
STYPENDIA 
– NOWE ZASADY 

Rada Gminy Lubin uchwaliła 
nowe zasady w sprawie 
określenia szczegółowych 
warunków przyznawania 
stypendiów uczniom oraz 
studentom. Najistotniejsze 
zmiany dotyczą jednokrotności 
przyznawania stypendiów 
w trakcie roku, terminu 
składania wniosków oraz 
wysokości średniej ocen.  Str. 4

SUKCES UCZNIÓW 
ZE SZKLAR 
GÓRNYCH 

Organizowana w  szkole 
akcja „Książka dla pacjentów 
Przylądka Nadziei” zakończyła 
się olbrzymim sukcesem. Udało 
się zgromadzić aż 450 sztuk 
nowości dla dzieci i młodzieży.  
Książki zostały przekazane 
na rzecz Fundacji „Na 
Ratunek Dzieciom  z Chorobą 
Nowotworową”.   Str. 10

WYGRYWA SIĘ 
TECHNIKĄ 
I SIŁĄ UMYSŁU

Konrad Czajkowski ze Składowic 
zdobył  pierwsze miejsce na 
75. Mistrzostwach Dolnego 
Śląska w Boksie.  Gratulujemy! 
To był już trzeci tytuł w tych 
zawodach.   Str. 15
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Nowoczesne
przepompownie 
w gminie Lubin
Zakończyła się gruntowna modernizacja przepompowni 
w Raszówce i Gogołowicach. Od 2016 roku w sumie 
zmodernizowano 50 przepompowni w 24 
miejscowościach, czyli ponad połowę z 94 obiektów 
eksploatowanych na terenie gminy Lubin. Wszystkie 
podłączone zostały do systemu monitoringu. 
Inwestycje kosztowały łącznie ponad 4 mln złotych.  
 Str. 6 

Niezwykły projekt w Szkole Podstawowej w Raszówce 

„ŻYWE OBRAZY”  

W ramach edukacji plastycznej, technicznej oraz zajęć rozwijających kreatywność i zajęć 
komputerowych, uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce stworzyli 
wyjątkowy projekt.  Str. 8-9
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PRZYSŁOWIA 

NA MAJ   

Pierwszego maja deszcz, 

nieurodzaju wieszcz 

***

Chłodny marzec, ciepły maj, 

będzie zboże jako gaj. 

***

Gdy w maju plucha, w czerwcu 

posucha. 

***

Grzmot w maju nie szkodzi, sad 

dobrze obrodzi. 

***

Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to 

lato dobrze wyparzy. 

***

Majowe błoto, więcej niż złoto. 

***

Kiedy w maju wiatr z północy, 

ma się u nas zimno w nocy.

***

Chłodny maj, dobry urodzaj. 

***

Kto się w maju urodzi, dobrze 

mu się powodzi. 

***

Na świętego Stanisława 

(8 maja) rośnie koniom trawa. 

***

Na Pankracy (12 maja) wiedno 

wieje: norda bierze bogaczom, 

a daje nędzarzom. 

***

Pankracy, Serwacy, Bonifacy 

(13, 14, 15 maja), źli na ogrody 

chłopacy. 

***

Święta Zofija (15 maja), 

kłosy rozwija. 

***

Po Urbanie (25 maja)

lato nastanie. 

***

Gdy kukułka kuka w maju, 

spodziewaj się urodzaju.

AKTUALNOŚCI

Na przełomie marca 
i czerwca pojawiły się in-
formacje o planowanej 
zmianie terminu kwalifika-
cji wojskowej i przesunię-
cie jej na  czerwiec. Do 
ostatniej chwili czekaliśmy 
na decyzję, jednak osta-
tecznie termin kwietniowy 
został na terenie powiatu 
lubińskiego utrzymany.

W ubiegłym roku pande-
mia sprawiła, że kwalifika-
cję przerwano po dwóch ty-
godniach i z terenu gminy 
Lubin nikt z wezwanych 
osób nie miał możliwości 
stanąć przed Powiatową 
Komisją Lekarską. Dlatego 
w tym roku wezwane zosta-
ły dwa pełne roczniki 2002 
i 2001, a także roczniki 

starsze, które z różnych 
przyczyn nie mogły się 
stawić na kwalifikacje 
w latach ubiegłych, cho-
dzi o osoby urodzone w la-
tach 1997-2000.

Kwalifikacja wojskowa 
jest obowiązkowa,  za nie-
stawienie się grozi kara 
grzywny lub doprowadze-
nie przez policję.

Po zamieszaniu związanym z terminami i pandemią 4 kwietnia rozpoczęła się w powiecie 
lubińskim kwalifikacja wojskowa

Dla mieszkańców gminy Lubin zostały wyznaczone 
terminy od 23 do 29 kwietnia 2021 roku – mężczyźni 
i 11 maja 2021 roku - kobiety. Kwalifikację wojskową 
zorganizowano w siedzibie Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 6.

DWA ROCZNIKI OBJĘTE 
KWALIFIKACJĄ WOJSKOWĄ

Podpalenie było prawdopodob-
ną przyczyną pożaru, który wy-
buchł 12 kwietnia ok. godz. 19.00 
na terenie nielegalnego składowi-
ska odpadów w Kłopotowie. Zapa-
lił się budynek magazynu, w któ-
rym składowane były pojemniki. 

Dochodzenie w tej sprawie prowa-
dzi policja. O zdarzeniu poinfor-
mowano prokuraturę i Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska.

Informację o pożarze zgłoszono 
na nr 112. Do działań skierowano 

trzy zastępy straży pożarnej JRG 
Lubin, zadysponowano również  
cztery zastępy OSP z terenu gminy 
Lubin: dwa z Zimnej Wody  oraz 
Niemstowa i Księginic. Pożar uda-
ło się po kilkunastu minutach opa-
nować. Ogień nie wydostał się 

z wnętrza magazynu. Spaleniu ule-
gły pojemniki składowane w ma-
gazynie.

Okoliczności zdarzenia bada 
policja. Prawdopodobną przyczy-
ną pożaru było podpalenie. Dzia-
łania zakończyły się godz. 20:48.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
oraz Dnia Hutnika

składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania, szacunku
i podziwu dla Waszej pracy.

Strażak to jeden z najbardziej bohaterskich zawodów. 
Chronicie nas ryzykując swoim zdrowiem i życiem.

Na co dzień wspieracie nas w wielu akcjach,  
dbacie o prewencje

 i jesteście bardzo zaangażowani w życie naszej społeczności. 
Niech Święty Florian, jako patron zawodów 

związanych z ogniem, 
chroni nas wszystkich od nieszczęść, klęsk.

Niech będzie orędownikiem we wszystkich potrzebach!
 Niech jego opieka towarzyszy Wam w pracy i  domu!

TADEUSZ KIELAN WÓJT GMINY LUBIN
NORBERT GRABOWSKI PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LUBIN 

Kolejny pożar na terenie składowiska 
odpadów w Kłopotowie
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Ankieta internetowa dla mieszkańców 
– zdiagnozujmy wspólnie problemy

Diagnoza Problemów Społecznych 
na terenie gminy Lubin to najnowsze 
badania które są realizowane na zlece-
nie samorządu. Zachęcamy wszystkich 
do wypełnienia anonimowego  kwestio-
nariusza ankiety internetowej.

Informujemy, że od 23 kwietnia do 28 
maja 2021 roku, na terenie 
naszej gminy są realizo-
wane badania ankie-
towe związane 
z opracowywa-
niem diagnozy 
lokalnych za-
grożeń spo-
łecznych.

Pozyskane 
w badaniach 
dane staty-
styczne będą 
wykorzystane 
do analiz i opraco-
wań

zbiorczych, dotyczących sytuacji spo-
łecznej oraz będą stanowiły podstawę 
do opracowania dokumentu jakim jest 
Diagnoza Problemów Społecznych 
Gminy Lubin.

Badania realizowane są metodą in-
ternetową, link do kwestionariusza 

ankiety internetowej można zna-
leźć na stronie www.ug.lu-

bin.pl na stronie głów-
nej.

Zachęcamy do 
udziału w badaniu. 

Nie ma tutaj do-
brych ani złych 
odpowiedzi, waż-
ne, aby były 
szczere. Ankieta 

jest anonimowa. 
Wszystkie infor-

macje będą analizo-
wane wyłącznie staty-

stycznie. 

170 tysięcy złotych 
na kolejne remonty zabytków

Trzy parafie otrzymały decyzją 
Rady Gminy dofinansowanie na 
prace konserwatorskie. Wszystkie 
te parafie złożyły wcześniej także 
wnioski do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
o udzielenie dotacji na 
dofinansowanie prac 
konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 
w ramach programu Ochrona 
zabytków 2021 i otrzymały 
wsparcie. 
Na wniosek Wójta Gminy Lubin 
trzem parafiom przyznano 
w sumie 170 tysięcy złotych. 

Parafie te wnioskowały o 207 
tysięcy złotych. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Niepokalanego Serca NMP 
w Raszówce otrzymała  25 tysięcy 
złotych na III etap prac 
konserwatorskich zabytkowej 
ambony w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Raszowej.  
Dotację w wysokości 55 tysięcy 
przyznano Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Trójcy 
Świętej w Zimnej Wodzie na 
wykonanie robót budowlanych 
i prac konserwatorskich przy 
zabytku, polegających na 
wzmocnieniu konstrukcji więźby 

dachowej, remoncie pokrycia 
dachu, wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowej fundamentów 
i renowacji fasad   w kościele pw. 
Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie. To 
już VIII etap renowacji tego 
zabytkowego kościoła.
90 tysięcy przekazano Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych na 
wykonanie robót budowlanych 
i prac konserwatorskich przy 
zabytku, polegających na 
remoncie i przebudowie dachu 
wieży kościoła pw. św. Antoniego 
w Oborze. To drugi etap tego 
remontu.  

Na inwestycje przeznaczono 
dodatkowo ponad 8 milionów 
złotych. Zdecydowano także 
o przeznaczeniu pieniędzy na policję 
i przeciwdziałanie COVID-19.

Ze względu na zagrożenie 
koronawirusem  obrady 
przeprowadzono zdalnie, 
wykorzystując do tego środki 
porozumiewania się na odle-
głość. Uchwała zmieniająca 
budżet Gminy Lubin na rok 
2021 obejmowała zmniejsze-
nie dochodów bieżących, 

zwiększenie wydatków oraz 
przychodów z niewykorzy-
stanych i wolnych środków. 

Zmniejszenie dochodów 
bieżących o kwotę ponad 195 
tys. zł jest związane z mniejszą 
subwencją oświatową i dota-
cją  do przedszkoli, której wy-
sokość ustala wojewoda.

