
ROZPOCZĘŁA 
SIĘ ROZBUDOWA 
SZKOŁY 

W Raszówce budowany 
jest dodatkowy segment 
dydaktyczny, który będzie 
połączony specjalnym 
łącznikiem z istniejącym 
budynkiem szkolnym. 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Raszówce 
będzie kosztować ponad 
2 mln 332 tys. zł, z czego  
1.267.139,97 udało się pozyskać 
w formie do� nansowania  z 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
COVID.  Str. 5

NIE ZATRUWAJMY 
SIEBIE I SĄSIADÓW!

Gmina walczy ze smogiem  
edukując i kontrolując. 
Zarówno prawodawstwo Unii 
Europejskiej, prawo krajowe, 
jak i wojewódzkie programy 
ochrony środowiska obligują 
wszystkich do przeciwdziałania 
zanieczyszczaniu powietrza. 
Najważniejsze to wymiana 
źródeł ciepła na  niskoemisyjne  
przestrzeganie przepisów 
dotyczących dopuszczalnych 
paliw.   Str. 6 

SENIORZY
W CZASIE EPIDEMII

Od początku pandemii 
wszyscy zdawaliśmy sobie 
sprawę, że seniorzy są grupą, 
która ze względu na większe 
zagrożenie koronawirusem 
i potencjalnymi powikłaniami 
potrzebuje większego wsparcia. 
O tym jak ta pomoc była 
odbierana przez seniorów, czy 
odosobnienie jest dokuczliwe 
rozmawiamy z Janiną Muchą, 
przewodniczącą Rady Seniorów 
Gminy Lubin.  Str. 13
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Dawne dzieje Chróstnika 

NOWY QUEST 
W GMINIE LUBIN 

Karnawał to czas pożegnania z mięsem  (carna vale, czyli mięso żegnaj) 
przed czasem Wielkiego Postu. W tym roku możemy zazdrościć maluchom, 
bowiem w okresie pandemii dorośli na balach się nie bawili, wspierali za to 
dzieci w przygotowaniu pięknych strojów. Bale karnawałowe są niezwykłe,  
często wyczekiwane przez wiele tygodni.  Są atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci, dostarczającą wielu przeżyć i radości.  Str. 8-9

Wyprawa prezentuje historię związaną z powstaniem 
Chróstnika oraz przedstawia najciekawsze zabytki, które 
można do dnia dzisiejszego zobaczyć. Uczestnik gry dowie 
się też o słynnym mieszkańcu Chróstnika, który przed 
trzema wiekami zasłynął w regionie, a jego dzieła są do dnia 
dzisiejszego „używane” w kościele.  Str. 10

Bale karnawałowe najmłodszych 
 – kolorowe przebrania, 

konkursy i wspólna zabawa 
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PRZYSŁOWIA 

NA MARZEC

W marcu jak w garncu.

***

Co marzec wypiecze, to kwiecień 

wysiecze.

***

Czasami w marcu zetnie wodę 

w garncu.

***

Czasem marzec tak się 

podsadzi, że dwa kożuchy oblec 

nie zawadzi.

***

Ile w marcu dni mglistych, tyle 

w żniwa dni dżdżystych.

***

Kiedy w marcu deszczu wiele, 

nieurodzaj zboża ściele.

***

Gdy w marcu deszcz pada, 

wtedy rolnik biada, gdy słońce 

jaśnieje, to rolnik się śmieje.

***

Marzec, co z deszczem chadza, 

mokry czerwiec sprowadza.

***

Słońce marcowe, owocom 

niezdrowe.

***

Marzec zielony - niedobre plony.

***

Suchy marzec, kwiecień mokry, 

maj przechłodny - nie będzie rok 

głodny.

***

Suchy marzec, mokry maj, 

będzie żytko jako gaj.

***

W marcu, gdy są grzmoty, 

urośnie zboże ponad płoty.

***

Marzec, czy słoneczny, czy 

płaczliwy, listopada obraz żywy.

***

Marzec odmienia wiatry, deszcz 

miesza z pogodą, więc nie dziw, 

jeśli starzy czują go ze szkodą.

AKTUALNOŚCI

OD 15 LUTEGO MOŻNA ROZLICZYĆ PIT ZA 2020 ROK 
W tym roku pojawiły się nowe ulgi podatkowe, które są związane z pandemią 
koronawirusa. Można także skorzystać z usługi Twój e-PIT, w której to Krajowa 
Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na 
podstawie posiadanych przez siebie danych. W ubiegłym roku blisko połowa 
z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT została złożona właśnie w ten 
sposób. 
Od 2019 roku dokumenty do rozliczenia podatków, dla wszystkich rozliczających się 
na formularzach PIT-36 i PIT-37, przygotowuje Urząd Skarbowy. Nie trzeba ich nawet 
zatwierdzać, gdyż po 30 kwietnia fiskus zrobi to za nas automatycznie.

 Warto jednak zrobić to samemu z kilku powodów. Pierwszy z nich to zwrot podatku, 
który otrzymamy po 45 dniach od złożenia zeznania podatkowego. Oprócz tego 
samodzielne rozliczenie to możliwość zdecydowania gdzie trafi 1% naszego podatku 
oraz co bardzo ważne skorzystanie z ulg.  
Pandemia koronawirusa jest kosztowna zarówno dla państwa, jak i dla obywateli. 
Dlatego też w tym roku przygotowano  nowe ulgi podatkowe, związane z wydatkami 
na koronawirusa. To przede wszystkim gotówkowe i rzeczowe darowizny na cele 
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz koszty prac badawczo-rozwojowych 
związane z pandemią. 

Komórka Świadczeń Gminnego 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lu-
binie informuje, że wnioski w spra-
wie ustalenia prawa do świadcze-
nia wychowawczego na kolejny 
okres zasiłkowy trwający od 1 
czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. 
są przyjmowane:

Od 1 lutego 2021r. – w formie 

elektronicznej- za pośrednictwem:
 bankowości elektronicznej, 
 Portalu Informacyjno-Usługo-
wego Emp@tia,
 PUE ZUS – Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS 
Od 1 kwietnia 2021r. w formie 

papierowej w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Lubinie przy 

ul. Księcia Ludwika I 3 pokój 21.
Ważne ! Aby nie stracić pra-

wa do świadczenia za pierwszy 
miesiąc nowego okresu zasiłkowe-
go wnioski należy bezwzględnie 
złożyć do 30 czerwca 2021r.

W Gminie Lubin z programu 
Rodzina 500+ korzysta 2095 ro-
dzin. W styczniu tego roku upraw-

nionych do świadczenia wycho-
wawczego było 3349 dzieci, na 
które łącznie wypłaca się co mie-
siąc ok 1 mln 680 zł. 

Nowy okres zasiłkowy świadczenia 
wychowawczego 500+  

Podobnych zdarzeń 
można uniknąć stosując 
się do przepisów, które nie 
budzą wątpliwości i nakła-
dają na właścicieli oraz za-
rządców dwa obowiązki: 
przeglądu oraz czyszczenia 
kominów.

Częstotliwość przeglą-
dów reguluje rozporządze-
nie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowla-
nych i terenów.

W obiektach w których 
odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego 
lub gazowego, usuwa się 
zanieczyszczenia z przewo-
dów dymowych i spalino-
wych:
 cztery razy w roku w do-
mach opalanych pali-
wem stałym (np. wę-
glem, drewnem),
 dwa razy w roku w do-
mach opalanych pali-

wem ciekłym i gazowym,
 co najmniej raz w miesią-
cu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią ina-
czej od palenisk zakła-
dów zbiorowego żywie-
nia i usług gastrono-
micznych.
 co najmniej raz w roku 
usuwamy zanieczyszcze-
nia z przewodów wenty-
lacyjnych.
W okresach zimowych 

kiedy temperatura na ze-
wnątrz spada poniżej zera, 
aby utrzymać ciepło w do-
mach, urządzenia ogrzew-
cze pracują na większych 
obrotach, nawet wtedy gdy 
nikt tych urządzeń nie do-
zoruje. W tym właśnie cza-
sie dochodzi do pożarów 
sadzy w kominie, które sta-
nowią zagrożenie dla całe-
go budynku. Najgroźniej-
sze pożary są gdy nikogo 
nie ma w domu.

Zapaleniu się sadzy 
w kominie towarzyszy bar-
dzo głośny szum spowodo-

wany trwającą gwałtowną 
reakcją spalania w przewo-
dzie. Paląca się w wysokich 
temperaturach sadza może 
spowodować nieszczelno-
ści w przewodzie komino-
wym, którymi ogień lub 
wysoka temperatura wyj-
dzie na zewnątrz, dokonu-
jąc zapalenia materiałów 
na poddaszu, czy w po-
mieszczeniach na niższych 

kondygnacjach, przylega-
jących bezpośrednio lub 
pośrednio do komina.

W przypadku zaistnie-
nia pożaru w kominie na-
leży:
 wykonują połączenie na 
numer alarmowy 998 lub 
112, wezwać Państwową 
Straż Pożarną, podając 
szczegółowo co się dzieje 
i jak dojechać do danego 
budynku,
 wygasić ogień w piecu, 
kominku,
 zamknąć dopływ powie-
trza do pieca od dołu i od 
góry (z braku powietrza 
ogień z czasem wygaś-
nie),
 przez cały czas dozoro-
wać całą długość prze-
wodu kominowego od 
strony pomieszczeń,
 zabezpieczyć do ewentu-

alnego użycia środki gaś-
nicze, np. gaśnice, koc 
gaśniczy, podpięty wąż 
do instalacji wodnej, wo-
dę w pojemniku,
 udostępnić pomieszcze-
nia i udzielić niezbęd-
nych informacji przyby-
łym strażakom.
NIE WOLNO wlewać 

wody do palącego się ko-
mina, gdyż grozi to jego ro-
zerwaniem. Po pożarze sa-
dzy w kominie należy we-
zwać kominiarza aby doko-
nał wyczyszczenia przewo-
dów i zwrócił uwagę na ich 
stan techniczny. Należy 
pamiętać iż przez nie-
szczelne przewody wędrują 
palące się cząstki materia-
łu palnego lub bardzo go-
rące gazy spalinowe, w tym 
groźny, niewyczuwalny tle-
nek węgla (czad).

Rokrocznie w okresie grzewczym dochodzi do licznych pożarów, podtruć, 
zdarzają się też wypadki śmiertelne. 

POŻARY SADZY W KOMINIE 
- INTERWENCJE STRAŻY POŻARNEJ
Zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Tylko 
4 lutego paląca się w kominie sadza była przyczyną 
interwencji straży pożarnej w Pieszkowie i Raszówce. 
Tym razem – dzięki szybkiej interwencji strażaków 
– zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców udało 
się uniknąć. W akcjach uczestniczyły jednostki OSP 
z Raszówki, Niemstowa oraz PSP Lubin.



³RADA GMINY

Dofinansowanie  
klubów 
sportowych  

W tym roku na otwarty konkurs w sprawie tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie 
Lubin wpłynęło 12 ofert. 11 z nich rozpatrzono pozy-
tywnie przeznaczając w sumie na ten cel 420 tysięcy 
złotych.

