
WIĘKSZE 
DOCHODY I BEZ 
PLANOWANEGO 
KREDYTU

Na listopadowej sesji Rady 
Gminy Lubin dokonano 
istotnych zmian w tegorocznym 
budżecie. O ponad 5 milionów 
złotych zwiększyły się 
dochody a zmniejszeniu uległy 
między innymi wydatki na 
administrację. W związku 
z wprowadzonymi zmianami 
planowany de� cyt także uległ 
zmniejszeniu.  Str. 5

WOLONTARIUSZE 
ROKU 2021 

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza wójt 
Tadeusz Kielan uhonorował  
Janinę Muchę, Cecylię Szwedo 
oraz Agnieszkę Świrską 
tytułami „Wolontariusz Roku 
Gminy Lubin”. To wyróżnienie 
przyznawane w gminie od 2012 
roku dla osób, które swoją 
aktywnością wolontarystyczną 
podejmują działania 
w dowolnym obszarze życia 
społecznego, a w szczególności 
w dziedzinie: oświaty, kultury, 
sportu, zdrowia, ekologii, 
bezpieczeństwa, pomocy 
społecznej oraz działają na 
terenie gminy Lubin i na rzecz jej 
mieszkańców.  Str. 8-9

WYBIERAM 
TEATR 2021

Po raz czwarty Ośrodek Kultury 
Gminy zrealizował projekt 
Wybieram Teatr, do� nansowany 
przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Wspólnie z mieszkańcami 
gminy, OKGL stworzył 
w naszym regionie miejsce, 
w którym można realizować 
pasje teatralne. Ta niezwykła 
inicjatywa, która połączyła 
ponad 2000 mieszkańców 
gminy, w tym roku z powodu 
pandemii przebiegała w sposób 
hybrydowy.  Str.  12-13
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Wzorem roku ubiegłego, 
OKGL zaprosił  do udziału 
w kulinarnym konkursie 
online „Świąteczne 
potrawy 2021” 
wszystkich mieszkańców 
gminy Lubin. Tradycje 
Bożonarodzeniowe to 
wyjątkowa coroczna 
impreza, w której 
mieszkańcy naszej gminy 
chętnie biorą udział. 
 Str. 11

Konkursem Tradycje Bożonarodzeniowe, Ośrodek Kultury Gminy Lubin przybliża, choć namiastkę 
towarzyszącej nam co roku, przedświątecznej atmosfery.  

POTRAWY POSTNE, 
ŚWIĄTECZNE I DESERY 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pięknych chwil

w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych

i dystansu do świata w tym szczególnym czasie.

W tych wyjątkowych dniach życzymy Mieszkańcom Gminy Lubin

wielu dużych sukcesów, małych radości i codziennej życzliwości.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pięknych chwil

w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych

i dystansu do świata w tym szczególnym czasie.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Norbert Grabowski

Przewodniczący Rady Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Wójt Gminy Lubin

Wesołych
ŚWIĄT
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PRZYSŁOWIA 

NA STYCZEŃ

Styczeń rok stary z nowym 

styka, czasem zimnem do 

kości przenika, czasem 

w błocie utyka. 

***

Gdy w styczniu mrozy 

i śniegi, będą stodoły po 

brzegi, gdy styczeń mrozów 

nie daje, prowadzi 

nieurodzaje 

***

Gdy styczeń jasny i biały, 

w lecie bywają upały. 

***

Kiedy styczeń 

najmroźniejszy, wtedy roczek 

najpłodniejszy. 

***

Ciepła izba marzeń szczytem 

i tak jakoś mija styczeń

***

Jak styczeń zachlapany, to 

lipiec zapłakany. 

***

Gdy Trzech Króli mrozem 

trzyma będzie jeszcze długa 

zima 

***

Jak w Wigilię z dachu ciecze, 

zima długo się przewlecze

***

Zima bez śniegu – lato bez 

chleba. 

***

Gdy zima mocno rzeki lodem 

ścina, wiele ciężarnych ma 

w ten rok syna 

***

Kiedy styczeń mokry trzyma, 

zwykle bywa długa zima. 