Wydatki budżetu zwięk-
szono o ponad 9 mln 531 ty-
sięcy złotych. Zdecydowaną 
większość tej kwoty, bo aż 8 
milionów przeznaczono na 
inwestycję. Wśród tych wy-
datków największą kwotę 
stanowią te związane z budo-
wą dróg, bowiem na ten cel 
przeznaczono 4 mln 600 ty-
sięcy zł. Kwota ta uwzględnia 
m.in. przygotowanie doku-
mentacji remontu drogi 
z Księginic do Kłopotowa, 
przebudowy odcinka drogi 

gminnej  w Krzeczynie Wiel-
kim oraz przebudowę drogi 
Brzoskwiniowej w Osieku.

Kolejne wydatki inwesty-
cyjne to m.in. budowa no-
wych odcinków oświetlenia 
za 315 tysięcy złotych, boi-
ska w Pieszkowie wraz z ple-
nerową siłownią za 600 ty-
sięcy zł, parkingu przy przy-
stanku PKP w Chróstniku za 
200 tysięcy, czy też windy 
w budynku Urzędu Gminy, 
która znacznie ułatwi 
zwłaszcza osobom starszym 
załatwienie urzędowych 
spraw. 

Zdecydowano także 
o przeznaczeniu 50 tysięcy 
złotych na policję oraz 
o zwiększeniu wydatków na 
przeciwdziałanie COVID – 
19. To 36 tysięcy przekazane 
na prowadzeniem telefonicz-
nego punktu potrzeb trans-
portowych związanych ze 
szczepieniami i zwrotu kosz-
tów dowozu na te szczepie-
nia osób uprawnionych.  

Rada Gminy Lubin dokonała na sesji zmian w tegorocznym budżecie.

WIĘCEJ PIENIĘDZY 
NA INWESTYCJE

To była kolejna sesja zorganizowana przy 
wykorzystaniu środków porozumiewania się na 
odległość.

Obrady prowadził 
Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady 
Gminy Lubin

Wydatki budżetu zwiększono 
o ponad 9 mln 531 tysięcy 
złotych. Zdecydowaną 
większość tej kwoty, bo aż 8 
milionów przeznaczono na 
inwestycję. 



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

KOLEJNE, NOWE NAZWY ULIC W TRZECH MIEJSCOWOŚCIACH
Głosami radnych gminy Lubin 
nadano nowe nazwy ulic. To 
znacznie ułatwia dotarcie do 

konkretnych domów przy 
rozwijającym się ciągle 
budownictwie mieszkaniowym. 

To także doskonała okazja do 
przypomnienia, że każda posesja 
powinna być oznakowana 
przypisanym jej numerem 
porządkowym. To ustawowy 
obowiązek właścicieli domów. 
We wsi Osiek, której mieszkańcy 
postawili na owocowe nazwy, 
będą teraz trzy nowe ulice: 
Pigwowa, Agrestowa 
i Porzeczkowa. W Chróstniku 
nadano nazwy dwóm ulicom: 
Aroniowej i Berberysowej. Nową 

nazwę przypisano także Siedlcom 
i będzie tam teraz ulica Radosna.
Przy okazji przypominamy 
mieszkańcom gminy Lubin, że 
właściciele nieruchomości 
zabudowanych lub inne 
podmioty, które takimi 
nieruchomościami zarządzają, 
mają obowiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym. Taki 
obowiązek wynika z ustawy 

Prawo 
Geodezyjne 
i Kartograficzne 
i jego 
niedopełnienie 
skutkuje 
popełnieniem 
wykroczenia 
opisanego w art. 64 
Kodeksu Wykroczeń.
Właściwe oznaczenie budynków 
ma znaczenie nie tylko przy 
dostarczaniu korespondencji, ale 

jest także czasem 
niezwykle ważne dla ratowania 
zdrowia i życia.     

Najistotniejsze 
zmiany dotyczą 
jednokrotności 
przyznawania 
stypendiów 
w trakcie 
roku, terminu 
składania 
wniosków oraz 
wysokości 
średniej ocen.

Stypendia przyznawane są 
jednorazowo, czyli jeden raz 
w trakcie roku kalendarzo-
wego, natomiast wnioski 
o przyznanie stypendium 
Wójta Gminy Lubin dla ucz-
niów należy składać w Urzę-
dzie Gminy Lubin, ul. Księ-
cia Ludwika I 3 w terminie do 
31 sierpnia każdego roku, 
w którym uzyskane zostały  
osiągnięcia przewidziane 
w regulaminie przyznawania  
stypendiów.

Należy podkreślić, że przy-
jęcie nowych uchwał w tym 
zakresie gwarantuje kontynu-
ację liczącego ponad 20 lat 
systemu wsparcia stypendial-
nego dla uzdolnionych ucz-
niów i studentów w Gminie 
Lubin. Ustanowione uchwałą 
nr XXXVIII/464/2002 Rady 
Gminy Lubin z dnia 31 stycz-
nia  2002 r. zasady przyzna-
wania stypendiów dla ucz-
niów i studentów z Gminy Lu-
bin (z późn. zm.), były jedny-
mi z pierwszych systemo-
wych rozwiązań wprowadzo-
nych przez samorząd w za-
kresie wspierania uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży z tere-
nu gminy.

O stypendium za bardzo 
dobre wyniki w nauce (śred-

nia ocen)  mogą ubiegać się 
studenci lub absolwenci stu-
diów wyższych I i II stopnia 
oraz studenci lub absolwenci 
jednolitych studiów magi-
sterskich, studiujący na 
uczelniach publicznych lub 
niepublicznych, w systemie 
stacjonarnym lub niestacjo-
narnym. 

Stypendium za bardzo 
dobre wyniki w nauce może 
uzyskać student lub absol-
went, który spełnił łącznie 
następujące warunki:
  jest mieszkańcem Gminy 
Lubin;
 uzyskał średnią ocen na 
koniec roku akademickie-
go – co najmniej 4,7;
 uzyskał oceny pozytywne 
ze wszystkich egzaminów 
(w przypadku, gdy przed-
miot kończy się egzami-
nem) i zaliczeń (w przy-
padku, gdy przedmiot 
nie jest objęty egzaminem) 
i nie przystępował do zali-
czeń i egzaminów popraw-
kowych;
  jest studentem lub absol-
wentem studiów wyższych 
I lub II stopnia, bądź stu-
dentem lub absolwentem 
jednolitych studiów magi-
sterskich do ukończenia 

26 roku życia i pozostaje 
na utrzymaniu rodziców.

Stypendium za szczegól-
ne osiągnięcia naukowe, ar-
tystyczne lub sportowe mo-
że uzyskać student lub ab-
solwent, który spełnił łącz-
nie następujące warunki:
  jest mieszkańcem Gminy 
Lubin;
  jest studentem studiów lub 
absolwentem wyższych 
stacjonarnych lub niesta-
cjonarnych  do ukończenia 
26 roku życia i pozostaje 
na utrzymaniu rodziców;
  indywidualnie lub grupo-
wo uzyskał tytuł laureata 
w konkursie lub turnieju 
na szczeblu minimum wo-
jewódzkim, zdobywając 
nagrodę główną lub zaj-
mując miejsca od I do III 
lub został finalistą w kon-
kursie lub turnieju na 
szczeblu wyższym, jeśli 
konkurs lub turniej ten 
przewidywał eliminacje na 
szczeblach niższych, zgod-
nie z regulaminem prze-
prowadzanych zawodów/
turnieju wiedzy, artystycz-
nych, sportowych.

Student studiujący równo-
cześnie na kilku kierunkach 

lub w kilku uczelniach może 
ubiegać się tylko o jedno sty-
pendium. 

Zmiany w regulaminie 
przyznawania stypendium 
dla uczniów mają podobny 
charakter jak stypendia dla 
studentów. Stypendium ma 
jednorazowy charakter i do-
tyczy wyników uzyskanych 
w roku szkolnym, za który 
składany jest wniosek. Do-
datkowo zgodnie z art. 90t 
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświa-
ty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1327 z późn. zm.) oraz 
w oparciu  o przyjęty uchwa-
łą Nr XXVII/261/2021 
z dnia 25 lutego 2021 r. Pro-
gram Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Uczniów, pro-
gramem stypendialnym ob-
jęte zostały oprócz uczniów 
szkół średnich również ucz-
niowie szkół podstawowych. 
Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego 
określił nowe, szczegółowe 
warunki, formy, zakres i tryb 
udzielania stypendium wy-
bitnie uzdolnionym dzie-
ciom i młodzieży pobierają-
cym naukę w szkołach pod-
stawowych prowadzonych 
przez Gminę Lubin oraz 
w szkołach ponadpodstawo-

wych i średnich zlokalizowa-
nych poza gminą.

Od bieżącego roku o sty-
pendia za bardzo dobre wyniki 
w nauce lub szczególne osiąg-
nięcia naukowe, artystyczne 
i sportowe uzyskane w trakcie 
całego roku szkolnego ubie-
gać się mogą uczniowie i ab-
solwenci szkół podstawowych 
z terenu Gminy Lubin bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania oraz uczniowie szkół po-
nadpodstawowych i policeal-
nych uczący się poza Gminą 
Lubin.

Stypendium wójta dedyko-
wane jest wybitnym uczniom 
szkól podstawowych i stano-
wi szczególną formę  gratyfi-
kacji szczególnie uzdolnio-
nej młodzieży ze szkół pod-
stawowych, gdyż  najzdol-
niejsze dzieci, za bardzo do-
bre wyniki w nauce  uzyskują 
również stypendia przyzna-
wane przez dyrektorów tych 
jednostek.

Warunki jakie należy 
spełnić, aby uzyskać sty-
pendium za bardzo dobre 
wyniki w nauce dla ucz-
niów/absolwentów:

Szkół podstawowych:
 w klasie IV-VI uzyskać 
średnią ocen z przedmio-
tów – co najmniej 5,9;
 w klasie VII-VIII uzyskać 
średnią ocen z przedmio-
tów – co najmniej 5,8;
 uzyskać wzorową ocenę 
z zachowania.
Szkół ponadpodstawo-

wych i średnich
 być mieszkańcem Gminy 
Lubin;
 uzyskać średnią ocen 
z przedmiotów – co naj-
mniej 5,1;
 uzyskać wzorową lub bar-
dzo dobrą ocenę z zacho-
wania - dotyczy tylko ucz-
niów/absolwentów szkół 

ponadpodstawowych.

