia sprzed 
lat,  zainicjował wójt Tadeusz 
Kielan, sam ofiarując własno-
ręcznie wykonane drewniane 
przedmioty użytku codziennego 
oraz miniaturowe urządzenia rol-
nicze. Do otwarcia wystawy zain-
spirowało nas również kilka za-
bawek i drobnych drewnianych 
narzędzi przekazanych do 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin 
przez mieszkańców gminy.

Stare zabawki mają w sobie 
nieodparty urok. To niezwykły 
ślad przeszłości. Dlatego apeluje-
my by zajrzeć w domowe zaka-
marki, w których  być może znaj-
dą się niezwykłe pamiątki i zapo-
mniane towarzysze zabaw - figur-
ki zwierząt i postaci ludzkich, ko-
niki, lalki czy klocki. 

W każdym gospodarstwie 
znajdowały się również małe 
przedmioty użytkowe sprzed lat, 
które były odzwierciedleniem ży-
cia człowieka, codziennej pracy i 
obowiązków, zarówno w domu, 
jak i na roli. To część dziedzictwa 
naszego regionu, które wspólnie 
chcemy ocalić od zapomnienia. 

Nie trzeba się przejmować dzi-
siejszym stanem tych rzeczy, za-
dbamy o odpowiednie ich oczysz-
czenie i wyeksponowanie. Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin czeka na:
 drewniane zabawki rękodziel-
nicze
 niewielkie drewniane przed-
mioty związane z hodowlą 
zwierząt,
 niewielkie drewniane przed-
mioty gospodarstwa domowe-
go (narzędzia, maszyny, itp.)
Ilość przyjmowanych pamiątek 

jest nieograniczona. 
Swoje pamiątki i eksponaty 

można będzie przekazać nieod-
płatnie lub je wypożyczyć na czas 
określony. Wymagane będzie tyl-
ko podpisanie odpowiednich do-
kumentów, przygotowanych 
przez Ośrodek Kultury.

Eksponaty będą zbierane do koń-
ca listopada 2020 roku w siedzibie 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin (ul. 
Księcia Ludwika I budynek 3, 59-
300 Lubin; tel./fax (76) 844 82 33). 

Na plakatach eksponaty z licz-
nej kolekcji Wójta Gminy Lubin, 
które można będzie zobaczyć na 
powstającej wystawie.

WYCZAROWANE Z DREWNA 
– STWÓRZMY RAZEM KOLEJNĄ WYSTAWĘ 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin zachęca mieszkańców gminy  do 
stworzenia wystawy „ Drewniane miniatury – zabawki, maszyny, 
przedmioty użytkowe”
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LZS SKS Raszówka otrzymał od 
Gminy Lubin nowy profesjonalny łuk, 
z którego strzela Magdalena Sieradzka. 
To perspektywiczna, młoda zawodnicz-
ka klubu, która  zdobyła już tytuł  mi-
strzyni Dolnego Śląska, a w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży zajęła 
siódme miejsce. 

Taki profesjonalny łuk musi być spe-
cjalnie ustawiony do konkretnego zawod-
nika. Magda już z nim trenuje. To bardzo 
dobry sprzęt, na którym można zdobywać 
medale na zawodach międzynarodowych.

- Magdalena Sieradzka jest członkiem ka-
dry narodowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
władzom Gminy Lubin za wsparcie. Trenuje-

my intensywnie przez cały rok, osiągamy 
liczne sukcesy i z dumą reprezentujemy gmi-
nę. Nasze sukcesy klasyfikują sport młodzie-
żowy na 17. miejscu spośród 150 klasyfiko-
wanych klubów w Polsce – mówi z dumą Je-
rzy Dzikowski  trener, opiekun i twórca suk-
cesów łuczników z Raszówki.

Klub ma na swoim wyposażeniu około 
50 różnych łuków, w tym dla dzieci, doro-
słych i młodzieży. Najnowszy nabytek, to 
łuk bardzo wysokiej klasy. Jest wykonany 
z karbonu i aluminium. Prawidłowe na-
pięcie cięciwy i oddanie serii sześciu 
strzałów wymaga od zawodników dużej 
siły. Można to porównać z wysiłkiem pod-
noszenia 30 ton przez ciężarowca.  Środ-
kowa, główna część łuku to tzw. majdan, 
są jeszcze dwa ramiona, celownik, amor-
tyzator drgań i oczywiście cięciwa.