Kwoty, o które wnioskowały kluby sportowe były znacz-
nie wyższe niż przyznane dotacje. Wójt zdecydował o na-
stępującym podziale pieniędzy przeznaczonych na sport.
 75 000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” 
Księginice
 46 000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Mi-
łoradzice
 46 000 zł dla Klubu Sportowego „Unia” Szklary Górne
 45 000 zł dla Stowarzyszenia Sportowego Klubu Spor-
towego „Fortuna” Obora
 46 000 zł dla Klubu Sportowego „Kłopotów-Osiek” Kło-
potów
 36 000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” 
Niemstów
 36 000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Huzar” 
Raszówka
 36 000 zł dla Klubu Sportowego „Platan” Siedlce
 44 000 zł dla Ludowego Związku Sportowego Szkolne-
go Koła Sportowego w Raszówce
 5 000 zł dla Uczniowskiego Klubu Szachowego „Zielo-
ny Skoczek” Ustronie
 5 000 zł dla Stowarzyszenia Zagłębie Lubin „Future” 

Rokrocznie uchwalany jest  pro-
gram współpracy Gminy Lubin z or-
ganizacjami pozarządowymi , który 
przed przyjęciem tego dokumentu 
przez Radę Gminy, poddawany jest 
konsultacjom społecznym. W tym ro-
ku, podobnie jak w latach poprzed-
nich, współpraca będzie miała za-
równo charakter niematerialny, jak 
i oprze się na wsparciu finansowym. 

W ramach wsparcia materialne-
go planowana kwota na realizację 
wszystkich zadań przewidzianych 
do realizacji w roku 2021 wynosi 
1 312 850 zł.

W ramach tej kwoty przewiduje 
się finansowanie m.in. na:
 Upowszechnianie kultury i dzie-
dzictwa narodowego – 189 500 zł
 Upowszechnianie edukacyjnej 
opieki wychowawczej – 180 000 zł

 Działania wspomagające rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych – 
29 000 zł
 Upowszechnianie kultury fizycznej – 
475 350 zł
 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – 
12 000 zł
 Ochronę, profilaktykę i promocję 
zdrowia – 10 000 zł
 Pomoc społeczną oraz profilaktykę 

i przeciwdziałanie patologiom spo-
łecznym – 17 000 zł
 Pozostałe – 400 000 zł

Na realizację  zadań ogłaszane są 
konkursy ofert, opiniowane przez 
specjalną komisję powołaną przez 
wójta.  Komisja przedstawia wójto-
wi propozycję rozstrzygnięcia kon-
kretnego konkursu, który dokonuje 

ostatecznego wyboru ofert i po-
dejmuje decyzję o wysokości 
przyznanej dotacji. Pieniądze są 
także rozdysponowywane w opar-
ciu o inne  uchwały i ustawy nad-
rzędne. 

Informacja z realizacji Progra-
mu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za miniony rok 
publikowana jest corocznie w ma-
ju w Biuletynie Informacji Pub-
licznej.

Ponad 1 mln 300 tys. zł 
na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi 

Sesję zwołano w trybie zdalnym na 8 lutego, ze 
względu jednak na zewnętrzne problemy techniczne 
obrady przełożono na 9 lutego. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa związanego z pandemią, radni w urzędzie 
zachowali odpowiedni dystans przestrzenny i środki 
ochrony,  z merytorycznymi pracownikami urzędu 
kontaktowano się w trakcie sesji telefonicznie.

Porządek obrad obejmo-
wał 12 punktów, w tym gło-
sowania nad siedmioma 
uchwałami. 

W dwóch przypadkach 
uchylono uchwały podjęte 

w roku ubiegłym, które były 
związane z remontem dróg 
powiatowych. Dobiegają już 
bowiem końca procedury 
przetargowe związane z re-
montem dróg w Miłoradzi-

cach i Czerńcu i wiadomo, że 
wkład finansowy Gminy Lu-
bin w te remonty wyniesie do-
kładnie 1 mln 691 tysięcy zło-
tych, zamiast przewidywane-
go 1 mln 800 tys. zł. Przypo-

mnijmy, że to drogi powiato-
we, których remontem zaj-
muje się gmina a powiat dofi-
nansowuje te inwestycje kwo-
tą 790 tysięcy zł. Procedural-
nie konieczne wiec było przy-
jęcie także uchwały o nowej 
wartości pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Lubińskiego.   

Radni zmienili także prze-
pisy związane z ustaleniem 
kryteriów rekrutacji do pub-
licznych przedszkoli. Od te-
raz dokumentem potwier-
dzającym spełnienia kryte-
rium zamieszkania kandyda-
ta na terenie Gminy Lubin 
może być także ostatni PIT, 

jeśli niemożliwe jest złożenie 
PIT-u za rok poprzedzający 
rekrutację. Dotyczy to 
wcześniej terminów rekruta-
cji przypadających na mie-
siące styczeń i luty. 

Przyjęto także, zaopinio-
wany wcześniej Wieloletni 
plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji  na lata 
2021 – 2023 na terenie Gmi-
ny Lubin.  Planowany jest 
m.in. odwiert zastępczej 
studni głębinowej, co pozwo-
li na zwiększenie poboru wo-

dy podziemnej z ujęcia wo-
donośnego Osiek II oraz 
sukcesywna wymiana agre-
gatów głębinowych.

Dokonano też zmian w te-
gorocznym budżecie 
i w związku z tym także 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej. Zwiększono m.in. 
dochody o dotację z unijnego 
funduszu i zwrot pomocy fi-
nansowej na funkcjonowa-
nie bezpłatnego transportu 
powiatowego. Zwiększono 
także wydatki związane 
z ubiegłorocznym przetar-
giem i kontynuacją kilku rea-
lizowanych projektów.    

Dwunastu radnych zebrało się w siedzibie Urzędu Gminy na kolejnej sesji, której obrady miały charakter hybrydowy.

SIEDEM UCHWAŁ NA 
26. SESJI RADY GMINY LUBIN 

To były pierwsze obrady w urzędzie po kilku sesjach zdalnych. Na pytania 
radnych telefonicznie odpowiadali urzędnicy. 

 Radni zachowali wszelkie zasady bezpieczeństwa
związane z pandemią



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

OKRESOWA 
OCENA 

JAKOŚCI 
WODY 
PRZEZNACZONEJ 
DO SPOŻYCIA 
W GMINIE LUBIN
Analizując sprawozdania 
z przeprowadzonych badań 
próbek wody w 2020 roku 
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Lubinie 
stwierdza, że woda była 
przydatna do spożycia przez 
ludzi. Kilka przypadków 
pojedynczych przekroczeń 
parametrów uznano za 
krótkotrwałe i incydentalne, nie 
stanowiące istotnego 
zagrożenia dla zdrowia.
Na terenie Gminy Lubin 
funkcjonuje 10 wodociągów 
sieciowych. W ramach 
prowadzonego przez PPIS 
nadzoru w roku 2020 pobrano 
z nich 40 próbek wody do badań 
mikrobiologicznych i 39 próbek 
do badań fizykochemicznych. 
Powiatowy Inspektor 
nadzorował także prowadzenie 
wewnętrznych badań przez 
zarządców wodociągów i było 
to w sumie ponad 320 próbek. 
Spośród wszystkich pobranych 
próbek zakwestionowano pięć 
z nich ze względu na pojedyncze 
przekroczenia parametrów 
mikrobiologicznych, a także 
kilka próbek ze względu na 
ponadnormatywną zawartość 
mętności, manganu i żelaza.  
Wszystkie te przekroczenia 
występowały incydentalnie i nie 
stanowiły istotnego zagrożenia 
dla ludzi. W przypadku każdego 
przekroczenia zarządcy 
wodociągów podejmowali 
działania naprawcze 
zmierzające do usunięcia 
nieprawidłowości, a poprawę 
jakości wody potwierdzano 
prawidłowymi wynikami badań. 
W 2020 roku nie stwierdzono 
występowania stałych, 
utrzymujących się długotrwale 
przekroczeń żadnego 
z badanych parametrów. 
Po analizie wszystkich wyników 
badań wody PPIS w Lubinie 
stwierdza, że w 2020 roku woda 
na terenie Gminy Lubin była 
przydatna do spożycia przez 
ludzi.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych realizuje wspólnie z kadrą pedagogiczną gmin-
nych szkół dwa nowe programy profilaktyczne skiero-
wane do uczniów klas I – VIII. Pierwszy z nich pod ha-
słem „SMART, to znaczy mądrze” dotyczy korzystania 
z internetu i urządzeń mobilnych. Drugi zatytułowany 
„depresJa?” pomaga zmierzyć się ze skutkami obniżo-
nego nastroju i depresji, które mogą być wywołane także 
trwającą izolacją społeczną.  

Dla nauczycieli przygotowa-
no specjalne scenariusze zajęć 
z dziećmi, młodzieżą i ich rodzi-
cami oraz indywidualne karty 
pracy i ulotki dla rodziców. 

- Szkoły z terenu Gminy 
Lubin od kilku lat biorą 
udział w różnych działa-

niach profilaktycznych. Ich 
celem jest przede wszyst-
kim wzmocnienie wśród 
uczniów poczucia bezpie-
czeństwa oraz radzenia so-
bie z trudnymi emocjami 
i oswojenie strachu – wyjaś-
nia Agnieszka Hałas 

z Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych. - Pandemia ko-

ronawirusa zmieniła wśród 
większości ludzi nastawie-
nie do zdalnych technolo-

gii. Z dnia na dzień szkoła 
przeniosła się do internetu. 
Dlatego musimy położyć 
większy nacisk na umiejęt-
ności bezpiecznego poru-
szania się w globalnej sieci 
i radzenia sobie z emocjami 
w okresie izolacji. 

Kampania „SMART, to 
znaczy mądrze” będzie 
uczyć jak mądrze korzystać 
z internetu i urządzeń mo-
bilnych.  Druga kampania 
„depresJA?” dotyczy prob-
lemu obniżonego nastroju 
i depresji, jako skutku izo-
lacji społecznej wywołanej 
epidemią COVID-19.  

Kampanie profilaktyczne 
skierowane do dzieci i młodzieży 

Rekrutacja 
rozpocznie się 
9 marca 2021 r. 
i potrwa do 
19 marca. Nie 
zmienia się 
natomiast termin 
zapisów do szkół 
podstawowych, 
który już się 
rozpoczął 
i potrwa do 
26 lutego.

Zmianie ulega również 
termin składania deklaracji 
o kontynuowaniu wychowa-
nia przedszkolnego przez ro-
dziców dzieci kontynuują-
cych edukację w dotychcza-
sowym przedszkolu. Został 
on przesunięty z 29 stycznia 
2021 r. na 28 lutego 2021 r.

HARMONOGRAM 
REKRUTACJI DO 
PRZEDSZKOLI OTRZYMUJE 
NASTĘPUJĄC BRZMIENIE:
 od 9 marca do 19 marca 
2021 r. składanie przez 
rodziców wniosków 
o przyjęcie do wybranego 
publicznego przedszkola 
wraz z dokumentami po-
twierdzającymi spełnia-
nie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów 
branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyj-

nym (wybór maksymal-
nie trzech przedszkoli) 
nabór wniosków
 do 26 marca 2021 r.  pub-
likacja list kandydatów 
zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych do 
przedszkola
 do 2 kwietnia 2021 r. po-
twierdzenie przez rodzi-
ców woli przyjęcia kandy-
data do przedszkola (zło-
żenie pisemnego oświad-
czenia)
 do 9 kwietnia 2021 r. 
publikacja list kandyda-
tów przyjętych i nieprzy-
jętych do przedszkola
 W przypadku wolnych 

miejsc przeprowadzona zo-
stanie rekrutacja uzupeł-
niająca. Pozostałe zasady 
i terminy rekrutacji do 
przedszkoli publicznych, 

oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, 
punktach przedszkolnych 
na rok szkolny 2021/2022 
pozostają bez zmian. 

Nie ulega zmianie har-
monogram rekrutacji do 
klas pierwszych szkół pod-
stawowych. Do klasy I pub-
licznej szkoły podstawowej, 
której ustalono obwód, 
przyjmuje się na podstawie 
zgłoszenia rodziców dzieci 
i młodzież zamieszkałe 
w tym obwodzie. Przez ro-
dziców należy rozumieć 
także prawnych opiekunów 
dziecka oraz osoby (pod-
mioty) sprawujące pieczę 
zastępczą nad dzieckiem.