Warunki jakie należy 
spełnić, aby uzyskać sty-
pendium za szczególne 
osiągnięcia naukowe, arty-
styczne i sportowe dla ucz-
niów/absolwentów:

SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH:
 być uczniem klasy IV-VIII;
  indywidualnie lub grupo-
wo uzyskać tytuł laureata 
w konkursie lub turnieju 
na szczeblu minimum wo-
jewódzkim, zdobywając 
nagrodę główną lub zaj-
mując miejsca od I do III 
lub zostać finalistą w kon-
kursie lub turnieju na 
szczeblu wyższym, jeśli 
konkurs lub turniej prze-
widuje eliminacje na 
szczeblach niższych, zgod-
nie z regulaminem prze-
prowadzanych zawodów/
turnieju wiedzy, artystycz-
nych, sportowych.

SZKÓŁ PONADPODSTA-
WOWYCH I ŚREDNICH
 być mieszkańcem Gminy 
Lubin;
 być uczniem szkoły ponad-
podstawowej lub policeal-
nej realizującym zajęcia 
w systemie dziennym;
 indywidualnie lub grupowo 
uzyskać tytuł laureata, 
w konkursie lub turnieju na 
szczeblu minimum woje-
wódzkim, zdobywając na-
grodę główną lub zajmując 
miejsca od I do III lub zo-
stać finalistą w konkursie 
lub turnieju na szczeblu 
wyższym, jeśli konkurs lub 
turniej przewiduje elimina-
cje na szczeblach niższych, 
zgodnie z regulaminem 
przeprowadzanych zawo-
dów/turnieju wiedzy, arty-
stycznych, sportowych.

Rada Gminy Lubin uchwaliła nowe zasady w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania stypendiów uczniom oraz studentom. 

STYPENDIA WÓJTA GMINY LUBIN 
DLA NAJLEPSZYCH – NOWE ZASADY 
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DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY W GOGOŁOWICACH W KONKURSIE ODNOWY
DOLNOŚLĄSKIEJ WSI
Gmina Lubin złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu 
„Doposażenie świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Gogołowice” 
w ramach ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego konkursu Odnowa 
Wsi Dolnośląskiej.  Projekt obejmuje 
wyposażenie zarówno kuchni jak 
i głównej, wielofunkcyjnej sali 
obiektu poprzez zakup m.in. 
stołów, krzeseł, urządzeń AGD 
i sprzętów kuchennych.
Program Odnowa Dolnośląskiej Wsi 

jest największym i najdłużej 
działającym regionalnym 
programem aktywizacji 
społeczności lokalnych. Jego istotą 
jest pobudzenie społeczności 
sołeckiej i jej zaangażowanie 
w przedsięwzięcia dotyczące 
własnej wsi  skutkujące 
zwiększeniem roli sołectw oraz 
dekoncentracją gminnych zadań. 
Gmina Lubin przystąpiła do 
programu na podstawie podjętej 
w marcu 2009 roku uchwały Rady 
Gminy. W kolejnych latach 19 wsi 

z naszej gminy zdeklarowało udział 
w tym programie. Sołectwo 
Gogołowice na podstawie Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi, przyjętej 
w 2010 roku aktywnie uczestniczy 
w programie już drugą dekadę. 
W roku 2013 miejscowość 
Gogołowice zajęła III miejsce 
w konkursie „Piękna Wieś 
Dolnośląska”.
Poprzez doposażenie 
wyremontowanej w ubiegłym roku 
świetlicy wiejskiej stworzone 
zostaną warunki do zwiększenia 

aktywności społeczności lokalnej, 
wzrostu działań na rzecz 
mieszkańców oraz zaspokajania ich 
potrzeb kulturalnych.  

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe.

SPISZMY SIĘ WSZYSCYSPISZMY SIĘ WSZYSCY
1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 września 2021 r. 
Uczestnictwo w spisie jest obowiązkowe. Na stronie spis.gov.
pl dostępna jest już aplikacja, za pomocą której można dokonać 
samospisu.

“Samospis internetowy” 
jest podstawową formą 
uczestnictwa w spisie, a me-
todami uzupełniającymi są 
spis telefoniczny lub spis 
bezpośredni dokonany przy 
pomocy rachmistrza spiso-
wego.

Zgodnie z ustawą o staty-
styce publicznej, udział w 
Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i 
Mieszkań 2021 jest obowiąz-
kowy.

Obowiązkiem spisowym 
będą objęte:
 osoby fizyczne stale za-
mieszkałe i czasowo prze-
bywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych za-
mieszkanych pomieszcze-
niach niebędących miesz-
kaniami na terenie Polski, 
osoby fizyczne niemające 
miejsca zamieszkania;
 mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamiesz-

kane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.
Osoby, które nie mają 

możliwości dokonania samo-
spisu (np. z powodu braku 
dostępu do urządzeń i Inter-
netu) mogą to zrobić Gmin-
nym Biurze Spisowym w 
Urzędzie Gminy w Lubinie 
przy ul. Księcia Ludwika I 3.

W pokoju nr 28 (parter) 
znajduje się komputerowe 
stanowisko przeznaczone do 
samopisu.  Więcej informacji 

na ten temat można uzyskać 
pod numerami telefonów: 76 
840 31 03 lub 76 840 31 44.

Samospisu można także 
dokonać w urzędach staty-
stycznych i pozostałych jed-
nostkach statystyki publicz-
nej oraz urzędach wojewódz-
kich. Lista miejsc, gdzie moż-
na dokonać samospisu jest 
opublikowana na stronie GUS 
i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach (gdy oso-
ba objęta obowiązkiem spi-
sowym nie będzie mogła wy-
pełnić w żaden sposób for-
mularza elektronicznego) 
rachmistrze spisowi będą 
kontaktowali się z tymi oso-
bami telefonicznie lub osobi-
ście, aby pomóc w dopełnie-
niu obowiązku spisowego.

SPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET
I GRAJ O NAGRODY W LOTERII!

Aby wziąć udział w loterii należy:
 Wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się w dogodnej 
dla siebie chwili
 Pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod 
uprawniający do udziału w loterii
 Zgłosić kod na stronie loteria.spis.gov.pl.  od 22 
kwietnia r. do 7 lipca 2021 r.
Sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznoś-

ciowych i na stronie loteria.spis.gov.pl – pierwsze loso-
wanie już 7 maja 2021 r.

Do wygrania karty przedpłacone o wartości 500 zł, 
1000 zł (nagrody I-ego stopnia), a w losowaniu finało-
wym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samo-
chodów osobowych!

Im szybsze zgłoszenie do loterii tym większa szansa 
na wygraną! Jeden kod może wziąć udział w wielu lo-
sowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia we-
zmą udział w losowaniu finałowym. 

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line
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Zakończyła się budowa drogi wewnętrznej w Niemstowie na 
działkach nr 74/17 i 74/46. Inwestycja kosztowała 163 tysiące zło-
tych.

W ramach zrealizowanej i odebranej już inwestycji wykonana zo-
stała jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m i 
długości ok. 100 m, a także zjazdy indywidualne i dojścia do posesji 
oraz miejsc odbioru odpadów. Pobocza utwardzone zostały  kruszy-
wem łamanym. Powstała także linia oświetlenia ulicznego o długoś-
ci 117 m, z czterema lampami typu LED.

Nowa nawierzchnia ułożona została od drogi głównej w Niemsto-
wie do granicy działki, której właścicielem jest Gmina Lubin

Nowa droga wewnętrzna 
w Niemstowie wraz oświetleniem

– Przebudowa i modernizacja 
przepompowni, to jedno z ważniej-
szych zadań, z którym musieliśmy 
się zmierzyć ze względu na ich stan 
techniczny ale także ilość. Rozpoczę-
liśmy prace od kluczowych obiektów, 
tzw. głównych przepompowni, do 
których podłączona była największa 
liczba gospodarstw, ale systematycz-
nie modernizujemy także te mniejsze 
– tłumaczy Wojciech Dziwiński, pre-
zes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin.

Z przepompowni, które zostały 
zmodernizowane w ostatnich la-
tach, sześć przeszło kompleksową 
przebudowę obejmującą wymianę 
układu pompowego wraz z armatu-
rą, orurowania, mocowania, auto-
matyki i sterowania oraz wymianę 
zbiornika przepompowni z zabudo-
wą osadnika, wymianę odcinków 
sieci, jak również zagospodarowa-
nie terenu w tym wymianę ogrodze-
nia, wykonanie nowej nawierzchni 
z kostki betonowej i oświetlenia.

Oprócz Raszówki i Gogołowic 
kompleksową przebudowę prze-
prowadzono w Gorzycy, Krzeczynie 

Małym, Krzeczynie Wielkim oraz 
Raszowej. Średni koszt przebudo-
wy jednej przepompowni wynosi 
ok. 300 tys. zł.

W pozostałych 44 przepompow-
niach zakres zadań obejmował wy-
mianę układu pompowego wraz 
z armaturą, orurowania, mocowa-

nia, automatyki i sterowania. 
W tym przypadku koszt moderni-
zacji jednego obiektu wynosi ok. 50 
tys. zł.

Wszystkie zmodernizowane 
obiekty zostały podłączone do sy-
stemu monitoringu SCADA, umoż-
liwiającego ich bieżący nadzór 

i szybką reakcje w przypadku nie-
prawidłowej pracy.

Przebudowa i modernizacja 
obiektów oraz ich bieżące monito-
rowanie przełożyło się na znaczne 
zmniejszenie awaryjności, ograni-
czyło także  zużycie energii elek-
trycznej.

Inwestycje w Raszówce i Gogoło-
wicach dofinansowane zostały ze 
środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020 – „Gospodarka wodno-ście-
kowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji  związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii”.

Gmina Lubin otrzymała na ten 
cel dotację w wysokości 406 tys. 
623 zł, co stanowi 63,63 proc. kosz-
tów realizacji operacji.

Ze środków zewnętrznych dofi-
nansowana została także przebu-
dowa oczyszczalni w Krzeczynie 
Małym, Krzeczynie Wielkim i Go-
rzycy. Przepompownia w Raszowej 
zmodernizowana została ze środ-
ków własnych samorządu. 

Zakończyła się gruntowna modernizacja przepompowni w Raszówce i Gogołowicach.

NOWOCZESNE 
PRZEPOMPOWNIE W GMINIE LUBIN
Od 2016 roku w sumie 
zmodernizowano 50 
przepompowni w 24 
miejscowościach, 
czyli ponad połowę 
z 94 obiektów 
eksploatowanych na 
terenie gminy Lubin. 
Wszystkie podłączone 
zostały do systemu 
monitoringu. 
Inwestycje 
kosztowały łącznie 
ponad 4 mln złotych.

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW 
ORAZ ICH BIEŻĄCE MONITOROWANIE PRZE-
ŁOŻYŁO SIĘ NA ZNACZNE ZMNIEJSZENIE 
AWARYJNOŚCI, OGRANICZYŁO TAKŻE  ZUŻY-
CIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Przepompownia w Raszówce w trakcie przebudowy.

Wszystkie zmodernizowane 
obiekty zostały podłączone 
do systemu monitoringu.