- Życzymy jak najwięcej strzałów 
w dziesiątkę,  jeszcze więcej medali i tytu-
łów mistrzowskich – mówił Bartosz Choj-
nacki, z-ca wójta Gminy Lubin wręczając 
zawodniczce łuk. 

W symbolicznej uroczystości oprócz 
trenera wziął także udział Marek Rogal-
ski, prezes LSZ SKS Raszówka.  

SPORT

MISTRZOSTWA DOLNEGO 
ŚLĄSKA W ŁUCZNICTWIE 
– STARTY DZIECI, 
MŁODZIKÓW I SENIORÓW

W Strzelinie odbyły się Mistrzostwa Dol-
nego Śląska Dzieci i Młodzików w Łuczni-
ctwie, w których wystartowały dzieci trenu-
jące łucznictwo w LZS SKS Raszówka. 

W kategorii Apacz chłopców zwyciężył Ka-
rol Wachowski, Jakub Baciński był trzeci, na-
tomiast w kategorii Orlik Hania Kożewnikow 
była trzecia a Amelia Jędrzejewska siódma.

Znakomicie spisali się młodzicy w kategorii 
łuki olimpijskie: Denys Schmidt był pierwszy , 
Hubert Wachowski drugi, Jakub Smaga piąty 
w kategorii chłopców,  Małgosia Wójcik Vel Ja-
worska siódma. 

Ostatnio odbyły się także  Mistrzostwa Dol-
nego Śląska Seniorów w Łucznictwie. W za-
wodach tych wystąpili również zawodnicy LZS 
SKS Raszówka. Ekipa składała się z dwóch se-
niorów (łuki bloczkowe) i pięciu juniorów 
młodszych w łukach olimpijskich.

Najlepsze wyniki to:
 Mikst w składzie Magdalena Sieradzka, Ku-
ba Wójcik Vel Jaworski – srebrny medal
 Magdalena Sieradzka – brązowy medal
 Drużyna męska: Kuba Wójcik Vel Jaworski, 
Hubert Piotrowicz, Wiktor Windak – brązo-
wy medal
 Iza Kożewnikow wraz z koleżankami 
z Ścinawki Średniej  w drużynie kobiet (Dol-
ny Śląsk II) - srebrny medal
 Magdalena  Sieradzka w raz z koleżankami 
z Wrocławia i Legnicy w drużynie kobiet 
(Dolny Śląsk I) – brązowy medal
 Mikst w składzie: Iza Kożewnikow , Hubert 
Piotrowicz – piąte miejsce
 Mariusz Walada w łukach bloczkowych – 
szóste miejsce
 Iza Kożewnikow wśród kobiet – ósme miej-
sce
Warto dodać, że w tych zawodach Magdale-

na Sieradzka  zdobyła trzy medale strzelając 
po dwóch treningach z nowego łuku ufundo-
wanego przez Gminę Lubin.

Strzał w dziesiątkę! Mistrzowski 
sprzęt dla zawodniczki z Raszówki! 

Bartosz Chojnacki z-ca wójta Gminy Lubin, Magdalena 
Sieradzka i  Marek Rogalski prezes LSZ SKS Raszówka.  

Gmina Lubin była partnerem VII 
Memoriału  Iwony Buczek we 
wspinaniu na trudność. Regulamin 
przewidywał przyznanie specjalnej 
nagrody za najlepszy wynik dla 
reprezentanta Gminy Lubin. Nagrodę 
zdobyła Aleksandra Jeremiejko. 

Od siedmiu lat spotykają 
się w Lubinie miłośnicy wspi-
naczki z całej Polski. Chcą 
zmierzyć się na ciekawym o-
biekcie, spotkać z ludźmi, któ-
rzy kochają góry, wspomnieć 
Iwonę Buczek, wielką pasjo-
natkę wspinaczki, utalento-
waną zawodniczkę, świetną 
koleżankę. 

