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Z zadumą, szacunkiem ale także z uśmiechem i gromkim śpiewem obchodzono 11 listopada,
czyli 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
W SZKLARACH GÓRNYCH

Z inicjatywy wójta Tadeusza
Kielana radni podjęli decyzję
w sprawie obniżenia ceny usług
opiekuńczych świadczonych
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Po wejściu
w życie nowej uchwały koszty
realizacji usług pozostaną na
dotychczasowym poziomie,
natomiast zmniejszy się
odpłatność ponoszona przez
podopiecznych.
Str. 5

RAZEM
DLA RODZINY

Przedstawiciele samorządów,
organizacji pozarządowych,
dyrektorzy szkół i pedagodzy
z zagłębia miedziowego
spotkali się w Legnicy na
II Konferencji „Razem dla
rodziny – rekomendowane
programy profilaktyczne
i działania pomocowe na
rzecz mieszkańców zagłębia
miedziowego”.
Str. 10

W Szklarach Górnych, gdzie trzy lata temu uroczyście odsłonięto obelisk poświęcony
pamięci Józefa Piłsudskiego, organizowane były gminne obchody, w których udział wzięli
przedstawiciele wszystkich sołectw, w sumie kilkaset osób. Marszałka, w którego rolę wcielił
się wójt Tadeusz Kielan, witał historyczny korowód.
Str. 8-9

ZJAZD
GMINNEGO
ZWIĄZKU OSP

Medale

od Prezydenta RP

Dziewięciu parom małżeńskim z gminy Lubin, które
mogą się poszczycić co najmniej 50-letnim formalnym
związkiem, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
przyznał w tym roku Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Gratulacje z tego tytułu składał jubilatom
wójt i przewodniczący Rady Gminy, podczas specjalnej
uroczystości.
Str. 7

Sprawozdanie z 5–letniej
działalności, wybór nowych
władz, wyróżnienia oraz wiele
słów gratulacji - na Zjeździe
Oddziału Gminnego spotkali się
delegaci z wszystkich, dziewięciu
jednostek OSP gminy Lubin.
Wybrano także delegatów,
którzy będą reprezentować
gminę na zjeździe powiatowym,
który zaplanowano na połowę
grudnia.
Str. 12
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AKTUALNOŚCI
PRZYSŁOWIA
NA GRUDZIEŃ
Gdy zamarznie pierwszego
grudnia, wyschnie niejedna
studnia ,gdy pierwszego pogoda
służy to wczesną wiosnę
i pogodną wróży.
**
Grudzień jak łagodny wszędzie
cała zima dzieckiem będzie.
Kiedy grzmi na lód, będzie głód.
***
Po suchym grudniu sucha
wiosna bywa i pogoda we żniwa.
***
Gdyby kiedy w grudniu
grzmiało, wiatrów byłoby
niemało.
***
W zimie odkryte ucho, to w lecie
sucho.
***
Mroźny grudzień, wiele śniegu,
żyzny roczek będzie w biegu.
***
Taką pogodę Nowy Rok
przynosi, jaka na Jana od
Krzyża się głosi.
***
Co zima przychłodzi, lato
wynagrodzi.
***
Jak w zimie piecze, to w lecie
ciecze.
***
Pogoda na Urbana, to wielka
wygrana.
***
Na świętego Dominika wszędzie
śpiew ptactwa zanika.
***
Gdy Makary pogodny, cały
styczeń chłodny.
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WSPARCIE FINANSOWE

DLA OFIAR WYBUCHU GAZU W ŚCINAWIE
Na wniosek wójta
Rada Gminy
Lubin podjęła
na sesji uchwałę
o przekazaniu gminie
Ścinawa 20 tysięcy
złotych na pomoc
ofiarom wybuchu
gazu i związanej
z tym katastrofy
budowlanej. Radni
zaapelowali też
do mieszkańców
o materialne
i finansowe wsparcie
naszych sąsiadów.

10 listopada 2021 roku, przed
godziną 21:00 w Ścinawie przy ul.
1 Maja 26, w wyniku potężnej eksplozji gazu, doszło do zniszczenia
budynku mieszkalnego. Kilka osób
zostało hospitalizowanych, stan
trzech z nich określono jako ciężki,
do dziś zmarły już dwie poszkodowane osoby. Kilka rodzin straciło
dom i dorobek całego życia.
Gmina Lubin przekaże 20 tysięcy złotych w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na usuwanie
skutków materialnych i społecznych tej tragedii.
- Poszkodowane rodziny są objęte pomocą lokalnych władz, jednak jako samorządowcy wiemy,
jak ważna jest w takich chwilach
solidarność i wsparcie. Przekazujemy słowa współczucia, troski
i pomoc finansową – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.
Radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie przekazania
dotacji.

- Apelujemy jednocześnie
do mieszkańców gminy
Lubin o darowizny na rzecz
osób poszkodowanych –
mówi Norbert Grabowski,
przewodniczący Rady Gminy.
- Apelujemy jednocześnie do
mieszkańców gminy Lubin o darowizny na rzecz osób poszkodowanych – mówi Norbert Grabowski,
przewodniczący Rady Gminy.
Zbiórkę rzeczową koordynują pracownicy socjalni Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie, którzy udzielają informacji
pod numerem telefonu 76 84 12 652.

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA
AKTYWNIE DLA GMINY ŚCINAWA W BGŻ BNP PARIBAS S.A., NR KONTA
BANKOWEGO: 36 1600 1462 1833 5242 8000 0001. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISYWAĆ „ZBIÓRKA NA RZECZ RODZIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU WYBUCHU GAZU W ŚCINAWIE”.

W poszukiwaniu szczęścia
– kampania edukacyjna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
przystąpiła do 20. edycji
kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2021 pod
hasłem „W poszukiwaniu
szczęścia”. Kampania została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu
dzieci i młodzieży oraz
ich rodziców w trudnych
czasach izolacji społecznej.
Zgodnie z rekomendacjami psychologów i pedagogów, którzy przygotowali materiały edukacyjne,

kampania skupia się na budowaniu kompetencji radzenia sobie z problemami
oraz wspiera umiejętności
dotyczące wyzwalania pozytywnych emocji. Szkoły
z terenu gminy Lubin od
kilku lat biorą udział
w kampanii, więc po raz
kolejny przekazano im materiały profilaktyczne ułatwiające organizację zajęć.
Do szkól z terenu gminy
Lubin zostały przekazane
materiały przeznaczone do
przeprowadzenia zajęć dla
uczniów w klasach I-III –
„Wyspa szczęścia” oraz

„Uczucia i emocje”, dla
uczniów klas IV-VI – „Droga do celu ” oraz „Rodzinne więzi”, dla uczniów klas
VII-VIII – „Znam swoją
wartość” i „Uczę się myśleć pozytywnie”, ulotki
dla rodziców: „Jak pomagać? Jak rozmawiać?”,
a także ulotki „Szczęśliwe
chwile, szczęśliwy dzień,
szczęśliwe życie” do przeprowadzenia konkursu
plastyczno - literackiego
we wszystkich klasach. Ponadto plakaty promujące
kampanie oraz scenariusz
zajęć dla nauczycieli.

AKTUALNOŚCI
Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów przekazał na ręce Bartosza Chojnackiego,
zastępcy wójta gminy Lubin symboliczny czek na kwotę 11 mln 100 tysięcy złotych.

POLSKI ŁAD – GMINA LUBIN
OTRZYMAŁA PONAD 11 MILIONÓW
Gmina otrzyma pieniądze na trzy
wnioski złożone w ramach rządowego
programu Polski Ład. Na terenie gminy
Lubin zainwestowanych zostanie
dodatkowo ponad 30 milionów
złotych - to pieniądze z Polskiego
Ładu , które otrzymał powiat lubiński
i województwo dolnośląskie na
remonty i budowę dróg.
– Polski Ład to prawie 24
miliardy złotych w skali kraju na inwestycje w samorządach. W rejonie legnicko-jeleniogórskim samorządy pozyskały prawie 700 milionów
złotych, dla całego Dolnego
Śląska jest to 1,6 miliarda
złotych – wylicza minister
Krzysztof Kubów.– Bardzo
duża część tych środków trafi do zagłębia miedziowego.
Cieszę się, że samorządy
z tego regionu złożyły bardzo dobre wnioski i w związku z tym otrzymały wsparcie
wielu planowanych zadań.
Gmina Lubin złożyła trzy,
czyli maksymalną ilość
wniosków. Wszystkie zostały
rozpatrzone pozytywnie.
- Ubiegaliśmy się o dofinansowanie na moderniza-

cję oczyszczalni ścieków
w Oborze, przebudowę
gminnych dróg wewnętrznych oraz budowę obiektu
w Chróstniku, w którym
znajdzie się żłobek i przedszkole. Otrzymane wsparcie
to duży zastrzyk finansowy,
który gwarantuje dalszy,
szybki rozwój infrastruktury
w gminie – mówi Bartosz
Chojnacki, zastępca wójta
gminy Lubin.
Przypomnijmy, że możliwość pozyskiwania rządowych środków przez samorządy była tematem wspólnego spotkania ministra
Krzysztofa Kubowa i wójta
Tadeusza Kielana z mieszkańcami, które odbyło się
w czerwcu w Pieszkowie.
- Jeszcze nigdy w historii

gmina nie otrzymała jednorazowo tak dużego bezzwrotnego dofinansowania. Dziękuję ministrowi za wsparcie
naszego samorządu - mówi
Tadeusz Kielan, wójt gminy
Lubin, dodając: -Ktoś ostatnio ładnie powiedział, że Polski Ład spełnia marzenia,
pod czym osobiście się podpisuję.
Rządowy fundusz Polski
Ład to Program Inwestycji
Strategicznych , który ma
na celu zwiększenie skali
inwestycji publicznych
przez bezzwrotne dofinan-

Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz
Bartosz Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin.
sowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wysokość bezzwrotnego
dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się
planowana inwestycja. Dofinansowanie wynosi od 80
do 95 proc. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oprócz ponad 11 milionów złotych, które otrzymała
gmina Lubin, na nasz teren
trafią także dodatkowe miliony złotych, o które ubiegał
się Powiat Lubiński i Województwo Dolnośląskie. 5
mln 225 tysięcy przyznano
na kontynuację przebudowy
dróg powiatowych w Czerńcu, Niemstowie i Raszówce.
Kolejnych 25 mln 175 tysięcy przeznaczonych zostało
ona budowę obwodnicy

OPRÓCZ PONAD 11 MILIONÓW ZŁOTYCH, KTÓRE OTRZYMAŁA GMINA LUBIN, NA NASZ TEREN TRAFIĄ TAKŻE DODATKOWE MILIONY ZŁOTYCH, O KTÓRE UBIEGAŁ SIĘ POWIAT LUBIŃSKI I WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

- Jeszcze nigdy w historii
gmina nie otrzymała
jednorazowo tak dużego
bezzwrotnego
dofinansowania. Dziękuję
ministrowi za wsparcie
naszego samorządu - mówi
Tadeusz Kielan, wójt gminy
Lubin
Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr
335.
Gmina przygotowuje już
kolejne wnioski, minister
Kubów zapowiedział bowiem, że na przełomie listopada i grudnia ruszy drugi
nabór do rządowego funduszu Polski Ład.