Nowoczesna szafa 
w Gogołowicach
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Ostatni 
etap 
budowy 
drogi 
Miroszowice 
– Kłopotów
Trwają intensywne prace na drodze Miroszowice – 
Kłopotów. Ten prawie półtorakilometrowy 
odcinek, łączący obydwie miejscowości, oddany 
zostanie do użytku za kilka tygodni.
Pierwszy odcinek drogi, wybudowany w ramach 
pierwszego etapu inwestycji, powstał w 2017 r. 
przy zewnętrznym współfinansowaniu 
z rządowego programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury. We wrześniu 2019 r. 
złożono wniosek do Funduszu Dróg 
Samorządowych na III etap budowy tej drogi 
o długości 237 m. Gmina otrzymała wówczas 
połowę potrzebnej kwoty.
Środkowy czyli ostatni odcinek trasy łączącej dwie 
miejscowości – ze względu na wąski pas drogowy 
– wymagał wywłaszczeń działek, więc 
finalizowanie dokumentacji technicznej było 
czasochłonne. Na początku ubiegłego roku gmina 
aplikowała o współfinansowanie tego projektu 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych lecz 
trafił on na listę rezerwową.
W grudniu 2020 r. znalazł się na liście głównej 
i otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% 
wartości inwestycji. Powstający odcinek drogi 
będzie miał 386 m i połączy dwa wcześniej 
wyremontowane odcinki. Wartość całej inwestycji 
wyniosła ponad 2 mln zł.

Istniejący budynek składa się 
z części garażowej oraz pomiesz-
czeń gospodarczych i zaplecza 
socjalno – sanitarnego. Teraz zo-
stanie rozbudowany od strony 
północnej, na całej długości re-
mizy. Powstanie także dodatko-
we wejście.

W ramach rozbudowy przewi-
duje się wymianę części istnieją-
cego pokrycia dachu z gontu bi-
tumicznego na blacho-dachów-
kę.

– Długo oczekiwana rozbudo-
wa poprawi nasze warunki so-
cjalno-bytowe. Ze względu na 
zniszczone przez warunki atmo-
sferyczne pokrycie dachowe 
i nieszczelności była potrzeba je-
go wymiany. Wymiana ogrzewa-
nia pozwoli obniżyć koszty. Ła-
zienka z prysznicem umożliwi 
umycie się po akcjach ratowni-
czo-gaśniczych – mówi Grzegorz 
Obara, prezes OSP w Zimnej 
Wodzie.

Nowo wybudowany segment 
wyposażony będzie w instalacje 
wewnętrzne (wody zimnej i cie-
płej, kanalizacji sanitarnej, cen-
tralnego ogrzewania, gazowej 
oraz wentylacji mechanicznej) 
a także instalację odgromową. 
Źródłem ciepła dla budynku bę-
dzie kocioł gazowy z pełną auto-
matyką. Dodatkowo zostaną 
przebudowane istniejące instala-
cje zewnętrzne kanalizacji sani-
tarnej i wodociągowej.

Rozbudowa ma się zakończyć 
we wrześniu bieżącego roku.

Łącznie powierzchnia użytkowa nowej części budynku wyniesie 60 m kw. 

RUSZYŁA ROZBUDOWA 
REMIZY STRAŻACKIEJ 
W ZIMNEJ WODZIE 
Wymiana dachu 
i ogrzewania, 
a także budowa 
szatni dla kobiet, 
pomieszczenia 
gospodarczego 
i socjalnego oraz 
łazienki z prysznicem 
– to zadania, 
które wykonane 
zostaną w ramach 
rozpoczętej 
niedawno rozbudowy 
remizy w Zimnej 
Wodzie. Koszt 
inwestycji wyniesie 
ponad 378 tys. zł. 



⁸ SZTUKA I NAUKA

Przedszkolaki pożegnały zimę
Na przekór aurze za ok-

nem, która zdecydowanie 
nas nie rozpieszcza, dzieci 
z Przedszkola im. Jana Pa-
wła II w Raszówce oraz za-
miejscowego oddziału pla-
cówki w Lubinie hucznie 
świętowały pierwszy dzień 
wiosny. Były konkursy, gry 
i zabawy oraz wielobarwny 
korowód.

Uroczystość rozpoczęła 
się od obejrzenia przez 
przedszkolaki przedstawie-
nia „Powitanie wiosny” 
przygotowanego przez na-
uczycielki z oddziału zamiej-
scowego w Lubinie. Spek-
takl bardzo spodobał się 

dziecięcej publiczności i zo-
stał nagrodzony gromkimi 
brawami. Dzieci miały oka-
zję wykazać się wiedzą 
o nadchodzącej porze roku. 

Rozwiązywały zagadki i wy-
konywały zadania związane 
z tą porą roku.

Przedszkolaki śpiewały, 
tańczyły, a nawet zakładały 

ogródek Pani Wiosny…  Po-
śród wielu atrakcji najbar-
dziej oczekiwaną częścią 
dnia było wyjście na spacer, 
podczas którego dzieci po-

żegnały zimę.
Kolorowy, kwiecisty 

i gwarny korowód maszero-
wał w okolicach przedszko-
la. Mamy nadzieję, że stara-

nia przedszkolaków spra-
wią, że wiosna zdecyduje się 
do nas zawitać. Nie sposób 
przecież oprzeć się dziecię-
cym uśmiechom i śpiewom.

W ramach edukacji plastycznej, 
technicznej oraz zajęć 
rozwijających kreatywność i zajęć 
komputerowych, uczniowie klasy 
3a Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Raszówce stworzyli 
wyjątkowy projekt. „Żywe 
obrazy” – to wirtualna wystawa 
zrealizowana pod kierunkiem 
wychowawczyni Marzeny Barskiej.
Głównym celem, trwającego 
tydzień projektu, było podniesienie 
kompetencji kulturalnych 
dzieci oraz zwiększenie roli 
kultury w procesie edukacji. 
Zadanie uczniów polegało 
na  wyszukaniu obrazów 
przedstawiających portrety 
oraz opracowanie informacji na 
jego temat, a także na temat 
autora. Następnie należało jak 
najwierniej odzwierciedlić postać 
przedstawioną na portrecie. 
Wymagało to przygotowania 
rekwizytów i niezbędnych 
charakteryzacji. Ważnym 
elementem były pozy, które 
przybrali bohaterowie portretów. 

Nauczanie zdalne wcale nie musi być nudne. Efekty niektórych prac przeszły najśmielsze oczekiwania! 

„ŻYWE OBRAZY” – NIEZWYKŁY PROJEKT 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE 



⁹SZTUKA I NAUKA

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Szkla-
rach Górnych, tuż przed ponow-
nym zamknięciem placówek 
oświatowych, obchodzili Świa-
towy Dzień Snu, który przypada 
19 marca. Tegoroczne hasło 
brzmiało “Regularny sen, zdro-
wa przyszłość”. 

W tym dniu wychowawcy 
przeprowadzali zajęcia związa-
ne ze znaczeniem snu w życiu 
człowieka oraz zapoznali ucz-
niów z technikami relaksacyjny-
mi. Ćwiczenia i zabawy relaksa-
cyjne  mają ogromny walor tera-
peutyczny.  Pozwalają szybko re-
generować siły, łagodzić niepo-
kój, zwiększyć kontakt z włas-
nym ciałem i uczyć panowania 

nad własnymi emocjami.
Uczniowie dowiedzieli się 

również, że właściwy sen może:
 poprawić ogólne zdrowie i ja-
kość życia
 podnieść odporność i pomóc 
zwalczać infekcje
 pomóc działać sprawniej i bez-
pieczniej w pracy i w szkole
 wzmocnić pamięć.

Święto stało się niepowtarzal-
ną okazją do pojawienia się 
w szkole w szlafroku, piżamie, 
w kapciach. Szkolne zajęcia na-
brały koloru i uśmiechu na twa-
rzach dzieci.

Pamiętajmy wszyscy! 8 go-
dzin snu to pogodny nastrój 
i energia na cały dzień!

Lekcje w szkole w szlafroku, piżamie i kapciach…

Nauczanie zdalne wcale nie musi być nudne. Efekty niektórych prac przeszły najśmielsze oczekiwania! 

„ŻYWE OBRAZY” – NIEZWYKŁY PROJEKT 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE 



¹⁰ DUMNI Z MIESZKAŃCÓW

W czasach pandemii więk-
szość spraw załatwiamy onli-
ne. Również w sieci toczy się 
nasze życie towarzyskie, pod-
glądamy na Facebooku, roz-
mawiamy za pomocą komu-
nikatorów, spotykamy się.

My dorośli mamy świado-
mość zagrożeń, które czają 
się za ekranem komputera, 

ale czy najmłodsi posiadają 
takową wiedzę? Większość 
dnia dziecko spędza przed 
komputerem, korzystając 
z całego bogactwa, jakie ofe-
ruje Internet. By przestrzec 
przed pułapkami cyberświa-
ta uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie wykonali pla-

katy przestrzegające przed 
cyberprzemocą i zagrożenia-
mi, które czyhają w sieci.

Jednocześnie Szkołę Pod-
stawową im. Janusza Kor-
czaka w Niemstowie nagro-
dzono certyfikatem „Świat 
bez przemocy”. Tym samym 
Fundacja po Drugie” reali-
zująca kampanię „19 dni 

przeciwko przemocy i krzyw-
dzeniu dzieci i młodzieży” 
podziękowała placówce za 
udział w kolejnej akcji.

Kampania rozgrywała się 
na wszystkich kontynentach, 
we wszystkich krajach świa-
ta. Polegała na mówieniu 
o prawach dziecka, godno-
ści, szacunku, bezpieczeń-

stwie, wolności. Przypomina 
i uczy o tych wartościach, 
które są niezbędne do pra-
widłowego rozwoju i dobre-
go życia.

Autorem światowej kam-
panii jest Women’s World 
Summit Foundation i co ro-
ku zaprasza do współpracy 
wszystkich tych, którzy chcą, 

by świat dzieci i młodzieży 
był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest 
pomarańczowa wstążka. Po-
marańczowy, to kolor ostrze-
gawczy. Prowadzone w ra-
mach kampanii działania 
mają ostrzegać. Zwracać 
uwagę. Uczyć widzieć więcej 
i lepiej.

Uczniowie z Niemstowa solidarnie 
przeciw cyberprzemocy 

Koordynatorami akcji byli na-
uczyciele Barbara Kwapisz, An-
na Kuc, Julita Bulik i Maciej Ste-
faniak, którzy gremialnie w taki 
sposób podziękowali uczniom:

-  Jesteśmy dumni, że mogli-
śmy  sprawić dzieciom ogromną 
radość i osłodzić pobyt w szpita-
lu w tym trudnym czasie. Dzięki 
wam pacjenci będą mogli odkryć 
książki, o których prawdopodob-
nie nigdy by nie pomyśleli.