Kandydaci zamieszkali po-
za obwodem publicznej szko-
ły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy I po prze-

prowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana 
publiczna szkoła podstawo-
wa po przyjęciu uczniów za-
mieszkałych w obwodzie tej 
szkoły nadal dysponuje wol-
nymi miejscami. Warunkiem 
udziału w rekrutacji jest zło-
żenie wniosku o przyjęcie do 
publicznej ośmioletniej szko-
ły podstawowej.

HARMONOGRAM 
REKRUTACJI DO KLASY 
I PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ:
 do 26 lutego 2021 r. skła-
danie Wniosku o przyję-
cie do publicznej ośmio-
letniej szkoły podstawo-
wej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi speł-
nianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyj-
nym,
 do 3 marca 2021 r. poda-
nie do publicznej wiado-
mości przez komisję re-
krutacyjną listy kandyda-
tów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwali-
fikowanych,
 do 8 marca 2021 r. po-
twierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego 
oświadczenia,
 do 11 marca 2021 r. po-
danie do publicznej wia-
domości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandy-
datów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych.
Zarządzenia i szczegóło-

we zasady dostępne są na 
bip.ug.lubin.pl. 

ZMIANA TERMINU REKRUTACJI 
DO PRZEDSZKOLI GMINY LUBIN

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, decyzją Wójta Gminy Lubin, przesunięty 
został termin naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. 
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Wyposażenie nowych 
świetlic z zewnętrznym 
dofinansowaniem

Gmina Lubin otrzyma dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej na realizację projektu pod nazwą „Rozwój 
infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i 
Ustronie”. 
W praktyce polega ono na doposażeniu nowopowstałych 
świetlic wiejskich w miejscowościach Buczynka i Ustronie w 
sprzęt AGD, sprzęt kuchenny i gastronomiczny, meble, sprzęt 
plenerowy itp.
Wartość projektu wynosi 125 173,15 zł z czego wkład własny 
Gminy Lubin stanowi kwotę 60 418,15 zł, natomiast 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach PROW 2014-
2020 wynosi 64 755,00 zł.

Świetlica wiejska w Ustroniu

Świetlica wiejska w Buczynce

Dobiega końca realizacja 
projektu „Rewitalizacja Za-
bytkowego Parku w Niemsto-
wie” współfinansowanego ze 
środków unijnych w ramach  
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020.  
Powstała m.in. piękna ścież-
ka przyrodnicza, mostek, 
wiata, będzie jeszcze album 
fotograficzny.

Zabytkowy park w Niemsto-
wie został założony w 1852 ro-
ku i otaczał piękny pałac wznie-
siony po wojnie trzydziestolet-
niej. Do dziś zachował się ze-
spół folwarczny z majdanem 
oraz naturalistyczny park ze 
stawem, który teraz wygląda 
pięknie, a zapewne zachwyci 
zwiedzających w miesiącach 
letnich.

Uporządkowana w XIX wie-
ku dzika przyroda parku, po-
nownie odzyskała swój 
naturalny charakter. 
Obecnie drzewostan 
parku wraz z ru-
nem nawiązuje do  
łęgu jesionowo-
-wiązowego 
i grądu środko-
wo-europejskie-
go. Tak zróżnico-
wana struktura 
zieleni stanowi bo-
gate siedliska dla 
wielu gatunków zwie-
rząt, w tym szczególnie 
ptaków. Na terenie parku 
występuje bóbr europejski, 
o którego obecności świadczą 
żeremia oraz charakterystycz-
ne ślady zerowania na   okolicz-
nych drzewach. 

Inwestycja realizowana od 
połowy 2019 r. obejmowała  

prace dotyczące części 
przyrodniczej parku 

wraz z wykonaniem 
ścieżki przyrodniczo 

- historycznej, bu-
dowę obiektu sta-
nowiącego przej-
ście dla pieszych 
przez ciek Nie-
mstowski Potok 

oraz budowę ple-
nerowej wiaty.  
Pozostało jeszcze 

wykonanie albumu 
promującego nowopo-

wstałą infrastrukturę tury-
styczno - rekreacyjną w Nie-
mstowie. Zachęcamy do jesien-
no – zimowej relacji fotogra-
ficznej dokumentującej postęp 
dokonywanych prac. 

Park w Niemstowie jak nowy! Urzeka 
dzika przyroda i nowa infrastruktura

Operacja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW  2014-2020, 
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. 

 Wartość dofinansowania wynosi 336 778,00 zł 

Przyroda odzyskała swój 
naturalny charakter

Zbudowano od podstaw mostek, którym 
przekracza się Niemstowski Potok  

Usunięto samosiewy 
i drzewa grożące 
powaleniem

W Raszówce budowany 
jest dodatkowy segment dy-
daktyczny, który będzie po-
łączony specjalnym łączni-
kiem z istniejącym budyn-
kiem szkolnym. Rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Raszówce 
będzie kosztować ponad 2 
mln 332 tys. zł, z czego  
1.267.139,97 udało się po-
zyskać w formie dofinanso-
wania  z Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych COVID.

Powstający nowy segment 
będzie miał powierzchnię 
użytkową 380,40 m². W ra-
mach inwestycji przewiduje 
się wykonanie między inny-
mi następujących podstawo-

wych elementów robót:
 roboty demontażowo - roz-
biórkowe oraz zamurowa-
nia w celu połączenia łącz-
nikiem istniejącego bu-
dynku szkoły z dobudowy-
wanym segmentem,
 wykonanie ław fundamen-
towych żelbetowych na 
warstwie betonu wyrów-
nawczego,
 wykonanie ścian funda-
mentowych oraz ścian 
konstrukcyjnych ze-
wnętrznych 
 wykonanie stropodachu 
 dostawa i montaż alumi-
niowej ślusarki okiennej 
i drzwiowej,
 wykonanie instalacji we-

wnętrznych: wodociągo-
wej, kanalizacji sanitarnej, 
centralnego ogrzewania 
wraz kotłownią, gazowej, 
wentylacji grawitacyjnej 
i mechanicznej, elektrycz-
nej, przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu, system 
oddymiania grawitacyjne-
go, odgromowej, nisko-
prądowej w tym: sieci 
komputerowej, system te-
lewizji dozorowej, system 
instalacji dzwonkowej, 

sygnalizacji włamania i na-
padu oraz klimatyzacji 
w części świetlicowej na 
parterze budynku,
 wykonanie sieci zewnętrz-
nych kanalizacji sanitar-
nej,

 wykonanie kanalizacji 
deszczowej dla odprowa-
dzenia wody deszczowej 
z dachu do zbiornika na 
deszczówkę,
Rozbudowa szkoły stała 

się konieczna, kiedy zlikwi-
dowano gimnazja i szkoły 
podstawowe stały się znowu 
ośmioklasowe.

- W nowym segmencie zy-
skamy na parterze dużą świet-
licą i na piętrze dwie sale edu-
kacyjne. Dziś mamy tylko 11 
sal i salę gimnastyczną, przy 
12 oddziałach klasowych. Ta 
rozbudowa zdecydowanie po-
prawi komfort nauczania – 
mówi Lucyna Szudrowicz, dy-
rektor szkoły w Raszówce. 

Podobną inwestycję przeprowadzono ostatnio także w szkole podstawowej w Szklarach Górnych. 

ROZPOCZĘŁA SIĘ ROZBUDOWA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE

Zgodnie z umową inwestycja powinna się zakończyć do końca listopada, 
nie jest wykluczone jednak, że nowy budynek będzie gotowy wraz z nowym 
rokiem szkolnym.  
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Średnioroczne stężenia benzo(a)
piranu w naszym regionie  wynosiły 
powyżej 4 ng/m3 przy oczekiwanej 
wartości docelowej wynoszącej 
1 ng/m3.  Jest więc jeszcze 
bardzo dużo do zrobienia, w tym 
najważniejsze to wymiana 
źródeł ciepła na i niskoemisyjne  
przestrzeganie przepisów 
dotyczących dopuszczalnych paliw.  

Tylko na Dolnym Śląsku 
z powodu zanieczyszczone-
go powietrza umiera rocznie 
ok. 3000 osób. Dla porówna-
nia, to tyle co ginie rocznie 
na drogach w Polsce. Od kil-
ku lat  prowadzona jest sze-
roka kampania informacyj-
no-edukacyjna dotycząca 
uchwał antysmogowych 
w naszym województwie, 
które wprowadzają ograni-
czenia i zakazy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie pa-
liw. 

Przepisy zabraniają m.in. 
spalania  węgla brunatnego 
i paliw produkowanych z je-
go wykorzystaniem, miału 
węglowego poniżej 3 mm, 
mułów i flotokoncentratów 
węglowych oraz wilgotnego 
węgla. Ograniczenia i zakazy 

określone w uchwale dotyczą 
wszystkich użytkowników 
urządzeń o mocy do 1 MW 
w województwie, w których 
następuje spalanie paliw sta-
łych, czyli użytkowników 
w szczególności: pieców, ko-
minków, kotłów, w tym kot-
łów wchodzących w skład sy-
stemów zawierających kotły 
na paliwo stałe, ogrzewacze 
dodatkowe, regulatory tem-
peratury i urządzenia sło-
neczne.

Wprowadzenie uchwały 
antysmogowej ma na celu 
poprawę jakości powietrza 
i warunków życia mieszkań-
ców poprzez wyeliminowa-
nie źródeł zanieczyszczeń 
z sektora komunalno-byto-
wego, tj. przestarzałych in-
stalacji grzewczych w przyję-
tym harmonogramie czaso-

wym i stosowanie dobrej ja-
kości paliw o określonych 
parametrach. Uchwały te 
weszły w życie 1 lipca 2018 
roku.

Za łamanie przepisów 
uchwały antysmogowej 
grożą sankcje. Już rok te-
mu, Zarządzeniem Wójta 
nr 547/2020 z dnia 9 stycz-
nia 2020 r. wprowadzono 
procedurę przeprowadzania 
kontroli przestrzegania 
przepisów o ochronie środo-
wiska w zakresie przeciw-
działania nielegalnemu spa-
laniu odpadów oraz w zakre-
sie przestrzegania ograni-
czeń, nakazów lub zakazów 
określonych w Uchwale Sej-
miku Województwa Dolno-
śląskiego nr XLI/1407/17 
z dnia 8 grudnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa dol-
nośląskiego, z wyłączeniem 
Gminy Wrocław i uzdrowisk, 
ograniczeń i zakazów w za-
kresie eksploatacji instala-

cji, w których następuje spa-
lanie paliw na nieruchomoś-
ciach położonych na terenie 
Gminy Lubin.

-  Od tego czasu prowadzi-
my kontrole w gminie, 
w 2020 roku były to głównie 
kontrole interwencyjne po 
zgłoszeniach mieszkańców, 
część z nich zostało przeka-
zanych policji. W tym roku 
oprócz kontroli interwencyj-
nych prowadzone są kontro-
le planowe to znaczy, że kon-
trolowane są nieruchomości 
bez zgłoszenia na przykład 

na całej ulicy w danej miej-
scowości.  W sytuacjach dys-
kusyjnych wzywamy do asy-
sty policję – wyjaśnia Alina 
Godyń, inspektor referatu 
gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska Urzę-
du Gminy w Lubinie. 

W styczniu skontrolowa-
no 15 nieruchomości. 
Oprócz kontroli przestrze-
gania przepisów związanych 
z ochroną powietrza, spraw-
dzana jest także selektywna 
zbiórka odpadów oraz udzie-
la się informacji na temat 
możliwości pozyskania środ-
ków na dofinansowanie wy-
miany pieców. 