- Iwona zginęła tragicznie 
w wieku zaledwie 25 lat. By-
ła wspaniałą osobą, bardzo 
nam jej brakuje w Stowarzy-
szeniu. Chcemy, aby pamięć 

o niej trwała, aby była inspira-
cją dla młodych ludzi. Na gre-
ckiej wyspie Karpathos, na-
szym drugim domu, tworzy-
my nowe drogi wspinaczko-
we, jest ich już kilkaset. Jedną 
z nich nazwaliśmy Iwona. My-
ślimy, że byłaby z tego zadowo-
lona – opowiada Piotr Barabaś 
ze Stowarzyszenia Miłośni-
ków Gór.

W tym roku w zawodach 
wystartowało 80 zawodni-
ków z całej Polski. Miały one 
patronat Polskiego Związku 

Alpinizmu. Przypomnij-
my, że  wieża wspinacz-
kowa - kielich w Lubinie, 
to jeden z najwyższych 
sztucznych obiektów 
wspinaczkowy w Polsce, 
ma 34 metry wysokości.

Zawody miały charakter 
otwarty, towarzyski, bez stre-
fy.  W ustalonych kategoriach 
wygrali: 
 dziewczęta do 15 lat – Anto-
nina Wiśniowska - AKS 
Strzegom, Stanowice
 chłopcy – do 15 lat -  Gustaw 
Fedorowski Rock Brothers 
Climbing  Academy Wroc-
ław
 kobiety - Maja Miezianko - 
KS Korona Kraków
 mężczyźni - ex aequo:  Pa-
weł Wiśniewski - niezrze-
szony, Komarno, Piotr Niż-
nik - KW Bełchatów , Marek 
Pobran - Zerwa Wrocław, 
Wojciech Pełka - KS Korona 
Kraków,  Mateusz Piechota - 

SMG Lubin, Ariel Marci-
niak - niezrzeszony, Jelenia 
Góra, Łukasz Hubert - KTJ 
Głogów
 najlepszy zawodnik Gminy 
Lubin - Aleksandra Jere-
miejko
VIII Memoriał zaplanowa-

no już na 25 września 2021 ro-
ku.  

WSPINACZKA NA KIELICH 
– NAGRODA DLA MIESZKANKI GMINY

Zawody miały charakter 
otwarty, towarzyski, bez stre-
fy.  W ustalonych kategoriach 

- Najlepsza 
zawodniczka Gminy 
Lubin - Aleksandra 
Jeremiejko 
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Hasło krzyżówki z numeru 6/2020 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„BABIE LATO”.  Nagrodę otrzymuje pani Ewa Żurowska z Dąbrowy Górnej. Po jej 
odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 76 - 840 - 31 - 52. 
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 27 listopada 2020  r. Spośród 
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. Bardzo prosimy o podanie 
Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu. Dane teleadresowe przetwarzane będą 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czym zostaną niezwłocznie usunięte. 

Rozmowa kwalifikacyjna:
- Więc, ile ma pan lat?
- 30
- A jak długo pan pracował 
w poprzedniej firmie?
- 35 lat
- Jakim cudem?
- Nadgodziny... 

***
Kobieta do mężczyzny:
- Proszę Pana, Pan na mnie 
kichnął!
- No i co z tego?

- Teraz ma Pan obowiązek 
spędzić ze mną kwarantannę! 

***
Matka krzyczy na córkę:
- Zabraniam ci wracać tak 
późno do domu. Masz dopiero 
17 lat. Ja w twoim wieku...
- Wiem, wiem. - przerywa córka - 
Siedziałaś stale w domu... bo ja 
miałam pięć miesięcy...

***
Pyta Jasiu taty:
- Tatusiu, ile lat jesteś mężem 

mamy?
- Dziesięć.
- A ile jeszcze musisz? 

*** 
- Tato daj mi dychę, a powiem ci 
co mówi listonosz do mamusi 
kiedy jesteś w pracy. - mówi Jasio. 
Ojciec daje synowi dychę: 
- No co mówi? 
- Dzień dobry, poczta do pani.