Za pomoc w realizacji akcji 
złożono także serdeczne podzię-
kowania Szkole Podstawowej 
im. Władysława Sikorskiego nr 
10 w Lubinie oraz Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w 
Rudnej, które z własnej inicjaty-
wy włączyły się w akcję. Książki 
z tych trzech placówek trafiły do 
małych pacjentów. 

Kolejny raz przekonaliśmy się 
o wielkim sercu, wielu cudow-

nych darczyńców. To niesamo-
wite, ile osób włączyło się w ak-
cję i ile pięknych książek zostało 
podarowanych. Organizatorzy 
dziękują z serca za każdą książ-
kę, za każdy gest dobroci. Jak 
pisze prezes zarządu fundacji 
„Ten piękny gest pomaga dzie-
ciom chorym na nowotwory 
walczyć z ciężką chorobą i daje 
nadzieję na bezcenny dar ży-
cia”.

Organizowana w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych akcja „Książka dla pacjentów 
Przylądka Nadziei” zakończyła się olbrzymim sukcesem. 

SUKCES UCZNIÓW 
ZE SZKLAR GÓRNYCH 
– ZEBRANO 
SETKI KSIĄŻEK 
DLA CHORYCH DZIECI 
Udało się zgromadzić aż 450 sztuk nowości dla dzieci 
i młodzieży.  Książki zostały przekazane na rzecz Fundacji 
„Na Ratunek Dzieciom  z Chorobą Nowotworową” , która 
rozdysponuje je wśród podopiecznych kliniki onkologicznej 
Przylądek Nadziei we Wrocławiu.  



¹¹NASZA WYSTAWA

 Na świecie jest 14 szczytów o wysokości 
przekraczającej 8 000 m n.p.m. Tworzą 
one tzw. koronę Himalajów.
 Największy PKB na jednego mieszkańca 
mają: Luksemburg (42 930 USD) i Ber-
mudy (41 000 USD).
 Największa inflację w latach 1999-2000 
odnotowała Angola (325 %!).
 Najzimniejszym miejscem na ziemi jest 
Wostok na Antarktydzie. Zmierzono tam 
rekordowo niską temperaturę -88°.
 Flaga brytyjska, zwana czasem Union 
Jack, jest kombinacją dawnych flag An-

glii, Irlandii i Szkocji.
 Finlandia posiada ponad 60 000 jezior.
 Najmniejszym państwem świata jest Wa-
tykan, ma powierzchnię 0,44 km².
 Nazwa „Wyspy Kanaryjskie” nie pochodzi 
od ptaków, lecz od łacińskiego „canis” 
(pies). W istocie kiedyś wyspę zamieszki-
wały masowo psy.
 Stolicą Węgier jest Budapeszt. Do końca 
XIX w. był jednak podzielony na Budę i Pest 
położone na dwóch brzegach Dunaju.
 Najsuchszym rejonem świata jest pusty-
nia Atacama. Od wielu lat nie spadła tam 

kropla deszczu.
 Najwyższą na świecie pionową ścianę – 
1250 metrów, ma Mount Thor w Kana-
dzie.
 Dziewięćdziesiąt procent populacji Ziemi 
mieszka na półkuli północnej. 
 W Kalifornii mieszka więcej osób niż w ca-
łej Kanadzie.
 Australia jest szersza niż księżyc. 
 Na wyspie Luzon na Filipinach znajduje 
się jezioro, na którym znajduje się wyspa, 
na której znajduje się jezioro, na którym 
jest kolejna wyspa. 

 Morze Martwe znajduje się obecnie na po-
ziomie 429 m n.p.m i obniża się około 1 
metr na rok.
 Zimą z USA do Rosji można by przejść 
pieszo - z wyspy Ratmanowa (rosyjskiej) 
na Małe Diomedy (USA).
 Mount Everest, najwyższa góra świata, 
może wypełnić Rów Mariański, czyli naj-
głębszą część oceanu.
 W Rosji jest 11 stref czasowych.
 Afryka jest jedynym kontynentem leżącym 
na półkuli północnej i południowej oraz 
wschodniej i zachodniej. 

CZY WIECIE, ŻE…  20 GEOGRAFICZNYCH CIEKAWOSTEK  

Zabieramy Państwa w ko-
lejną, wirtualną podróż do 
naszego gminnego mini-mu-
zeum. Ta część ekspozycji 
powstała dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców gminy 
Lubin i życzliwości Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Lubiń-
skiej. 

- Gmina Lubin po II woj-
nie światowej miała charak-
ter rolniczy, zdominowany 
uprawą pszenicy, ziemnia-
ków, rzadziej hodowlą zwie-
rząt. Ten kierunek z pew-
nością rozwijałby się, gdyby 
nie przełomowe odkrycie dr 
Jana Wyżykowskiego. Od 
tego momentu, rozwój gór-
nictwa zdominował prze-
miany, jakie zaczęły zacho-
dzić na terenie Zagłębia 

Miedziowego – mówi Mag-
dalena Dubińska, dyrektor 
Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin. 

Na wystawie „Gmina Lu-
bin – wczoraj i dziś”, doku-
mentującej historię gminy 
Lubin, nie może zabraknąć 
górniczych pamiątek i sym-
boli. 

- Pierwszymi pracownika-
mi Kombinatu Górniczo-
-Hutniczego Miedzi byli 
mieszkańcy naszego regio-
nu, naszej gminy, którzy czę-
sto łączyli obowiązki zawo-
dowe z pracą na roli. Godzili 
to przez wiele lat, bo nie było 
pewności, że przemysł mie-
dziowy tak bardzo się rozwi-
nie. Mechanizm naczyń po-
łączonych stanowimy zresz-

tą do dziś. Na terenie gminy 
Lubin znajdują się złoża mie-
dzi, funkcjonują tu kopalnie, 
a gros naszych mieszkańców 
jest pracownikami KGHM – 
dodaje dyrektor Magdalena 
Dubińska. 

W części wystawy poświe-
conej górnictwu prezento-
wane są eksponaty, pokazu-
jące przemiany, jakie zacho-
dziły w przemyśle miedzio-
wym na przestrzeni wieków. 

Wśród nich znajdują się 
kolekcja lamp i górniczych 
kasków, w tym jeden z pierw-
szych używanych pod zie-
mią– skórzany. 

Górniczy mundur przeka-
zała na wystawę mieszkanka 
Księginic. 

- Jestem dumna i wzruszo-
na faktem, że historia mojej 
rodziny stała się częścią  tej 

niezwykłej ekspozycji – mó-
wi Beata Dulat. 

Wystawę wzbogaca ma-
kieta przodka, części górni-
czego wyrobiska. Są także 
górnicze czako, z pióropu-
szami symbolizującymi, 
zajmowaną w kopalni pozy-
cję. 

Na tablicy, przekazanej 
Ośrodkowi Kultury Gminy 

Lubin przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Lubińskiej 
znaleźć można najważniej-
sze daty z historii Kombinatu 
oraz archiwalne fotografie. 

Nad całością tej części 
wystawy czuwa św. Barbra, 
patronka górniczej braci. 
Kolekcję tworzą figury wy-
konane z porcelany, miedzi i 
brązu.  

Górnicze symbole i eksponaty na wystawie „Gmina Lubin – wczoraj i dziś” 

HISTORIA MIEDZIĄ 
PISANA Odkrycie złóż miedzi w 1957 roku przez dr Jana Wyżykowskiego nierozerwalnie 

związało nasz region z górnictwem. To ono wyznacza rytm życia, rozwoju i przemian, 
jakie zachodzą w Zagłębiu Miedziowym od ponad 60 lat. Górniczych symboli i 
eksponatów nie mogło więc zabraknąć na wystawie „Gmina Lubin – wczoraj i dziś”. 

NA WYSTAWIE DOKUMENTUJĄCEJ HISTORIĘ GMINY LUBIN 
NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ GÓRNICZYCH PAMIĄTEK I SYMBOLI. 
MECHANIZM NACZYŃ POŁĄCZONYCH STANOWIMY DO DZIŚ.

Ekspozycję wzbogaca makieta przodka, części 
górniczego wyrobiska.  

Jeden z najstarszych, wykonany ze skóry, 
górniczy kask. 

Na wystawie 
prezentowana jest 
kolekcja górniczych 
lamp. 



¹² SOŁTYSI KADENCJI 2019-2023

ELŻBIETA BIAŁOSIEWICZ 
została sołtysem Chróstnika w 2017 roku. Jest żoną Wojtka i mamą  

sześcioletniej Mai i 21-letniego Maćka. Z wykształcenia Ela jest in-
formatykiem, technikiem administracji i rolnictwa. Nie pracuje 
w tej chwili zawodowo, wspólnie z mężem prowadzą gospodar-
stwo rolne. Zapytana o swoje hobby odpowiada:

- Szeroki wachlarz, od ogródka do rzemiosła. Robię rękodzieło, lu-
bię uczyć się nowych rzeczy. Stawiam sobie coraz to nowe zadania 
i wyzwania i uczę się. Kiedyś uważałam, że malarstwo nie będzie moim 
hobby teraz zaczyna być. Kiedyś uważałam, że nie zagram w teatrze, a już 
działam trzeci rok w grupie „Teatr Wieczorową porą”. Uczę się szyć. Mam 
w planie zrobienie szkółki graficznej i krawieckiej, bo jestem laikiem w tym te-
macie, chociaż mam maszynę i szyję. Akurat teraz jest czas wielkanocny i jakieś tam kurki już po-
wstały. Bardzo lubię czytać i zapisywać złote myśli.  Myślę, że w każdym roku uczę się czegoś no-
wego.

 Oprócz sołtysowania Elżbieta Białosiewicz jest również radną Gminy Lubin obecnej kadencji.
- Na pewno praca sołtysa jest ciężka, ale jako radna zobaczyłam jak to wygląda od środka. Będąc 

sołtysem wymagałam, a teraz mam okazję zobaczyć jakie są możliwości gminy i że nie wszystko da 
się zrobić od razu. Czasami trzeba cierpliwie poczekać aż coś powstanie, mniejsze sprawy są zała-
twiane na bieżąco ale na niektóre potrzeba nam więcej czasu . Niestety nie da się wszystkiego od 
razu zrobić w danej miejscowości. Są też inne wioski,  które  mają  potrzeby, a budżet nie jest z gu-
my trzeba być cierpliwym- mówi sołtys.