- Kontrole nastawione są 
na edukowanie i informowa-
nie mieszkańców. Najczęst-
sze stwierdzone uchybienia 
to opalanie paliwem złej ja-

kości, brak faktur i świa-
dectw jakości paliwa , brak 
asygnaty na drewno, opala-

nie wilgotnym, niesezono-
wanym drewnem, spalanie 
resztek roślinnych stanowią-
cych bioodpady. Najcięż-
szym nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w trakcie 
kontroli było przygotowanie 
do spalenia impregnowane-
go drewna, materiałów 
drewnopodobnych, w tym 
elementów mebli, paneli itp. 
– mówi inspektor Alina Go-
dyń.

Naruszenie przepisów 
uchwały antysmogowej sta-
nowi wykroczenie podlegają-

ce karze grzywny do 5 tys. zł. 
Wójt ma także uprawnienia 
do występowania w charak-
terze oskarżyciela publicz-
nego w sprawach o wykro-
czenia przeciw przepisom 
o ochronie środowiska

Warto przy tej okazji przy-
pomnieć, że w Gminie  Lu-
bin uchwałę nazwaną „Pla-
nem gospodarki niskoemi-
syjnej” wprowadzono 

w 2015 roku. Istotnymi 
elementami naszego 

gminnego planu jest 
m.in. udział Gminy 
Lubin w programie 
bezpłatnej komuni-
kacji powiatowej, 
który rocznie kosz-

tuje ponad 5 milio-
nów złotych. To także 

dofinansowanie wy-
miany pieców węglo-

wych, w którym można 
otrzymać do 5 tysięcy bez-
zwrotnej dotacji.

W urzędzie można uzy-
skać również informacje na 
temat Programu „Czyste po-
wietrze”. Na podstawie pod-
pisanego porozumienia 
z WFOŚ i GW we Wrocła-
wiu, pomagamy również na-
szym mieszkańcom złożyć 
wniosek w ramach progra-
mu 

Zarówno prawodawstwo Unii Europejskiej, prawo krajowe , jak i wojewódzkie programy 
ochrony środowiska obligują wszystkich do przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza.

NIE ZATRUWAJMY SIEBIE I SĄSIADÓW! 
GMINA WALCZY ZE SMOGIEM EDUKUJĄC 
I KONTROLUJĄC  

Zdjęcie zgłoszonej 
interwencji 
w Gogołowicach 

Kontrola stanu 
pieca i paliwa.

Taki dym to efekt spalania złej jakości paliwa 

O OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH I ŹRÓDŁACH FINAN-
SOWANIA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA INFORMUJEMY NA 
BIEŻĄCO, SĄ ONE TAKŻE ZEBRANE W ZAKŁADCE „JAKOŚĆ 
POWIETRZA” NA GŁÓWNEJ STRONIE INTERNETOWEJ 
URZĘDU GMINY.  

Każdy mieszkaniec, który 
podejrzewa spalanie 

niezgodnie z przepisami , 
bądź stanowiące uciążliwość 

może o tym fakcie 
poinformować pracowników 

gminy pod nr telefonu
76 840 31 32, email 

powietrze@ug.lubin.pl, 
po godzinach pracy urzędu 

– policję lub do sołtysa. 
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XIII EDYCJA KONKURSU 
„POLSKA WIEŚ 
– DZIEDZICTWO 
I PRZYSZŁOŚĆ”
Fundacja na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa ogłasza 
konkurs, którego celem jest 
promocja polskiego 
rolnictwa, problematyki 
związanej z obszarami 
wiejskimi, dziedzictwa 
kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat 
polskiej wsi. 
Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We 
wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu 
historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych 
i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne 
z obszarami wiejskimi. 
W ramach konkursu kapituła oceni prace w dwóch 
kategoriach:
  Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-

naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale 
prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne 
spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, 

opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi 
(monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące 
element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące 
przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

 Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną 
w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły 
być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie 
Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 
2021 r. 
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu 
znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.
org.p.  Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: 
Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 
110; 22 864 03 90. 

Gmina Lubin wypełnia-
jąc obowiązki nałożone 
ustawą o ochronie zwie-
rząt, a także w trosce 
o zwierzęta - „naszych bra-
ci mniejszych”, od wielu 
lat organizuje system opie-
ki nad zwierzętami bez-
domnymi.

Odnalezione bezdomne 
psy i koty są przewożone na 
zlecenie gminy Lubin spe-
cjalistycznym, spełniającym 
wymagania dobrostanu 
zwierząt transportem 
w pierwszej kolejności do 
mającej z gminą umowę 
lecznicy weterynaryjnej. Le-
karze weterynarii oglądają 
troskliwie każde zwierze 
i podejmują decyzję czy mo-

że ono zostać przetranspor-
towane do schroniska dla 
zwierząt czy przed transpor-
tem wymaga zaopatrzenia 
lekarskiego bądź też krót-
kiego pobytu w lecznicy ce-
lem „podkurowania” i na-
brania sił. W tym czasie 
gmina zamieszcza na sowiej 
stronie internetowej zdjęcia 
zwierzęcia w nadziei, że od-
najdzie się jego właściciel.

Ostatecznie bezdomne 
zwierzęta domowe z terenu 
gminy Lubin trafiają do 
Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Świdnicy 
prowadzonego przez Fun-
dację „Mam Pomysł’. 
W schronisku odbywają 
kwarantannę, są chipowa-
ne, a także poddawane wy-

nikającej z ustawy obowiąz-
kowej sterylizacji bądź ka-
stracji. Schronisko poprzez 
szeroko rozbudowany wo-
lontariat, stronę interneto-
wa, ulotki i publikacje oraz 
wiele akcji promocyjnych, 
wysoce skutecznie odnajdu-
je nowe domy dla swoich 
podopiecznych.

Aby można się było za-
opiekować zwierzęciem in-
formacja o jego bezdomno-
ści musi trafić do urzędu.

Zgłoszenia o odnalezieniu 
bezdomnych zwierząt nale-
ży kierować w godzinach 
pracy urzędu na nr telefonu 
76-8403160, 76-8403100 
podając miejsce i okoliczno-
ści odnalezienia zwierzęcia. 
Poza godzinami pracy urzę-
du zgłoszenia można kiero-
wać na numery dyżurne Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Lubinie.

Równocześnie Urząd 
Gminy w Lubinie prosi zna-
lazców zwierząt przed po-
wiadomieniem służb o moż-
liwą najprostszą weryfikację 
tego czy zwierzę jest bez-
domne np. zapytanie właści-
cieli najbliższych domów, 
sołtysa miejscowości czy nie 
znają właściciela zwierzęcia.

Gdy odnajdziesz bezdomne 
zwierzę na terenie Gminy Lubin  

ZWIERZĘTA 
ODNALEZIONE 
OSTATNIO 
NA TERENIE 
GMINY LUBIN

W okresie pandemii kiedy nie można spotykać 
się w większym gronie, warto choć przez 
obiektyw podzielić się pięknem, różnorodnością 
i tym samy wirtualnie zintegrować. Efektem tej 
współpracy będzie wyjątkowy polsko-francuski 
e-album.

Taki album pozwoli jeszcze lepiej 
poznać nasze regiony, pokazać ich 
walory przyrodnicze i architektonicz-
ne oraz wskazać różnice i podobień-
stwa na przykład pór roku. Zwłaszcza 
w okresie pandemii i braku możliwo-
ści wyjazdów, ten rodzaj aktywności 
pozwoli na podtrzymanie wspólnych 
kontaktów i wzmocnienie więzi. 

Nagrodą dla uczestników będzie 
publikacja przesłanego zdjęcia 

w internecie, w specjalnie utworzo-
nym w wyniku konkursu e-albu-
mie. Dodatkowo, jeżeli tylko auto-
rzy zdjęć będą chcieli dołączyć 
swoje zdjęciowe portrety, to może 
powstać galeria mieszkańców na-
szych gmin – autorów zdjęć zgło-
szonych do konkursu. Gorąco do 
tego zachęcamy!

Termin nadsyłania konkursowych 
fotografii mija 31 maja 2021 r. Roz-

strzygnięcie konkursu planowane jest 
na czerwiec, więc album fotograficz-
ny powinien być gotowy w czasie wa-
kacji. 

Zdjęcia w konkursie prosimy prze-
syłać na adres: konkursy@okgmina-
lubin.pl. Mieszkańcy naszego part-
nerskiego miasta będą przesyłać foto-
grafie do swojego francuskiego odpo-
wiednika.

Tematyka prac  to  krajobraz lub ar-
chitektura. Krajobrazem może być 
panorama np. widok z okna,  atrakcje 
przyrodnicze, choć też i aleje albo 
drzewa w ogródku.  Architektura to 
na przykład atrakcyjna, charaktery-
styczna budowla, pomnik, czy zaby-
tek.

Zachęcamy do wspólnej zabawy! 

W ramach partnerstwa łączącego od lat mieszkańców Gminy Lubin i leżącego we Francji Sathonay- Camp, 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin zaprasza mieszkańców do wspólnej zabawy z fotografią. 

POZNAJMY 
NASZE GMINY 
- POLSKO-FRANCUSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
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Bale karnawałowe są niezwykłe,  
często wyczekiwane przez wiele 
tygodni.  Są atrakcją bardzo lubia-
ną, dostarczającą wielu przeżyć 
i radości. W tym roku możemy za-
zdrościć maluchom, bowiem 
w okresie pandemii dorośli na ba-
lach się nie bawili, wspierali za to 
najmłodszych w przygotowaniu 
pięknych strojów.

ZABAWA W NIEMSTOWIE
W Szkole Podstawowej im. Ja-

nusza Korczaka w Niemstowie 
czas karnawału obchodzony był 
bardzo wesoło. Dzieci klas I-III 
oraz przedszkolaki we własnym 

gronie w przemyślnych, koloro-
wych strojach tańcowały i integro-
wały się w zabawach zorganizowa-
nych przez wychowawcę.

– Cieszy fakt, że w tym trudnym 
dla nas wszystkich czasie choć 
dzieci mogą pobawić się i potań-
czyć, oczywiście z zachowaniem 
obowiązujących obostrzeń – mówi 
Patrycja Słota, dyrektor szkoły 
w Niemstowie.

BAJKOWO W OSIEKU
W czas karnawału doskonale 

wpisuje się Dzień Bajki, 
o czym  doskonale wiedzą dzieci 
z Punktu Przedszkolnego w Osie-

ku. Przez cały tydzień słuchały 
czytane im ulubione bajki, baśnie 
i bajeczki dla dzieci. Przedszkolaki 
dowiedziały się również z czego 
składa się książka. Rozwiązywały 
zagadki związane z tematem, wy-
konywały prace plastyczne oraz 
nauczyły się piosenki “Połykacz 
bajek”. Dzieci wspólnie z rodzica-
mi wykonały kukiełki swoich ulu-
bionych bohaterów. Każda kukieł-
ka wykonana była z drewnianych 
łyżek czy widelców. Na koniec zo-
stał zorganizowany Dzień Bajki, 
w którym dzieci z dumą zaprezen-
towały zwoje wytwory podczas za-
baw teatralnych.

Karnawał to czas pożegnania z mięsem  (carna vale, czyli mięso żegnaj) przed czasem Wielkiego Postu.

BALE KARNAWAŁOWE NAJMŁODSZYCH  
– KOLOROWE PRZEBRANIA, KONKURSY 

I WSPÓLNA ZABAWA 
Zabawy karnawałowe zapoczątkowane zostały w starożytnych obrzędach zimowych ku czci bogów urodzaju. Choć karnawał 

kojarzymy głównie z Wenecją czy Rzymem, także u nas chętnie korzystamy z jego niewątpliwych uroków.



