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Wręczono pamiątkowe statuetki i nagrody finansowe

LAUREACI KONKURSU
STRAŻAK ROKU

Gmina Lubin sfinansowała
zakup wyposażenia
medycznego dla Ośrodków
Zdrowia w Raszówce i Szklarach
Górnych. Do Raszówki trafił
nowoczesny unit dentystyczny,
do Szklar natomiast sprzęt
do sterylizacji narzędzi
stomatologicznych.
Str. 5

ZAKOŃCZYŁA SIĘ
PRZEBUDOWA
BOISK

Za działalność w roku 2019 nagrodzeni zostali druhna Monika Siwak z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raszówce i druh Łukasz Kurek, prezes OSP Księginice. Nagrody wyróżnionym
strażakom wręczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.
– Na wyróżnienia i podziękowanie za służbę w szeregach OSP zasługują wszystkie nasze druhny
i druhowie. Bezinteresowna pomoc, którą niosą potrzebującym jest – w dzisiejszych czasach –
na wagę złota. Poprzez organizację tego konkursu chcemy im podziękować w sposób szczególny
i podkreślić znaczenie ich działalności na rzecz naszych mieszkańców i naszej gminy – mówi
Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
Str. 12

W świątecznym
klimacie - iluminacje

Najpiękniejsze, kolorowe, zimowe święta już za nami. Gdyby nie
pandemia spotykalibyśmy się teraz w licznych grupach na
noworocznych spotkaniach i wspólnie kolędowalibyśmy. Zamiast tego
możemy podziwiać rozświetlone posesje z Gminy Lubin. Wyniki
konkursu na świąteczną iluminację
Str. 8-9

Do nowoczesnych gminnych
obiektów sportowych
można już doliczyć dwa
przebudowane boiska sportowe
w miejscowościach Składowice
i Czerniec. Efektem wykonanych
robót są wielofunkcyjne
boiska sportowe o nawierzchni
poliuretanowej.
Str. 7

POMOC DLA
KOLEGÓW
W AFRYCE

Piękna historia o tym jak dzieci
ze Szklar Górnych zainicjowały
pomoc. Wszystko zaczęło się
bardzo niewinnie. Na lekcji
religii spontanicznie nagrano
telefonem piosenkę dla dzieci
z Tanzanii, by już za chwilę
otrzymać odpowiedź w postaci
muzyczno – tanecznych
pozdrowień.
Str. 13
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AKTUALNOŚCI
PRZYSŁOWIA
NA STYCZEŃ
Gdy w styczniu woda huczy, to
na wiosnę mróz dokuczy.
***
Kiedy styczeń mokry trzyma,
zwykle bywa długa zima.
***
Styczeń, styczeń, wszystko
studzi - rośliny, zwierzęta i
ludzi.
***
Gdy styczeń jasny i biały, w lecie
bywają upały.
***
Gdy styczeń zamglony, marzec
zaśnieżony.
***
Gdy w styczniu mrozy i śniegi,
będą stodoły po brzegi, gdy
styczeń mrozów nie daje,
prowadzi nieurodzaje.
***
Styczeń rok stary z nowym
styka, czasem zimnem do kości
przenika, czasem w błocie
utyka.
***
Styczeń mrozem trzeszczeć
musi, wtedy chłopa plon
przydusi.
***
Na stycznie i lute trzeba mieć
konie kute.
***
Gdy styczeń z zimnem nie
chodzi, to marzec i kwiecień
wychłodzi.
***
Jeśli w styczniu deszcze leją nie
ciesz sie wielką nadzieją.
***
Kiedy w styczniu rośnie trawa
marna w lecie jest potrawa.
***
Jak styczeń zachlapany, to lipiec
zapłakany, a kiedy w styczniu
lato, w lecie zima za to.
***
Kiedy styczeń najostrzejszy,
tedy roczek najpłodniejszy.
***
Kiedy ptaki w styczniu śpiewają
to im w maju dzioby zamarzają.
***
Po styczniu jasnym i białym
będą w lato upały
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Trwa akcja pomocy dla mieszkanki Osieka, która w pożarze straciła dorobek życia

WSPARCIE OFIAR
POŻARU W OSIEKU

Spaliło się
wszystko, co
znajdowało się
w środku budynku.
Pani Anna została
z niczym, jeśli
chodzi o materialne
przedmioty. Nie
została jednak
sama. Z pomocą
natychmiast
przyszli przyjaciele,
sąsiedzi i rodzina.
Każdy może
włączyć się do
akcji, przekazując
dowolną kwotę za
pośrednictwem
portalu zrzutka.pl.

Pożar wybuchł 11
stycznia br. Był tak potężny, że uszkodził nawet strop budynku. Na
szczęście dom nadaje
się do odbudowy. Pani
Anna spieszy się
z uprzątnięciem spalonej części mieszkania,
bo zbliża się termin zaplanowanej wcześniej
operacji. Najważniejsze, że nie jest w tym sama. W pomoc zaangażowali się m.in. ksiądz
proboszcz Wojciech
Skowron, radna Zofia
Marcinkiewicz, sołtys
Dariusz Olszak, a także
Gmina Lubin.
– To straszna tragedia,
ale mam nadzieję, że
dzięki wyjątkowej reakcji
mieszkańców Osieka i całej Gminy Lubin pani Anna będzie mogła o niej
szybko zapomnieć. Zgłaszają się osoby chętne do
zakupu pościeli, poduszek, kołdry czy ręczni-

ków. To wsparcie jest niezwykle ważne także psychicznie, bo świadomość,
że ma się wokół dobrych
ludzi, zwłaszcza w takich
momentach, jest bezcenna – mówi Zofia Marcinkiewicz, radna Gminy
Lubin.
Mieszkańcy Osieka zareagowali błyskawicznie, służąc nie tylko
dobrym słowem, ale
także wsparciem finansowym, do którego można się dołączyć poprzez stronę
internetową www.
zrzutka pl. wyszukując
zbiórkę pod hasłem : Odbudowa lokalu mieszkalnego po pożarze - Osiek,
dolnośląskie.
W akcję zaangażowała

się m.in. Fundacja SOL
oraz nauczyciele ze Szko-

ZBIÓRKĘ MOŻNA WESPRZEĆ FINANSOWO POPRZEZ
STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.ZRZUTKA PL. WYSZUKUJĄC ZBIÓRKĘ POD HASŁEM : ODBUDOWA LOKALU
MIESZKALNEGO PO POŻARZE - OSIEK, DOLNOŚLĄSKIE.

Uczniowie klas I – III wrócili
po feriach zimowych do szkół

Bezmyślna kradzież, która może
uśmiercić wiele pszczelich rodzin
Jan Zenker z Osieka od
ponad 50 lat jest pszczelarzem, sam jednak nie może
zrozumieć jak mogło komuś
przyjść do głowy kraść
pszczoły w czasie zimy.
W okresie od listopada do
lutego pszczoły zawiązują
w ulach tzw. kłąby zimowe
i ich naruszenie może doprowadzić do wymarcia całych pszczelich rodzin.

W Gminie Lubin w pięciu szkołach podstawowych i jednym oddziale filialnym do klas I-III zapisanych jest 356 uczniów, którzy uczą
się w 20 oddziałach klasowych.
Zgodnie z decyzjami rządu, 18
stycznia uczniowie powrócili do nauki stacjonarnej.
Powrót do szkół uczniów najmłodszych klas związany jest oczywiście
z reżimem sanitarnym. Ministerstwo
Edukacji Narodowej wspólne z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady
mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.
Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na znanych już zapisach
z września 2020 r. Znajdują się
w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
oraz powierzchni, organizowania ga-

ły Podstawowej
w Siedlcach. W sprawie pomocy można
także kontaktować się
z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie pod
numerem telefonu 661
507 963.

stronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
Tydzień wcześniej przeprowadzano testy przesiewowe na obecność
SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III
szkół podstawowych, nauczycieli
szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania były dobrowolne i bezpłatne.
Urząd Gminy Lubin nie otrzymał jednak informacji na temat liczby przeprowadzonych badań, ani ich wyników. Za koordynację badań odpowiadają w całej Polsce kuratorzy oświaty
i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
Nauczyciele mogą skorzystać ze
szczepień przeciwko SARS-CoV-2
w trwającym właśnie etapie I Narodowego Programu Szczepień. O terminach szczepień Ministerstwo ma
informować niezwłocznie po ich
ustaleniu.

Jan Zenker zamontował
w okolicy swoich uli fotopułapkę, ponieważ ule kradziono mu regularnie. Nie spodziewał się jednak, że urządzenie zarejestruje ruch w pasiece podczas tzw. zimowli
pszczół. Na zdjęciach widać,
że złodziej wyjmuje ramki
z pszczołami i strzepuje je do
pudła transportowego.
- Przed zimą pszczele rodziny się dokarmia i pielęgnuje. Od listopada do lutego nie

zaglądamy do nich, bo rodziny tworzą w ulach tzw. kłąby
zimowe. Przechodzą w stan
hibernacji, ciszy i chcąc przetrwać zimę rotacyjnie pobierają pokarm i swoim ciepłem
ogrzewają się nawzajem. Każda zewnętrzna ingerencja
w to środowisko, może doprowadzić do nieodwracalnych
szkód i śmierci całych pszczelich rodzin. Po tej bezmyślnej
kradzieży nawet nie mam jak
pomóc pszczołom, dopiero
wiosną okaże się czy uda im
się przetrwać – mówi pszczelarz.
Sprawa została zgłoszona
na policję. Jan Zenker uważa,
że nasilające się akty złodziejstwa, to wynik małej karalność
czynu, a jak widać złodzieje są
coraz bardziej zuchwali. Warto jednak zamontować aparat
z fotokomórką w pasiece, bo
może on przyczynić się do złapania sprawcy.
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Prawie 8,5 miliona złotych dla Gminy Lubin z rządowych i unijnych funduszy.

MILIONY ZŁOTYCH
POZYSKANE
Z ZEWNĘTRZNYCH
ŹRÓDEŁ NA WAŻNE
INWESTYCJE!