Gmina Lubin - dobre miejsce do życia
Nasza gmina zajęła szóste miejsce
w rankingu „Gmina dobra do
życia”, badającego jakość życia
polskich gminach, który po raz
pierwszy przygotował serwis
samorządowy Polskiej Agencji
Prasowej.
Ranking powstał w związku
z rosnącym zapotrzebowaniem na
ocenę stanu zaspokojenia potrzeb
człowieka. Wynika to z szybkich

przemian społecznych
zachodzących w Polsce po 1989 r.
i po wejściu Polski do Unii
Europejskiej w 2004 r. Polska
w ostatnich trzech dekadach
znajduje się na ścieżce szybkiego
wzrostu gospodarczego,
stymulującego poprawę
warunków życia.
Prezentowany ranking jest
prawdopodobnie pierwszym tak
wyczerpującym i szczegółowym
terytorialnie ujęciem. Przy jego
opracowaniu wykorzystano zbiór
48 wskaźników, które posłużyły

do konstrukcji wskaźnika
syntetycznego. Brano pod uwagę
m.in. ukształtowanie terenu,
dostępność zieleni,
zanieczyszczenie środowiska,
budżety gmin, wydatki
inwestycyjne gmin,
zwodociągowanie,
bezpieczeństwo drogowe, poziom
edukacji podstawowej
Ponieważ wyniki te są tylko
częściowo porównywalne ze
względu na różną specyfikę gmin,
ranking zestawiono według typów
samorządów. Gmina Lubin

kwalifikowana była w kategoriigminy wiejskie i miejsko-wiejskie
z miastem poniżej 5 tys.
mieszkańców. Pierwsze miejsce
w tej kategorii zajął Kleszczów,
gmina Lubin zdobyła szóstą
pozycję.
Opracowanie wykonał prof. dr
hab. Przemysław Śleszyński
z Instytutu Geografii
i Przestrzennego
Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk, który we
wstępie do opracowania
napisał:

- Ranking
starano się
przygotować
w możliwie szeroki, obiektywny sposób. Niemniej jest on subiektywną propozycją autorską,
a czas i odbiór społeczny pokaże, na ile może stać się trwałym
sposobem oceny jakości życia

w gminach Polski.
Z dokumentem można się zapoznać w wersji PDF na stronie www.
ug.lubin.pl w aktualnościach z 5 listopada.
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INFORMACJE URZĘDOWE

Na 34. sesji obradowali radni gminy Lubin

Kwestie związane ze zmianami
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zdominowały obrady
Rady Gminy Lubin. Radni zdecydowali
m.in. także o przystąpieniu gminy Lubin
do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Na sesji podjęto aż 17 uchwał
dotyczących przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego. Mają one bezpośredni
związek z uchwalonym w tym roku
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubin. W studium wskazano
obszary rozmieszczenia urządzeń

wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł, czyli fotowoltaikę i w związku
z tym dokonywane będą odpowiednie
zmiany w planach zagospodarowania.
Podjęte uchwały dotyczą następujących
miejscowości: Obora, Krzeczyn Wielki,
Krzeczyn Mały, Zimna Woda, Wiercień,
Ustronie, Szklary Górne, Składowice,
Siedlce, Pieszków, Osiek, Niemstów,
Miłoradzice, Księginice, Gorzyca,
Czerniec i Chróstnik.
Rada Gminy podjęła też uchwałę
w sprawie zwiększenia wysokości diet
przysługujących sołtysom. W związku
z tym, że weszła w życie nowa ustawa
regulująca wynagrodzenie pracowników

zajmujących kluczowe stanowiska
w państwie i dotychczasowe przepisy
przestały obowiązywać, rada ustaliła
także wysokość wynagrodzenia wójta.
Jednocześnie dostosowano do
przepisów nowego rozporządzenia
wysokość diet radnych, ustalając przy
tym wartość ich pomniejszeń,
w przypadku nieusprawiedliwionych
nieobecności. Dokonano także
zmian w komisjach rady,
powiększając skład komisji
statutowej o jedna osobę i powołując
do niej Pawła Łukasiewicza.
Rada jednogłośnie zaakceptowała także
inicjatywę wójta by przekazać pomoc

finansową w wysokości 20 tysięcy
złotych gminie Ścinawa
z przeznaczeniem na wsparcie ofiar

Od 8 listopada wydawane są nowe dowody osobiste, które zawierają odciski palców oraz
podpis ich posiadacza. Dzięki temu nowe dokumenty mają być bardziej bezpieczne

NOWE DOWODY OSOBISTE

Z ODCISKAMI PALCÓW
I PODPISEM
Teraz złożenie
wniosku o wydanie
nowego dowodu
wymaga wizyty
w urzędzie. Pierwszy
raz przy złożeniu
wniosku i pobraniu
odcisków palców –
będzie to po jednym
palcu z każdej ręki.
Drugi raz odwiedzimy
urząd przy odbiorze
dokumentu.

Wyjątek stanowi złożenie dokumentu w imieniu dziecka, które nie
ukończyło 12 lat, w tym przypadku
nadal można składać wniosek elektronicznie. Musi to zrobić rodzic
lub opiekun prawny dziecka.
Oprócz dzieci do lat 12, odciski
nie będą pobierane także od osób,
od których ich pobranie jest fizycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli
pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe, na przykład z powodów medycznych, wtedy wydawany będzie dowód osobisty bez odcisków palców, ale ważny
tylko 12 miesięcy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że
odciski palców będą przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Będą automatycznie usuwane z rejestru w momencie odebrania dowodu przez
obywatela lub gdy obywatel nie

NIE WYMAGAJĄ WYMIANY WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE DOWODY OSOBISTE JEŚLI
TYLKO NADAL SĄ WAŻNE.

odebrał dowodu w ciągu 90 dni od
daty jego wydania.
Podpis posiadacza dowodu osobistego jest zamieszczany w warstwie graficznej dokumentu i dotyczy to każdej osoby powyżej 12 roku życia, chyba że ta osoba nie może złożyć podpisu.
Nie wymagają wymiany wszystkie dotychczasowe dowody osobiste jeśli tylko nadal są ważne.
Okres ważności nowych dokumentów wynosi:
10 lat dla osób od 12 roku życia
5 lat dla osób do 12 roku życia

12 miesięcy dla osób, od których
chwilowo nie można pobrać odcisków palców
Dotychczasowe funkcjonalności
dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodu, który wydawany jest od marca 2019
pozostają takie same. Przypomnijmy, że e-dowód umożliwia m.in. logowanie do portali administracji
publicznej i korzystanie z e-usług,
elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek, np. na lotniskach.

wybuchu gazu, który miał miejsce 10
listopada, o czym informowaliśmy 16
listopada.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU
UTRATY DOKUMENTÓW?
Kradzież albo zgubienie dowodu
osobistego, prawa jazdy, paszportu
czy innego dokumentu tożsamości
to bardzo poważny problem,
mogący doprowadzić do szeregu
trudnych do wyjaśnienia sytuacji
związanych z wykorzystaniem
naszych danych do celów
przestępczych. Związek Banków
Polskich przygotował więc
specjalną kampanię informacyjną
Utracone dokumenty należy najpierw
zastrzec w banku – to kilkanaście
tysięcy placówek w całym kraju
(w wielu z nich nie trzeba nawet mieć
konta bankowego).
Poniżej przedstawiamy kolejne
kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie
Dokumenty Zastrzeżone
 Wystarczy zgłosić zastrzeżenie
tylko w jednym banku, a dane
zostaną automatycznie
przekazane do wszystkich
pozostałych uczestników Systemu
Dokumenty Zastrzeżone.
 Najłatwiej to zrobić osobiście
w swoim oddziale bankowym.
Część banków przyjmuje
zastrzeżenia również
telefonicznie, pod numerem +48
828 828 828 (tylko od własnych
klientów, po zdalnej weryfikacji
tożsamości).
 Można skorzystać z konta na
stronie www.bik.pl (tylko pod
warunkiem, że osoba
zastrzegająca miała tam już
wcześniej założone konto
z wykorzystaniem danych
z utraconego dokumentu).
2. Powiadomienie policji – o ile
dokumenty utracono w wyniku
przestępstwa.
3. Zawiadomienie najbliższego
organu gminy lub placówki
konsularnej i wyrobienie nowego
dokumentu
Przypominamy, że utracone
dokumenty tożsamości powinny
w bankach zastrzegać nie tylko osoby,
które mają już konta bankowe, ale
również te, które z usług bankowych
nigdy nie korzystały lub już nie
korzystają.

INFORMACJE URZĘDOWE
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Z inicjatywy wójta Tadeusza Kielana radni podjęli decyzję w sprawie obniżenia ceny usług opiekuńczych
świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

NIŻSZE CENY USŁUG
OPIEKUŃCZYCH W GMINIE LUBIN
Po wejściu
w życie nowej
uchwały koszty
realizacji usług
pozostaną na
dotychczasowym
poziomie,
natomiast
zmniejszy się
odpłatność
ponoszona przez
podopiecznych.

Komu przysługują usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
reguluje ustawa o pomocy
społecznej. Rada Gminy ma
jednak kompetencje, które
pozwalają jej regulować
szczegółowe warunki przyznawania tych usług oraz
wysokość odpłatności i poziom ulg oraz zwolnień
z opłat.
Dotychczas obowiązuje
uchwała Rady Gminy Lubin

z 2017 roku, w której koszt
jednej godziny za usługi
opiekuńcze ustalono na poziomie 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które
aktualnie wynosi 2 800 zł.
Stawka godzinowa wynosi
więc 28 zł i okazało się, że
często przekracza możliwości finansowe ewentualnych
świadczeniobiorców.
To osoby samotne, które
z powodu wieku lub innych
przyczyn wymagają pomocy oraz osoby w rodzinach,
które wymagają pomocy

Gmina
Lubin
bez
azbestu.
Usunięto
kolejnych
125 ton

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Lubin w latach 2020 – 2021”
usunięto 125,27 ton azbestu z 49 nieruchomości.
Wartość zadania wyniosła 96,150,40 zł.
Uchwałą nr 1278/2021 z dnia 29.07.2021 r. Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie
Lubin na ten cel dofinansowanie w wysokości
34.745,00. Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu
to 40% kwalifikowanych środków zadania, pozostała
część finansowana jest z budżetu Gminy Lubin.
Zaangażowanie środków finansowych na to zadanie z
budżetu Gminy Lubin jest dużo większe niż w latach
ubiegłych, gdzie WFOŚiGW dofinansował 85 proc.
wartości zadania.

ale rodzina nie może jej zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują: wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możli-

wości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze to usługi, które
są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
W GOPS zaobserwowano
tendencję do rezygnacji z tej
formy pomocy z powodu wysokich kosztów. Dlatego zdecydowano o zmianie odpłatności, co powinno być korzystniejsze dla większej liczby osób potrzebujących
wsparcia.
19 października Rada
Gminy Lubin przyjęła
uchwałę, zgodnie z którą
koszt jednej godziny usług
opiekuńczych ustalony został w wysokości 2% najniż-

szej emerytury, czyli na dzień
wejścia w życie uchwały
stawka za godzinę usług wynosić będzie 25 zł. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych będzie wynosił 29 zł, czyli 2,3%
najniższej emerytury.
Wysokość odpłatności za
usługi opiekuńcze uzależniona jest od: dochodu osoby
lub rodziny korzystającej
z usług, ilości godzin świadczonych usług oraz wysokości stawki godzinowej.
Usługi opiekuńcze są
przyznawane nieodpłatnie
osobom, których miesięczny
dochód nie przekracza
130% kryterium dochodowego, czyli kwot netto:
w przypadku osoby samotnej, osoby samotnie gospodarującej – 911,30 zł,
(od stycznia 2022 r. będzie
to kwota 1.008,80 zł)

W GOPS ZAOBSERWOWANO TENDENCJĘ DO REZYGNACJI
Z TEJ FORMY POMOCY Z POWODU WYSOKICH KOSZTÓW.
DLATEGO ZDECYDOWANO O ZMIANIE ODPŁATNOŚCI, CO
POWINNO BYĆ KORZYSTNIEJSZE DLA WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA.

w przypadku osoby gospodarującej z rodziną
– 686,40 zł na osobę
w rodzinie,
(od stycznia 2022 r.
– 780,00 zł na osobę
w rodzinie).
W tym roku z pomocy
w formie usług opiekuńczych korzysta w gminie
21 osób, w tym jedna nieodpłatnie. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu i kształtuje się od
15% do 70% stawki godzinowej, aktualnie wynoszącej 28 zł. Średnia odpłatność wynosi więc ok. 6,5 tysiąca zł miesięcznie. Kiedy
wejdzie życie nowa stawka
godzinowa wynosząca 25zł,
koszt zmniejszy się do
ok. 5 300 zł.
Wszystkich zainteresowanych pomocą w formie usług
opiekuńczych, w tym także
rodziny zmagające się
z problemami związanymi
z opieką nad osobą starszą,
chorą, niepełnosprawną zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, przy ul.
Księcia Ludwika I 3.