⁹TRADYCYJNE BALE

ku. Przez cały tydzień słuchały 
czytane im ulubione bajki, baśnie 
i bajeczki dla dzieci. Przedszkolaki 
dowiedziały się również z czego 
składa się książka. Rozwiązywały 
zagadki związane z tematem, wy-
konywały prace plastyczne oraz 
nauczyły się piosenki “Połykacz 
bajek”. Dzieci wspólnie z rodzica-
mi wykonały kukiełki swoich ulu-
bionych bohaterów. Każda kukieł-
ka wykonana była z drewnianych 
łyżek czy widelców. Na koniec zo-
stał zorganizowany Dzień Bajki, 
w którym dzieci z dumą zaprezen-
towały zwoje wytwory podczas za-
baw teatralnych.

UDEKOROWANE SALE W GMINNYM 
PRZEDSZKOLU

W przedszkolu w Raszówce 
oraz w oddziale zamiejscowym 
w Lubinie, zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa każda grupa ba-
wiła się w swojej sali, specjalnie na 
ten dzień udekorowanej. Już od 
rana w przedszkolu pojawiały się 
kolorowe postacie. Dzieci i na-
uczycielki  przebrały się za  bohate-
rów znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było spot-
kać wróżki, królewny, motylki, ry-
cerzy, policjantów,  ...  nie sposób 
zliczyć i wymienić wszystkie prze-
brania. Rozpoznać dzieci było nie-

zmiernie trudno.
Przebierańcy świetnie się bawili 

przy rytmicznej i skocznej muzy-
ce. Nie zabrakło również konkur-
sów i quizów, w których wszyscy 
chętnie uczestniczyli. Na sali pod-
czas pląsów robiło się kolorowo, 
wszyscy bawili się wesoło, 
uśmiech nie znikał z twarzy pomi-
mo chwilowego zmęczenia. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym przedszkolakom. 
Szkoda, że następny bal dopiero 
za rok.

TAŃCE I KONKURSY W KLUBIKU
Także w Klubiku  Dziecięcym 

w Krzeczynie Wielkim odbył się 
długo oczekiwany przez malusz-
ków bal karnawałowy. W tym dniu 
sala zamieniła się w zaczarowaną 
krainę pełną wróżek, księżniczek, 
postaci z kreskówek i bajek. Przy 
dźwiękach skocznej muzyki, ra-
dosnym zabawom nie było końca. 
Na wszystkich uczestników czeka-
ły słodkie przekąski, owoce i cza-
rodziejskie lemoniady. Panie przy-
gotowały ciekawe zabawy : prze-
chodzenie pod liną, taniec z balo-
nami, zgadnij kto to- czyj to głos, 
muzyczny pociąg. 

Cóż to były za wspaniałe zaba-
wy!

Karnawał to czas pożegnania z mięsem  (carna vale, czyli mięso żegnaj) przed czasem Wielkiego Postu.

BALE KARNAWAŁOWE NAJMŁODSZYCH  
– KOLOROWE PRZEBRANIA, KONKURSY 

I WSPÓLNA ZABAWA 
Zabawy karnawałowe zapoczątkowane zostały w starożytnych obrzędach zimowych ku czci bogów urodzaju. Choć karnawał 

kojarzymy głównie z Wenecją czy Rzymem, także u nas chętnie korzystamy z jego niewątpliwych uroków.
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Quest został przygotowa-
ny wspólnie z Radą Sołecką 
z Chróstnika oraz pracowni-
kami Urzędu Gminy Lubin. 
Testowanie wyprawy odbyło 
się podczas kilkustopniowe-
go mrozu. Na trasie questu 
zostały również przygotowa-
ne tabliczki edukacyjne, któ-
re ciekawie informują o daw-
nych miejscach i obiektach 
w Chróstniku.

Czas przejścia gry wyno-
si 40 minut. Gra jest bez-
płatna i każdy może ją 

przejść. Najlepiej wyprawą 
podążać małymi grupka-
mi. Gra jest znakomitym 
sposobem na wyjście z do-
mu w dobie Covid-19 i spę-
dzenie wspólnie czasu 

w małym gronie na zabawie 
i poznawaniu nowych 
miejsc.

Na końcu trasy na uważ-
nych poszukiwaczy czeka 
skarb questu z tematyczną 

pieczęcią, którą przybija 
się na karcie wyprawy po-
twierdzając ukończenie 
gry. Karta questu jest rów-
nież dostępna u Sołtysa 
Chróstnika oraz w Urzę-

dzie Gminy Lubin w refera-
cie oświaty, kultury i kultu-
ry fizycznej. Uwaga! Fakt 
przejścia questu należy od-
notować w systemie, poda-
jąc końcowe hasło. 

Na terenie Gminy Lubin to już jest trzeci quest. Można przejść także „Tropami historii 
w Szklarach Górnych” oraz poznać „Tajemnice Książęcego Uroczyska” w Niemstowie.  

DAWNE DZIEJE CHRÓSTNIKA 
- nowy quest w Gminie Lubin  

TRASĘ WYPRAWY 
MOŻNA PRZEJŚĆ 
NA DWA SPOSOBY 
  z kartą Questu , którą można 

pobrać samodzielnie 
z portalu wydrukować 
i zabrać ją w teren. Karta 
zawiera scenariusz gry, czyli 
wskazówki i zadania do 
wykonania.
  ze smartfonem  posiadającym 

system Android lub 
IOS. Wystarczy pobrać 
bezpłatną ogólnopolską 
aplikację mobilną Questy 
Wyprawy Odkrywców,  
znaleźć quest „Dawne dzieje 
Chróstnika” i postępować 
zgodnie z instrukcjami   

Wyprawa prezentuje 
historię związaną 
z powstaniem 
Chróstnika oraz 
przedstawia 
najciekawsze zabytki, 
które można do 
dnia dzisiejszego 
zobaczyć. Uczestnik 
gry dowie się 
też o słynnym 
mieszkańcu 
Chróstnika, który 
przed trzema wiekami 
zasłynął w regionie, 
a jego dzieła są do 
dnia dzisiejszego 
„używane” 
w kościele. 

Do złudzenia przypomi-
nający siedemnastowiecz-
ny, oryginalny hełm wieży 
dzwonnicy odtworzony zo-
stał w Kościele pw. Św. An-
toniego w miejscowości 
Obora. Wieża została 
wzmocniona, wykonano 
nowe schody i uzupełniono 
ubytki w ścianach tej części 
budowli. 

Wieżę wzniesiono w 1614 r. 
Miała strzelisty trzyczęściowy 
hełm. Trzydzieści lat później do 
kościoła dobudowano obszer-
ną salę z muru pruskiego. Na 
starych fotografiach świątynia 
wygląda malowniczo. W ostat-
nich miesiącach II wojny świa-
towej kościół został zniszczo-
ny. Z ziemi sterczały jedynie 
osmolone mury świątyni, bez 
dachu, bez oryginalnego heł-
mu, w zasadzie bez wieży. 

- Pod koniec lat sześćdzie-
siątych dzięki zaangażowaniu 
parafian i ówczesnego księdza 

proboszcza kocioł został pod-
niesiony z ruiny. Odbudowano 
brakujące ściany, powstało 
nowe zadaszenie, prowizo-
rycznie przykryto wieżę – mó-
wi ksiądz Paweł Kajl, obecny 
proboszcz Parafii pw. św. Pio-
tra i Pawła w Szklarach Gór-
nych. 

Od tego momentu w świąty-
ni wykonywano jedynie drob-

ne, bieżące prace. W 2020 r. 
przystąpiono do renowacji 
kościelnej wieży. 

- Konstrukcja wieży została 
wzmocniona, bo była mocna 
nadwyrężona. Wylane zostały 
dwa nowe stropy, które spina-
ją i wzmacniają wieżę, zapew-
niając bezpieczeństwo kon-
strukcyjne, wykonano remont 
sklepienia krzyżowego, po-

wstały nowe schody drabinia-
ste, uzupełniono ubytki w spo-
inach ścian oraz założono in-
stalację odgromową. W kolej-
nym etapie dach pokryty bę-
dzie łupkiem –  wylicza ksiądz 
proboszcz Paweł Kajl. 

Koszt remontu i odtworze-
nia hełmu wieży w kościele fi-

lialnym pw. 
św. Antonie-
go w Oborze 
wyniósł pra-
wie 375 tys. zł. 

Parafia pw. 
św. Apostołów 
Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych 

otrzymała na ten cel wsparcie 
w wysokości 180 tys. zł z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego w ramach 
programu Ochrona Zabyt-
ków, 35 tys. zł przekazała 
Gmina Lubin, a blisko 160 
tys. zł stanowiło wkład własny 
Parafii. 

Intensywne działania kon-
serwatorsko-restauratorskie 
prowadzone są także w koś-
ciele parafialnym w Szklarach 
Górnych. W ostatnich latach 
odrestaurowano zabytkowy 
ołtarz i ambonę, co było moż-
liwe m.in. dzięki finansowe-
mu wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Gminy Lubin. 

Na wieżę kościoła św. Antoniego 
powrócił historyczny hełm  

Wieża Kościoła św. Antoniego w Oborze przed 
rozpoczęciem prac.  

Konstrukcja została 
przebudowana. Dwa 
nowe stropy spinają 
i wzmacniają wieżę

Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone 
są także w kościele parafialnym w Szklarach 
Górnych. Odrestaurowano m.in. zabytkowy ołtarz 
i ambonę. 

W OSTATNICH MIESIĄCACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 
KOŚCIÓŁ ZOSTAŁ ZNISZCZONY. Z ZIEMI STERCZAŁY 
JEDYNIE OSMOLONE MURY ŚWIĄTYNI, BEZ DACHU, BEZ 
ORYGINALNEGO HEŁMU, W ZASADZIE BEZ WIEŻY. 
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 ZA DUŻO NA RAZ. Wieloza-
daniowość wcale nie jest dla nas 
dobra. Źle wpływa na naszą wy-
dajność, pamięć, zdolność ucze-
nia się i koncentrację.
 Z SZYBKOŚCIĄ MÓZGU. In-
formatycy przewidują, że w 
2023 roku przeciętny amery-
kański komputer za około 1000 
dolarów osiągnie prędkość ludz-
kiego mózgu.
 POTĘGA WŁADZY. Już nie-
wielki dostęp do władzy zmienia 

ludzki mózg i czyni nas mniej 
empatycznymi niż byliśmy 
przed objęciem związanego z 
władzą stanowiska.
 BEZ DNA. Nasz mózg ma zu-
pełnie nieograniczoną pojem-
ność. RAM naszego komputera, 
choćby wzbogacony dodatko-
wymi kostkami wydaje się w po-
równaniu z mózgiem bardzo 
ubogi.
 URWANY FILM. Jeśli na sku-
tek nadmiernej ilości wypitego 

alkoholu urywa nam się film, nie 
oznacza to wcale, że zapomnie-
liśmy, co się działo. Alkohol nie 
pozwolił nam po prostu niczego 
zapamiętać.
 CZEKOLADA. Oprócz tego, że 
spożywanie czekolady odżywia 
mózg to nawet sam jej zapach 
powoduje wzmocnienie fal theta 
a co za ty idzie, sprzyja relaksa-
cji.
 ŚPIĄCZKA, NIE SEN. Leki 
nasenne, te przepisywane na re-

ceptę, wcale nie powodują, że 
śpimy. Wprawiają nasz mózg w 
stan zbliżony do śpiączki, po-
zbawiając go (i nas samych) do-
broczynnych skutków, jakie 
przynosi sen.
 ŻARÓWKA. Nasz mózg w sta-
nie aktywności generuje wystar-
czająco energii, by rozświetlić 
żarówkę.
 BÓL ROZSTANIA. Nasz mózg 
zachowuje się tak samo w przy-
padku reakcji na ból, jak i na od-

rzucenie. Rozstanie z ukochaną 
osobą wywołuje w naszych sza-
rych komórkach podobne reak-
cje jak głód narkotykowy.
 RÓŻNICE POKOLENIOWE. 
Milennialsi (osoby urodzone 
pomiędzy 1980 a 2000) są bar-
dziej zapominalscy niż ich ro-
dzice, zwłaszcza w codziennych, 
drobnych sprawach np. „gdzie 
położyłem moje kluczyki”.