To znaczący zastrzyk do budżetu, który mimo pandemii
pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu i szybkiego
tempa realizowanych w gminie inwestycji!
- Pozyskaliśmy bardzo dużo pieniędzy, których nie przewidywał gminny budżet. Dzięki temu realizujemy znacznie więcej inwestycji niż
wcześniej zakładaliśmy. Życzyłbym sobie i
mieszkańcom Gminy Lubin, żeby w kolejnych
miesiącach ten poziom został utrzymany. Od
kilku lat inwestujemy ogromne środki w rozwój

gminnej infrastruktury, dofinansowujemy także inwestycje powiatu na naszym terenie – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
W każdym numerze Wiadomości Gminnych
prezentujemy prowadzone prace inwestycyjne.
W tym wydaniu opisujemy je na stronach 6-7.
Zachęcamy do lektury.

8 mln 435 TYS. ZŁ
Fundusz Dróg
Samorządowych

Fundusz
Przeciwdziałania COVID

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Fundacja KGHM
i inne

2 mln 676 tys. zł

5 mln 208 tys. zł

464 tys.

87 tys. zł

DZIĘKI TEMU DOFINANSOWANIU REALIZOWANYCH JEST 11 INWESTYCJI, W TYM M.IN.
Rozbudowa
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Raszówce
Budowa drogi wewnętrznej i parkingów
w Szklarach Górnych
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach

Droga
Droga Gorzelin-Raszówka
Droga Miroszowice-Kłopotów
Droga Chróstnik Osiek
Przepompownia w Raszówce i Gogołowicach

SZCZEPIENIA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia
przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli
80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować się mogą
osoby powyżej 70. roku życia.
Istnieją trzy możliwości rejestracji na szczepienia:
- infolinia pod numerem 989;
- strona internetowa pacjent.gov.pl;
- osobista lub telefoniczna rejestracja w punkcie
szczepień
Uruchomiony został także gminny telefon kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i seniorów, którzy
nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Numer 785 072 002 dostępny jest od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 - 15:00.
Transport przeznaczony jest dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub
odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (np. osoby
starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO FUNKCJONUJE 12 PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19.
9. NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY
5. LUBMED, PRZYCHODNIA NR 3
1.CUPRUM-MED
PRACY W RASZÓWCE
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 70, Lubin Ul. Gwarków 82, Lubin
Ul. 1 Maja 12, Raszówka
Tel. 76/ 74 67 610 76,
Tel. 608 532 599
Tel. 76/ 844 81 86
76/ 74 67 6000
07:00-18.00
08:00-14:30
7:00-18:00
2. NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY
PRACY
6. REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA 10. MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI
Ul. Słoneczna 1, Lubin
Ul. Gen. Józefa Bema 5-6, Lubin
PODSTAWOWEJ W ŚCINAWIE
Tel. 76/ 84 10 100
Tel. 788743095
Ul. Władysława Jagiełły 2, Ścinawa
07:00-18.00
całą dobę
Tel. 76/ 81 74 830
3. LUBMED, PRZYCHODNIA NR 1
7. CENTRUM DIAGNOSTYCZNO
08:00-18:00
-TERAPEUTYCZNE „MEDICUS”
Ul. Armii Krajowej 35, Lubin
11. CUPRUM-MED W RUDNEJ
Ul. Leśna 8, Lubin
Tel. 76/ 74 67 510
Ul. Polna 3, Rudna
Tel. 76/ 74 66 113
76/ 74 67 6000
Tel. 608 532 599
76/ 74 66 118
7:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
4. LUBMED, PRZYCHODNIA NR 2
8. MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA 12. CUPRUM-MED W CHOBIENI
Ul. Wyszyńskiego 6, Lubin
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 74, Lubin Ul. Parkowa 1, Chobienia
Tel. 76/ 74 67 410
Tel. 608 532 599
Tel. 76/ 72 31 530
76/ 74 67 6000
07:00-14:00
07:00-18:00
7:00-20:00

Tegoroczny budżet radni
uchwalili przed świętami
25. sesję obecnej kadencji przeprowadzono w sposób zdalny ze
względu na zagrożenie koronawirusem. Przypomnijmy, że zgodnie
z projektem uchwały budżetowej
tegoroczne dochody Gminy Lubin
wyniosą 115 mln 540 tys. zł, wydatki natomiast 123 mln 454 tys. zł.

dotacja z PROW 2014-2020:
„Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszówka na
terenie gminy Lubin”
- ponad 293 tys. zł.
dotacja z PROW 2014-2020: „Rewitalizacja zabytkowego parku
w Niemstowie” – ponad 306 tys. zł.

Deficyt pokryty będzie z celowych
dotacji z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 oraz Funduszu Dróg Samorządowych, które to dotacje otrzymaliśmy w poprzednim roku z rozłożeniem na rok bieżący oraz z kredytu.
Wśród dochodów największą pozycję
stanowią podatki:
podatek do nieruchomości
22 900 000 zł
opłata eksploatacyjna 8 600 000 zł
podatek rolny 1 130 000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych 1 015 000 zł
Tegoroczna subwencja oświatowa
ma wynieść 9,7 mln zł.

Na inwestycje w tym roku ma być
przeznaczone 17 mln złotych. Wśród
wydatków prawie 25 mln to zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej. Stanowią one 20,09% wydatków ogółem i 23,28% wydatków bieżących.

W roku 2021 zaplanowano następujące cztery dotacje majątkowe:
na przebudowę dróg powiatowych
w Miłoradzicach oraz Czerńcu –
590 tys. zł
dotacja z RPO WD 2014-2020
„Rozwój e- administracji w Gminie Lubin” - prawie 318 tys. zł

Na fundusz sołecki przeznaczono
w tym roku ponad 1 mln 241 tys.
W formie dotacji Gmina Lubin dofinansuje także w tym roku:
utrzymanie powiatowej komunikacji publicznej 3.950.000 zł
rozliczenie z UM Lubin za uczniów
uczęszczających do miejskich
szkół 3.594.000 zł
rozliczenie UM Lubin za dzieci
uczęszczające do miejskich przedszkoli 1.500.000 zł
dotacja na działalność
dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin
1.931.000 zł
dotacja na działalność dla Gminnej
Biblioteki Publicznej 600.000 zł
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INFORMACJE URZĘDOWE

Trwa nabór wniosków dla uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach drugiej części
programu „ Czyste Powietrze”.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
WSPARCIA FINANSOWEGO
NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA
„ Czyste Powietrze”
to kompleksowy
program, którego
celem jest poprawa
jakości powietrza
oraz zmniejszenie
emisji gazów
cieplarnianych
poprzez wymianę
źródeł ciepła
i poprawę
efektywności
energetycznej
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych.
Przypominamy, że program ten skierowany jest do osób fizycznych, które są:
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą.
Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, któ-

rych roczny dochód nie przekracza
100 000 zł
uprawnionych do podwyższonego
poziomu dofinansowania - osoby,
których przeciętny średni miesięczny
dochód na osobę w gospodarstwie
domowym nie przekracza:
1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu od 21.10.2020 r. rozpoczął nabór
wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. W ramach tej drugiej części programu istnieje
możliwość finansowania przedsięwzięć
rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Część druga programu umożliwia
także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż
15.05.2020 r.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do

WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia
złożenia wniosku, od wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie
o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego
członka jej gospodarstwa domowego.

W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIN
ZAŚWIADCZENIA Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA
WYDAJE DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE

W przypadku mieszkańców Gminy
Lubin zaświadczenia z upoważnienia
wójta wydaje dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie,
ul. Księcia Ludwika I 3. Podajemy numery kontaktowe: tel. 76 817-18-68
wew. 25, 76 844-02-24, fax 76 817-1868 wew. 30, 76 824-02-24 wew. 30
Szczegółowe informacje na temat
ustalania wysokości tego dochodu można znaleźć na gminnej stronie internetowej w zakładce www.ug.lubin.pl/jakosc-powietrza/baza-wiedzy

Wnioski o dofinansowanie mieszkańcy Gminy Lubin mogą składać:
do wrocławskiego WFOŚiGW
w Urzędzie Gminy Lubin, bowiem
gmina zawarła porozumienie
z WFOŚiGW w sprawie pomocy
przy składaniu i wypełnianiu wniosków. W tych sprawach należy wcześniej skontaktować się z pracownikiem referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: Księcia Ludwika I 3, parter- pokój nr 8 , tel.
76 840 31 32.

Finał akcji promocyjnej „Policzmy niską emisję”
Chcąc zachęcić mieszkańców Gminy Lubin do
udziału w badaniu ankietowym, na podstawie którego
zostaną pozyskane dane
dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstw domowych, niezbędne do sporządzenia inwentaryzacji na
potrzeby Gminnego Programu Niskoemisyjnego,
wójt ogłosił akcję promocyjną. Mógł w niej wziąć
udział każdy dorosły mieszkaniec, który posiada nieruchomości na terenie
Gminy Lubin.
Zwycięzcy akcji promocyjnej zostali wyłonieni w drodze losowania prawidłowo
złożonych ankiet. Losowanie
nagród odbyło się w Urzędzie Gminy w Lubinie 1 paź-

dziernika 2020 roku.
Komisję konkursową
tworzyli: z-ca wójta –
Bartosz Chojnacki,
przewodniczący
Rady Gminy Lubin – Norbert Grabowski oraz kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Anna Marzec.
W akcji wzięło udział 140
ankiet, spośród których wylosowano trzy równorzędne
nagrody dla mieszkańców:
Aleksandry Sieradzkiej
z Raszówki
Jerzego Bakacza z Kłopotowa
Mieczysława Jurczaka
z Buczynki
Przypomnijmy, że Gminny
program niskoemisyjny

Aleksandra
Sieradzka
umożliwia ubieganie się
o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych,
zgodnie z ustawą o zmianie
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz niektórych innych
ustaw.