Sołtys wraz z Radą Sołecką bardzo prężnie działała przed pandemią. Rokrocznie organizowane 
były: karnawał dla dzieci i dla dorosłych, sylwester, Dzień Kobiet,  Dzień Matki, Dzień Dziecka, do-
żynki, imprezy sportowe, warsztaty: kulinarne, malarskie, rękodzielnicze i cukiernicze. Teraz 
wszystkim bardzo tego brakuje.

- Chciałabym żeby coś zostało po mnie, po mojej pracy społecznika. Moim celem jest kon-
kurs na najpiękniejszą wieś ,choć trochę pracy jeszcze nas czeka ale wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Chcemy żeby było ładnie. Mamy dużo nowych mieszkańców, którzy nie wiedzą jesz-
cze jak żyje się w małej społeczności, ale nie poddajemy się i próbujemy ich zachęcać do dzia-
łań na rzecz wioski. Problemy na wsi są różne, małe i duże, są konflikty, które trzeba pomóc 
rozwiązać, są potrzeby ludzkie, ale też sprawy dotyczące zwierząt, do każdych podchodzić 
trzeba indywidualnie, nie ma jednej metody. Sołtys pracuje całą dobę i weekendy- taka praca. 
Ale miło usłyszeć „ dziękuję” wtedy chce się pracować . Nie należę do osób, które wylewnie 
mówią o swoich osiągnięciach i załatwionych sprawach bo to nie o to chodzi. Chcę żeby oso-
ba, która do mnie przyjdzie była zadowolona, nie muszą o tym wszyscy wiedzieć. Chodzi o to 
żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Czasami dostaję po głowie, bo nie umiem prosić, bo jestem 
za skromna i powinnam nauczyć się prosić, ale to chyba taka moja wada. Mamy teraz ciężki 
czas pandemii i nie wszystkie plany nam wyjdą ale pracy mamy na ten rok trochę i efekty na 
pewno będą widoczne.  Oczywiście zachęcam mieszkańców do pomocy w działaniach, bo pra-
cujemy na swoją wieś i jej wizerunek, a przecież każdy by chciał żeby było jak najładniej-  mó-
wi Elżbieta Białosiewicz.

DARIUSZ OLSZAK
został sołtysem Osieka w 2019 roku. Jest emerytowanym poli-

cjantem, mieszka z żoną Iwoną i dwoma synami Patrykiem- 22 
lata i Bartoszem- 16 lat. Jego pasją jest zespół Depeche Mo-

de, którego jest fanem od wielu lat.  Mieszkańcami Osieka 
są od 2013 roku. 

- Jest to stosunkowo krótko, ale myślę, że mieszkańcy sołe-
ctwa mi zaufali. Wiele lat pracowałem w Komendzie Powiatowej 

Policji  w Lubinie i może to był jeden z powodów wyboru mojej oso-
by na sołtysa. Poza tym jestem człowiekiem , która podejmując się 

sprawowania funkcji sołtysa chce ją wykonywać jak najlepiej. A to miesz-
kańcy dokonują ostatecznej oceny.

Dariusz Olszak jest jednym z sołtysów nagrodzonych wizytą studyjną w Brukseli, w konkursie na wi-
zję sołectwa oczami sołtysa. Konkurs był organizowanym przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji 
Europejskiej we Wrocławiu. Sołtys dumny jest również ze swoich synów, którzy biorąc udział w  Kon-
kursie Historycznym organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin w 2019 roku, jako drużyna 
zdobyli pierwsze miejsce.  Osiek jest największym sołectwem w Gminie Lubin liczy 1954 mieszkańców. 

- Jak się zarządza wioską? Ciężko troszeczkę, bo jest to duża miejscowość. Trudno dotrzeć do 
wszystkich ludzi, mamy uruchomioną stronę na Facebooku - Sołectwo Osiek. Dużo informacji prze-
kazujemy właśnie za pośrednictwem internetu. Mam świadomość tego, że część mieszkańców tak 
naprawdę Osiek traktuje jak sypialnię. Praca, dom, codzienne obowiązki. Najlepszy kontakt  posia-
dam z mieszkańcami, którzy od dawna tu mieszkają. To oni bardziej się integrują , jak coś robimy to 
właśnie oni się angażują.  W Osieku funkcjonuje Koło Kobiet Niezależnych „Babeczki” oraz zespół 
wokalny „Osieczanki” , którzy promują i rozsławiają nasz Osiek poza jego granicami. W ramach 
Funduszu Sołeckiego w miarę potrzeb i możliwości doposażamy nasze Koło Kobiet i zespół Osie-
czanki. Niestety w tej chwili wszystko jest zawieszone przez covid. Bardzo brakuje spotkań integra-
cyjnych z mieszkańcami, bo najważniejsi są ludzie. Dzięki takim spotkaniom nawiązują się nowe 
znajomości, przyjaźnie no i można dużo dowiedzieć się o potrzebach mieszkańców. Osobiście wolę 
kontakt osobisty z ludźmi i tego mi brakuje teraz najbardziej- opowiada  Dariusz .

W planach sołtysa jest między innymi kompletnie wyposażony plac zabaw przy świetlicy wiejskiej i  
docelowo przeniesienie  siłowni plenerowej w to samo miejsce. To także rozbudowa istniejącej od nie-
dawna wiaty, bowiem pierwsze imprezy organizowane przez sołtysa pokazały, że taka wiata jest nie-
zbędna. Teraz mając taki obiekt można przenieść w plener różne zabawy i spotkania. Jak tylko skoń-
czy się pandemia ma być ich jak najwięcej.

- Chciałbym żeby ludzie bardziej reagowali na potrzeby miejscowości. Człowiek chce coś zrobić, 
jednak odzew jest mały. Wiadomo ja tylko jestem wykonawcą woli mieszkańców wyrażonej na zebra-
niach i szanuję to bardzo, bo jak się okazuje potrzeb w sołectwie naprawdę jest dużo. Jestem bardzo 
uczulony na dewastacje i tego nie lubię. Kiedy patrzę jak wszystko jest niszczone na przykład przy-
stanki komunikacji zbiorowej, pomalowane znaki, to aż mnie nosi, że niszczy się w sumie nasze 
wspólne dobro. Ja zgłaszam każdą dewastację na policję i chciałbym żeby mieszkańcy też tak robili. 
Osiek będzie kolorowy, czysty i wesoły, ale musimy chcieć tego wszyscy, bo marzenia się spełniają- 
mówi z uśmiechem sołtys Osieka. 

W gminie Lubin jest 31 sołectw, na których czele stoją sołtysi wspierani przez rady sołeckie. Codziennie angażują 
się w życie wsi, pomagają mieszkańcom i dbają o coraz lepsze warunki i  komfort mieszkania na wsi. Do ich 

zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, 
inspirowanie działań o charakterze lokalnym 

TWÓJ SĄSIAD – SOŁTYS 
SOŁTYSI TO SPOŁECZNICY, KTÓRZY POŚWIĘCAJĄ INNYM SWÓJ CZAS I ENERGIĘ.  W POPRZEDNIM NUMERZE RELACJONOWALIŚMY PRZEKAZYWANIE DROBNYCH UPOMINKÓW I ŻYCZEŃ Z OKAZJI 

OBCHODZONEGO 11 MARCA DNIA SOŁTYSA. BARDZO CENIMY ICH TRUDNĄ PRACĘ, DLATEGO TERAZ POWRACAMY  DO REALIZOWANEGO JUŻ W WIADOMOŚCIACH GMINNYCH CYKLU ARTYKUŁÓW.
BĘDZIEMY  W PRZEDSTAWIAĆ WSZYSTKICH SOŁTYSÓW KADENCJI 2019-2023.

SOŁTYS 
CHRÓSTNIKA

SOŁTYS 
OSIEKA

Sołtys organizuje liczne spotkania i zabawy 
dla dorosłych i najmłodszych.

Bal karnawałowy dla najmłodszych 
w Osieku - 2020 rok.



¹³ROLNICTWO

W tym roku nastąpiły bardzo ważne zmiany w zasadach składania przez rolników 
wniosków o płatności obszarowe w 2021 r. Rolnicy nie składają już oświadczeń 
o braku zmian we wnioskach. Konieczne jest natomiast wypełnienie wniosków 
o płatności bezpośrednie za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a więc drogą elektro-
niczną.

Ponadto, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że nie 
będą już dostarczane drogą pocztową do rolników spersonalizowane wnioski, co 
miało miejsce jeszcze w latach poprzednich.

W celu usprawnienia procesu naboru wniosków ARiMR oraz organizacje rolni-
cze, takie jak chociażby Dolnośląska Izba Rolnicza, chętnie świadczą zainteresowa-
nym rolnikom swoją merytoryczną pomoc.  

Płatności obszarowe 
dla rolników – ważne 
zmiany we wnioskach 

Młodzi rolnicy, którzy chcą 
rozwijać swoje gospodarstwo, 
mogą starać się o dofinansowanie. 
Kwota jest niebagatelna  – to 150 
tys. zł. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski do 29 maja. 
W ubiegłym roku młodzi rolnicy 
złożyli ich ponad 5 tysięcy.

To już siódmy nabór wnio-
sków w ramach operacji typu 
„Premie dla młodych rolni-
ków”. Wsparcie to jest za-
chętą dla młodego pokolenia 
do rozwijania rolniczego bi-
znesu – nie tylko pozwala za-
chować opłacalność produk-
cji rolnej, ale przekłada się 
również (w dłuższej perspek-
tywie czasowej) na jej zwięk-
szenie, stąd rosnąca popu-
larność tego programu. 
W pierwszym roku naboru 
(2015) do ARiMR wpłynęło 
3 313 wniosków o przyzna-
nie pomocy, dwa lata później 
– 4 903, w 2018 r. – 5 411; 
w 2019 r. było ich już ponad 
7 tys. Natomiast w 2020 r., 
mimo pandemii, zdecydowa-
ło się ubiegać o wsparcie po-
nad 5 tys. wnioskodawców.

Wsparcie mogą otrzymać 
osoby, które m.in.:
 w dniu złożenia wniosku 
mają nie więcej niż 40 lat;
 posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe 
(lub uzupełnią je w ciągu 
36 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyzna-
niu pomocy);
 posiadają gospodarstwo 

rolne o powierzchni mini-
mum 1 ha;
 rozpoczęły prowadzenie 
działalności rolniczej 
przed dniem złożenia 
wniosku, lecz nie wcześ-
niej niż 24 miesiące przed 
dniem złożenia wniosku;
 posiadają lub utworzą go-
spodarstwo o wielkości 
ekonomicznej mieszczącej 
się w przedziale od 13 tys. 
do 150 tys. euro;
 przedłożą biznesplan doty-
czący rozwoju gospodar-
stwa.
Premia musi w całości zo-

stać przeznaczona na prowa-
dzenie gospodarstwa lub 
przygotowanie do sprzedaży 
wytwarzanych w nim pro-
duktów rolnych. Minimum 
70% premii należy zainwe-
stować w środki trwałe. 
Środki będą wypłacane 
w dwóch ratach:
 120 tys. zł – na wniosek 
o płatność pierwszej raty 
pomocy, po spełnieniu 
przez młodego rolnika 
określonych warunków;
 30 tys. zł – na wniosek o płat-
ność drugiej raty pomocy, po 
realizacji biznesplanu.