Źródło: globalservice-lodz.pl

CZY WIESZ, ŻE CZYLI „MÓZGOWE” CIEKAWOSTKI.

W tej części wystawy oglą-
damy bogactwo narzędzi, od 
najprostszych - kosy, cepa 
czy sierpa po urządzenia ty-
pu brona, pług czy socha. 
Stanowią one niezwykłe 
świadectwo czasów bezpo-

wrotnie minionych, kiedy to 
na roli używano siły włas-
nych mięśni, a z czasem wy-
korzystywano  woły oraz ko-
nie robocze. 

Prawdziwym skarbem 
w bogatej kolekcji narzędzi 

rolniczych są żarna, urzą-
dzenie do ręcznego miele-
nia zboża, złożone z dwóch 
kamieni, jednego nad dru-
gim, z których górny jest ru-
chomy względem dolnego. 
Ten wyjątkowy eksponat 
przekazany przez  jedną 
z mieszkanek Gminy Lubin, 
wędrował po gospodar-
stwach rolnych we wsi w cza-
sie żniw. 

- Z opowiadań dziadka 
wiem, że nie każdy na wsi 
miał takie urządzenie, dlate-
go gospodarze użyczali go 
sobie, jak zresztą wielu in-
nych, w ten sposób pomaga-
jąc sobie i jakoś radząc 
w trudnych czasach – tłuma-
czy ofiarodawczyni ekspona-
tu. 

Ekspozycja nie ogranicza 

się tylko do narzędzi i urzą-
dzeń rolniczych.
Oprócz rolnictwa na terenie 
gminy powstawały warsztaty 

rzemieślnicze. Pojawiali się 
pszczelarze, stolarze czy ko-
wale.

- Mój wujek, Jan Polniak 
po osiedleniu się we wsi 
Obora pracował wraz 
z rodzicami na gospodar-
stwie, ale największą  jego 
pasją było stolarstwo 
i pszczelarstwo. Stolarstwu 
poświęcał najwięcej czasu 
i przez dłuższy czas był jedy-
nym stolarzem w okolicy. 
Wykonywał okna i drzwi 

wraz z ramami, a także stoły 
i krzesła oraz szafki i ławki, 
w tym także do kościoła. Nie 
wspomnę już o ulach. Wyko-

nał niejedną pasiekę 
– opowiada Jadwi-
ga Chaczko, bra-
tanica Jana Pol-
niaka, która na 
wystawę prze-
kazała jeden 
z cenniejszych 
eksponatów - 
stół stolarski 
wujka z komple-
tem narzędzi. 

Zdobycie narzędzi 
było w czasach powojen-

nych prawdziwym wyzwa-
niem. 

-  Dlatego wuj w większo-
ści wykonał je własnoręcznie 
m.in. stół stolarski z drew-
nianym imadłem, drewniane 
ściski i inne narzędzia. Mi-
mo, że z biegiem lat ich zdo-
bycie stawało się nieco ła-
twiejsze, wolał używać tych 
tradycyjnych, wykonanych 
samodzielnie – dodaje pani 
Jadwiga. 

Te i wiele innych narzędzi 
rzemieślniczych znajdziemy 
na ekspozycji. W każdym 
z przekazanych przedmio-
tów kryje się osobista histo-
ria, będąca świadectwem ży-
cia i pracy naszych przod-
ków. To właśnie czyni nasze 
mini-muzeum wyjątkowym. 
Wystawa, wzbogacona no-
woczesnymi interaktywnymi 
urządzeniami multimedial-
nymi, ma wymiar edukacyj-
ny i przekazuje wiedzę o hi-
storii regionu. 

Wystawa „Gmina Lubin – wczoraj i dziś”  

ŚWIADECTWO CZASÓW 
BEZPOWROTNIE 
MINIONYCH 

Zabieramy Państwa w kolejną część sentymentalnej podróży, której trasę wyznacza ekspozycja „Gmina Lubin 
– wczoraj i dziś”, prezentowana w Ośrodku Kultury Gminy Lubin. Po kuchni czyli sercu domu, przedstawionej 
w poprzednim numerze Wiadomości Gminnych, przyjrzymy się historii polskiej wsi i rolnictwa, tego tradycyjnego, 
sprzed mechanizacji… 

W KAŻDYM Z EKSPONATÓW KRYJE 
SIĘ OSOBISTA HISTORIA, BĘDĄCA 
ŚWIADECTWEM ŻYCIA I PRACY 
NASZYCH PRZODKÓW. TO WŁAŚNIE 
CZYNI NASZE MINI-MUZEUM 
WYJĄTKOWYM. 

Na ekspozycji prezentowane są narzędzia od tych najprostszych 
- kosy, cepa czy sierpa, po urządzenia typu brona, pług czy socha. 

Prawdziwym skarbem w bogatej kolekcji narzędzi 
rolniczych są żarna, urządzenie do ręcznego 
mielenia zboża. 

Jeden z cenniejszych eksponatów - stół stolarski 
Jana Polniaka z Obory. 
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Powiatowy Lekarz 
Weterynarii ostrzega 
przed ptasią grypą
Istnieje wysokie zagrożenie 
wystąpienia wysoce zjadliwej 
grypy ptaków u drobiu, dlatego 
przypominamy, ze 
przenosicielem wirusów grypy 
są ptaki dzikie. Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii apeluje 
o zgłaszanie wszelkich 
przypadków padłych dzikich 
ptaków do inspekcji weterynaryjnej. 
Największym zagrożeniem są gatunki 
związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. 
Inne gatunki mogą w ograniczonym stopniu odgrywać rolę 
w rozprzestrzenianiu wirusa na bliskie odległości. Drób może 
się zakazić, jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników 
wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest 
przy tym konieczne, aby użytkowanie tych miejsc odbywało się 
w tym samym czasie. Wirus może bowiem przeżyć w wodzie 
wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze. 
Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, 
mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym 
źródłem zakażenia dla drobiu.   

ptaków do inspekcji weterynaryjnej. 
Największym zagrożeniem są gatunki 

Przez miesiąc – poczynając od 1 lutego br. - producenci 
rolni mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do 
produkcji rolnej. W 2021 r. stawka zwrotu podatku akcy-
zowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr 
oleju, czyli tak jak w latach ubiegłych.

Rząd przeznaczył na wy-
płatę zwrotu podatku, od 
każdego zakupionego litra 
paliwa rolniczego, sumę rzę-
du 1 180 mln zł. Wnioski na-
leży złożyć u wójta, burmi-
strza, prezydenta właściwe-
go ze względu na miejsce po-
łożenia gruntów będących 
w posiadaniu rolnika lub 
współposiadaniu.

Do wniosku należy dołą-
czyć :
 faktury VAT dokumentu-
jące zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 sierpnia 
2020 r. do 31 stycznia 
2021 r,
 w przypadku ubiegania się 
o zwrot podatku akcyzo-

wego w odniesieniu do 
bydła należy dołączyć wy-
dany przez kierownika 
biura powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa do-
kument zawierający infor-
macje o liczbie dużych 
jednostek przeliczenio-
wych bydła będącego 
w posiadaniu producenta 
rolnego w 2020 roku. Pro-
ducent rolny może ubie-
gać się o zwrot podatku 
akcyzowego w odniesieniu 
do bydła jednorazowo 
w danym roku, w pierw-
szym lub drugim terminie.

Zwrot podatku będzie wy-
płacany w terminie 1 – 30 
kwietnia 2021 r. przelewem 
na rachunek bankowy poda-
ny we wniosku.

Szczegóły i wszystkie wy-
magane dokumenty można 
znaleźć w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Kolejny termin na złoże-
nie dokumentów dla rolni-
ka, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany 
do produkcji rolnej to 2 - 
31 sierpnia 2021 r. Wtedy 
zostaną rozliczone faktury 
VAT (lub ich kopie) stano-
wiące dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 
1 lutego 2021 r. do 31 lip-
ca 2021 r. (w ramach limi-
tu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2021 r.). 
W przypadku złożenia 
wniosku w tym terminie, 
zwrot pieniędzy nastąpi 
w okresie 1 – 31 paździer-
nika 2021 r.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 

Gmina Lubin nadal jest w tzw. strefie żółtej, ale 
sąsiedztwo dwóch czerwonych stref wymaga wy-
jątkowego podejścia. Przypomnijmy, że choroba 
nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, 
ale jest poważnym problemem dla hodowców 
trzody chlewnej. Wirus atakuje świnie domowe, 
świniodziki oraz dziki. Rozprzestrzenia się w bar-
dzo szybkim tempie i obejmuje duży odsetek 
osobników w stadzie. Śmiertelność zwierząt wy-
nosi nawet 100%.

Przypominamy, że w strefie żółtej oraz poza ten 
obszar w granicach Polski - przesyłka świń do in-
nych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopa-
trzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez 
urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej 
niż 24 godziny przed wysyłką).

Są też dodatkowe wymagania weterynaryjne 
dla przemieszczanych świń ze strefy żółtej poza 
granice Polski:
 muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 
30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem 
lub od urodzenia,
 pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 
30 dni przed przemieszczeniem nie wprowa-
dzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej 
(obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru 
objętego ograniczeniami),
 w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały 
poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku 
ASF z wynikiem ujemnym,

 w ciągu 24 godzin przed prze-
mieszczeniem zostały poddane 
badaniu klinicznemu przez 
urzędowego lekarza weteryna-
rii i nie wykazywały objawów 
klinicznych ASF - następnie 
urzędowy lekarz weterynarii 
wystawia świadectwo zdro-
wia.
 Każdy dzik odstrzelony na 

obszarze ochronnym lub ob-
jętym ograniczeniami jest 
niezwłocznie dostarczany, 
wraz z wszystkimi częściami 
ciała, do położonego na tym 
samym obszarze punktu sku-
pu dziczyzny lub zakładu ob-
róbki dziczyzny lub innego za-
kładu nadzorowanego przez In-
spekcję Weterynaryjną i podlega 
urzędowemu badaniu laboratoryj-
nemu w kierunku afrykańskiego po-
moru świń oraz obligatoryjnie badaniu 
w kierunku włośni.

Rozwój sytuacji na bieżąco kontroluje po-
wiatowy lekarz weterynarii. Wszelkie przypadki 
wykrycia na terenie Gminy Lubin martwych zwie-
rząt dzików, świń, świniodzików należy jak naj-
szybciej zgłosić do Powiatowego Inspektora We-
terynarii w Lubinie, nr tel. 76 844 28 25.

Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.

WZRASTA ZAGROŻENIE ASF 
 - sąsiadujemy już z dwoma czerwonymi strefami 
W związku z rozprzestrzeniającym się afrykańskim pomorem świń (ASF), 
a także potwierdzonymi przypadkami wystąpienia ASF u dzików, 
Gmina Rudna  oraz Gmina Ścinawa zostały włączone do strefy 
czerwonej, tj. obszaru objętego ograniczeniami. Stało się tak 
na podstawie decyzji wykonawczej komisji UE 2021/175 
z dnia 12 lutego 2021 r.
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- Czy czas i zdobyte 
tym samym doświad-
czenie, wiedza a dziś już 
program szczepień po-
zwoliły się już przestać 
bać koronawirusa?