Jerzy
Bakacz
Wykonanie GPN nie tylko pozwoli dokonać diagnozy zaawansowania działań gminy i zaplanować
przyszłe kierunki działań
mających na celu skuteczną walkę z niską emisją,
ale także stanowi on pod-

Mieczysław
Jurczak
stawę do wystąpienia
z wnioskiem o uzyskanie
atrakcyjnego dofinansowania w ramach programu
Stop Smog.
Finansowane w ramach
gminnego programu indywidualne przedsięwzięcia

niskoemisyjne będą przede wszystkim polegały
na likwidacji lub wymianie urządzeń i systemów grzewczych,
ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz
urządzeń i systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych. Dofinansowane zostaną również przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci gazowej. W wyniku realizacji
przedsięwzięć powinno nastąpić zmniejszenie zapotrzebowania budynków
mieszkalnych na ciepło
grzewcze.

INFORMACJE URZĘDOWE

Legimi
– nowe kody

Informujemy czytelników
zainteresowanych dostępem do
bezpłatnej wypożyczalni Legimi, że
Gminna Biblioteka Publiczna
w Raszówce zapewnia wszystkim
zainteresowanym czytelnikom dostęp
do książek elektronicznych oraz
audiobooków również w 2021 roku.
Nowe kody są generowane 4 stycznia 2021, dlatego prosimy
o zamawianie ich mailowo albo odbieranie osobiście. Indywidualne
kody będą wydawane wyłącznie czytelnikom zapisanym do biblioteki.
W przypadku chęci załatwienia sprawy drogą mailową, prosimy
o wysłanie e-maila pod adres gbp.tyrcz@ug.lubin.pl oraz podanie
w jego treści: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz numeru karty
bibliotecznej.
Przypominamy, że biblioteka i jej oddziały są otwarte i można
wypożyczać książki.

Nowoczesny fotel
dentystyczny w Ośrodku
Zdrowia w Raszówce
Gmina Lubin sfinansowała zakup wyposażenia medycznego dla Ośrodków
Zdrowia w Raszówce i
Szklarach Górnych. Do Raszówki trafił nowoczesny
unit dentystyczny, do Szklar
natomiast sprzęt do sterylizacji narzędzi stomatologicznych.
Te inwestycje zdecydowanie poprawią komfort i jakości usług medycznych - stomatologicznych świadczonych mieszkańcom Gminy
Lubin.
Do Raszówki zakupiono fotel dentystyczny dentystyczny
RUNYES CARE-22, który fachowo określany jest słowem
– unit wraz z pełnym wyposażeniem. Kosztowało to 38 448
zł. Został on wyposażony we

wszystkie niezbędne funkcje
oraz najnowsze udogodnienia. Fotel zaprojektowano
tak, aby spełnić szczególne
wymogi lekarzy jak również
wygodę pacjentom.
Do Szklar Górnych zakupiono autoklaw stomatologiczny RUNYES SEA 18L do
sterylizacji narzędzi stomatologicznych, kosztowało to 6
966 zł. Sterylizator utrzymywać będzie czystość narzędzi
na miejscu w Ośrodku Zdrowia, co jest dużym atutem
przy ciągle rosnącej liczbie
pacjentów.
Zakupione sprzęty są dostosowane do świadczenia
usług na najwyższym poziomie i zastąpiły sprzęty, który
już były mocno wyeksploatowane.
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Stypendia dla najlepszych - wyróżniono uczniów
i studentów za wyniki w nauce i osiągnięcia
Tym razem uhonorowano uczniów
i studentów, którzy w II semestrze roku szkolnego i akademickiego
2019/2020 osiągnęli wysokie wyniki
w nauce, sporcie, wykazali się umiejętnościami artystycznymi oraz wiedzą w konkursach przedmiotowych.
W ramach 47. edycji programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów przyznanych zostało w sumie
96 stypendiów, w tym 4 za osiągnięcia sportowe, 3 za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz 89 za
bardzo dobre wyniki w nauce na poszczególnych szczeblach edukacji.
Najliczniejszą grupę stypendystów
tworzą uczniowie szkół średnich – 49
osoby, w tym:
Szymon Buras ze średnią 5,6
Ewa Ziętek, Dorota Sobuś, Mikołaj

Stasiak ze średnimi 5,5
W następnej kolejności uplasowali
się studenci z poziomu inżynier/licencjat – 20 osób, w tym:
Ewa Antkowiak i Klaudia Borkowska ze średnią 5,0
oraz studenci studiów magisterskich – 20 osób, w tym:
Magdalena Kokocińska ze średnią
5,0
Karolina Szarszoń, Kinga Furga,
Patrycja Ciupa ze średnimi 4,9
Stypendia naukowe otrzymali:
Aleksandra Gurdak, Ewa Ziętek i Nicol Langier. Stypendia sportowe
otrzymali: Miłosz Byczek, Emilia
Niemczyk, Olga Lewandowska oraz
Wojciech Gutowski.
Program stypendialny w Gminie
Lubin funkcjonuje od ponad dwu-

dziestu lat, początki datowane są na
rok 1996. Stypendia przyznawane są
dwa razy do roku, za osiągnięcia
w minionym semestrze. Objęci są
nim uczniowie począwszy od ostatnich klas szkół podstawowych do studentów studiów magisterskich. Aby
uzyskać stypendium naukowe należało minimalna średnią ocen 4,9
w szkołach podstawowych i średnich
oraz min. 4,5 na studniach.

EKOLOGICZNE I WIZERUNKOWE KONKURSY

ROZSTRZYGNIĘTE

Mimo pandemii udało się przeprowadzić konkursy, które zachęcają
mieszkańców do jeszcze większej dbałości o miejsca wspólne na wsi.
W konkursie „Wizytówka wsi” wyróżniono wszystkie sołectwa zgłoszone
do rywalizacji, w konkursie „O naszą gminę dbamy i sami ją sprzątamy”
wyłoniono pięciu laureatów.

„Wizytówka wsi” była kolejną edycją konkursu
na najlepiej zagospodarowane miejsce publiczne
w sołectwie. Do konkursu przystąpiły cztery wsie:
Kłopotów, Składowice, Ustronie, Zimna Woda.
Komisja konkursowa oceniała w wytypowanych miejscach nie tylko ostateczne wrażenie
estetyczne ale także pomysłowość, wkomponowanie ocenianego miejsca w krajobraz przyrodniczy wsi, dbałość o ład przestrzenny oraz spójność
z krajobrazem wiejskim, dostępność dla mieszkańców a także zaangażowanie mieszkańców
w realizację projektu zagospodarowania.
Wybór zwycięzcy konkursu był trudnym, albowiem każde sołectwo miało indywidualny, odmienny od innych pomysł oraz sposób jego realizacji. Wobec tego wszystkie uczestniczące w konkursie miejscowości zostały wyróżnione, a nagrodą dla każdej z nich jest bon o wartości 1000
zł.
W konkursie ekologicznym „O naszą Gminę
dbamy i sami ją sprzątamy 2019” w kategorii „dla
mieszkańców zamieszkujących sołectwa” wzięło
udział 13 sołectw: Czerniec, Dąbrowa Górna,
Gorzyca, Karczowiska, Kłopotów, Lisiec, Miłoradzice, Miłosna, Pieszków, Raszowa Mała, Raszówka, Siedlce, Ustronie.
Celem konkursu było przede wszystkim uprzątnięcie odpadów zgromadzonych na terenach stanowiących własność Gminy Lubin (rowy, drogi
gminne, place zabaw, parki, tereny zieleni itp.)
Ocenie konkursowej podlegały: ilość zebranych
odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca
sołectwa, praca konkursowa związana z przeprowadzaną w sołectwie akcją oraz największa ilość
zebranych odpadów. Po dokonanej komisyjnie
ocenie laureatami zostali:
I miejsce - sołectwo Raszowa Mała
II miejsce - sołectwo Dąbrowa Górna
III miejsce równorzędne: sołectwo Karczowiska, sołectwo Pieszków, sołectwo Raszówka
Zwycięzca konkursu otrzymuje bon o wartości
4 000 zł, pozostali laureaci zostają obdarowani
kompletami pojemników do segregacji odpadów.
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursów
i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Kłopotów

Składowice

Ustronie

Zimna Woda
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3,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi do Gminy Lubin.

POWSTANIE NOWA STACJA
UZDATNIANIA WODY W SIEDLCACH
Czek potwierdzający przyznanie
środków przekazał wójtowi Gminy
Lubin Tadeuszowi Kielanowi –
minister Krzysztof Kubów, szef
Gabinetu Politycznego Prezesa
Rady Ministrów. Dotacja w całości
przeznaczona zostanie na budowę
nowej stacji uzdatniania wody
w Siedlcach.
- Dla Zagłębia Miedziowego w ramach samorządowej
tarczy udało się pozyskać
w sumie ponad 75 mln zł.
Cieszy mnie to ogromnie, jako mieszkańca tego regionu
i posła tej ziemi. Życzę państwu, by zaplanowane inwestycje służyły jak najlepiej,
poprawiając warunki i komfort życia – mówi minister
Krzysztof Kubów.
Zadowolenia nie ukrywa wójt Gminy Lubin.
– Mówiłem już o tym
i chętnie powtórzę, że
paradoksalnie rok,
w którym walczymy
z pandemią okazuje się
dla nas bardzo dobry
pod względem finansowym. Dzięki rządowemu
dofinansowaniu realizujemy inwestycje drogowe
m.in. na odcinkach Raszówka-Gorzelin, Chróstnik –
Osiek, Miroszowice – Kłopotów. Wkrótce rozpocznie
się rozbudowa szkoły w Raszówce – finansowana także

TADEUSZ KIELAN, WÓJT GMINY LUBIN ODBIERA OD
MINISTRA KRZYSZTOFA KUBOWA, SZEFA GABINETU
POLITYCZNEGO PREZESA RADY MINISTRÓW CZEK
POTWIERDZAJĄCY PRZYZNANIE ŚRODKÓW.
ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego
przekazano nam ponad 2
mln zł. Teraz otrzymaliśmy
środki na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Siedl-

Dzieci z Zimnej Wody mają nowy plac
zabaw a na nim 14 urządzeń do zabawy!
W Zimnej Wodzie obok świetlicy
wiejskiej powstał nowy plac zabaw.
Teren obiektu został ogrodzony,
wykonano także nowe nawierzchnie przepuszczalne, które zapewnią bezpieczeństwo bawiących się
dzieci.