Dotacje dla młodych
przedsiębiorców z Dolnego Śląska
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki uruchomił projekt
“Dotacje dla Młodych”, którego celem jest wsparcie
młodych przedsiębiorców
z Dolnego Śląska, poprzez
dofinansowanie nawet do 34
tys. zł na założenie działalności gospodarczej dla osób
w wieku 18-29 lat.
Projekt wystartował
w kwietniu 2021 roku i potrwa
do marca 2023 r. Adresowany
jest do osób mieszkających lub
uczących się na terenie Dolnego Śląska. Do projektu mogą
przystąpić osoby spełniające
poniższe kryteria:
po 1 marca 2020 r. utraciły
zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia
rozpoczęcia udziału w projekcie;
nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12
miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;
nie uczestniczą w innych
projektach aktywizacji zawodowej ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego;
nie korzystają równolegle
z innych środków publicznych, w tym instrumentów
wsparcia COVID-19;
W ramach programu można
uzyskać bezwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej, nawet do 34 tysięcy złotych.
Więcej informacji na temat
projektu znajdziecie na stronie
DPiN, pod numerem telefonu
-+48 608 555 058, lub adresem dotacjedlamlodych@
dpin.pl.
Projekt jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020: Oś
priorytetowa: I. Rynek pracy
otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku
pracy.
Koordynator projektu: Dorota Sało; e-mail: dorota.salo@dpin.pl; tel. +48 608 555
058

608 555 058
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W Pieszkowie powstaje wielofunkcyjne boisko i siłownia plenerowa

NOWY TEREN
SPORTOWY W GMINIE
W sąsiedztwie placu zabaw i terenu
rekreacyjnego z wiatą, w Pieszkowie
budowane jest od podstaw nowoczesne
boisko.
Będzie przystosowane do
rozgrywek czterech gier zespołowych i wyposażone
w niezbędną tzw. małą architekturę. Obok boiska powstaje plenerowa siłownia
z pięcioma urządzeniami rekreacyjno-sportowymi. Inwestycja jest warta prawie
500 tysięcy złotych i ma być

oddana do użytku jeszcze
w tym roku.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej i wymiarach
40 x 22 m, co daje powierzchnię 880 m² . Będzie
tam boisko do piłki ręcznej,
koszykówki, siatkówki i kort

do tenisa, także deblowego.
Całość zostanie ogrodzona
panelami systemowymi, będzie także tzw. piłkochwyt
z siatki polipropylenowej.
Przewidziano też elementy
małej architektury, czyli ławki
i kosze na śmieci. Obok boiska wykonana zostanie siłownia plenerowa z następującymi urządzeniami: orbitrek/
biegacz, uchwyty wiszące,
wyciskacz siedzący, wioślarz
oraz wahadło. Zakończenie
inwestycji, która kosztuje dokładnie 463 460,89zł, planowane jest na koniec grudnia.

ROZBUDOWA REMIZY
OSP W ZIMNEJ WODZIE
ZAKOŃCZONA

Cyklostrada Dolnośląska
– ponadregionalna sieć
dróg rowerowych
Przedstawiciele siedmiu samorządów oraz władze Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podpisali
się pod wspólnym porozumieniem, w którym zadeklarowali
szeroką współpracę w sprawie
powstania Cyklostrady Dolnośląskiej. To koncepcja sieci tras
rowerowych, które połączą ze
sobą trzy województwa.
Prace nad koncepcją Cyklostrady Dolnośląskiej trwają już od kilku miesięcy. Docelowo w województwie ma powstać 2 tysiące
200 kilometrów tras dla cyklistów.
We współpracy z siedmioma samorządami wyznaczono pierwszą
z głównych tras – określaną nazwą
„trasa miedziana”. Prowadzi ona
od Przemkowa, przez Chocianów,
gminę Lubin, miasto Lubin, Ścinawę, Wińsko aż do Wąsosza. Ma
mieć 106 kilometrów i połączy trzy
województwa: lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Turystycznie
połączy także Dolinę Baryczy
z Borami Dolnośląskimi.
Przedstawiciele wszystkich samorządów zadeklarowali szeroką
współpracę w sprawie budowy
ścieżek. Ma je poprzedzić porozumienie wstępne, później umowa
o współpracy i na koniec umowa

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zimnej Wodzie został powiększony o nowo
wybudowany segment administracyjno –
socjalny. Inwestycja kosztowała 397.602,68 zł
Łącznie powierzchnia użytkowa
nowej części budynku wynosi 60 m
2. Składają się na nią pomieszczenie kuchenne, biuro, szatnia, dodatkowa łazienka dla niepełnosprawnych oraz korytarze. Wyre-

montowano istniejącą kuchnię, pomieszczenie gdzie znajduje się kocioł gazowy, pomalowano ściany
w pomieszczeniu świetlicy, wyposażono toalety w nową armaturę
sanitarną. Cały obiekt posiada te-

raz nową instalację centralnego
ogrzewania, a wszystkie pomieszczenia włącznie z garażem na wozy
strażackie zostały wyposażone
w grzejniki.
Przebudowano również instalacje zewnętrzne i wewnętrzne kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Ponadto w ramach rozbudowy wymieniono pokrycie dachu nad częścią ze świetlicą. Całość nowo powstałej części budynku okala
utwardzenie z kostki betonowej.

dotacyjna. Urząd Marszałkowski
zadeklarował pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy
i wsparcie organizacyjne, lokalne
samorządy mają się zająć budową
ścieżek.
- Trasa miedziana, która przebiega przez teren naszej gminy będzie wymagała budowy ścieżki łączącej Szklary Górne z Chocianowem oraz nowego odcinka w miejscowości Obora. Musi powstać
także nowy odcinek łączący Lubin
ze Ścinawą. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już przetarg na przygotowanie
dokumentacji remontu tej drogi
i przewiduje ona ścieżkę rowerową
wzdłuż drogi – wyjaśnia Bartosz
Chojnacki, zastępca wójta gminy
Lubin.
Samorząd Województwa liczy,
że planowany rozwój infrastruktury rowerowej ma szansę stać się
impulsem trwałej i masowej
zmiany zachowań komunikacyjnych i transportowych mieszkańców. To także szansa na rozwój
turystyki rowerowej. Realizacja
projektu Cyklostrady przewidziana jest na co najmniej osiem lat
i jest wzorowana na pracach prowadzonych już od kilku lat w województwie zachodniopomorskim.

W imieniu gminy Lubin symboliczne porozumienie
podpisał wicewójt Bartosz Chojnacki.

Z ŻYCIA GMINY
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Nagroda za długoletnie pożycie małżeńskie

MEDALE OD PREZYDENTA RP
Dziewięciu parom małżeńskim
z gminy Lubin, które mogą się
poszczycić co najmniej 50-letnim
formalnym związkiem, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej przyznał
w tym roku Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Gratulacje
z tego tytułu składał jubilatom
wójt i przewodniczący Rady Gminy,
podczas specjalnej uroczystości.
Wzięło w niej udział osiem
z nagrodzonych par i mimo
reżimu sanitarnego związanego z pandemią, który towarzyszył spotkaniu, uroczystość była bardzo serdeczna.
Takie piękne jubileusze pokazują bowiem, że prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa
wszystkie życiowe zakręty,
by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję
i szacunek.

- W tak pięknym dniu
składamy państwu w imieniu
własnym, radnych gminy
Lubin oraz pracowników
Urzędu Gminy w Lubinie z serca płynące
gratulacje i życzenia.
Wasz jubileusz uświadamia nam jak cennym jest to, że dwoje
kochających, wspierających i szanujących się
ludzi, wytrwało w miłości,
pielęgnując ją i troszcząc się

O medal może wnioskować w Urzędzie Gminy najbliższa rodzina
małżeństwa, które przeżyło razem co najmniej 50 lat. Formalny
wniosek trafia za pośrednictwem wojewody do Kancelarii Prezydenta
RP, która po weryfikacji podejmuje decyzję o przyznaniu medalu. Do
jubilatów wysyłany jest wówczas list gratulacyjny od prezydenta,
a kilka tygodni później do urzędu dostarczane są medale. Zwyczajowo,
raz lub dwa razy w roku, organizowane są uroczystości, podczas
których następuje uroczyste wręczenie medali.

o siebie wzajemnie. Państwa
postawa jest godna naśladowania – mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.
Medale, kwiaty i drobne
upominki za długoletnie pożycie, otrzymali w tym roku:
Katarzyna i Roman Gomółka z Księginic, Irena i Broni-

Dzień Pracownika Socjalnego
To święto i okazja do uznania, podziękowania za pracę - trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, zaangażowania nie tylko pracownikom socjalnym ale wszystkim pracownikom
pomocy społecznej.
Pracownik socjalny jest zawsze na
pierwszej linii, a prowadzona przez niego
praca socjalna pomaga w rozwiązywaniu
problemów osób i rodzin, ograniczając
tym samym problemy społeczności lokalnej.
Z okazji tego święta wójt Tadeusz Kielan złożył pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubinie serdeczne podziękowania
i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany
w codzienną pracę.
- Wasz zawód wymaga nie tylko fachowej
wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej
w procesie wspierania osób, które znalazły się
w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność
motywowania osób potrzebujących pomocy do
zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To
pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań – mówi Tadeusz Kielan.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lubinie pracuje 38 osób, w tym dziewięć opiekunek. Z aktualnych danych wynika, że z różnych form socjalnego wsparcia korzysta około
6% mieszkańców gminy Lubin.