***
Tata, syn i teściowa idą na 
spacer do lasu. Nagle syn mówi 

do taty. – Tato, tato dzik 
zaatakował babcię. 
A tata na to: – Jak sam 
zaatakował to niech się sam 
broni.

***
Ojciec do syna:
- Synu, dzisiaj jest jeden 
z najpiękniejszych dni 
w Twoim życiu. Zapamiętasz 
go na zawsze i będziesz go 
często wspominał 
i rozpamiętywał...

- Ale tato, ślub mam dopiero 
jutro!
- No właśnie...

***
Małżeństwo przy herbatce. 
Żona czyta gazetę i wzdycha:
- No, popatrz. Piszą tutaj, że 
woda podrożała.
- No, nareszcie! - ucieszył się 
mąż. - Najwyższy czas, żeby 
i abstynentom dobrali się do 
kieszeni!

***
W małym miasteczku 
rozmawiają dwie kobiety:
- Mam kłopot, mąż nie wrócił na 
noc z Warszawy, więc wysłałam 
do pięciu jego kolegów depeszę 
z zapytaniem, czy nocował 
u nich.
- I co?
- Dostałam pięć odpowiedzi , że 
tak.
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

POZIOMO:
8. Wykonywanie tunelu; 10. Figurka; 13. Klatka filmowa; 14. Np. do kapsli; 20. Materiał; 22. Na szyję; 
23. W nich walczyli rycerze; 24. Dawniej: koszyczek; 26. Marka aparatów fotograficznych; 27. Głośny zatarg; 
29. Wiele, dużo;  30. Chaos, bałagan; 31. Duży instrument dęty; 32. Kłopoty, opały; 33. Związek  tlenu; 
34. Jeden ze znaków Zodiaku; 35. Przysiadanie; 39. Stan w USA; 41. Lorin …., słynny dyrygent amerykański; 
43. Ta … krwi wymaga; 44. Lewy dopływ Wisły; 47. Wykaz cen;  49. Medyczny opiekun; 50. Zapisek;  
51. Maria, autorka Cudzoziemki; 54. W mitologii rzymskiej dusze zmarłych, 55. W mitologii iryjskiej i walijskiej 
bóg morza; 57. W przyśpiewkach razem z tarirą; 58. Świńska morda; 59. Z mleka; 60. Mała miejscowość na 
prowincji; 64. Lądowy obszar zoogeograficzny; 66. Alkoholowy napój z Karaibów; 67. Inaczej garda; 
68. Słynny brytyjski admirał; 69. Miasto w Kaliforni; 70. Wspólnota wiernych; 71. Jezioro w Afryce; 
72. Inaczej koma; 

PIONOWO:
1. Podroby z cebulką; 2. Serek dla dzieci; 3. Rabunek z przemocą; 4. Dawniej: odpłacenie, odwzajemnienie; 
5. Otwory w ścianach; 6.Czar, powab; 7. Otwory w ścianach; 8. Niesprawiedliwe i nieobiektywne różnicowanie 
ludzi; 9. Rozdzielenie bliskich; 11.Lanca; 12. Długowieczny gad; 13. W połowie nogi; 15.  Do wycierania krwi; 
16. Rzadkie imię męskie; 17. Team, drużyna; 18. Modernistyczny kierunek w poezji i literaturze rosyjskiej; 
19. Osiągnięcie zgody; 21. Naiwność; 22. Inaczej nasienie; 25. Kamrat; 28. Kupalnik górski; 30. Miernik czasu; 
33. Płaska jednostka pływająca; 36. Akceptacja; 37. Zbiór trawy na paszę; 38. Inaczej pioktanina; 
40. Wypełnia górną część gotyckiego okna; 42. Lina wszyta w lik żagla; 44. Otwór do podglądania; 45. Zespół 
dwóch osób; 46. Jesienna plucha, brak słońca; 47. Babski… zamiast Karczmy; 48. Jeden z wielu w wyścigu 
kolarskim; 51. Uszasty gryzoń; 52. Kpina, sarkazm; 53. Koza po poznańsku; 56. Raj; 59. Czarna w kominie; 
62. … Dolny, synonim totalnej prowincji; 63. Jednorazowy ładunek do pieca; 65. Wystawa Światowa;

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