Na placu zamontowano ławki i kosze
na śmieci, ale najważniejszym elementem są zabawki, z których najmłodsi
już mogą korzystać. Dzieci mają do
dyspozycji 14 nowych urządzeń typu:
huśtawka wagowa, trampolina,
tablica kółko i krzyżyk, pociąg
lokomotywa, wagonik,
bujak żyrafa, tablica liczydło, piaskownica, zestaw
małpi gaj, zestaw wielofunkcyjny zamek, karuzela
młynek, huśtawka wahadłowa podwójna stalowa, huśtawka bocianie gniazdo
stalowa oraz zjazd linowy.
Łączny koszt inwestycji wraz wykonaniem dokumentacji projektowej wyniósł 125 966,50zł z czego 120 814,83
zł pokryła Gmina Lubin. Pozostałe
środki w kwocie 5 151,67zł pochodzą
z Funduszu Sołeckiego Zimna Woda.

cach od dłuższego czasu
znajduje się na liście pilnych
spraw do załatwienia. Cieszę
się, że w tym roku sfinalizujemy tę inwestycję – mówi
Tadeusz Kielan, wójt Gminy
Lubin.
Nowa stacja uzdatniania
wody w Siedlcach wykorzy-

stywać będzie najnowsze
technologie, wymienione zostaną wszystkie dotychczas
pracujące urządzenia i cała
armatura, wyremontowany
zostanie budynek głównym.
Inwestycja rozpocznie się
w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Przy szkole w Siedlcach jest
już nowa droga wewnętrzna
Inwestycja rozpoczęła się od
rozbiórki poprzedniej nawierzchni betonowej. Powstała tam jezdnia z kostki betonowej długości ok. 120 m i szerokości 3,5 m. Całość została obramowana krawężnikiem betonowym. Zbudowano także
dojścia i chodniki z kostki be-

tonowej o powierzchni ok. 122
m kw. Konieczna była także
budowa odwodnienia jezdni,
czyli wykonanie dwóch wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego.
Inwestycja trwała dwa miesiące, wartość zadania to ponad 147 tysięcy złotych.

INWESTYCJE

Zakończyła się
przebudowa
boisk
w Składowicach
i Czerńcu
Do nowoczesnych gminnych obiektów sportowych
można już doliczyć dwa przebudowane boiska
sportowe w miejscowościach Składowice
i Czerniec. Efektem wykonanych robót są
wielofunkcyjne boiska sportowe o nawierzchni
poliuretanowej.
Obiekt w Czerńcu ma długość 30,8 m i szerokość
14,8 m, boisko w Składowicach ma wymiary 30 x
15 metrów.
Oba boiska wyposażone zostały w niezbędne
urządzenia przeznaczone do gry w piłkę ręczną,
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa
ziemnego. Zamontowano również ogrodzenie
i piłkochwyty oraz elementy małej architektury,
w tym tablice z regulaminami użytkowania, kosze
na śmieci i ławki młodzieżowe.
Inwestycja w Składowicach kosztowała 181
582,49 zł, natomiast w Czerńcu koszty zamknęły
się rozliczeniem w kwocie 189 435,49 zł.

Zadanie sfinansowano z programu - Fundusz Inwestycji Lokalnych, który rząd
uruchomił w celu aktywizacji gospodarki spowodowanej pandemią koronawirusa.

NOWA DROGA

I MIEJSCA PARKINGOWE
W SZKLARACH GÓRNYCH

Przy budynkach
wielorodzinnych
w Szklarach
Górnych
powstała nowa
droga, miejsca
parkingowe
i oświetlenie.
Inwestycja
pochłonęła ponad
761 tysięcy
złotych

Prace trwały pół roku, plac
budowy przekazano inwestorowi ostatniego dnia lipca
ubiegłego roku. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni
z kostki betonowej o powierzchni ok. 3 tys. m², budowę chodników, dojść do posesji oraz miejsc postojowych.
Utwardzono także powierzchnię w miejscach gdzie
gromadzone są odpady komunalne.
Powstała także sieć oświetlenia ulicznego o długości ok.
285 metrów, obejmująca 13
słupów oświetleniowych wraz z
oprawami typu LED.
W ramach zadania wybudowano również nową sieć wodociągowa wraz z przyłączami do
budynków wielorodzinnych.
Dokonano także niezbędnej
wycinki drzew i uporządkowanie tereny przyległe po wykonanych pracach.

Kolejna ważna inwestycja drogowa w Gminie Lubin
Rozstrzygnięto już przetarg
na remont drogi gminnej numer
103048D łączącej miejscowości
Raszówka i Gorzelin. Wartość
inwestycji to 1 milion 189 tysięcy złotych. Gminie udało się
wcześniej pozyskać 50% tych
kosztów z Funduszu Dróg Samorządowych, druga połowa
pokryta będzie z gminnego budżetu.
Całkowita wartość inwestycji
wynikająca z rozstrzygniętego

przetargu to dokładnie
1 188 999,73 zł. Za tę kwotę wyremontowany zostanie odcinek
o długości 2,2 km. Remont będzie
polegał na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu
poboczy z kruszywa kamiennego,
udrożnieniu i oczyszczeniu przydrożnych rowów wraz z niezbędnym wycięciem krzewów i drzew.
Jeszcze w tym roku rozpoczną się
prace przygotowawcze. Zgodnie
z umową inwestycja powinna się
zakończyć w czerwcu tego roku.

Tak wygląda nawierzchnia drogi Raszówka-Gorzelin przed remontem.
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W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

Najpiękniejsze, kolorowe, zimowe święta już za nami. Gdyby nie pandemia spotykalibyśmy się teraz w licznych grupach na now

NAJPIĘKNIEJSZA
ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA
– ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU

ŚWIĄTECZNE KARTKI I PIERNIKI
– dzieci zintegrowały mieszkańców
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Niemstowie
wraz z nauczycielami postanowili
zintegrować się ze mieszkańcami
Miłoradzic, Miłosnej, Gogołowic,
Niemstowa i Lubina. Wzięli udział

w akcji „Razem na Święta” organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest niesienie pomocy innym.
Dzieci pod nadzorem rodziców wykonały kartki z życzeniami świątecz-

nymi i przekazały je sąsiadom. Dyrektor szkoły Patrycja Słota po mszy
świętej niedzielnej w Niemstowie złożyła wszystkim parafianom świąteczne życzenia. Uczniowie, życząc Wesołych Świąt rozdawali własnoręcz-

nie upieczone i ozdobione pierniki,
które owinięte w celofan stanowić będą piękną ozdobę świątecznych choinek u mieszkańców Niemstowa, Miłoradzic oraz ościennych wiosek.
W ramach akcji rodzice z dziećmi
wykonali świąteczne kartki, które
trafiły do podopiecznych hospicjum
w Lubinie. Wolontariusze szkoły pomogli uczniom niepełnosprawnym
i znajdującym się w ciężkiej sytuacji.
Przekazano także paczki świąteczne
uczniom w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
- Chciejmy sprawić, by nikt w te
święta nie był sam. Dziękuję rodzicom, nauczycielom i dzieciom za ten
piękny gest niesienia podarunków
i uśmiechu tam, gdzie go często brakuje, czyli w szpitalach czy w hospicjum. Prawdziwe Boże Narodzenie
jest wtedy, gdy wyciągamy dłoń do
drugiego człowieka. Dłoń z prezentem, z uśmiechem lub po prostu dobrym słowem- mówi Patrycja Słota,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.

Główna nagroda
Szklary Górne

Szlachetn
pomogła

Rok 2020 był ciężki dla wszystki
dlatego tak ważne były wszystkie
przejawy wsparcia zarówno materialnego, jak i emocjonalnego oraz duchowego. Wielu
mieszkańców naszej gminy
pomagało potrzebującym,
choć w tym roku z powodu wielu ograniczeń i zakazów nie można było
kontynuować tradycyjnych spotkań.

- Ten rok niestety sprawił, że nie mogliśmy się
spotkać na corocznym festynie „Bezpieczne Wakacje”, nie mogliśmy uczestniczyć w Dniu Dziecka, musieliśmy nawet odwołać tak rozpowszechnione i cieszące się wielką
frekwencją ognisko noworoczne. Po
trzeba pomagania zdecydowała, że O
Raszówka włączyła się w akcję Szlac
Paczka – mówi Damian Dobrowolsk
zes OSP Raszówka. - Inicjatorem teg
mysłu była Monika Siwak, zwyciężc
konkursu Strażaczka Roku 2019, kt

W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

worocznych spotkaniach i wspólnie kolędowalibyśmy. Powspominajmy więc jaka atmosfera nam towarzyszyła podczas świąt
Długo mieszkańcy
naszej gminy czekali na
rozstrzygnięcie konkursu
na najpiękniejsze
oświetlenie świąteczne
swoich posesji.
Niestety sytuacja
epidemiologiczna
w kraju nie pozwoliła na
realizację uroczystej gali
z udziałem uczestników
konkursu, której
organizację przekładano
kilkakrotnie.
W konkursie dokonano oceny 21 rozświetlonych posesji z siedmiu miejscowości. Komisja konkursowa dokonała indywidualnej oceny punktowej każdej posesji oceniając zgodnie z regulaminem
iluminacje widoczne dla postronnych od
strony drogi, pomysłowość, dbałość o ład
przestrzenny i wkomponowanie w krajobraz wsi.
Główną nagrodę, czyli grand prix przyznano posesji ze Szklar Górnych. Dwa
równorzędne pierwsze miejsca otrzymali
właściciele posesji z Miroszowic i Obory.
Dwa równorzędne drugie miejsca przypadły właścicielom domów z Pieszkowa
i Obory. Trzy równorzędnie trzecie miejsca to posesja w Składowicach i dwa domy w Zimnej Wodzie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,
wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział w konkursie. W sprawie odbioru
nagród nawiążemy kontakty z laureatami.