Od pracownika socjalnego, jego kwalifikacji,
profesjonalizmu, zaangażowania, poczucia misji, empatii w stosunku do drugiego człowieka,
zależy los wielu osób i ich rodzin.
- Czas pandemii pokazał, że jako grupa zawodowa pracownicy GOPS-u uczą się i przystosowują szybko do zmieniającej się rzeczywistości –
mówi Mariola Jaszczak, dyrektor GOPS w Lubinie. – Ograniczenia związane z pandemią budziły w pracownikach kreatywność i twórcze
myślenie w rozwiązywaniu nowych problemów.
Dbaliśmy skutecznie to, by nie ucierpiała żadna
rodzina, osoba samotna czy dziecko.
Pomoc socjalna to nie tylko pieniądze. Pracownicy socjalni wzmacniając, motywując, budząc poczucie godności, podnoszą samoocenę
i wiarę w siebie. Pomagają więc osobom i rodzinom przywrócić zdolność do prawidłowego pełnienia ról społecznych. Budzą też poczucie mocy sprawczej w życiu, czym realnie wpływają na
jego jakość.

sław Maj z Miroszowic,
Urszula i Władysław Grabiec z Karczowisk, Wanda
i Kazimierz Węgierek ze
Szklar Górnych, Helena i Jan
Hawrysz z Gorzycy, Anna
i Jan Zenker z Osieka, Maria
i Jan Zoń z Siedlec, Maria
i Władysław Mikulscy z Kłopotowa oraz Agnieszka
i Zdzisław Kot z Gogołowic.
- Drodzy jubilaci, przyjmijcie życzenia kolejnych
wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności. Niech
otacza was aura życzliwości,
dobroci i miłości. Idźcie da-

lej przez życie trzymając się
mocno za ręce, zawsze
uśmiechnięci, zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć
– mówił Norbert Grabowski,
przewodniczący Rady Gminy Lubin.
Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę w systemie odznaczeń państwowych dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Taki medal można otrzymać
tylko raz w życiu. Jest
w kształcie stylizowanej,

sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej
gwiazdy z ornamentowanymi promieniami łączącymi
jej ramiona. Na awersie
w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową
emalią umieszczone są dwie
srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie
w środku umieszczony jest
monogram RP, a w otoku
napis: za długoletnie pożycie małżeńskie. Medal zawieszony jest na różowej
wstążce z pionowym białym
paskiem pośrodku.

Poświęcenie krzyża
i ołtarza polowego
Na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie,
podczas mszy świętej okazji
Wszystkich Świętych, dokonano uroczystego poświęcenia nowego krzyża
i ołtarza polowego, które
powstały dzięki dużemu zaangażowaniu rady parafialnej, rad sołeckich i wójta.
- To dla nas doniosłe wydarzenie, że możemy dokonać poświecenia nowego
krzyża i ołtarza polowego.
Szczególne wyrazy podziękowania składamy wójtowi
Tadeuszowi Kielanowi za
szybką decyzję i przekazanie pieniędzy na ten cel –
mówił ksiądz Andrzej Tomaszewski, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Św. Trójcy w Zimnej
Wodzie.
Na rewitalizację tego terenu gmina przeznaczyła
prawie 45 tysięcy złotych.
Powstał nowy ołtarz, zamontowano także krzyż

a teren prowadzący od bramy do ołtarza wyłożono
kostką brukową.
- Dziękuję za zaproszenie
na tę uroczystość. Kiedy tylko mieszkańcy Zimnej Wody zwrócili się do mnie
z wnioskiem o wsparcie,
podjąłem niezwłocznie decyzję o realizacji tej inwestycji. Uważam, że gmina ma
obowiązek dbać o poziom
i jakość życia mieszkańców.
Tak jak konsekwentnie
wspieramy odnowę zabytków na naszym terenie, tak
staramy się dbać o mienie

komunalne, czego przykładem jest ten cmentarz i rewitalizacja jego centralnej
części – mówił wójt Tadeusz
Kielan.
Nowy krzyż, który stanął
na cmentarzu w Zimnej
Wodzie zaprojektował Dominik Poniatowski. Tuż
przy wejściu na cmentarz
jest także od ubiegłego roku
mogiła pod opieką gminy,
która została poświęcona
pamięci wiernych Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
w Osieku, która funkcjonowała w latach 1888-1945.

⁸
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Z zadumą, szacunkiem ale także z uśmiechem i gromkim śpiewem obchodzono 11 listopada, czyli 103. rocznicę odzyskania p

GMINNE OBCHODY ŚWIĘT
W SZKLARACH GÓRNYCH
W Szklarach
Górnych, gdzie trzy
lata temu uroczyście
odsłonięto obelisk
poświęcony pamięci
Józefa Piłsudskiego,
organizowane
były gminne
obchody, w których
udział wzięli
przedstawiciele
wszystkich sołectw,
w sumie kilkaset
osób. Marszałka,
w którego rolę
wcielił się wójt
Tadeusz Kielan,
witał historyczny
korowód.
Gminne uroczystości zainaugurowała msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szkla-

rach Górnych. Oprawę muzyczną zapewnił ceremonii Chór Via
Musica.
Wierni modlili się także w intencji wszystkich osób odpowiedzialnych w gminie Lubin za podejmowanie decyzji mających
wpływ na lokalną wspólnotę. Paweł Kajl, proboszcz parafii podkreślał w homilii, jak ważna jest
praca na rzecz wartości, które
scalają lokalną wspólnotę.

Paweł Kajl, proboszcz parafii podkreślał w homilii, jak
ważna jest praca na rzecz wartości, które scalają lokalną
wspólnotę.
- Mamy szczęście żyć w pokoju
i dobrobycie, który powinna gwarantować sprawiedliwość i mądrość rządzących oraz uczciwość
obywateli. W codzienności budujemy społeczność gminy Lubin,
której fundamentem muszą być
cytowane przez wójta Tadeusza

Kielana słowa z Księgi Mądrości.
Warto sobie zadawać pytania,
wokół jakich wartości powinniśmy się jednoczyć i rozwijać oraz
troszczyć o to co jest nam dane.
Po mszy, w której wzięły udział
także poczty sztandarowej gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, zorganizowano
uroczysty, historyczny korowód.
Jego uczestnicy, z wójtem Tadeuszem Kielanem na czele w roli Józefa Piłsudskiego, przypomnieli
kilka ważnych faktów związanych z powrotem Piłsudzkiego

do Warszawy, po jeg
niu z twierdzy w Ma
Były biało- czerw
plakaty, transparen
z epoki, mnóstwo fl
radości. Zainsceniz
tanie Józefa Piłsudz
mieszkańców przys
Polski oraz przekaz
dzy przez Radę Reg
Dzieci śpiewały g
patriotyczne i w ten
scy uczestnicy obch
pod obelisk poświęc
kowi Józefowi Piłsu
rowód był przygoto
grupę teatralną Zw

BYŁY BIAŁO- CZERWONE KWIATY, PLAKATY, TRANSPAREN
STROJE Z EPOKI, MNÓSTWO FLAG I OKRZYKI RADOŚCI. ZA
ZOWANO POWITANIE JÓZEFA PIŁSUDZKIEGO PRZEZ MIESZ
CÓW PRZYSZŁEJ STOLICY POLSKI ORAZ PRZEKAZANIE MU
DZY PRZEZ RADĘ REGENCYJNĄ.

Przedstawiciele gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej nadali uroczystościom wyjątkową oprawę.

Msza i złożenie wieńców pod pomnikiem w Siedlca
Uroczystą msze świętą
w intencji Ojczyzny odprawiono także w Siedlcach.
Przewodniczący Rady Gminy
Lubin oraz wójt złożyli wieńce pod zbiorową mogiłą upamiętniającą ofiary II wojny
światowej.
Przed przypadającą trzy lata
temu setną rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości, to
właśnie w Siedlcach organizowano gminne uroczystości
z okazji święta 11 listopada. Po

postawieniu obeliska poświęconego Piłsudskiemu w Szklarach
Górnych, listopadowe gminne
obchody odbywają się właśnie
tam, a w Siedlcach uroczyste
świętowanie organizowane jest
z okazji rocznic majowych
i wrześniowych związanych z II
wojną światową. Złożone są
tam bowiem szczątki polskich
żołnierzy poległych w czasie
kampanii wrześniowej.
Proboszcz parafii pw. św.
Michała Archanioła, wraz

z mieszkańcami Siedlec, corocznie organizuje uroczysta
eucharystię z modlitwami w in
tencji Ojczyzny, połączoną ze
złożeniem wieńców pod mogiłą. W uroczystościach tych
wziął udział wójt Tadeusz Kielan i Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy.
- Radujemy się z wolności i pokoju, jesteśmy także dumni z bycia Polakami, choć mamy trudną
historię. Niech słowa z kazań
Piotra Skargi pomagają nam na
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rzez Polskę niepodległości.

TA NIEPODLEGŁOŚCI

go uwolnieagdeburgu.
wone kwiaty,
nty, stroje
lag i okrzyki
zowano powizkiego przez
szłej stolicy
zanie mu włagencyjną.
gromko pieśni
n sposób wszyhodów dotarli
cony marszałudzkiemu. Koowany przez
wykli Ludzie,

zespół Zachęta z Zimnej Wody,
Teatr Wieczorową Porą z Chróstnika oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych.
Pod pomnikiem podkreślano
jak ważne są słowa marszałka,
które wyryto także na tablicy pamiątkowej: „Naród, który traci
pamięć przestaje być narodem –
staje się zbiorem ludzi czasowo
zajmujących dane terytorium”.
- Cieszę się, że tak licznie tu
przybyliśmy by świętować ra-

zem. To jedna
z najważniejszych dat w naszej historii. Cenne jest to, że jest
tu tak dużo dzieci i młodzieży, bo
to gwarancja tego, że kolejne pokolenia będą miały wiedze historyczną, która jest konieczna do
zrozumienia naszej historii– mówił Tadeusz Kielan, wójt gminy
Lubin.- Dziś trudno sobie wyobrazić, że Polski nie było tak wiele
lat na mapie świata. Musimy
o tym jednak pamiętać i żyć oraz

pracować tak, by
nigdy więcej do tego nie

doszło.
W hołdzie wszystkim poległym
za Polskę pod obeliskiem Józefa
Piłsudskiego złożono liczne wieńce
i wiązanki kwiatów. Wyjątkowego
charakteru uroczyści dodała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Lubin oraz obecność tak licznych
pocztów sztandarowych i race dymne odpalone przez strażaków.

Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy obchodów
wspólne śpiewali pieśni
patriotyczne. Wystąpił zespół Lejdis, Siedlecka Nuta,
Chór Via Musica, Zachęta,
Osieczanki oraz uczniowie ze
Szklar Górnych. Była także bardzo smaczna wojskowa grochówka.

NTY,
AINSCENIZKAŃU WŁA-

W organizację obchodów mocno zaangażowali się uczniowie ze Szklar Górnych

ach

n-

-

-

oą

a

co dzień w zasypywaniu podziałów i niezgody w narodzie polskim, bo to gwarantuje dobrobyt
naszej Ojczyzny – mówił ksiądz
proboszcz Tadeusz Żurek.
Wójt dziękował mieszkańcom Siedlec za patriotyczną
postawę i wraz z Norbertem
Grabowskim oddał hołd polskim żołnierzom. Wieńce złożyli także sołtys Stanisław Ryniec wraz z członkami rady sołeckiej oraz przedstawiciele
parafii.

Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Lubin

35 zawodników wzięło udział w
Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar
Wójta Gminy Lubin z okazji Święta
Niepodległości, który odbył się w Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Siedlcach.
Najliczniejszą reprezentację stanowili
zawodnicy z gminy Lubin, ale wystartowali
również szachiści z Lubina, Chocianowa,
Przemkowa i Ścinawy. A oto wyniki w
kolejności od miejsca pierwszego do
trzeciego: Seniorzy Róg Stanisław, Jach
Zbigniew, Nowicki Sławomir; Juniorzy:

Bilicki Paweł, Nowicki Jan, Urbaś Tomasz;
Dziewczęta: Nowicka Julia, Bulak Natalia;
Chłopcy: Janeczek Maksymilian, Stawiski
Łukasz, Stefanowicz Piotr; Seniorki:
Natalia Rogacka
Najlepszym zawodnikiem bez podziału na
kategorie okazała się Natalia Rogacka.
Poziom zawodów wysoko ocenili
sędziowie główni turnieju: Józef Bałdyga
i Andrzej Taler. Nagrody w imieniu wójta
wręczała Magdalena Dubińska dyrektor
Ośrodka Kultury Gminy Lubin oraz radny
Jerzy Tadla.