 Wnioski przyjmują od-
działy regionalne ARiMR. 
Można je składać drogą 
elektroniczną, osobiście 
lub przesłać pocztą. 

RESTRUKTURYZACJA 
MAŁYCH GOSPODARSTW

Od 31 marca do 29 maja 
2021 r. można składać wnio-
ski o wsparcie na „Restruk-
turyzację małych gospo-
darstw”. Pomoc finansowa-
na jest z budżetu PROW 
2014-2020, a tegoroczny na-
bór jest dziewiątym z kolei.

O wsparcie finansowe mo-
że starać się rolnik posiada-
jący gospodarstwo obejmu-
jące co najmniej 1 hektar 
użytków rolnych lub nieru-

chomość służącą do prowa-
dzenia produkcji w zakresie 
działów specjalnych produk-
cji rolnej. Wielkość ekono-
miczna takiego gospodar-
stwa musi być mniejsza niż 
13 tys. euro. 

Wniosek może złożyć oso-
ba zarówno ubezpieczona 
w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. 
Nie ma również zakazu jed-
noczesnego prowadzenia 
działalności gospodarczej 
lub pracy na etacie. Pod jed-
nym warunkiem – dochód 
lub przychód z działalności 
rolniczej musi stanowić co 
najmniej 25 proc. całości do-
chodów lub przychodów. 

O pomoc nie mogą ubie-
gać się osoby, którym wypła-

cono pomoc finansową z na-
stępujących programów 
wsparcia: „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom”, „Moder-
nizacja gospodarstw rol-
nych”, „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolni-
czej”, „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętych 
PROW 2007-2013, a także 
„Modernizacja gospodarstw 
rolnych”; „Premia na rozpo-
częcie działalności pozarol-
niczej”, „Premie dla mło-
dych rolników” w ramach 
PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje 
się na rozwój swojego małe-
go gospodarstwa, może uzy-
skać na ten cel 60 tys. zł bez-
zwrotnej premii. Jest ona wy-

płacana w dwóch ratach: 
 80 proc. (48 tys. zł) – po 
spełnieniu warunków 
określonych w decyzji 
o przyznaniu pomocy; 
 20 proc. (12 tys. zł) – po 
prawidłowej realizacji bi-
znesplanu.  

Wsparcie można przezna-
czyć wyłącznie na działal-
ność rolniczą lub przygoto-
wanie do sprzedaży produk-
tów rolnych wytworzonych 
w gospodarstwie. Co naj-
mniej 80 proc. otrzymanej 
premii należy wydać na in-
westycje w środki trwałe. Ich 
katalog jest szeroki. Obej-
muje m.in. budowę, przebu-
dowę, remont budynków lub 
budowli; nabycie nowych 
maszyn, urządzeń oraz wy-
posażenia. Premię można 
zainwestować w zakup grun-
tów, stada podstawowego 
zwierząt, czy zakładanie sa-
dów i plantacji wieloletnich 
gatunków użytkowanych 
efektywnie dłużej niż 5 lat.

Pomoc może być przyzna-
na tylko raz w czasie realiza-
cji PROW 2014-2020. 
W przypadku małżonków 
może ją otrzymać tylko jedno 
z nich, niezależnie od tego, 
czy prowadzą wspólne, czy 
odrębne gospodarstwa. 

Wnioski o przyznanie po-
mocy należy składać do od-
działu regionalnego Agencji 
właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodar-
stwa. Można to zrobić osobi-
ście, przesyłką rejestrowaną, 
nadaną w placówce Poczty 
Polskiej lub elektronicznie 
za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP.

 Do 29 maja młodzi rolnicy mogą ubiegać  się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł Do tego samego dnia 
trwa nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.
Oba te nabory są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.  

PIENIĄDZE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW 
I NA MAŁE GOSPODARSTWA 



¹⁴ STRONA SENIORA

Projekt Akademia Se-
nioralna Gminy Lubin 
rozpoczął się w tym roku 
15 marca zajęciami z ję-
zyka angielskiego. 
W marcu udało się  jesz-
cze zrealizować zajęcia 
stacjonarnie na basenie 
oraz nordic walking 
w Oborze. Niestety z po-
wodu pandemii CO-
VID-19 Ośrodek Kultu-
ry Gminy Lubin musiał 
zawiesić te zajęcia, co 
nie znaczy jednak, że nic 
się nie dzieje w projek-
cie.

Innowacyjnym pomy-
słem na kontynuowanie 

pracy z naszymi seniora-
mi jest łączenie się z ni-
mi za pomocą platformy 
internetowej ZOOM, 
dzięki której seniorzy 
mają możliwość aktyw-

nego uczestniczenia 
w proponowanych przez 
OKGL zajęciach. W tym 
roku z nauki języka an-
gielskiego seniorzy ko-
rzystają aż dwa razy 

w tygodniu, oprócz tego 
prowadzone są  zajęcia 
z nauki języka francu-
skiego, obsługi smartfo-
na  i nowego projektu ja-
kim są warsztaty rozwo-

ju. Są to zajęcia mające 
na celu wzmocnienie 
pracy mózgu, rozwijanie 
swoich pasji i zaintere-
sowań, kreatywnego 
myślenia oraz diety 

wzmacniającej pamięć.
Deklarację uczestni-

ctwa w Akademii Senio-
ralnej Gminy Lubin na-
leży dostarczyć lub prze-
słać na maila: akademia 
senioralna@okgminalu-
bin.pl. Szczegóły na 
stronie www.okgminalu-
bin.pl 

DO PROJEKTU ZAPISAŁO SIĘ W TYM ROKU 150 OSÓB.

Akademia Senioralna Gminy Lubin 

W marcu udało się jeszcze zorganizować 
wspólne zajęcia. 

Teraz trwają 
spotkania online. Przypominamy, że 

w każdym momencie 
seniorzy mogą dołączyć 
do zajęć. Dzięki temu, że 
zajęcia odbywają się online 
nie ma ograniczeń co do 
ilości osób. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań prowadzony przez Główny 
Urząd Statystyczny. Udział w nim jest 
obowiązkowy, obowiązkową formą jest 
samospis internetowy. 

Metoda uzupełniająca to 
spis przez telefon lub przy po-
mocy rachmistrza spisowego. 
Każdy z obywateli musi ze-
zwolić na udostępnienie czę-
ści swoich danych osobo-
wych. Problem w tym, że chęć 
na ich pozyskanie mają także 
osoby działające niezgodnie 
z prawem. 

W pierwszej fazie spisu po-
wszechnego, seniorzy są 
szczególnie narażeni na oszu-
stwa poprzez fałszywe strony 
internetowe „umożliwiające” 
udział w spisie. Należy uwa-
żać na wszystkie komunikaty 

przychodzące z niesprawdzo-
nych źródeł, a wśród nich 
m.in.: e-maile, SMS-y, media 
społecznościowe czy komuni-
katory. Pod żadnym pozorem 
nie powinno się klikać w linki 
zewnętrzne zawarte w podej-
rzanych wiadomościach, po-
nieważ mogą one prowadzić 
do stron czy aplikacji, które 
bez problemu przechwycą na-
sze dane. Do systemu należy 
logować się wyłącznie po-
przez  www.spis.gov.pl

W drugim etapie może 
dzwonić bezpośrednio rach-
mistrz z GUS-u. Oszuści mo-
gą wyłudzać dane  lub nama-

wiać do kliknięcia w podejrza-
ne linki lub instalacji specjal-
nych aplikacji.  Trzeba wów-
czas zweryfikować  rachmi-
strza, czyli poprosić o jego 
imię, nazwisko i numer legity-
macji. 

Rachmistrzowie mogą od-
wiedzać ludzi także w do-
mach. Nie mogą jednak  robić 
zdjęć naszym dowodom oso-
bistym w celu weryfikacji, pro-
sić o opłatę za udział w spisie 
czy proponować do zalogowa-

nia się na ich urządzeniu do 
systemu spisowego poprzez 
bank. Podobnie, jak w przy-
padku oszustw przez telefon, 
przed podaniem danych każ-
dego rachmistrza należy zwe-
ryfikować .

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora ostrzega przed nieetycznymi praktykami 
i przedstawia kolejne metody oszustw. 

OSZUSTWA PRZEZ SPIS POWSZECHNY 
- STOP MANIPULACJI  

NA STRONIE WWW.SPIS.GOV.PL W ZAKŁADCE 
„SPRAWDŹ RACHMISTRZA”  NALEŻY ZWERYFI-
KOWAĆ DANE RACHMISTRZA. MOŻNA TO TAKŻE 
ZROBIĆ DZWONIĄC NA INFOLINIĘ SPISOWĄ 
22 279 99 99. NALEŻY TO ZROBIĆ PRZED 
UDZIELENIEM JAKICHKOLWIEK INFORMACJI.



¹⁵SPORT

Miał 14 lat kiedy uznał, że piłka 
nożna, którą trenował od lat 
w Zagłębiu Lubin nie sprawia mu 
już takiej frajdy jak wcześniej. Ze 
sportem rozstawać się jednak nie 
chciał i po rozmowach z tatą wybrał 
boks. Dlaczego boks?

- Bo tato myślał, że już po 
pierwszych treningach zre-
zygnuję i wrócę z większym 
zapałem do piłki nożnej – 
wspomina ze śmiechem 
Konrad. – Tymczasem wy-
szło na odwrót. Byłem nie-
śmiały a boks wpłynął na mo-
ją pewność siebie, zmotywo-
wał mnie. Okazało się, że to 
sport dla ludzi myślących. 
Trzeba wypracować dobrą 
technikę, na bieżąco analizo-
wać walkę i planować kolejne 
ruchy. Ci co są tylko silni 
i atakują za podwójną gardą,  
w dłuższej perspektywie 
wielkich sukcesów nie osiąg-
ną. Nie mięśnie a umysł się 
liczy.

Konrad Czajkowski  trenu-
je od siedmiu lat w Miejskim 
Klubie Bokserskim Energe-
tyka w Lubinie. Pierwszą 
ważną walkę stoczył na tur-
nieju w Oławie, w kategorii 
koguciej. Zwyciężył na punk-
ty i to dało mu dużą motywa-
cję do dalszej pracy. 