II miejsce Pieszków,

II miejsce Obora

III miejsce Składowice
III miejsce Zimna Woda

na Paczka z OSP Raszówka
schorowanej seniorce

ich,

oOSP
chetna
ki, prego poczyni
tóra ko-

lejny raz udowodniła ile wnosi do naszej
społeczności.
Pomysł zadziałał jak śniegowa kula. Strażacy i mieszkańcy Raszówki skompletowali

I miejsce Obora

I miejsce Miroszowice

paczkę dla 74-letniej mieszkanki Polkowic.
Samotność i pogarszający się stan zdrowia
utrudniają jej normalne życie. Wystarczy
powiedzieć, że na leki wydaje 390 zł, na
rachunki 512 zł i zostaje jej 22 zł na
przeżycie. Optymizm i uśmiech to jej
broń w walce z samotnością i bezradnością.
- Lepiej pośmiać się niż płakać,
bo płacz w niczym nie pomoże –
mówi pani Joanna z Polkowic.
Prosiła o telewizor, garnki kuchenne, zimową odzież, trwałą
żywność jak ryż, kasza, herbata,
olej i środki czystości. Uwielbia robić na drutach więc motki wełny,
zwłaszcza niebieskiej także sprawiły
jej dużą radość.
- Z powodu zagrożenia wirusem nie
mogliśmy dostarczyć paczki osobiście, ale
wiemy że pomogliśmy i wywołuje to
uśmiech na naszych twarzach. Po raz kolejny strażacy udowodnili, że można na nich
liczyć nie tylko w czasie pożarów. Serdecznie dziękuje wszystkim i zapewniam, że nie
jest to nasza ostatnia akcja. Zawsze jesteśmy do dyspozycji dodaje prezes Dobrowolski.

ŚWIĄTECZNY KLIMAT U PRZEDSZKOLAKÓW

- jasełka, kolędy i pastorałki
W zamiejscowym oddziale Przedszkola im. Jana
Pawła II w Raszówce nauczycielki przygotowały
dla dzieci małą niespodziankę przedstawiając
jasełka.
Występ przybliżył najmłodszym historię
narodzin Jezusa. Zaprezentowano również całą
gamę polskich kolęd i pastorałek. Dzieci oglądały

przestawienie z zapartym tchem i włączały się
we wspólne śpiewanie.
Przedszkolaki także zaprezentowały jasełka
zatytułowane „Pastorałka kolędników”.
Wspólnie zaśpiewały kolędy i zatańczyły
zimowo- świąteczne układy taneczne. Pojawił
się nawet taniec z lampionami.

⁹
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„Samorząd dla Dziedzictwa” to konkurs nagradzający gminy za modelowe opracowywanie
i wdrażanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

OTRZYMALIŚMY WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE
„SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA”
Głównym celem
konkursu jest
motywowanie
samorządów do
opracowywania
i wdrażania
obowiązkowych dla
gmin, w ramach
ustawy o Ochronie
Zabytków i Opiece
nad Zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r.,
programów opieki
nad zabytkami oraz
promocję dobrych
praktyk w tym
zakresie.
Spośród 26 zgłoszeń spełniających kryteria formalne, w tym 16
z gmin miejskich oraz 10 z gmin
miejsko-wiejskich i wiejskich, jury
pod przewodnictwem dr hab. Moniki Murzyn Kupisz, prof. UJ wybrało laureatów oraz przyznało wyróżnienia. Laureatem w kategorii
gminy miejskie zostało miasto

Łódź. Wyróżnieniami w kategorii
gminy miejskie doceniono Bolesławiec, Gdynię i Żyrardów.
Laureatem w kategorii gminy
miejsko-wiejskie i wiejskie została
gmina Paczków. Wyróżnienia
w kategorii gminy miejsko- wiejskie i wiejskie przyznano gminom
Lubin, Wronki i Żyraków.
Gminę Lubin wyróżniono za realizację czteroletniego programu
opieki nad zabytkami. W okresie
obowiązywania „Gminnego programu opieki nad zabytkami
Gminy Lubin na lata 2016-2019”
rokrocznie, zgodnie z przyjętą
uchwałą udzielane były dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
obiektach zabytkowych. W tych
czterech latach na remonty zabytków wydano łącznie ponad 1 mln
775 tysięcy złotych. Ten program
został opracowany przez Bognę
Oszczanowską z wrocławskiego
oddziału Narodowego Instytutu
Dziedzictwa i warto przypomnieć,
że przyjęto już kolejny czteroletni
program, który zakłada dalsze
wsparcie finansowe remontów zabytków.
- Jesteśmy winni naszym przodkom, ale także i potomkom dbałość
o zabytki. To nasze narodowe dziedzictwo, które wymaga wsparcia
wskutek zniszczeń wojennych, ale

- JESTEŚMY WINNI NASZYM PRZODKOM, ALE
TAKŻE I POTOMKOM
DBAŁOŚĆ O ZABYTKI.
TO NASZE NARODOWE
DZIEDZICTWO, KTÓRE
WYMAGA WSPARCIA
WSKUTEK ZNISZCZEŃ
WOJENNYCH, ALE TAKŻE BEZLITOSNEGO
UPŁYWU CZASU - MÓWI TADEUSZ KIELAN
WÓJT GMINY LUBIN

Dzwonnica w Czerńcu jest jedną z trzech zabytkowych
dzwonnic zachowanych do dziś na terenie Gminy Lubin
i jedną z pięciu w diecezji legnickiej. Jest prawdziwą perłą
architektury sakralnej z końca XVIII wieku. W 2017 roku
zakończyła się gruntowna restauracja zabytku, która
pozwoliła ocalić go dla kolejnych pokoleń.

Naprawiono dach w kościele
prawosławnym w Zimnej Wodzie
W ostatnim numerze
informowaliśmy o pracach remontowych przeprowadzonych w kościele
parafialnym w Zimnej
Wodzie, jest tam jednak
także piękny zabytkowy
kościół prawosławny, którego remont Gmina Lubin także rokrocznie dofinansowuje. Rozliczono
już ubiegłoroczną dotację
dla Parafii Prawosławnej
pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy
w Zimnej Wodzie.
Ubiegłoroczne zadanie
inwestycyjne obejmowało
naprawę dachu nad pomieszczeniem zakrystii strona północna . Kosztowało to 26 870,64 zł, z czego Gmina Lubin dofinansowała 23 000 zł.
Przypomnijmy, że w latach dwóch poprzednich
Parafia Prawosławna pw.
Zaśnięcia Przenajświętszej
Bogarodzicy w Zimnej
Wodzie otrzymała nastę-

pujące wsparcie:
2019 r. – wymiana orynnowania w kościele. Dotacja w wysokości 20.000 zł
2018 r. - renowacja elewacji wraz z odwodnieniem fundamentów oraz
wykonanie prac wewnątrz

pomieszczeń nad zakrystią, kruchty, naprawa
schodów i drewnianego
stropu pomieszczenia nad
zakrystią kościoła parafialnego -ściana wschodnia etap II. Dotacja w wysokości – 50.000,00 zł

także bezlitosnego upływu czasu.
Nie opracowujemy programów
ochrony zabytków, bo tego wymagają przepisy. Robimy to bardzo
rzetelnie, współpracując z najlepszymi fachowcami i potem konsekwentnie je realizujemy. Cieszymy
się, że zostało to zauważone w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Już
sama nominacja jest dużym wyróżnieniem – mówił Tadeusz Kielan
wójt Gminy Lubin.
Konkurs „Samorząd dla dziedzictwa” realizowany jest w ramach
Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na
lata 2019-2022

Ambona z kościoła
w Raszowej jak nowa!

Zakończyły się dwuletnie prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele
filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Raszowej. Umowa dotacyjna podpisywana była z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce.
Ubiegłoroczny, drugi etap prac obejmował pełną konserwację lica ambony, obrazów czterech ewangelistów. Wykonano monochromie i złocenia z wyłączeniem kolumn, ich kapiteli oraz baz, ślimaków i kartusza oraz pełną konserwacją techniczną
i estetyczną odwrocia kosza ambony, a także podniesiono pulpit kosza ambony.
Wartość realizacji zadania wynosiła
30.141,03 zł, z czego Gmina Lubin dofinansowała 30.000 zł.
W 2019 roku Parafia Rzymsko-Katolicką
pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce
otrzymała wsparcie na pierwszy etap konserwacji ambony, który obejmował polichromie, złocenia i srebrzenia baldachimu
ambony. Dokonano wówczas także wzmocnienia strukturalnego wszystkich warstw
technologicznych, uzupełnienia ubytków
oraz scalenia kolorystycznego warstwy malarskiej. Dotacja wyniosła 20.000 zł.
W 2018 roku malowano wnętrza wraz
z naprawą tynków wówczas przeznaczono
na ten cel 50.000 zł

DBAMY O HISTORIĘ
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Kolejny projekt artystyczno-historyczny zrealizowany przez mieszkańców

TRZY DZWONNICE
– wiele wyzwań

Piękne zabytkowe dzwonnice leżące przy szlaku Św. Jakuba zostały przedstawione w różnych technikach
artystycznych przez mieszkanki Gminy Lubin. To efekt działań nieformalnej grupy „Kreatywne babki”, w skład której
wchodzą Renata Jędrak, Maria Galuba, Elżbieta Białosiewicz oraz Koło Gospodyń Wiejskich Czerniec.

Do współpracy zaproszono dzieci z oddziału zamiejscowego Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce.
Na projekt „Trzy dzwonnice - wiele wyzwań” udało
się uzyskać dofinansowanie
ze środków programu
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodka Działaj Lokalnie
Fundacja Wrzosowa Kraina.
W efekcie powstały prace
wykonane w różnych technikach artystycznych przedstawiające wizerunek
trzech zabytkowych
dzwonnic z miejscowości: Czerniec, Dąbrowa
Górna oraz
Siedlce. To trzy
spójne, lecz różniące się od siebie wyglądem,
posadowieniem
i różnym otoczeniem zabytki leżące
bezpośrednio przy szla-

Dąbrowa Górna i jej zabytkowa
dzwonnica.

ku Św. Jakuba. Wykonano
również grafiki linorytu
trzech dzwonnic, które odbito na lnianych torbach i woreczkach.
W projekcie uczestniczyły
osoby zamieszkałe we
wsiach z terenu Gminy Lubin, które miały okazję poznać zabytki oraz walory
przyrodnicze tych miejscowości. Zaproszono również
do współpracy przy projekcie
dzieci z oddziału zamiejscowego Przedszkola im. Jana
Pawła II w Raszówce. Artystów amatorów wsparła swoim doświadczeniem malarka

Zabytkowa dzwonnica
w Czerńcu.