⁹
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RAZEM DLA RODZINY

- KONFERENCJA SAMORZĄDOWCÓW Z ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Przedstawiciele samorządów,
organizacji pozarządowych,
dyrektorzy szkół i pedagodzy
z zagłębia miedziowego spotkali się
w Legnicy na II Konferencji „Razem
dla rodziny – rekomendowane
programy profilaktyczne i działania
pomocowe na rzecz mieszkańców
zagłębia miedziowego”.
Było to drugie takie przedsięwzięcie organizowane
wspólnie przez Legnicę
i KGHM w ramach współpracy ma rzecz rozwoju
kompetencji społecznych
w zagłębiu miedziowym.
Dyskusje dotyczyły m.in.

wyzwań w oświacie, ale też
polecanych programów dla
dzieci i młodzieży oraz rodzin. Z większością wyzwań,
szczególnie tych spowodowanych przez pandemię koronawirusa samorządy sobie
poradziły, o czym mówił m.

in. Bartosz Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin.
– Systematycznie z roku
na rok szkoła będzie się
zmieniała. Coraz większy zakres działań i aktywności będzie przenoszony do sieci.
Wiele działań realizowanych
będzie przy użyciu technologii IT, przygotowując tym samym uczniów do nowych ról
na rynku pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, a także coraz bardziej
powszechnego trybu pracy
zdalnej – mówił wicewójt
Bartosz Chojnacki, dodając:-

Jednakże nie można zatracić
istoty i sensu edukacji oraz
zapominać o jej roli
i w kształtowaniu postaw
prospołecznych. Nie można
pomijać zadań szkoły uczącej kontaktów interpersonalnych. W tym celu potrzebne jest utrzymanie tradycyjnych warunków nauczania jak najdłużej.
KGHM zaprezentował aktualną ofertę dla szkół i samorządów w ramach działań
społecznych firmy. Miedziowa spółka współfinansuje
badania diagnostyczne na-

Z robotem w szkolnej ławce
Uczniowie klasy piątej
Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej
w Krzeczynie Wielkim od
października uczą się
programować roboty edukacyjne, zakupione dzięki
grantowi Fundacji Orange. W czerwcu klasa V
wraz z wychowawczynią
Katarzyną Wróblewską
nakręciła filmik, dzięki
któremu uczniowie zakwalifikowali się do projektu SuperKoderzy – Robomatematycy.
Szkoła wzbogaciła się
o cztery roboty mBot oraz
matę do kodowania. Dzieci
na pierwszych zajęciach skręcały samodzielnie roboty i choć zostało
wiele śrubek
(zapewne od
dodatkowych
czujników
i elementów
nie wchodzących w skład
podstawowego
wyposażenia)
udało się i roboty
dzięki pilotom zaczęły
jeździć.

stolatków, programy profilaktyczne „Szkoła Rodziców
i Wychowawców”, „Akademia Przywództwa Liderów
Oświaty” i poradniki „Dzieci
w wirtualnej sieci”.
Omówiony został również
trwający projekt „W depresji
nie jesteś sam”. Mieszkańcy
zagłębia miedziowego mogą
bezpłatnie skorzystać z porad psychologów, wziąć
udział w spotkaniach grup
wsparcia czy sesjach doszkalających dla nauczycieli
i osób pracujących z młodzieżą.

Reprezentacja szkoły
w Biegu Barbórkowym
W tym roku wystartowała
jubileuszowa - 35 edycja Biegu Barbórkowego o Lampkę
Górniczą Ze względu na pandemię organizatorzy ograniczyli liczbę osób biegnących
do tysiąca, w tym gronie znaleźli się także reprezentanci
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Krzeczyna
Wielkiego.
Na starcie biegu stanęła
zgrana, wspierająca się trzyosobowa drużyna nauczycieli:
Piotr Leśniewski, Krzysztof
Kotlarski i Mateusz Marciniak. Razem we wspólnym
tempie przebiegli cały dystans, promując w ten sposób
zdrowy styl życia. Reprezentowali szkołę, w której pracu-

Na kolejnych zajęciach uczniowie poznają mBota: jego budowę
i podstawowe funkcjonalności. Celem projektu jest napisanie
programu zarządzającego ruchem robota
a także stworzenia gry
planszowej, w której zakodowane będą zadania matematyczne odpowiednie

dla każdego poziomu edukacyjnego.
Lekcje zawierają elementy rywalizacji – uczniowie będą pracować w grupach i przygotowywać dla
siebie nawzajem zadania.
W grach wezmą udział także roboty… w charakterze
sędziów rozstrzygających,
która z grup wygra konkurencję!

- Wyzwania, o których tutaj mowa, dotyczą nas
wszystkich. To ważne, aby
mówić o nich, szukać rozwiązań i doskonalić sfery,
które tego wymagają – powiedziała Arleta Chorąży,
dyrektor Departamentu
Efektywności Zawodowej
Pracowników w pionie zarządzania zasobami ludzkim
KGHM Polska Miedź S.A.
- Legnica to największe
miasto Zagłębia Miedziowego
i bardzo cieszy nas tak duże
zainteresowanie i frekwencja
podczas konferencji. Nie spotykalibyśmy się, gdyby nie zaangażowanie KGHM w sprawy mieszkańców regionu. To
potwierdzenie statutu firmy
społecznie odpowiedzialnej –
mówi Krzysztof Duszkiewicz,
zastępca prezydenta Legnicy.
W ostatnim czasie miedziowy gigant, jako lider społecznej odpowiedzialności biznesu wydał „60 dobrych praktyk
CSR na 60 lat KGHM”. Opracowanie można pobrać ze
strony www.kghm.
com/60praktykCSR. Publikacja zawiera opis działań
KGHM pogrupowanych w kilka kategorii, w tym zdrowie fizyczne, edukacja, ekologia czy
więzi społeczne.

ją o czym jednoznacznie
świadczyły ich koszulki, ale
tym samym także gminę Lubin.
- Chcielibyśmy w kolejnych
latach jeszcze bardziej integrować środowisko szkolne i
lokalne. Planujemy włączać
w skład naszej drużyny uczniów, absolwentów, ich rodziców i przyjaciół naszej szkoły.
Rozbudujemy drużynę
uczestniczącą w takich akcjach, która będzie działać
pod patronatem „Naszej „Konopnickiej”. Bieg, który jest
za nami dowodzi ze jest to
możliwe - mówią nauczyciele
ze Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej z Krzeczyna Wielkiego.
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Ozoboty
do roboty

Dyrekcja szkoły w Niemstowie zakupiła Ozoboty, czyli inteligentne roboty do nauki programowania.
Dzieci na zajęciach pozalekcyjnych mogą uczyć się programowania i sprawdzać na bieżąco czy
ich umiejętności w tym zakresie
są opanowane. Ozoboty przeznaczone są dla dzieci już od
5 roku życia i pozwalają przenieść się
w niesamowitą
przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy
grupowej.
Za pomocą
kolorowych kodów (na kartce pa-

pieru lub tablecie) uczniowie programują zadania, które wykonuje
robot, otrzymują konkretny problem do rozwiązania za pomocą
dostępnych narzędzi, tj. robota
i zestawu zaprogramowanych komend.
Praca z robotem polega na
merytorycznym przygotowaniu
się do rozwiązania problemu, obmyśleniu
ścieżki postępowania, wdrożenia,
a na końcu obserwowaniu postępów i wprowadzaniu działań naprawczych, jeżeli robot nie robi tego,
co powinien.

Lodówka dla ucznia

W Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Niemstowie jest
ogólnodostępna lodówka, w której
uczniowie mogą zostawić jedzenie,
ale także poczęstować się świeżymi
produktami.
Marnowanie żywności to problem
dorosłych i dzieci. Szacuje się, że
w Polsce rocznie wyrzuca się około 9
mln ton żywności, a około 1,6 mln
osób żyje w skrajnym ubóstwie.
Wydaje się więc zasadnym
edukowanie młodego pokolenia
i propagowanie działań mających na
celu przybliżanie uczniom globalnego
problem głodu i marnowania
żywności.
- Będąc dyrektorem szkoły wiem, ile
żywności na co dzień marnują
uczniowie - mówi Patrycja Słota,
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w NiemstowieDlatego też od roku funkcjonuje
w szkole w Niemstowie
ogólnodostępna lodówka a w niej:
warzywa, owoce i produkty mleczne,
które uczniowie otrzymują w ramach
unijnych programów.
Często jest tak, że dzieci nie mają
ochoty jeść i pozostawiają nietknięte

owoce na stołówce, dlatego też
zrodził się pomysł, by stworzyć
ogólnodostępne, higieniczne miejsce
do przechowywania pozostawionej,
dobrej żywności.
Pomysł okazał się trafny, bowiem
uczniowie, którzy zapomną
śniadania, w oczekiwaniu na obiad,
mogą podejść do lodówki
i poczęstować się tym, na co mają
ochotę w nieograniczonych ilościach.
Gdy obiad nie smakuje zawsze jest
lodówka, w której każde dziecko
znajdzie jogurt, kefir, serek, mleko,
jabłko, marchewkę.
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Gmina Lubin podejmuje wiele działań w celu rozbudzenia
aktywności mieszkańców, uprawiania sportu, propagowania
zdrowego stylu życia oraz nabywania nowych kompetencji
i umiejętności.

WSPÓLNE PROJEKTY
EDUKACYJNO-OŚWIATOWE
Realizacja wielu
działań inicjowanych
przez gminę nie
byłaby możliwa
bez wsparcia
i zaangażowania
KGHM Polska
Miedź SA i jej
Fundacji, które to
wykazują się dużym
zainteresowaniem
i wrażliwością
w tematyce
prospołecznej.