-Teraz już wiemy co 
robić a czego unikać, że-
by zminimalizować ryzy-
ko zakażenia, jednak pa-
miętam jak na początku 
byłam przerażona. Za-
równo tym, że nagle mu-
szę siedzieć w domu 
a przecież  byłam do tej 
pory bardzo aktywna 
społecznie, jak i zagro-
żeniem  śmiercią, o któ-
rym wszystkie media 
mówiły. Szybko zrozu-
miałam jednak, że nie 
ma się co zajmować sen-
sacyjnymi doniesienia-
mi tylko warto zrozu-
mieć na czym polega za-
grożenie i jak się przed 
nim ochronić. Była peł-
na izolacja i wiadomym 
się stało, że nas to nie 
ominie, jednak świado-
mość czego należy uni-

kać, a co robić dodatko-
wo pozwoliła na uspoko-
jenie nerwów. Chyba jak 
wszyscy, żeby mieć spo-
kojną głowę zajmowa-
łam się na początku pro-
stymi czynnościami, na 
które nigdy do tej pory 
nie było czasu jak  po-
rządkowanie, segrego-
wanie. 

- Pierwsze tygodnie 
pandemii były dla 
wszystkich trudne. 
Dziś już w każdym skle-
pie kupimy maseczki, 
płyny do dezynfekcji, 
wtedy ich nie było. Pa-
miętam, że w urzędzie 
„stawano” na przysło-
wiowej głowie, żeby je 
zakupić i zaopatrzyć 
gminne służby, straża-
ków i właśnie najbar-
dziej narażoną grupę 
seniorów.

- Pierwszą maseczkę 
dostałam właśnie z Urzę-
du Gminy Lubin! Potem 
moje koleżanki seniorki 
także zaangażowały się 

w szycie maseczek. Jedna 
drugiej przekazywała in-
formacje, jak je najlepiej 
uszyć. To było duże 
wsparcie, także mental-
ne, bo zrozumieliśmy, że 
pamięta się o nas.

- Od kilku lat wkłada 
się dużo pracy w Gmi-
nie Lubin w zintegro-
wanie seniorów, działa 
m.in. Akademia Senio-
ralna, są spotkania, za-
wody, wycieczki, działa 
Rada Senioralna, któ-
rej Pani przewodniczy. 
Czy te wcześniejsze 
działania procentują 
w czasie pandemii? Czy 
dzięki temu utrzymuje 
się więcej telefonicz-
nych, wirtualnych kon-
taktów?

- Oj tak i to bardzo 
procentują. Uczono nas 
na przykład na zajęciach 
Akademii Senioralnej 
jak wykorzystywać moż-
liwości smartfonów, me-
diów społecznościowych 
i jak się można domyślać 

była to dla nas wtedy 
wiedza raczej teoretycz-
na. A tu nagle okazało 
się, ze w czasie pandemii 
można ją wykorzystać w  
praktyce! Na 
WhatsApp-ie i w Mes-
sengarze zakładane są 
grupy, co znacznie uła-
twia komunikację i wy-
mianę informacji! Nasze 
wcześniejsze wycieczki, 
zawody, spotkania po-
zwoliły także bliżej się 
poznać, ujawnić swoje 
talenty, hobby, to 
wszystko dziś procentu-
je. Często rozmawiamy 
ze sobą, pytamy co sły-
chać, wspieramy, inspi-
rujemy nawzajem.

- Jak seniorzy powin-
ni sobie radzić na co 
dzień z zagrożeniem 
i odosobnieniem. 

- Właśnie tak jak mó-
wiłam. Nasze wcześniej-
sze działania pokazały 
wielu osobom, że na 
emeryturze można cią-
gle się uczyć, rozwijać, 
poznawać nowych ludzi 
i mieć kolejne hobby. 
Cieszę się, że udało nam 
się odciągnąć ludzi od 
telewizorów. Ośrodek 
Kultury Gminy Lubin 
zorganizował w ostat-
nim czasie wiele cieka-

wych, wirtualnych kon-
kursów. Można było 
z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeń-
stwa wymieniać się prze-
pisami kulinarnymi, wy-
konywać ozdoby świą-
teczne, zdjęcia. Teraz też 
ogłoszono polsko -fran-
cuski konkurs poznajmy 
nasze gminy, wystarczy 
wziąć aparat albo telefon 
i poszukać atrakcyjnych 
miejsc w naszych 
wsiach. 

- Czego Pani zdaniem 
uczy nas pandemia?

- Mnie osobiście bliż-
szego kontaktu z domem 
i nowych dobrych rytua-
łów. Mimo, że  oboje 
z mężem jesteśmy na 
emeryturze, to nie spę-
dzaliśmy razem tak du-
żo, dobrego czasu. Ja 
ciągle gdzieś biegłam, 
coś organizowałam a te-
raz zawsze po śniadaniu 
mamy dla siebie godzin-
kę przy kawie. Wtedy 
bez pośpiechu sobie roz-
mawiamy, cieszymy so-
bą i nadchodzącym 
dniem. Pandemia po-
zwala na spokojnie prze-
myśleć wiele spraw, ale 
także zadbać o siebie, 
nabrać dystansu, pozbyć 
stresu.  To sprzyja także 

dobremu zdrowiu.  
- Kiedy będziemy już 

bezpieczni i będzie 
można się spotykać, to 
jakie działania planuje 
Rada Seniorów?

- Bardzo dużo mamy 
w planach. Nasze ubie-
głoroczne zamierzenia 
zostały w większości tyl-
ko na papierze, udało 
nam się spotkać tylko 
raz na posiedzeniu Rady 
Seniorów tuż prze pan-
demią. Kiedy będzie już 
bezpiecznie i bez ob-
ostrzeń, to wrócimy do 
organizacji wycieczek, 
będzie Akademia Senio-
ralna na którą już zebra-
no zapisy i na pewno 
wiele, interesujących 
spotkań! Ciągle zachę-
camy też do pobierania 
Kart Seniora, a przedsię-
biorców i różne instytu-
cje do zaangażowania 
się w ten ogólnopolski 
program rabatowy. Fir-
ma nie musi mieć siedzi-
by na terenie gminy, to 
ogólnopolska karta, któ-
ra wspiera seniorów.  
W tym trudnym czasie, 
patrzmy z uśmiechem 
w przyszłość i  życzmy 
sobie nawzajem dużo si-
ły, zdrowia i otwartości 
na świat i ludzi.  

Niedługo minie rok odkąd żyjemy w czasach pandemii, które kiedyś kojarzyły nam się z filmami katastroficznymi 
i fikcyjnymi fabułami. Tymczasem izolacja, stan zagrożenia, lockdown stały się naszą rzeczywistością. 

SENIORZY 
W CZASIE 
EPIDEMII
Świat stanął, nie podróżujemy, wolny czas spędzamy 
już nie z grupą przyjaciół, ale tylko z najbliższymi. 
Pocieszające w tym wszystkim jest to, że zdaliśmy 
egzamin z empatii,  współczucia i bezinteresownej 
pomocy.  Od początku pandemii wszyscy zdawaliśmy 
sobie sprawę, że seniorzy są grupą, która ze względu 
na większe zagrożenie koronawirusem i potencjalnymi 
powikłaniami potrzebuje większego wsparcia. O tym 
jak ta pomoc była odbierana przez seniorów, czy  była 
wystarczająca, czy trwające nadal odosobnienie jest 
dokuczliwe i jak sobie seniorzy radzą na co dzień 
rozmawiamy z Janiną Muchą, przewodniczącą Rady 
Seniorów Gminy Lubin. 



¹⁴ SPORT

Zaledwie kilka miesięcy treningów, pierwsze zawody rangi woje-
wódzkiej  i już dwa brązowe medale! Jacek Czajkowski, uczeń siódmej 
klasy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce, wystartował z 
sukcesem w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska młodzików i ju-
niorów w lekkiej atletyce.

Mistrzostwa zorganizowano w hali 
Rudzkiego Klubu Sportowego w Ło-
dzi. Jacek Czajkowski wystartował po 

raz pierwszy w zawodach tej rangi i 
zdobył dwa brązowe medale na dy-
stansie 60 i 300 metrów. Talent ucz-

nia dostrzegł nauczyciel wychowania 
fizycznego Marcin Nyklewicz, który 
skierował go pod opiekę profesjonal-
nego trenera lekkiej atletyki w klubie 
sportowym Sokół w Lubinie.

Kilkumiesięczny trening zaowo-
cował medalami, życzymy więc dal-
szy sukcesów tym razem na arenie 
ogólnopolskiej!

Medalowy sukces młodego sportowca z Raszówki! 

Celem projektu jest 
m.in.: aktywizacja 
najmłodszych mieszkań-
ców Gminy Lubin, po-
pularyzacja sportu, po-
przez zabawy ruchowe 
prowadzone pod kierow-
nictwem wyspecjalizo-
wanej kadry sportowej, 
wyrabianie nawyku ak-
tywnego spędzania wol-
nego czasu, a także roz-
poznanie sprawności fi-
zycznej dzieci w wieku 5 
– 6 lat.

Zajęcia prowadzi wy-
kwalifikowany trener 
w obecności nauczycie-
la.

–  Gry i zabawy rucho-
we są doskonałą okazją 
dostarczania dzieciom 
odpowiedniej dawki ru-
chu, ale również przeży-
wania pozytywnych 
emocji: radości i zado-
wolenia, a także współ-
zawodnictwa i sukcesu 
w duchu fair play. Mimo 
czasem zaciętych rywali-
zacji sportowych 
i ogromnego ducha wal-
ki dzieci  uczą się i przy-
swajają sobie, że oprócz 
zwycięstwa liczy się 
przede wszystkim dobra, 
partnerska i bezpieczna 
zabawa – tłumaczy Ka-
rol Gracz, trener Akade-
mii Żaczek.

Wyniki testów poka-
zały, że praca nie idzie 
na marne. 83 proc. 
uczestników zajęć po-
prawiło swoje wcześniej-
sze wyniki.

Po spowodowanej pandemią przerwie – w przedszkolu i punktach przedszkolnych Gminy Lubin wznowiono zajęcia 
prowadzone w ramach projektu „Akademia Żaczek”. Program realizowany jest już szósty rok z rzędu. 

KOLEJNY SEMESTR 
PRZEDSZKOLAKÓW 
Z AKADEMIĄ ŻACZEK 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 60 minut dla każdej z grup, 
w ramach podstawy programowej. Uczestniczy w nich ponad setka dzieci 
w wieku 5-6 lat, uczęszczających do gminnego przedszkola oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W PUNKCIE 
PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W KRZECZYNIE WIELKIM. 
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KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 
GMINY LUBIN NA 2021 ROK

 Cel: rozpowszechnianie, popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży wiejskiej oraz mieszkańców wsi.