Agnieszka Byszkowska, która na co dzień współpracuje
z Ośrodkiem Kultury Gminy
Lubin.
Z powodu panującej pandemii nie udało się zorganizować stacjonarnego wernisażu, więc efekt działań zobaczyć można na filmach,
które są udostępnione na
stronie www.ug.lubin.pl
w dziale aktualności przy informacji o tytule „Trzy
dzwonnice” projektu prezentujemy poniżej Prace
dzieci z przedszkola prezentowane będą w późniejszym
terminie.

Dzwonnica
w Siedlcach.

Gmina Lubin ma już 18 monografii –
opisują dzieje sołectw i ich mieszkańców

Księginice, Gorzyca i Bolanów, Raszowa i Raszowa
Mała oraz Gogołowice – to
najnowsze monografie wydane przez Gminę Lubin,
których autorem jest Henryk Rusewicz. Oprócz wiadomości historycznych zawierają one wiele atrakcyjnych fotografii, map i ciekawostek.

Monografie opisują dzieje
poszczególnych sołectw, ich
znanych mieszkańców, zabytki i mogą być zachętą do
dalszego odkrywania i zgłę-

biania historii. Autor Henryk Rusewicz starał się także, w miarę przejrzyście
ukazać procesy zmian społeczno-gospodarczych i politycznych zachodzących na
przestrzeni lat, których
świadkami byli przodkowie
dzisiejszych mieszkańców .
W ciągu ostatnich kilku lat
wydano aż 18 monografii,
które obrazują początki oraz
dawne i współczesne dzieje
sołectw Gminy Lubin.
Oprócz czterech nowych
publikacji, czyli monografii
Księginic, Gorzycy i Bolano-

wa, Raszowej i Raszowej
Małej oraz Gogołowic, Gmina sfinansowała publikacje
opisujące historię: Zimnej

Wody, Osieka, Obory,
Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, Szklar Górnych,
Ustronia, Krzeczyna Wiel-

kiego, Miłoradzic, Składowic i Zalesia, Pieszkowa,
Raszówki wraz Lipinami
oraz Liśca. Monografie są

dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce
i jej oddziałach oraz w bibliotekach szkolnych.
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To była trzecia edycja konkursu „Strażak Roku Gminy Lubin”

MONIKA SIWAK I ŁUKASZ KUREK LAUREATAMI KONKURSU

„STRAŻAK ROKU 2019”

Za działalność
w roku 2019
nagrodzeni
zostali druhna
Monika Siwak
z Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Raszówce
i druh Łukasz
Kurek, prezes
OSP Księginice.
Nagrody
wyróżnionym
strażakom
wręczył wójt
Gminy Lubin
Tadeusz Kielan.

– Na wyróżnienia i podziękowanie za służbę w szeregach OSP zasługują wszystkie
nasze druhny i druhowie. Bezinteresowna pomoc, którą
niosą potrzebującym jest –
w dzisiejszych czasach – na
wagę złota. Poprzez organizację tego konkursu chcemy im
podziękować w sposób szczególny i podkreślić znaczenie
ich działalności na rzecz na-

sąc pomoc poszkodowanym
w wypadkach, kataklizmach
i zdarzeniach, do których
dysponowana jest straż.
Dzięki upartości, zaangażowaniu i dążeniu do celu przyczynił się do pozyskania
przez OSP w Księginicach
nowego wozu bojowego.
Dzięki niemu w szeregi jednostki wstąpiły kobiety, które po przejściu specjalistycznego przeszkolenia uczestniczą w życiu straży, jak również wyjeżdżają do różnego
rodzaju zdarzeń i pożarów –
pisze w uzasadnieniu naczelnik Marcin Mamona.

szych mieszkańców i naszej
gminy – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.
Kapitule konkursu, która
przyznała tytuły „Strażaka
Roku 2019 Gminy Lubin”
przewodniczył Komendant
Powiatowej Straży Pożarnej
w Lubinie bryg. Eryk Górski.
Monika Siwak, na co dzień
pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Lubinie, w szeregi OSP
w Raszówce wstąpiła w 2013
r. Obecnie pełni funkcję sekretarza jednostki.

– Jej bezinteresowna pomoc jest wręcz nieoceniona.
Daje przykład swoją osobą.
Jest autorytetem dla wielu
młodych ludzi i tym młodym
ludziom bardzo często służy
pomocą. Wiele jej pomysłów,
promujących bezpieczeństwo wcielonych zostało
w życie – napisał we wniosku
o przyznaniu tytułu Damian
Dobrowolski, prezes OSP
Raszówka.
Łukasz Kurek z jednostką
OSP w Księginicach związany jest od 26 lat. Jak napisał

W POPRZEDNICH EDYCJACH KONKURSU ZWYCIĘŻYLI
IRENA DWORAK Z OSP KSIĘGINICE I KRZYSZTOF POKÓJ
Z OSP ZIMNA WODA W 2017 R. ORAZ NATALIA CYRKOT
Z OSP ZIMNA WODA I ROMAN KOSACZ Z OSP SZKLARY
GÓRNE W 2018 R.

Przełożeni mówią, że
bezinteresowna pomoc Moniki
Siwak jest wręcz nieoceniona.
Daje przykład swoją osobą. Jest
autorytetem dla wielu młodych
ludzi i tym młodym ludziom bardzo
często służy pomocą.
naczelnik jednostki Marcin
Mamona to osoba godna zaufania, która w swojej karierze związanej z OSP w Księginicach zdobyła już prawie

Łukasz Kurek od 26 lat
w wykorzystuje swoje doświadczenie
w OSP. Dzięki zaangażowaniu
i dążeniu do celu przyczynił się do
pozyskania przez OSP w Księginicach
nowego wozu bojowego i zachęcił
kobiety do wstąpienia do jednostki.

wszystko, co jest możliwe.
– Posiada niezbędne doświadczenie, które wykorzystuje uczestnicząc w akcjach
ratowniczo-gaśniczych, nio-

Wyróżnionym strażakom
gratulacje i życzenia złożył
wójt Tadeusz Kielan. Były
także pamiątkowe statuetki
i nagrody finansowe.

Wnuczęta w wyjątkowy sposób okazują miłość – laurki, tańce, całusy
Babcia i Dziadek odgrywają bardzo ważna rolę w życiu
każdego dziecka, bo kto lepiej pocieszy, przytuli, upiecze
szarlotkę… Dlatego chyba nikomu nie trzeba przypominać o tych wyjątkowych, pięknych dniach. 21 i 22 stycznia
obdarzamy Babcie i Dziadków wyrazami szacunku
i szczególnymi dowodami miłości.

W Gminnym Przedszkolu
w Raszówce dzieci od
najmłodszych lat uczą się
pięknie recytować, śpiewać,
a takie wyjątkowe dni są doskonałą okazją do zaprezen-

towania swoich talentów.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki przygotowały specjalny program artystyczny, recytowały wiersze,
śpiewały piosenki i tańczyły.

- Dzieci wraz z nauczycielkami włożyły dużo serca i zaangażowania w przygotowanie uroczystości – podkreśla
Katarzyna Foryś, dyrektor
Gminnego Przedszkola

w Raszówce.
Wszystkim Babciom
i Dziadkom życzymy zdrowia, radości i samych szczęśliwych dni spędzonych
z wnukami!

EDUKACJA I EMPATIA

Serce na nakrętki
w Szkole Podstawowej
w Krzeczynie Wielkim
Kolejne serce na nakrętki w naszej gminie stanęło na terenie
Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. Wielokrotnie
rodzice i uczniowie szkoły wyrażali wolę zbierania nakrętek na
cele charytatywne. Postawiono je tak, by mieszkańcy sołectwa
mogli wrzucać nakrętki, niezależnie od pracy szkoły.
Kiedy zainicjowano pomysł stworzenia serca, które ma służyć
celom charytatywnym szukano jednocześnie sposobu
zminimalizowania kosztów przedsięwzięcia. I wtedy
nieocenioną wartością okazały się umiejętności pracującego
w szkole pana Zdzisława - konserwatora, który samodzielnie
serce zaprojektował i wykonał.
- Warto dodać, że w zdecydowanej większości zostało ono
wykonane z materiałów z odzysku. Możemy zatem powiedzieć,
że oprócz tego, że będzie służyć dobrej sprawie, czyli wsparciu
najbardziej potrzebujących, to powstało przy zachowaniu
zasad ochrony środowiska – mówi Mateusz Marciniak, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie
Wielkim.
Serce na nakrętki to projekt, którego celem jest zebranie jak
największej ilości plastikowych nakrętek i przekazanie ich
wybranej osobie potrzebującej lub fundacji. Współpracuje przy
tym cała społeczność lokalna. Ta akcja równocześnie
wspomaga recycling i umożliwia mieszkańcom w świadomy
i łatwy sposób pozbywanie się plastykowanych nakrętek.
Trwająca zbiórka ma na celu wsparcie rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnym,
które organizuje Fundacja im. Brata Alberta w Lubinie.
- Zachęcamy całą społeczność szkolną i mieszkańców naszej
gminy do przyłączenia się do akcji – dodaje dyrektor Marciniak.
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PIĘKNA HISTORIA

O TYM JAK DZIECI ZE SZKLAR GÓRNYCH
ZAINICJOWAŁY POMOC DLA KOLEGÓW W AFRYCE
Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Na lekcji religii spontanicznie
nagrano telefonem piosenkę dla dzieci z Tanzanii, by już za chwilę otrzymać
odpowiedź w postaci muzyczno – tanecznych pozdrowień od najmłodszych
podopiecznych misji w Maganzo, którymi opiekuje się zawsze uśmiechnięta
Polka – Siostra Rachela CFR.