W tym roku otrzymaliśmy
z KGHM Polska Miedź S.A. 200
tysięcy złotych, za które uda się
wyposażyć w pomoce dydaktyczne
i urządzić pracownie przedmiotowe w rozbudowanej części Szkoły
Podstawowej w Raszówce oraz doposażyć ogólnodostępne place zabaw . Gmina rozpoczęła także realizację projektu Gambit – nauki
gry w szachy dla dzieci i młodzieży
szkolnej. Zajęcia prowadzone są
w kilku grupach szkoleniowych
w Raszówce, Siedlcach i Oborze.
W ramach działań profilaktycznych, wspólnym staraniem zrealizowano projekt „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”, który miał na celu
wsparcie rodziców w budowaniu prawidłowych relacji z dzieckiem oraz
poszerzenie kompetencji rodzicielskich. Realizowany był w maju
i czerwcu w Szkole Podstawowej
w Krzeczynie Wielkim. Program
wzbudził duże zainteresowanie
wśród rodziców, którzy wyrazili chęć
kontynuacji w kolejnych jego edycjach.
Z kolei projekt „Archipelag Skarbów” adresowany był do uczniów
klas VII i VIII i ukierunkowany na
ograniczenie zachowań problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza, pornografia, nauka radzenia sobie z emocjami). Program był realizowany
w czerwcu 2020 roku w formie mitingów w dużych grupach na terenie czterech szkół podstawowych:
w Krzeczynie Wielkim, Raszówce,
Szklarach Górnych i Niemstowie.
W zajęciach uczestniczyli także rodzice oraz kadra pedagogiczna. Ten

projekt skupiał się głównie na eksponowaniu dobrych strony młodzieży, bazował bowiem na podkreśleniu i wzmocnieniu pozytywnych
wartości. Jego wcześniejsze edycje
cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, dlatego jest kontynuowany.
Przy współudziale finansowym
Fundacji Polska Miedź od 2016 roku realizowana jest także „Edukacja przez szachy w szkole SZACH-MAT”. Celem projektu jest nauka wszystkich uczniów klas I – III
gry w szachy. Umiejętności te nabywane są podczas realizacji podstawy programowej, w ramach zajęć lekcyjnych, a przez uczniów
klas starszych IV-VIII na kółkach
szachowych. W zajęciach corocznie uczestniczy ok. 400 uczniów.
Kolejny program aktywizujący,
realizowany przy częstym wsparciu finansowym Fundacji, to
„Akademia Żaczek”. Polega on na
organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów dla dzieci
w wieku 5-6 lat uczęszczających do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Corocznie obejmuje swoim
oddziaływaniem ok. 115 dzieci.
Zarówno dzieci jak i rodzice
uczestników projektu są żywotnie

cjologii i pedagogiki. Przez sześć
miesięcy mogli oni również współpracować indywidualnie ze swoim
mentorem z najwyższej kadry grupy
kapitałowej KGHM.
- Gmina Lubin inspiruje do systemowej zmiany sposobu kształcenia zarówno uczniów jak i kadry
zarządzającej placówkami oświatowymi – mówi Barbara Tórz, kierownik referatu oświaty, kultury,
kultury fizycznej i zdrowia w Urzędzie Gminy w Lubinie. - Biorąc
pod uwagę oczekiwania wobec dzisiejszej szkoły, zmieniające się warunki, w tym konieczność zdalnej
nauki, zdalnego zarządzania szkołami, poziom oraz jakość inwestycji w oświatę oraz konieczność
przygotowania uczniów do nowych ról na rynku pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej
uważamy, że rozwój osób zarządzających szkołami powinien być
porównywalny, w zakresie metod
jak i nakładów, do kształcenia kadr
zarządzających w biznesie.
Fundacja wsparła również finansowo tworzenie sprzyjających
powstawaniu oferty kulturalnooświatowej miejsc, przeznaczając
środki na doposażenie świetlic
wiejskich w miejscowościach
Czerniec i Księginice.

- MAMY NADZIEJĘ, ŻE PODEJMOWANE
PRZEZ NAS OSTATNIO DZIAŁANIA
ZMIERZAJĄCE M.IN. DO JAK NAJLEPSZEGO
POZNANIA NAJBLIŻEJ OKOLICY TAKŻE
ZOSTANĄ ZAUWAŻONE I WARTE WSPARCIA
PRZEZ MIEDZIOWĄ SPÓŁKĘ.
– MÓWI BARBARA TÓRZ.
zainteresowani możliwością przeprowadzania zajęć ogólnorozwojowych jakie oferuje ten projekt,
zachęcając do zdrowego i aktywnego trybu życia.
Ze współpracy z KGHM skorzystali także dyrektorzy dwóch szkół, którzy wzięli udział w Akademii Przywódców Liderów Oświaty. To roczny
program realizowany przez Szkołę
Biznesu Politechniki Warszawskiej,
który dał szansę dyrektorom szkół na
bezpośredni kontakt z wiodącymi
wykładowcami kształcącymi czołowych liderów biznesu z zakresu psychologii, innowacji społecznych, so-

- Mamy nadzieję, że podejmowane
przez nas ostatnio działania zmierzające m.in. do jak najlepszego
poznania najbliżej okolicy także
zostaną zauważone i warte wsparcia przez miedziową spółkę. – mówi Barbara Tórz.
Gmina będzie organizować kolejne terenowe gry edukacyjne tzw. questy, cieszące się coraz większą popularnością. Questy w nowoczesny
i zabawny sposób zwracają uwagę
na walory historyczne, kulturowe,
przyrodnicze i atrakcje turystyczne
występujące w poszczególnych miejscowościach gminy Lubin.
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OSP

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

PODSUMOWANIE
I WYBORY
NOWYCH WŁADZ
Sprawozdanie z 5–letniej
działalności, wybór nowych władz,
wyróżnienia oraz wiele słów
gratulacji - na Zjeździe Oddziału
Gminnego spotkali się delegaci
z wszystkich, dziewięciu jednostek
OSP gminy Lubin. Wybrano
także delegatów, którzy będą
reprezentować gminę na zjeździe
powiatowym, który zaplanowano na
połowę grudnia.
Na terenie gminy Lubin
funkcjonuje prężnie 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, trzy spośród nich
włączone są do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to jednostki z Niemstowa, Księginic oraz Zimnej Wody. Sześć jednostek
OSP to typ S1, co oznacza,
że posiadają na swoim wyposażeniu lekkie samochody
ratowniczo-gaśnicze i są one
w miejscowościach: Raszówka, Szklary Górne, Krzeczyn
Wielki, Raszowa, Czerniec
i Gorzyca.
W okresie od 2016 do
2021 roku na naszym terenie odnotowano prawie 1300
zdarzeń, w których brali
udział strażacy ochotnicy.
W efekcie tych zdarzeń odnotowano starty wycenione
na 11 milionów, ale jednocześnie uratowano mienie

o szacunkowej wartości aż 23,5 miliona
złotych.
Organizowane
raz na pięć lat
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, było
doskonałą okazją do podsumowań, podziękowań i wyróżnień. Dokonano
także oficjalnych wyborów, przyjęto sprawozdania, udzielono absolutorium i podjęto kilka uchwał.
Do udziału w zjeździe uprawnionych było 27 delegatów,
wzięli w nim udział także goście z wójtem i komendantem
PSP na czele.
- Dziękuję i gratuluję
członkom zarządu oddziału
gminnego za wytrwałość,
współpracę, za udział w tak

wielu akcjach, ale także za
wsparcie prewencyjne – mówił wójt Tadeusz Kielan. –
Nasze jednostki są bardzo
dobrze wyposażone
w sprzęt, jesteśmy zawsze
otwarci na wszelkie sugestie
i prośby o dofinansowanie.
W czasie pandemii spotkaliśmy się z równie otwartą
i pomocną reakcją ze stron
wszystkich jednostek OSP
i zawsze mogliśmy liczyć na
wasza pomoc, za co jesteśmy
wdzięczni.

Marcin Trafidło
otrzymał złoty
medal za zasługi
dla pożarnictwa.
Medalem honorowym
im. Bolesława
Chomicza został
nagrodzony druh Jan
Pietruszka.

- Każdy akcja jest związana z zagrożeniem, które teraz koronawirus dodatkowo
wzmaga. Wspieracie nas na
co dzień w działaniach a my
dokładamy wszelkich starań,
żeby każdy ratownik był bezpieczny i mógł nieść skuteczną pomoc – mówił Eryk Górski, komendant Państwowej
Straży Pożarnej w Lubinie.
Podsumowanie pięciu lat
działalności to także trochę
statystyki. Do wszystkich
gminnych jednostek OSP
należy 272 druhów, w tym 29
kobiet, 4 członków wspierających oraz 16 członków honorowych. 129 członków,
w tym 6 kobiet może
brać czynny udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
W OSP Zimna
Woda oraz OSP
Raszówka działa
Kobieca Drużyna
Pożarnicza.
W OSP Niemstów
oraz OSP Raszówka
działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicza, liczące razem 21 członków.
Nasze jednostki OSP oraz
Zarząd Oddziału Gminnego
współpracują z gminą i starostwem powiatowym w organizacji wielu uroczystości
patriotycznych i państwowych. Strażacy są także
obecni w trakcie organizacji
i zabezpieczenia licznych
imprez organizowanych
przez Ośrodek Kultury Gmi-

Podczas zjazdu wybrano władze na kolejną 5-letnią kadencję. W skład
zarządu weszli: prezes dh Grzegorz Obara, wiceprezes dh Tomasz
Noga, wiceprezes dh Stanisław Baraniak, komendant gminny związku
OSP dh Marek Maślej, sekretarz dh Jan Zelek, skarbnik dh Łukasz
Kurek. W skład zarządu weszli także: dhDamian Dobrowolski, dh
Marcin Trafidło, dh Krzysztof Więcław, dh Józef Kuchciak, dh Paweł
Doniec oraz dh Bartłomiej Pakuła.
ny Lubin, szkoły, rady sołeckie i parafie.
W czasie kadencji, którą
podsumowywano odbyły się
trzy ważne dla naszych jednostek uroczystości.
W 2017 r. przekazano lekki
samochód ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gorzycy,
w tym samym roku świętowano jubileusz 70 - lecia założenia jednostki OSP
w Księginicach, w 2018 r. doszło do przekazania nowego
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czerńcu.
Każda jednostka OSP ma
swoją remizę. W trwającej
kadencji rozbudowano remizę w Zimnej Wodzie o część
administracyjno-socjalną.
Wyremontowano w całości
budynek strażnicy oraz postawiono kontener na sprzęt
w Czerńcu, postawiono budynek garażowo-magazynowy w Niemstowie, zamontowano wyciąg spalin w Księginicach, wymieniono bramę
garażową w Raszówce. Rozpoczęto także budowę nowej
strażnicy wraz ze świetlicą
w Krzeczynie Wielkim oraz

strażnicy w Szklarach Górnych.
Gminny zjazd był także
doskonałą okazją do wręczenia specjalnych wyróżnień.
W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP medalem honorowym im. Bolesława Chomicza został nagrodzony druh Jan Pietruszka.
Natomiast Marcin Trafidło
otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.
Warto przypomnieć, że
z inicjatywy wójta Tadeusza
Kielana, rokrocznie wybierani są laureaci konkursu Strażak Roku. W 2017 ten tytuł
otrzymała Irena Dworak
z OSP Ksieginice oraz
Krzysztof Pokój z OSP Zimna Woda. Rok później tytuł
wywalczyli: Natalia Cyrkot
z Zimnej Wody oraz Roman
Kosacz ze Szklar Górnych.
Strażakami roku 2019 zostali: Monika Siwak z OSP Raszówka i Łukasz Kurek
z OSP Księginice. Laureatów
tytułu za rok 2020 poznamy
już niedługo, do 30 listopada
poszczególne jednostki będą
zgłaszały kandydatury.

SOŁTYS, TWÓJ SĄSIAD
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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. Co miesiąc przedstawiamy kolejno ich sylwetki.