L.p. Rodzaj imprezy Termin -godzina 
rozpoczęcia

Miejsce 
zawodów Uczestnictwo

1
I Runda Ligi Młodzików i Turniej dla 
dzieci z Dolnego Śląska – Łucznictwo 
Turniej drużyn w bulle *

01 lub 03.05.2021 r. 
godz. 09:00

Tory Łucznicze 
w Karczowiskach

Dzieci z Gminy 
Lubin oraz  klubów 
z Dolnego Śląska

2 Otwarty Turniej Tenisowy o Puchar 
Wójta Gminy Lubin Gra podwójna

01 lub 03.05.2021 r.
godz. 09:30

Korty 
w Karczowiskach Mieszkańcy Gminy 

Lubin

3

Powiatowo - Gminny Turniej 
Szachowy w kategorii drużynowej 
i indywidualnej o Puchar Wójta 
Gminy Lubin  oraz Turniej Szkół 
Podstawowych w Szachach klas 1-3

Czerwiec 2021 r.
godz. 14:00

 Osiek 
teren przy 
świetlicy 
wiejskiej 

Mieszkańcy Gminy 
Lubin/uczniowie 
z klas I-III Szkół 
Gminy Lubin

4

Gminny Rajd Rowerowy oraz konkurs 
na najbardziej egzotyczny jednoślad 
(rower, Simson, motor itp.)  
(połączony z rozwiązywaniem gry 
terenowej)

Czerwiec 2021 r.
godz. 16.00

Mieszkańcy Gminy 
Lubin

5 Turniej Piłki Nożnej – 
Memoriał M. Lodzińskiego

Czerwiec 2021 r.
godz. 15.00

Boisko sportowe 
w Księginicach

Drużyny ligowe 
z Gminy Lubin 

6

Spartakiada dla Seniorów
Gminy Lubin oraz konkurs na 
oryginalne nakrycie głowy
Turniej drużyn w bulle *

Lipiec lub wrzesień 
2021 r.
godz. 15:30

Obiekt 
Sportowo-
rekreacyjny
w Gorzycy

Seniorzy z Gminy 
Lubin

7 Turniej Piłki Siatkowej Sołectw 
Turniej w bulle * 

Lipiec 2021 r.
godz. 9:00

Boisko sportowe 
Li siec/
Wiercień/
Zimna Woda

Drużyny z Gminy 
Lubin 

8
Festiwal Gier i Zabaw dla dzieci 
uczestniczących w programie  
 pn. „Akademia Żaczek”

Czerwiec lub 
wrzesień 2021r.
godz. 10.00

Boisko 
wielofunkcyjne
 w Krzeczynie 
Wielkim

Dzieci ze szkół 
i oddziałów 
przedszkolnych 
uczestniczące 
w programie

9 Gminne Zawody Kajakowe
Turniej drużyn w bulle *

Maj lub lipiec 2021 r.
godz. 14.00

Raszowa na 
„Fosie”

Mieszkańcy Gminy 
Lubin

10

Otwarty Turniej Łuczniczy o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Lubin            (w tym kategorie dla 
radnych i sołtysów)
Mistrzostwa drużyn w bulle *

Wrzesień 2021 r.
godz. 10:00

Tory Łucznicze
w Karczowiskach

Wszyscy Chętni 
Mieszkańcy Gminy 
i Powiatu Lubin 
oraz Dolnego 
Śląska

11 Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy 
Lubin we wspinaniu na trudność

Wrzesień 2021 r.
godz. 10:00

Kielich
Lubin

Wszyscy chętni 
(Dzieci, młodzież 
i dorośli)

12
Powiatowo-Gminny Turniej Piłkarski 
pn. „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”

Październik 2021 r. Boisko sportowe
 w Księginicach

Drużyny z Powiatu 
i Gminy Lubin 
zgłoszone do 
turnieju (drużyny 
dziewcząt 
i chłopców do lat 
8, 10 i 12))

13
Gminne Grand Prix w Biegach 
Przełajowych o Puchar Wójta Gminy 
Lubin – 3 Pętla Oborska 

Listopad 2021r.
godz. 11.00

Trasa - sołectwo 
Obora

Mieszkańcy Gminy 
Lubin

14
Gminny Turniej Szachowy z Okazji 
Dnia Niepodległości 
o Puchar Wójta Gminy Lubin

11.11.2021 r.
godz. 14:00

 Osiek
Świetlica 
Wiejska

Mieszkańcy Gminy 
Lubin

15 VI Barbórkowy Turniej Piłki Ręcznej 
pod Patronatem Wójta Gminy Lubin

14.11.2021 r.
godz. 10:00

Lubin
sala sportowa

Drużyny 
zgłoszone do 
turnieju

16 Turniej Tenisa Stołowego Listopad 2021 Obora 
świetlica wiejska

Drużyny 
zgłoszone do 
turnieju

17 Mikołajkowy Turniej Bowlingowy Grudzień 2021 r. 
godz. 12:00

Bowling Club 
Lubin

Mieszkańcy Gminy 
Lubin

18 Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej
drużyn ligowych z Gminy Lubin

Listopad lub 
grudzień 
2021 r.
godz. 09:30

Sala sportowa 
SP 14
w Lubinie

Drużyny ligowe 
z Terenu Gminy 
Lubin

Gminny Kalendarz Imprez Sportowych może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
dotyczy to zarówno miejsca imprez jak i terminu.

* Rozgrywki i Gminne Mistrzostwa w bulle  - cykl imprez organizowanych przy okazji cyklicznych imprez 
gminnych 

Najlepiej spisała się drużyna startująca 
w kategorii łuków bloczkowych w składzie: 
Mariusz Walada, Gabriel Kozłowski, Piotr 
Czyrski, która zdobyła złoty medal, wygry-
wają w finale z zespołem Strzelca Legnica, 
w składzie którego znalazło się dwóch re-
prezentantów Polski.

W kategorii łuków olimpijskich drużyna 
kobiet w składzie: Magdalena Sieradzka, 
Iza Kożewnikow, Małgorzata Wójcik Vel Ja-
worska zdobyła brązowy medal.

Drużyna mężczyzn w składzie: Jakub 
Wójcik Vel Jaworski, Hubert Piotrowicz, 
Denys Schmidt zajęła piąte miejsce.

Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: 
Iza Kożewnikow – 13 miejsce, Magda Sie-
radzka – 15 i Kuba Wójcik Vel Jaworski – 13 
miejsce. W łukach barebow brązy „wystrze-
lali” Ewa Puchalska wśród kobiet i Bogdan 
Puchalski wśród mężczyzn. W łukach 
bloczkowych oprócz drużynowego złota 

mikst Mariusz Walada, i Natalia Antoniak 
oraz Mariusz Walada i Gabriel Kozłowski 
zdobyli brązowe medale, Jerzy Dzikowski 
uplasował się na piątym miejscu.

Kolejny sukces odnotowała także czteroo-
sobowa ekipa LZS SKS Raszówka w łukach 
bloczkowych, która zdobyła brązowy medal 
oraz tytuł II Wicemistrzów Polski na roz-
grywanych w Wilkowicach koło Żywca  Mi-
strzostwa Polski Seniorów  w Łucznictwie. 
Klub z Raszówki reprezentowali: Mateusz 
Musiatowicz, Mariusz Walada, Gabriel Ko-
złowski i Jerzy Dzikowski.  

Łucznictwo sportem dla każdego niezależnie od 
wieku - sukcesy w mistrzostwach Dolnego Śląska 
i Mistrzostwach Polski Seniorów 

LZS SKS RASZÓWKA 
POKONAŁA 
LEGENDARNEGO 
STRZELCA LEGNICA
Niezwykle udany start mają na swoim koncie łucznicy 
z Raszówki. Na Mistrzostwach Dolnego Śląska, które 
odbyły się w Legnicy wywalczyli aż siedem medali. 
W barwach LZS SKS Raszówka wystąpiło 15 zawodników.

Godnym podkreślenia jest fakt, że różnica 
pomiędzy najmłodszy a najstarszym 
zawodnikiem drużyny wynosi ponad 50 lat. To 
dowód na to, że łucznictwo to sport dla każdego 
niezależnie od wieku i tylko chęć uprawiania tego 
sportu decyduje o wynikach. 

Ekipa z Raszówki 
na Mistrzostwach 

Dolnego Śląska

Mistrzostwa 
Polski Seniorów  

w Łucznictwie 
w Wilkowicach 

koło Żywca  
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Hasło krzyżówki z numeru 1/2021 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: „Śnieg 
pada - zima trwa”. Nagrodę otrzymuje Piotr Leśniewki z Krzeczyna Wielkiego. 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! 

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 marca 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. 

Wieczór. Syn, przed wyjściem do 
miasta, szuka czegoś w szufladzie. 
Przygląda się temu ojciec:
- Czego tam szukasz?
- Latarki.
- Po co ci?
- Bo idę na randkę.
- Za moich czasów na randki 
chodziło się bez latarki!
- I patrz, na co trafiłeś...

***
Po latach spotykają się koledzy 
z klasy:

- Hej Heniek, jak ci się powodzi?
- W porządku Józku, mam sieć 
sklepów i nieźle zarabiam.
- Jak tego dokonałeś? Przecież przez 
matmę siedziałeś parę razy w tej 
samej klasie.
- Wiesz, kupuję w Chinach duperele 
po złotówce i sprzedaję tutaj po 
cztery złote. No i z tych trzech 
procent jakoś żyję.

  ***
Żona pyta męża:
- Kochanie, jakie kobiety podobają Ci 

się najbardziej, piękne czy mądre?
Mąż odpowiada:
- Ani takie ani takie, Ty mi się 
najbardziej podobasz.

  ***
Ile masz wzrostu?
- 145 cm.
- O, to z ciebie mała księżniczka. 
A ile ważysz?
- A ważę jeszcze mniej, tylko 120.

*** 
Rosyjski pogranicznik do kierowcy 
wjeżdżającego na terytorium Rosji: 

- Masz broń, materiały wybuchowe, 
narkotyki, alkohol? 
- Nie. 
- No to ciężko wam będzie, ale to już 
nie moja sprawa.. 

 ***
Dziewczyna wróży sobie u Cyganki:
– Dwóch chłopaków się o mnie stara, 
któremu z nich się poszczęści?
– Poszczęści się Andrzejowi, Jurek 
się z tobą ożeni.

***
Tato daj dychę to powiem Ci, co rano 

powiedział listonosz do mamy ! 
–mówi Jaś
(Tata wyciąga dychę )
- No powiedz , co powiedział
- Dzień dobry , poczta dla pani

***
- Cześć stary ! Kto ci wybił zęby 
z przodu?
- Moja żona.
- Ale przecież mówiłeś, że ona jest 
w sanatorium.
- Tak myślałem.
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

Poziomo: 
2. Koreański samochód;  11. Gdy ludzie są własnością; 16. Autor teorii względności;  18. Uczy zawodu; 20. 
Filtruje krew; 23. Pierwszy wieczór święta Paschy; 24. Operacje na małym obszarze;  25.  Kończy się „?”; 26. 
Rowan – Jaś fasola;  27. Mechata skóra; 28. Zrównoważony, opanowany sposób bycia 29. Uzwojenie silnika 
elektrycznego; 33. Strażacka baza;  34. Tatrzański szczyt;  36. Imię wynalazcy słynnej kostki;  37. Mały 
samolot;  40. Krajan;  41. Krótki, suchy odgłos;  42. Jazzowy styl;  43. Blixen;  45. Na nosie;  48. Płaczliwa 
skarga;  49. Dawniej zysk;  50. Konto na minusie;  51. Drzewo dla jedwabników;  52. … z afrykańskiego buszu;  
53. Samodzielny przywódca;  56. Środek pióra ptaka; 57. Wodospad na granicy USA i Kanady; 59. laik. 
Dyletant;  61. Mierzy prędkość na wodzie; 63. U niego zguba;  64. Euzebiusz, syn Włodzimierza; 65.  Amos, 
pisarz; 66. potajemny wysłaniec;  67. Siedzi, ale jeszcze nie skazany; 

Pionowo:
 1. Dawna hiszpańska moneta; 2. Początek panowania;  3. Okno na statku; 4. Przepytuje statystycznie; 5. 
Razem z igłą;  6. W herbie ma motykę, kilofek i młot;  7. Wklęsły lub wypukły;  8. czerwone serce w kartach;  
9. Wyładowanie;  10. uciskający rząd;  11. Fiasko;  12. Wyraz osobistej odrębności;  13. Miasto w Toskanii;  14. 
Tasiemka do wiązania;  15. Fragment;  17. Jarosław, Skamandryta; 19. Pisze tragedie;  21. Masowy wykup;  
22. Jeden z wodzów Wojny Trojańskiej; 30.  … piłki na boisko;  31. Poranna na trawie;  32. Bilion kilogramów;  
33. Oficer ułanów;  35.  nawleczenie koralików;  38. Najmłodsza figura;  39. Czworokąt; 44. Do mocowania 
cumy;  46. ozdobny na spodniach;  47. Dobra opinia;  50. Morska ryba;  51. Miasto Talesa;  53. Fabryczna; 54. 
Epoka w dziejach;  55. Wacik;  56. Stado psów;  58. Poprzednik euro;  60. Joe…  autor: Powiem wam jak zginął; 
62. Ciekawy egzemplarz; 

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