Wiemy jak bardzo muzyka
potrafi łączyć, a jeśli dodać
do tego fakt, że dzieci nie
znają pojęcia „bariery” to
jeszcze przed przejściem na
zdalne nauczanie nauczyciele obserwowali przez kilka tygodni, jak samoistnie tworzy
się dziecięca przestrzeń wymiany piosenek, pozdrowień
i głębokich refleksji.
- To z ust naszych dzieci
słyszeliśmy wówczas mniej

więcej takie słowa: W Polsce
mamy wszystko i ciągle narzekamy, a nasi mali przyjaciele z Afryki nie mają dostępu do właściwej ilości jedzenia, leków, czy zabawek –
mówi Maciej Stefaniak nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Szklarach Górnych.
Ta świadomość różnic materialnych, braku dostępu do
podstawowych środków do

życia zrodziła zarówno
w dzieciach, ich rodzicach
jak i nauczycielach potrzebę
działania. W szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy.
Udało się zebrać 2035 zł,
co pozwoli siostrom zakupić
część sadzonek do „Raju
Owocowego”, w którym posiłki otrzymuje codziennie
ponad 150 dzieci.
Za ofiarność i wielkie serce
szkoła dziękuje rodzicom,

dzieciom oraz wspaniałym
i niezwykle zaangażowanym
koordynatorkom akcji – Barbarze Kwapisz, Annie Kuc i
Bogusławie Sobol, bez których nie udałoby się zrobić tak
wiele w tak krótkim czasie.
Cały czas można wspierać
finansowo misję w Maganzo. Szczegóły są na
facebook’owej stronie Dreams - Marzenia dzieci Maganzo.

Nowe pomoce dydaktyczne w Szkole
Podstawowej w Niemstowie
Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Niemstowie pozyskała
dotację ministerialną za zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki temu
nauka powinna być dużo przyjemniejsza i łatwiejsza do przyswojenia
i atrakcyjniejsza w formie dla uczniów.
Placówka otrzymała 50 611 zł
z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kupiono za to pomoce
dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych - biologia, geografia, chemia
i fizyka.
W ramach dofinansowania uczniowie na lekcji
geografii będą mogli korzystać z nowych map: Europy,
Ameryki Południowej, Afryki,
świata, Azji, Australii, globusów, stacji
pogodowej, planetarium.
Biologia stanie się przedmiotem
atrakcyjniejszym dla uczniów z uwagi
na nowoczesne pomoce dydaktyczne
takie jak: szkielet człowieka, modele:
tułowia, czaszki, serca, mózgu, oka,
ucha, DNA, komórki roślinnej i zwie-

rzęcej. Kupiono też programy multimedialne dotyczących układu: oddechowego, nerwowego, trawiennego.
Podczas zajęć z fizyki
w sposób doświadczalny uczeń będzie
eksperymentował niczym Galileusz czy
Newton za sprawą ławy optycznej, zestawu magnetycznego, maszyny elektrostatycznej, elektroskopu, woltomierzy, amperomierzy, siłomierzy, przyrządów do badania tarcia itp.

Podczas zajęć z chemii uczniowie
spróbują swoich sił pracując na profesjonalnych naczyniach laboratoryjnych, zakupiona została również szafa
na odczynniki chemiczne i wiele innych
atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
- Mam nadzieję, że lekcje staną się
dzięki temu wsparciu finansowemu
atrakcyjniejsze dla uczniów a zdobyta
w sposób nie podawczy a doświadczalny wiedza rozwinie pasje i zainteresowania z przedmiotów przyrodniczychmówi Patrycja Słota, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Niemstowie.
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NASZA WYSTAWA

Zapraszamy w sentymentalną podróż, prezentujemy wystawę „Gmina Lubin – wczoraj i dziś”

KUCHNIA - PONADCZASOWE
SERCE DOMU
Covidowa rzeczywistość od wielu miesięcy krzyżuje nam plany. Ale łatwo się nie poddajemy, znajdując sposoby, by
wysłuchać koncertu, obejrzeć wystawy czy spektakl teatralny bez wychodzenia z domu. My również postanowiliśmy
zaprosić Państwa do gminnego mini-muzeum, by zanurzyć się w historii opowiadanej przez dawne i współczesne
przedmioty przekazane przez mieszkańców gminy.
żelazek od tych z „duszą” po
pierwsze elektryczne egzemplarze. Imponujący jest również zbiór różnorodnych maszynek do mielenia, młynków i magli.

Rozpoczynamy od kuchni
- centralnego miejsca domu,
stanowiącego pierwszą część
ekspozycji. Znajdziemy w
niej wyposażenie zarówno z
czasów powojennych, jak i
tych późniejszych. Zobaczymy, że mimo upływu lat jedno jest niezmienne - kuchnia, stanowi punkt centralny
wielu mieszkań i domów,
gdzie rozgrywają się najważniejsze wydarzenia. Tak było
również w domach, które po
wojnie zasiedlali dzisiejsi
mieszkańcy naszej gminy.
PRZY WSPÓLNYM STOLE
Po obu stronach drzwi
wejściowych stały piec i kredens, przy oknie lub na środku znajdował się stół. Dokładnie tak było w domu stolarza, Jana Polniaka z Obory.
- Pamiętam przygotowania do rodzinnych uroczystości, krzątaninę przy stole i
wieczorne gry w karty –
wspomina jego bratanek
Zbigniew Polniak.
WRACAJĄ WSPOMNIENIA
Zarówno stół, jak i wiele
elementów wyposażenia ku-

chennego znalazło swoje
miejsce na ekspozycji. Większość przekazanych do muzeum pamiątek ma nie tylko
wartość historyczną, ale przede wszystkim sentymentalną,
stanowi część historii naszej
gminy i jej mieszkańców.
- Do dziś pamiętam, jak
moją babcię odwiedzały sąsiadki. Wówczas mieliła ziarna w młynku, po czym parzyła kawę, której aromat rozta-

rów kwiatowych wyszywano
przysłowia i sceny z życia codziennego. Różnorodność
zgromadzonych eksponatów
podkreśla wielofunkcyjność
pomieszczenia, bo przecież
było miejscem nie tylko
przygotowywania posiłków
ale też pralnią, a nawet sypialnią. O zapieckach dziś
czytamy tylko w literaturze,
a jeszcze w latach 80-tych to
miejsce za piecem zimą wy-

korzystywane było do spania.
EKSPONATY Z DUSZĄ
Na gminnej ekspozycji zobaczyć możemy nie tylko
piec z pełnym wyposażeniem. Jak w każdej kuchni
pojawił się pobielony kredens, pełen skarbów sprzed
lat. Sztućce, garnki, zastawa
i drobne przybory kuchenne.
Zachwyca pokaźna kolekcja

WIĘKSZOŚĆ PRZEKAZANYCH DO MUZEUM PAMIĄTEK MA
NIE TYLKO WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ, ALE PRZEDE WSZYSTKIM SENTYMENTALNĄ, STANOWI CZĘŚĆ HISTORII NASZEJ
GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW.

FRANIE I TARY
Dumą kolekcji są słynne
„Franie”, pierwsze wirnikowe pralki, a metalowa tara
przypomina czasy, w których
nasze babcie chodziły prać
nad pobliskie rzeczki i strumyki. Zwiedzający mogą zobaczyć ocalałe od zapomnienia przedmioty użytku codziennego, poznać ich historię, a często wspomnieć dzieciństwo i młodość.
Wystawę „GMINA LUBIN – WCZORAJ I DZIŚ”,
powstałą z inicjatywy wójta
Gminy Lubin Tadeusza Kielana otwarto pod koniec
2018 roku. Nad każdym detalem ekspozycji - z sercem i
wyjątkową estetyczną wrażliwością - czuwa Magdalena
Dubińska, dyrektor Ośrodka
Kultury Gminy Lubin oraz
pracownicy OKGL. Wystawę
dotychczas odwiedziło ponad 1000 osób.
W kolejnych wydaniach
Wiadomości Gminnych, kolejne przystanki naszej sentymentalnej podróży, gdzie
tygiel wielu dziedzin życia
składa się na jedną spójną
całość.

Stół z domu stolarza
z Obory Jana Polniaka,
przekazany przez jego
bratanka Zbigniewa.

Zapach kawy
zmielonej w takim
młynku roztaczał się
po całym domu.

czał się po całej kuchni. Po
zaparzeniu siadały za stołem
i godzinami rozmawiały opowiada jedna z mieszkanek gminy, która również
przekazała kilka pamiątek
do mini-muzeum.
NA ZAPIECKU
Odwiedzających wita haftowana makatka, nieodzowny atrybut każdej kuchni.
Na tych niewielkich formach
sztuki ludowej oprócz wzo-

Żelazko z duszą, żelazną sztabką wkładaną do środka,
napełnianą żarzącymi się kawałeczkami węgla.

Wystawa powstała z inicjatywy wójta Gminy Lubin
Tadeusza Kielana, który dla jej celów podzielił się
wieloma cennymi pamiątkami.

CZY WIECIE, ŻE… CZYLI CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA
 Mężczyźni sześć razy częściej są rażeni piorunem
niż kobiety.
 Tylko dwie osoby na świecie znają recepturę Coca
Coli. Nie mogą latać tym samym samolotem.
Na wszelki wypadek.
 Przeciętny człowiek spędza ok. 30 lat denerwując
się na członka rodziny.

 Wystarczy zamknąć w pomieszczeniu 57 osób, by
mieć 99 proc. pewności, że dwie z nich mają
urodziny tego samego dnia.
 Przeglądanie pism i portali modowych
przez 15 - 20 min sprawia, że satysfakcja
kobiety z tego, jak wygląda spada
o blisko 50 proc.

 L-cysteina używana do wypieku pieczywa jest
pozyskiwana z ludzkich włosów.
 Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji.
Podawano go sportowcom podczas Igrzysk
Olimpijskich.
 Restauracji w Nowym Jorku jest tak
wiele, że wystarczy, by każdego wieczoru

|przez 54 lata jeść kolację w innej.
 Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jedzą
więcej fasoli z puszki niż reszta świata
razem wzięta.
 Walt Disney został wyrzucony z gazety za to,
że nie miał wyobraźni
i dobrych pomysłów.