TWÓJ SĄSIAD – SOŁTYS
SOŁTYS
WIERCIENIA

SOŁTYS
ZIMNEJ WODY
ANETA TUTKO

MIECZYSŁAW HUBKA

Aneta Tutko jest sołtysem już trzecią kadencję. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci i molem
książkowym. Lubi uprawiać kwiatki w ogródki,
jeździć rowerem i chodzić po górach.
- Przez te wszystkie lata udało się w Zimnej
Wodzie zbudować plac zabaw, zagospodarować
cały teren wokół świetlicy wielskiej bo mamy siłownię, mamy boisko wielofunkcyjne. Głównie
przy pomocy Urzędu Gminy ale też mieszkańców, bowiem dużo środków z funduszu sołeckiego bierzemy na te cele. Jestem za to im wdzięczna. Udało się też z funduszu sołeckiego i dzięki
pracy własnych rąk zagospodarować teren przy
cerkwi, za który dostaliśmy nawet nagrodę w
konkursie gminnym wizytówka wsi. Oprócz tego
pomału stawiamy tabliczki numeryczne co ułatwia znacznie mieszkańcom funkcjonowanie.
Współpracuję ściśle ze Ochotniczą Strażą Pożarną Zimna Woda, co roku przeznaczamy dla nich
jakąś sumę pieniędzy na przykład na sprzęty. W
tym roku udało się dzięki Urzędowi Gminy wyremontować nowa świetlicę przy remizie – opowiada sołtys Aneta Tutko.
ZAPYTANA O POTRZEBY WIOSKI ODPOWIADA:
- Mieszkańcy nie narzekają, że coś brakuje. Mamy problem z wodą ale na tona razie wpływu nie ma. Głównie chyba dodatkowego oświetlenia potrzebujemy, bo my mamy takie miejsca gdzie tego oświetlenia drogi nie ma, nie ma tam linii wiec tu leży problem. Na głównych
uliczkach gmina stawia solary, które pomagają i ułatwiają nocne przemieszczanie się. Planujemy wprowadzić nazewnictwo ulic, żeby na tych nowych uliczkach były nazwy. Buduje się u
nas coraz więcej ludzi więc to ułatwi komunikację. W planach jest wielkie osiedle pod lasem,
wiec może być problem komunikacyjny gdybyśmy tych ulic nie ponazywali. Z radą sołecką
mamy pomysł, żeby były to nazwy wodne.

Mieczysław Hubka jest sołtysem Wiercienia od
2007 roku, jest już emerytem ale nie zapomina o
swoim zawodzie. Rokrocznie w stroju górniczym
odwiedza dzieci z Przedszkola Gminnego w dniu
św. Barbary.
- Przez tych kilkanaście lat udało nam się zrobić rewitalizację kapliczki wraz z wymianą ogrodzenia, a także umieścić tablicę upamiętniającą
mieszkańców Wiercienia poległych w Pierwszej
Wojnie Światowej. Rozbudowaliśmy plac zabaw
oraz powstało boisko wielofunkcyjne wraz z parkingiem. Postawiliśmy tam też wiaty i paleniska.
Tu muszę wspomnieć i podziękować św. pamięci
Irenie Rogowskiej, która teren wykupiła jeszcze
jak była wójtem. Dzięki temu mieliśmy pole do
popisu. Bardzo dobrze współpracuje mi się z wójtem, a także z pracownikami Urzędu Gminy,
ogromnie doceniam zaangażowanie i pomoc jaką
otrzymaliśmy dla mieszkańców naszej wsi – mówi Mieczysław Hubka.

SOŁTYS ZAPYTANY O JEGO PLANY DOTYCZĄCE WIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ
ODPOWIADA:
- Moim marzeniem jest remont drogi powiatowej, jednak jest to bardzo trudny temat, bo
powiat nie jest tym wcale zainteresowany. W przyszłym roku, z funduszu sołeckiego, mamy
zaplanowany zakup serca na nakrętki i tym samym chciałbym zachęcić mieszkańców do
wsparcia potrzebujących. Chciałbym by poprawiła się też jakość dróg gminnych- polnych, m.
in. drogi łączącej Wiercień z Zimną Wodą, dawniej przejezdną dla samochodów osobowych,
teraz niestety już nie. W planach mam też wykonanie nasadzenia roślin przy świetlicy i parkingu przy boisku. Bardzo chciałbym również, aby poprawiła się jakość wody dostarczanej do
naszych domów.

Edukacja przez zabawę
Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek w Klubie Dziecięcym oraz
wizyta policjantów z Komisarzem
Lwem w gminnym przedszkolu.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego powiatu, policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, odwiedzili dzieci z Przedszkola
Gminnego. W ramach działań profilaktycznych, dzielnicowy wspólnie
z policjantką zajmującą się profilaktyką społeczną, przypomnieli dzieciom
podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Głównym tematem spotkania było
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Maluchy uczyły się prawidłowych zachowań na drodze, a nauczycielem
była maskotka policjantów – Komisarz Lew.
Dzielnicowy i policjantka z Zespołu
ds. Profilaktyki Społecznej, radzili jak
bezpiecznie poruszać się po drogach.
Przypomnieli również dzieciom, jak
ważne jest używanie elementów odblaskowych oraz przechodzenie przez

jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym. Funkcjonariusze przypomnieli
podstawowe zasady bezpieczeństwa,
które obowiązują nie tylko pieszego,
ale również rowerzystę oraz pasażera
samochodu.
Mundurowi przekazali także informacje, jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwrócić się
o pomoc.

- Dzieci angażowały się w dyskusję,
dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na
temat ograniczonego zaufania do nowo poznanych osób, a także chętnie
odpowiadały na zadawane pytania
z zakresu ruchu drogowego – mówi
asp. szt. Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie.
Na koniec spotkania maluchy wyszły razem z Komisarzem Lwem na
ulice i uczyły się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Mogły także
wsiąść do radiowozu i przez chwilę
poczuć się jak prawdziwi policjanci.
Natomiast z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, w przedszkolach i Klubiku Dziecięcym dzieci
przebierały się i tworzyły niezwykłą
krainę bajkowych postaci.
- Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat. Rozweselają, bawią, ale
przekazują też ważne prawdy życiowe. W Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek warto sobie o nich przypomnieć, choćby poprzez wspólny baj-

kowy seans z własnymi dziećmi – mówi Katarzyna Foryś, kierownik Klubu
Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim.
Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek (International Day of Fairy Tales Characters) to święto, które przypada 5 listopada, w rocznicę urodzin
Walta Disney’a(1901-1966). Jest to
wspaniała inicjatywa zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych – bajki bowiem
są świetnym pomostem do wspólnej
zabawy między pokoleniami.
Święto niesie za sobą nie tylko chęć
docenienia bajek i ich twórców, ale i
wartości edukacyjne. To dobra okazja,
by zachęcić najmłodszych do czytania
bajek, a co za tym idzie rozwijania
wyobraźni, pamięci, zdobywania
wiedzy na różne tematy, poznawania
nowych słów, zasad gramatyki czy
kształtowania właściwych postaw
moralnych.
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STRONA SENIORA

Przedstawicielki Rady Seniorów Gminy Lubin Janina Mucha i Alicja Maćkowiak
uczestniczyły w I Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych, które zorganizowano
w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

I DOLNOŚLĄSKIE FORUM
RAD SENIORALNYCH

Z UDZIAŁEM SENIORÓW GMINY LUBIN
Reprezentantki gminy
Lubin wzięły udział
w forum na zaproszenie
Marcina Krzyżanowskiego
Wicemarszałka
Województwa
Dolnośląskiego oraz
dr Bogny Bartosz
Przewodniczącej
Dolnośląskiej Społecznej
Rady Seniorów.
Na pierwszym Dolnośląskim
Forum Rad Senioralnych dyskutowano o polityce senioralnej
w regionie. Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej dr Bogna Bartosz wygłosiła wykład „Współcześni seniorzy – perspektywa psychologiczna i społeczna”.
W forum uczestniczył m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Ce-

Jesienne
kompozycje
kwiatowe

Zorganizowanie warsztatów florystycznych było pomysłem i inicjatywą
Rady Senioralnej gminy Lubin, która
została sfinansowana przez Fundację
Ekologiczną „Zielona Akcja”.
Potwierdziło się, że florystyka uczy
precyzji i cierpliwości, inspiruje, integruje, pobudza kreatywność, działa motywacyjnie i terapeutycznie. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 seniorów
z naszej gminy, którzy stworzyli wyjątkowe, jesienne kompozycje kwiatowe.
Były wianki, stroiki, ramki, a nawet
świeczniki, a wszystko ozdobione własnoręcznie zebranymi naturalnymi materiałami. Jak sami uczestniczy mówią taka inicjatywa była dla nich idealną odskocznią od rzeczywistości. W pracach
manualnych seniorom pomagała Grażyna Balewicz, utalentowana mieszkanka
Składowic, która była zachwycona pomysłami uczestników.

zary Przybylski i Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Marcin Krzyżanowski. O polityce
senioralnej dyskutowali przedstawiciele dolnośląskich samorządów
a także przedstawiciele Gminnych
i Powiatowych Rad Seniorów
z Dolnego Śląska, Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy
Rad Seniorów, Dziennego Domu
Senior+ oraz przedstawiciele dolnośląskich publicznych uczelni
wyższych oraz lokalni liderzy.

Powiatowo-Gminny Turniej Tenisa
Stołowego dla seniorów do lat 65 i 65+
W świetlicy sołeckiej w Oborze odbył się III Powiatowo-Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla seniorów
65 i 65+. Do zawodów zgłosiło się 14 zawodników,
którzy rozegrali turniej systemem ,,rosyjskim ‚’.
Każdy z uczestników otrzymał upominek, a pierwsza
szóstka pamiątkowe statuetki. Miłym wydarzeniem
czwartkowych zmagań była obecność Krzysztofa Kanduta - sołtysa wsi Obora, który wręczał nagrody i wyróżnienia. Sędzią głównym zawodów był Jerzy Tadla.
KATEGORIA DO 65 LAT

KATEGORIA 65+

 Mirosław Majcher
– Raszówka
 Albert Szafrański - Lubin
 Jacek Kaliski - Obora
 Leszek Kowalik - Lubin
 Jarosław Słota - Obora

 Marian Kupiecki - Obora
 Stanisław Klin - Chróstnik
 Ryszard Kwiecień - Lubin
 Konrad Bartkowiak - Szklary Górne
 Józef Draczyński - Lubin
 Zdzisław Trojanowski - Lubin

SPORT
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Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2021\2022 drużyn z gminy Lubin

RUNDA PEŁNA
EMOCJI
I NIESPODZIANEK

ISKRA KSIĘGINICE
ilość meczy:
15
zdobyte punkty:
10
zdobyte bramki:
27
stracone bramki :
47
Zaczniemy od naszego rodzynka w rozgrywkach 4 ligi.
Apetyty przed rozpoczęciem
rundy nie były zbyt wygórowane, lecz założenia co do
zdobyczy punktowych i miejsca w tabeli były na pewno
większe od osiągniętych. Piłkarzy z Księginic prześladował pech i brak umiejętnego
utrzymywania korzystnego
wyniku, co było powodem
straty kilku cennych punktów. Rundę należy ocenić
jednak pozytywnie, ponieważ rola beniaminka jest
szalenie trudna. Nikt nie zamierza składać broni i wiosna zapowiada się ciekawie.
Najlepsi strzelcy Iskry to
zdobywcy 5 bramek Maciej
Zasadni i Kacper Hilla.
UNIA MIŁORADZICE
ilość meczy:
14
zdobyte punkty:
18
zdobyte bramki:
33
stracone bramki:
30
Wyniki osiągane przez
Unię Miłoradzice w ostatnich latach dawały nadzieję,
iż będzie to czołowy zespół
Klasy A. Rundę jesienną ocenić należy poniżej możliwości kadrowych tej drużyny.
Oczekiwania kibiców, działaczy i trenera były wyższe.
Słabsza skuteczność zdobyczy punktowych na wyjazdach była powodem zajęcia
9. miejsca po rundzie jesien-