Ćwiczy codziennie pod 
okiem trenera Roberta Mile-
wicza, także teraz w okresie 

pandemii, ma bowiem licen-
cję sportową. Słucha także 
rad trenera Włodzimierza 
Zgierskiego, Wojciecha Mi-
siaka i Arka Lewandowskie-
go z Chojnowa, co jest oka-
zją do dodatkowych dobrych 
sparingów. O powrocie do 
piłki nożnej już nie myśli, 
choć czasem wspólnie ze 

znajomymi pobiega za piłką 
na boisku, ale już tylko dla 
przyjemności.

Ostatnio zdobył pierwsze 
miejsce w  75. Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska 
w Boksie. To był już trzeci ty-

tuł w tych zawodach.  Teraz 
po wygranych zawodach 
pracuje nad siłą, wytrzyma-
łością, potem będzie treno-
wał tarczę, siłę dynamiczną 
a przed kolejnymi zawodami 
popracuje mocniej nad szyb-

kością i elementami, które 
mają być wykorzystane pod-
czas walki.

Oprócz sportu Konrada 
pochłaniają także studia. 
Wybrał dietetykę w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Legnicy. Studiuje 
dziennie, teraz jak wszyscy  

w sposób zdalny.  Dietety-
ka ma bezpośredni zwią-
zek z boksem, bowiem 
często się zdarza, że 
przed walką trzeba 
gwałtownie zrzucić kilo-

gramy.   Jakie ma plany 
i marzenia?
- Boks zawodowy. Wiem, 

że to wszystko zależy ode 
mnie i ciężko na to pracuje. 
Moje nazwisko powoli jest 
rozpoznawalne w sporcie 
amatorskim ale marzę o za-
wodowstwie. W listopadzie 
rozegrane zostaną Mistrzo-
stwa Polski i moim celem jest 
złoty medal, który dużo by 
w tym pomógł. Wiem, że to 
wysokie aspiracje, ale mam 
odpowiednie możliwości, za-
pał i ciągle się rozwijam. 

Wbrew pozorom zamiast po-
chlebstw wolę krytykę, bo ta 
konstruktywna bardzo mnie 
motywuje – mówi Konrad 
Czajkowski.

Konrad ma 21 lat, waży 57 
kg walczy najczęściej w kate-
gorii piórkowej. Wolny czas 
najchętniej spędzałby na ak-
tywnej turystyce górskiej. Od 
urodzenia mieszka w Składo-
wicach. Teraz w czasie pande-
mii, podczas zdalnej nauki to-
warzyszy mu: Mela- uroczy 
francuski buldog, Kama – 
jeszcze słodsza kundelka oraz 
Buli – piękny bernardyn.  

Konrad Czajkowski ze Składowic zdobył pierwsze miejsce na 75. Mistrzostwach Dolnego Śląska w Boksie.  Gratulujemy!

WYGRYWA SIĘ TECHNIKĄ 
I SIŁĄ UMYSŁU 

DOTYCHCZASOWE 
BOKSERSKIE 
OSIĄGNIĘCIA 
KONRADA 
CZAJKOWSKIEGO 
  2021 - Mistrz Dolnego 

Śląska
  2020 - Mistrz Dolnego 

Śląska , brąz Mistrzostw 
Polski Seniorów
  2019 - brąz Mistrzostw 

Dolnego Śląska 
  2018 - srebro Mistrzostw 

Dolnego Śląska 
  2017 - 3 miejsce na 

Pucharze Polski, srebro 
Mistrzostw Dolnego Śląska
  2016 - brąz Mistrzostw 

Polski, Mistrz Dolnego 
Śląska 
  2015 - srebro Mistrzostw 

Dolnego Śląska  

Padły cztery gole - sprawiedli-
wy remis w derbach gminy Lu-
bin

Po ponad miesięcznej prze-
rwie piłkarze niższych lig 
z ogromną chęcią wrócili do ry-
walizacji na zielone murawy. 25 
kwietnia byliśmy w Raszówce 
świadkami bardzo emocjonują-
cych derbów naszej gminy. 

Spotkanie sąsiadów z tabeli by-
ło od pierwszych minut bardzo za-
cięte. Pierwsi nerwy poskromili 
gospodarze i to oni zdobyli bram-
kę po strzale Łukasza Rudnickie-
go z rzutu karnego w 31. minucie. 
Gdy wydawało się, że wynik do 
końca I połowy nie ulegnie zmia-
nie w 43. minucie Adam Margol 
(Huzar) popisał się świetnym ude-
rzeniem z ostrego kąta. 

Po zmianie stron goście pod-
kręcili tempo swoich akcji i na 
efekty nie trzeba było długo cze-

kać. W 54. min Piotr Polański 
strzelił kontaktowego gola, a w 63. 
min Michał Lewicki po rzucie kar-
nym wyrównał stan rywalizacji. 
Do zakończenia meczu obie dru-
żyny miały jeszcze okazje na zdo-
bycie zwycięskiego gola, lecz stan 
meczu nie uległ zmianie.

Najlepszymi zawodnikami 
meczu wybrano Damiana 
Stankiewicza (Victoria) i Boh-
dana Turhelie (Huzar). Na-
grody i wyróżnienia w imieniu 
wójta gminy Lubin wręczali 
radni Marcin Nyklewicz i Je-
rzy Tadla. 

Huzar Raszówka - Victoria Niemstów 2:2 (2:0)  
POZOSTAŁE MECZE 
NASZYCH DRUŻYN:
  Iskra Księginice 

– Grom Gromadzyń-
Wielowieś  12:0
  Fortuna Obora

– Sparta Przedmoście  0:3
  Unia Szklary Górne 

- LZS Ostaszów  5:1
  Korona Czernina 

– KS Kłopotów-Osiek  3:1
  Orzeł Mikołajowice 

– Unia Miłoradzice  1:3 
  LZS Komorniki 

– Iskra II Księginice  1:8
  Huzar Raszówka 

– Victoria Niemstów  2:2 
  Platan Siedlce -  pauza



¹⁶ ROZRYWKA
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Hasło krzyżówki z numeru 3/2021 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Wiosna idzie”. Nagrodę otrzymuje Renata Piotrowska z Gogołowic. 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 15 maja 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. 

Kupiłem córce kamerkę internetową. 
Plus taki, że połowę pokoju ma teraz 
posprzątaną...

***
Dwie blondynki w sklepie rozglądają się 
za ciuchami. Podchodzi ekspedientka:
- W czym mogę pomóc?
- Szukam ciekawej sukienki na lato.
- Jakie ma pani wymiary?
- 170 cm, 50 kg, 90/60/90...
Na to koleżanka:
- No co ty Gośka?! Nie jesteś na 
Gadu-Gadu!

***
Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
-Co to jest?
-Szkielet.
-Czego?
-Zwierzęcia.
-Ale jakiego?
-Nieżywego!

***
Nauczycielka w szkole sprawdza 
zadanie domowe, i widzi , że Jagoda 
nie zrobiła i pyta się : 
- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje ???

Jagoda mówi 
- Po obiedzie. 
Nauczycielka :
- To czemu nie masz tego zadania 
zrobionego???
a Jagoda :
- Bo jestem na diecie

***
Znani z głupich żartów studenci 
spotkali na drodze chłopa, który 
prowadził na targ wieprzka. 
- To wasz synek? - zażartował jeden 
ze studentów. 

- Nie - odpowiada chłop - To jeden 
z tych studentów, co się w wielkiej 
szkole uczą. Dali mi go na 
wychowanie.

***
Richard do Alojza: 
- Pieronie, Alojz, ale źle wyglądasz! 
- Nie dziwota, jak człowiek musi przy 
monterach harować od rana do 
wieczora. 
- A długo to tam już robisz? 
- Po niedzieli mam zacząć.

***
Masztalski na budowie domu 
mieszkalnego woła do majstra: 
- Panie majster!... Łopata mi się 
złamała!... 
- Smol łopatę! - odpowiada majster. - 
Oprzyj się o beczkę

***
Konduktor w pociągu pyta się 
podróżującej z psem blondynki:
- Czy pani zapłaciła za tego psa?
- Ależ skąd! Dostałam go na 
urodziny!
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

POZIOMO:
9. Realizowanie zachcianek; 12. Pozycja Jogi; 14. Stos w nieładzie; 16. Składnik czegoś; 19. Do naciągania 
płótna; 20. Wyrasta z torebki; 22. Rzadkie imię żeńskie; 23. Meldunek; 25. Fakty; 26. Ostatni dowódca 
powstania w Getcie Warszawskim; 27. Umowa międzynarodowa; 28. Dźwięk; 29. Materiał na robocze 
ubranie; 32. Sklep samoobsługowy; 34. Dowcipniś; 36. Na świece; 38. Dawniej Abisynia; 42. Nap. … 
Zaporoska; 43. Gaza introligatorska; 44. Odmineralizowanie; 46. Rozchodzi się szybko;  48. Uszczelniacz szyb; 
49. Słynny niemiecki geograf; 50. Dawniej Tokio; 51. „Torba” ministra; 53. Trauma; 54. Gliniany flet;  
55. Prawy dopływ Rodanu;  56. Pastuch z USA;  58. Gorący z ziół; 60. Niejeden w kopie; 61. Do przewożenia 
ckm w Armii Czerwonej; 63. … Rzemiosł Różnych; 65. Róża chińska; 69. Zielnik; 71. Wyspa Kirke; 
72. Wodospad na granicy USA i Kanady; 74. Gwar, hałas; 75. Pasuje do śruby;  76. Bezkompromisowość.

PIONOWO:
1. Mieszkanka kraju depresji; 2. Materiał opatrunkowy; 3.Włoski klub piłkarski; 4. Amerykańska terenówka; 
5. Stopień oficerski; 6. Niejedna w książce; 7. Kolega, towarzysz; 8. Imię Okudżawy; 9. Rozkład, rozpad; 
10. Uogólnianie; 11. Gra podwójna; 13. Pożarna lub miejska; 15. Zbiory polskie;  17. Spowalnia neutrony; 
18. Afrykańska rzeka;  19. Odpady z gorzelni; 20. Nie pozwalam; 21. Niebieski glon; 24. Rozbiera się na scenie; 
27. Wodna roślina; 30. Czerwonoskóry; 31. Fidel z Kuby; 32. Bogini Księżyca; 33. Mała rzecz; 35. Element 
dodany do całości; 37. Hrabstwo w Anglii; 39. Zarodniki grzybów. 40. Robotnik a hacjendzie; 41. Poczwarka 
z otoczką; 45. Nietypowość; 47. Medyk; 52. Odgłos lekkiego wietrzyku;  57. Theda… gwiazda kina niemego; 
59. Pieśń pochwalna;  62. Element judo; 64. Zaczep; 66. 1 lub 0; 67. Idzie po winie; 68. Owocowy las; 
70. Kłoda lub zabawa taneczna; 73. Np. żółw; 

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