STRONA SENIORA
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Z początkiem nowego roku przypominamy o możliwości aplikowania o wydanie Karty Seniora. Aby skorzystać z tej możliwości
należy mieć ukończone 60 lat i być mieszkańcem Gminy Lubin. Gmina Lubin od 2018 wydała ponad 200 takich kart.

CZY MASZ JUŻ KARTĘ SENIORA? JEŚLI
NIE, WYSTĄP O NIĄ WŁAŚNIE TERAZ
Stosowne druki
można pobrać
w pokoju nr
120 I piętro
Urzędu Gminy
w Lubinie,
Ośrodku
Kultury Gminy
Lubin, także
na stronie:
Głos Seniora
w zakładce
Ogólnopolska
Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora umożliwia
korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach i instytucjach na terenie całego kraju.
Z każdym dniem liczba partnerów rośnie.
Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana
bezpłatnie już w 160 gminach/miastach.
Seniorze! Pamiętaj, że to Ty współtworzysz Program Ogólnopolskiej Karty Seniora – możesz zapraszać przedsiębiorców do
oferowania zniżek. Firmy, które zdecydują
się być partnerami Programu OKS stają się
rozpoznawalne wśród seniorów, a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne. Wystarczy, że
przedstawiciel firmy wypełni formularz
zgłoszeniowy – znajdujący się na stronie:
Głos Seniora w zakładce Ogólnopolska
Karta Seniora dla przedsiębiorców i przyniesie do pokoju nr 120 I piętro Urzędu
Gminy w Lubinie lub prześle skan zgłoszenia na adres polniak@ug.lubin.pl.
Zapraszamy również firmy do współtworzenia Programu. W całej Polsce jest ponad
1700 przedsiębiorców proponujących rożne upusty dla seniorów.

JUŻ PONAD 400 000 SENIORÓW Z CAŁEJ POLSKI DOŁĄCZYŁO
DO PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA.

Głos Seniora Polaków za granicą
Twarzą kolejnego Głosu Seniora Polaków za granicą jest
Elżbieta Dzikowska – seniorka, podróżniczka, historyk
sztuki, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych,
a także autorka wielu książek.
Jego wersję on-line można pobrać korzystając ze strony
www.ug.lubin.pl i zakładki: dla
mieszkańców – seniorzy
Na łamach 53. numeru autorzy polecają
m.in.:
kolejne działania w ramach
naszej ogólnopolskiej kampanii społecznej Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!,
przestrzegają przed oszustwami w ramach kampanii Stop
Manipulacji – nie daj się oszukać i Stop Korona-oszustwom
w dziale Bezpieczny Senior,
prezentują informacje o programie Dostępność Plus, Prawach Pacjenta i nowym programie Aktywni+ w dziale Po-

lityka Senioralna,
publikują rozmowę z Janem
Dziedziczakiem – Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą,
przedstawiają cykl artykułów
od organizacji polonijnych na
całym świecie zrealizowanych
w ramach projektu Głos Seniora za Granicą,
prezentują kolejne prace w ramach konkursu Opowiedz
Nam Swoją Historię – Śladami
Niepodległej w dziale Patriotyczny Głos Seniora,

W numerze także rozstrzygnięcia konkursów, tj. Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec ,
Zwierzak Lekiem na Samotność, Miłość po 60-tce oraz
Przekaż nam swój przepis.
Głos Seniora rozpoczyna również nowy dział – Aktywne Gminy Przyjazne Seniorom, w którym będzie przekazywać informacje o działaniach samorządów zaprzyjaźnionych w ramach
programu Ogólnopolska Karta
Seniora – Gmina Przyjazna Seniorom.

Telewizja internetowa
dedykowana seniorom
– ponad 60 programów
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej
Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę! prowadzonej
od marca 2020 przez Stowarzyszenie MANKO – wydawcę
magazynu Ogólnopolski Głos Seniora oraz twórcę
programów Ogólnopolska Karta Seniora i Gmina
Przyjazna Seniorom, których Gmina Lubin jest aktywnym
uczestnikiem, realizowany jest także projekt telewizji
internetowej Głos Seniora TV.
Projekt polega na produkcji, promocji i emisji specjalnych
materiałów filmowych dedykowanych seniorom.
W ubiegłym roku wyprodukowano ponad 60 proseniorskich programów, które przez media
społecznościowe dotarły do ponad pół miliona widzów.
Najpopularniejsze filmy na kanale Głos Seniora TV to m.
in.: Jak uchronić się przed korona wirusem, Jak wykonać
przyłbice w 2 minuty, Stylowi Seniorzy, czy też
Witaminowy shot z kurkumą i imbirem. Zachęcamy do
oglądania!
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ROZRYWKA

Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.
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POZIOMO:
7. Osiołek z Kubusia Puchatka; 12. Niemożność poradzenia sobie; 15. Badanie i ocena produktu pod względem
zgodności z obowiązującymi normami; 18. Wymarły nielot z Nowej Zelandii; 19. Np. psów, gołębi, owiec;
22. Osoba, którą cechuje rozwinięta inteligencja; 24. Przewodzi impulsy elektryczne w ciele; 25. Do konserw lub
butelek; 27. Stan lekkiego przygnębienia; 28. Włoski kompozytor oper; 30. Stosunek przyprostokątnej przyległej
do kąta ostrego do przyprostokątnej przeciwległej; 33. Prawy dopływ Wisły; 34. Ptak z imponującym ogonem;
Nauka o sztukach scenicznych; 37. Stolica stanu Georgia; 41. Główny posiłek dnia; 42. Rosyjska królowa;
44. Drewniana długa i wąska deseczka; 45 Pułapka na zwierzynę; 46. Pilnuje zwierząt na pastwisku; 49. Długi,
orli lub rzymski; 50. W architekturze starogreckiej wolno stojąca, wydłużona hala kolumnowa; 51. Ptak z rodziny
krukowatych; 52. Imię Connery’ego; 53. Zbiór idealnych wzorów kulturowych, jasno określonych; 54. Ostra
przyprawa; 56. Harcerski nóż; 57. Utwór lub rzecz o miernej wartości; 59. Rozpustnik, satyr, zbereźnik;
62. Popularne nazwisko portugalskie; 65. Jednoroczna roślina kwiatowa, Tagetes; ; 69. Tył zwierzęcia.,
70. Wkrętak; 71. Ubija śnieg na stoku; 72. Świetlna rakieta alarmowa; 73. Kiedy Księżyc zakryje Słońce;
74. Pierwsze drukowane wydanie jakiegoś utworu; 75. Imitacja jakiegoś przedmiotu;
Hasło krzyżówki z numeru 8/2020 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi:
„Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku". Nagrodę otrzymuje Juxta z Obory. 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
lub 76 – 840 – 31 - 51. Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry!

PIONOWO:
1. Na nogę; 2. Dawna nazwa Tajlandii; 3. Droga samochodowa; 4. Stare auto; 5. Lekarz i przyrodnik, zwany
ojcem medycyny nowożytnej; 6. Wysłannictwo; 7. Gra na największym instrumencie smyczkowym;
8.Naiwność, brak krytycyzmu; 9. Niewierzący; 10. Najlepszy piłkarz w historii Brazylii; 11. Pseudonim
Mackiewicza; 12. Tańczy na scenie;13. Harcerka;14. Masyw górski w Górach Dynarskich; 16. Kilka odcinków
po kolei; 17. Stolica Inków; 18. Anglosaska miara długości; 20. Operowa pieśń; 21. Ilościowe analiza zjawisk
ujętych opisowo; 23. Wieloczęściowy, niesceniczny utwór wokalny; 26. Rodzaj chmury; 29. Neil, piosenkarz
amerykański; 31. Gatunek drzewa liściastego; 32. Cienka warstwa na powierzchni przedmiotu; 36. Jezioro
Tyberiadzkie; 38. W latach 1944–1945 premier Pierwszej Republiki Słowackiej; 39. Imię King Cole’a;
40. Przeciwieństwo syntezy; 43. Powszechne ułaskawienie; 46. Pożywienie; 47. Japoński alkohol; 48. Juliusz..
ofiara Brutusa; 54. Duży, głośny owad południowy; 55. Niechciany gość; 58. Błyszczy naszyty; 60. Klika;
61. Członek ludu pochodzenia trackiego; 63. Andrés Ponce … amerykański bokser zawodowy; 64. Pieśń;
66. Skupisko drzew, krzewów, kwiatów itp.; 67. Pseudonim Oktawiana Zawadzkiego; 68. Ślad zwierzęcia;

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 31 stycznia 2021 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.

���IE����J �IĘ!
Przedszkole. Mały chłopczyk zaczyna
nerwowo zwalać na podłogę
wszystkie zabawki poukładane
pięknie na półkach.
- Co robisz Jasiu? - pyta
wychowawczyni
- Bawię się.
- W co? - dopytuje pani
- W „jasny gwint, gdzie są kluczyki
do samochodu?!”
***
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?

- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze
prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
***
Stary, kupiłem żonie komplet
biżuterii i od tego czasu się do mnie w
ogóle nie odzywa.
- Dlaczego, pokłóciliście się?
- Nie, taka była umowa!

***
- No i co powiedział twój mąż jak
dowiedział się, że rozbiłaś
samochód?
- A mam opuścić brzydkie słowa?
- Oczywiście!
- No to nic nie powiedział.
***
Na budowie majster mówi do nowego:
- Idź młody, kup małpkę.
Nowy:
- A co to jest małpka?
- Masz rację, weź pół litra...

***
Blondynka dzwoni do warsztatu
samochodowego.
- Coś mi spod auta kapie, takie
ciemne, gęste...
Mechanik:
- To olej.
Blondynka:
- OK. Olewam...
***
- Pani Kowalska nie widziała pani
mojego męża?
- Nie a co się stało?

- Bo poszedł nad rzekę utopić kota.
- No i co?
- No i kot już wrócił!
***
Przychodzi blondynka do lekarza.
Podczas wizyty lekarz stwierdza - jest
pani w ciąży.
Wracając do domu blondynka
rozmyśla - hmm... męża nie mam,
kochanka też nie mam - eeee to na
pewno nie moje dziecko.