nej. Znając jednak ambicję
piłkarzy Unii należy mieć nadzieję, że wiosna będzie zdecydowanie lepsza. Najlepszymi strzelcami okazali się
zdobywcy 5 bramek Paweł
Miśta i Tomasz Skotnicki.
FORTUNA OBORA
ilość meczy:
13
zdobyte punkty:
24
zdobyte bramki:
61
stracone bramki:
45
To była dobra runda w wykonaniu zawodników z Obory. Zdobycie 61 bramek pokazuje, że drużyna gra szalenie
ofensywnie. Fortuna nie uzyskała ani jednego remisu notując 8 zwycięstw i 5 porażek.
Większa dyscyplina kadrowa,
jak również wyeliminowanie
wstydliwych porażek na pewno może poprawić miejsce w
tabeli. Możliwości kadrowe
stawiają ekipę z Obory jako
potencjalnego zwycięzcę Klasy B. Najlepszym strzelcem
był Paweł Mikuła zdobywca
22 bramek.
UNIA SZKLARY GÓRNE
ilość meczy:
15
zdobyte punkty:
30
zdobyte bramki:
39
stracone bramki:
31
W obecnym sezonie podopieczni Andrzeja Turkowskiego okupują ponownie
czołowe miejsce w tabeli.
Gdyby nie dwie porażki na
własnym stadionie można by
mówić o kolejnej świetnej
rundzie w wykonaniu Unii
Szklary Górne. Baza treningowa jak i sam obiekt dają

możliwość spełnienia marzeń o grze w okręgówce. Kadra zespołu jak i bardzo dobry trener sprawiają, iż marzenia o awansie nie są oderwane od rzeczywistości.
Mecze w Szklarach Górnych
są świętem dla całego sołectwa i ściągają licznych fanów Unii. Najlepszym strzelcem został Marek Wilk zdobywca 12 bramek.
KS KŁOPOTÓW-OSIEK
ilość meczy:
13
zdobyte punkty:
30
zdobyte bramki:
62
stracone bramki:
26
Spadek dla każdej drużyny
jest małym szokiem, lecz dla
ekipy trenera Mirosława
Dragana okazał się pozytywnym bodźcem do zmian, które wyszły dla KS Kłopotów-Osiek na dobre. Nowy stadion wpłynął mobilizująco
na piłkarzy, działaczy i trenerów. Mecze w Kłopotowie
ogląda się przyjemnie, emocjonując się ambitną grą gospodarzy. Na wiosnę będzie
to jeden z głównych kandydatów do awansu. Najlepszym strzelcem został Jakub
Olszewski -16 bramek.
PLATAN SIEDLCE
ilość meczy:
13
zdobyte punkty:
15
zdobyte bramki:
32
stracone bramki:
57
Runda jesienna była bardzo przeciętna jeśli chodzi o
zdobycze punktowe i miejsce
w tabeli. Wyniki osiągane w
ostatnich latach stawiały dru-

żynę z Siedlec jako potencjalnego zwycięzcę Klasy B. Rzeczywistość okazała się jednak
mniej łaskawa, 10. miejsce po
rundzie jesiennej jest wynikiem dużo poniżej oczekiwań
i możliwości Platana. Pewne
korekty w składzie i większa
mobilizacja powinny poprawić na wiosnę humory w drużynie. Najlepszym strzelcem
został Przemysław Fijałkowski -13 bramek.
ISKRA II KSIĘGINICE
ilość meczy:
14
zdobyte punkty:
21
zdobyte bramki:
44
stracone bramki:
35
Rezerwiści z Księginic za
główny cel obrali ogrywanie
w drugim zespole młodych
zawodników. Cel ten został
spełniony i przez drugi zespół przewinęło się wielu
młodych piłkarzy, którzy w
przyszłości mogą stanowić o
sile pierwszej drużyny. Możliwość gry mieli również zawodnicy z 4 ligi pauzujący za
kartki i po kontuzjach. Jedno
z najlepszych spotkań rozegrali w zwycięskich 4:1 derbach z Unią Miłoradzice.
Wiosną możliwy awans w
górę tabeli. Najlepszym
strzelcem został Maciej Sacha -5 bramek.
HUZAR RASZÓWKA
ilość meczy:
13
zdobyte punkty:
34
zdobyte bramki:
53
stracone bramki:
20
Ekipa Huzara zakończyła
rundę na pozycji lidera, no-

tując świetną passę zdobyczy
punktowych. Wprowadzenie
do drużyny kilku młodych
zawodników było dobrym
posunięciem trenera Tomasza Targowicza. Grę Huzara
przyjemnie się ogląda, zawodnicy ambitnie realizują
nakreślone cele. Tylko jedna
porażka i remis oraz 20 straconych bramek dużo mówią
o możliwościach defensywy
kierowanej przez Marcina
Nyklewicza. Wiosna w Raszówce może być piękna i
może spełnią się marzenia
kibiców o awansie do wyższej klasy rozgrywkowej.
Najlepszym strzelcem został
Radosław Targowicz strzelec
12 bramek.
VICTORIA NIEMSTÓW
ilość meczy:
13
zdobyte punkty:
20
zdobyte bramki:
26
stracone bramki:
27
Dobra runda Victorii. Tak
w skrócie można ująć występy jesienne w wykonaniu ekipy z Niemstowa. Możliwości
zawodników i ambicje prezesa Andrzeja Morocha sięgają
jednak bliżej czołowych
miejsc w tabeli. Remisy z
dwiema czołowymi drużynami (Relaks, Huzar) na ich
boiskach pokazują prawdziwą twarz tej ekipy. Victoria
nie za dużo strzela (26), ale
również straciła tylko 27 bramek. Na wiosnę liczymy na
awans o kilka miejsc w górę
tabeli. Najlepszym strzelcem
został Piotr Polański zdobywca 5 bramek.

NAJLEPSI STRZELCY
DRUŻYN GMINY LUBIN
-JESIEŃ 2021
 4 liga
- Maciej Zasadni (Iskra)
- 5 bramek
- Kacper Hilla (Iskra)
- 5 bramek
- Maciej Srebniak (Iskra)
- 4 bramki
- Jakub Ryś (Iskra)
- 4 bramki
 Klasa A
- Marek Wilk (Unia Szklary
Górne) - 12 bramek
- Michał Kogus (Unia Szklary
Górne) - 6 bramek
- Paweł Miśta (Unia
Miłoradzice) - 5 bramek
- Tomasz Skotnicki (Unia
Miłoradzice) – 5 bramek
- Maciej Sacha (Iskra II)
– 5 bramek
 Klasa B
- Paweł Mikuła ( Fortuna)
- 22 bramki
- Oskar Ondycz ( Fortuna)
- 17 bramek
- Łukasz Kulicki ( Fortuna)
- 17 bramek
- Jakub Olszewski (KS
Kłopotów-Osiek)
- 16 bramek
- Przemysław Fijałkowski
(Platan) - 13 bramek
- Radosław Targowicz (Huzar)
- 12 bramek
- Dawid Wasiak (KS KłopotówOsiek) - 12 bramek
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ROZRYWKA

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wodospad na granicy USA i
Kanady; 15. Warzywko do
obiadu; 16. Jezioro w Afryce; 19.
Jedna z bohaterek Nędzników;
23. Do mierzenia wysokości ciał
niebieskich nad horyzontem; 26.
Miękki na łóżku; 27. Popularna
lalka; 28. Robione w sklepie; 29.
Duży oddział wojska; 30.
Choroba oczu; 33. Poprawianie
np. fotografii; 37. Do wbijania
pali; 40. Górna płaszczyzna
kowadła; 41. Do występów
artystycznych; 42. Ptak z
rodziny sokołowatych; 43.
Powieść Turgieniewa lub wieś w
powiecie dzierżoniowskim; 44.
Miasto w Holandii; 45.
Doskonałość; 46. Słowo z liter
innego słowa; 47. Uzyskiwanie
koncentratu płytek krwi, białych
krwinek lub krwinek
czerwonych;

10
11

12
13

14

15
16

19

20

21

17

18

22

23

24

25

26
27

28

Pionowo:
1. Uchwyt młotka; 2. Najwyższy
szczyt w Gorcach ; 3. Pozorny

29
30

31

Poziomo:
1. Gatunek gryki; 6. Przy bucie
jeźdźca; 10. Kozodój; 11.
Embrion; 12. Okrągła budowla;
13. Rafał, polski kolarz; 14.

32

33
37

38

34

35

36

39

40

41
42

43

44
45

46

47

Hasło krzyżówki z numeru 10/2021 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi:
„Jesienne dary”. Nagrodę otrzymuje Klaudia Traczuk z Siedlec. Po jej odbiór
zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 3 (biuro
podawcze). Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry!

punkt na niebie z którego
wylatują meteory; 4. Spartański
poeta; 5. Parkowa wśród drzew;
6. Omasta; 7. Roślina wodna; 8.
Rodzaj jaskółki; 9. Roślina z
rodziny amarylkowatych; 17.
Knowania, machinacje; 18.
Synonim dawnego szlachciury;
20. Miasto na Dolnym Śląsku;
21. Pogardliwie o pracowniku
Służby Bezpieczeństwa; 22.
Jednokomórkowy organizm; 23.
… wirginijski – krzew ozdobny;
24. Słowo pisane; 25. Na
transparencie lub… ścianie; 30.
Wyspiarskie państwo; 31.
Kwitnące zioło; 32. Farmer; 34.
Muza poezji lirycznej; 35. Np.
nosa; 36. Kryptokoryna – roślina
wodna;37. Przedstawiciel grupy
etnicznej wywodzącej się z
Turcji; 38. Podstęp; 39. Zasada;

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 13 grudnia. Spośród
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. Bardzo prosimy o podanie
Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu. Dane teleadresowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czy zostaną niezwłocznie usunięte.
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Na Podhalu do sklepu wpada
złodziej.
– Dawaj kasę!
– Jakom? Jęcmienną cy
grycaną?
***
Przychodzi facet z córką do
sklepu i pyta:
- Dzień dobry, czy są gacie na
Wacie?
Ekspedientka odpowiada:
- Nie, nie ma…

Na to klient mówi do córki:
- To chodź Wacia, idziemy…
***
Zdenerwowany nauczyciel
kazał Jasiowi za karę
napisać w domu 100 razy:
Nie będę więcej mówił do
nauczyciela po imieniu.
Jasio na drugi dzień przynosi
wykonane zadanie,
nauczyciel sprawdza
i zdziwiony pyta:

- Dlaczego napisałeś to
zdanie nie 100 a 200 razy?
- Bo cie lubię, Kaziu!
***
Wchodzi profesor do auli na
wykład i dostrzega
niedopałek na podłodze.
- Czyj to niedopałek? – pyta
wykładowca.
W auli zrobiło sie cicho, jak
makiem zasiał.
- Pytam, czyj to niedopałek?

Grobowa cisza. Profesor
zdenerwowany.
- Po raz ostatni pytam, czyj to
niedopałek?
Głos z końca sali.
- Niczyj, można wziąć.
***
Dzwoni blondynka na policję:
- Dokonano kradzieży
w moim aucie. Skradziono
deskę rozdzielczą,
kierownicę, pedał gazu,

hamulec, radio itp.
Rozłączyła się. Za chwilę
dzwoni:
- Przepraszam, zgłoszenie
nieaktualne, usiadłam na
tylne siedzenie.
***
Stoją dwie brunetki przy
windzie, jedna z nich mówi:
- Zawołaj windę
Brunetka woła:
- Winda, winda!

Druga brunetka mówi:
- Nie tak, guzik!
Brunetka łapie swój guzik od
bluzki i mówi:
- Winda, winda!
***
U psychiatry:
- Trochę się pogubiłem
w pańskiej historii. Czy mógłby
pan zacząć od początku?
- No dobrze. A więc, na
początku stworzyłem Ziemię…