AKTUALNOŚCI

Na drogach występują 
trudne warunki atmosfe-
ryczne. Krótki dzień, pa-
dający śnieg, deszcz ze 
śniegiem, niskie tempera-
tury. Te wszystkie czynni-
ki wpływają negatywnie 
na bezpieczeństwo 
uczestników ruchu dro-
gowego. Zadbajmy o na-
sze wspólne bezpieczeń-
stwo i zachowajmy szcze-
gólna ostrożność. 

O tej porze roku sytuacja 
na drodze bywa dynamicz-
na i mogą wystąpić oko-
liczności, w których ko-
nieczna jest szybka reak-
cja. Na śliskiej nawierzchni 
wydłuża się droga hamo-

wania, koła tracą przyczep-
ność, a kierowca może nie 
zapanować nad pojazdem 
i wpaść w poślizg. 

- Zatem ważne jest, aby 
dostosować prędkość do 
warunków panujących na 

drodze oraz zachować bez-
pieczny odstęp od pojaz-
dów jadących przed nami, 
im gorsze warunki, tym 
większy odstęp – mówi Syl-
wia Serafin oficer prasowy  
policji w Lubinie.

Jesienią, 
kiedy  pada 
i szybko robi 
się ciemno 
bardzo istotna 
jest także wi-
doczność pie-
szych na drodze. 
W warunkach niedosta-
tecznej widoczności kieru-
jący później niż zwykle za-
uważają wszelkie nie-
oświetlone przeszkody na 
drodze, jak również pie-
szych ubranych w odzież, 
która kolorem jest zbliżo-
na do otoczenia (czarny, 
szary).

Jako piesi, nośmy więc 
prawidłowo elementy od-

blaskowe, które powinny 
być umieszczone w takim 
miejscu, by znalazły się 
w polu działania świateł 
samochodowych i były wi-
doczne dla kierujących 
nadjeżdżających z obu kie-
runków , czyli zarówno 
z tyłu jak i z przodu.

Trudne warunki pogodowe. 
Ślisko na jezdni - zwolnij! 

Nadchodząca zima oraz 
nieustająca epidemia ko-
ronawirusa skłaniają do 
szczególnej uwagi i moni-
torowania funkcjonowa-
nia mieszkańców gminy 
Lubin - szczególnie osób 
bezdomnych, niepełno-
sprawnych, w podeszłym 
wieku i innych, które nie 
mają zagwarantowanej 
opieki rodzinnej i mogą 
znajdować się w sytuacji 
zagrażającej życiu i zdro-
wiu.

- Tylko współpraca wie-
lu osób, szczególnie lide-
rów środowiska lokalne-
go, policji, przedstawicieli 
służby zdrowia i innych in-
stytucji pomocowych, po-
zwala uchronić osoby po-
trzebujące wsparcia przed 
negatywnymi skutkami zi-
my - wyjaśnia Mariola 
Jaszczak , dyrektor GOPS 
w Lubinie. - Bardzo ważna 
jest akcja informacyjna, 
gdzie szukać pomocy 
i szybka interwencja.

Najważniejsza jest em-
patia, zrozumienie i odwa-
ga aby zawiadomić odpo-
wiednie służby. Wystarczy 
wykonać jeden telefon 
alarmowy 112 co może 
uratować niejedno zdro-
wie a nawet życie.

- Mundurowi w trakcie 
swojej służby, wspólnie 

z pracownikami socjalny-
mi w ramach patronażu, 
zwracają uwagę na miej-
sca, gdzie bezdomni mo-
gą szukać schronienia 
przed zimnem. Są to za-
zwyczaj opuszczone bu-
dynki czy altany na ogro-
dach działkowych. Dzięki 
wspólnym wysiłkom oso-
by bezdomne nie będą 
skazane na doświadcza-

nie negatywnych skutków 
zimy- mówi Sylwia Sera-
fin, oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Lubinie. - Zwracamy się 
z apelem do mieszkańców 
naszego powiatu o reago-
wanie i informowanie 
służb o każdym przypad-
ku, gdy zobaczymy osobę 
leżącą na chodniku czy 
ławce. Posiadając taką 

wiedzę służby będą mogły 
skutecznie interwenio-
wać, nierzadko ratując ży-
cie. Noc spędzona zimą 
na ławce, może skończyć 
się tragicznie!

Nie pozostawajmy obo-
jętni na losy tych wszyst-
kich, którym może grozić 
zamarznięcie. Zwróćmy 
uwagę również na osoby 
samotne, starsze i chore, 
będące w trudnej sytuacji 
życiowej. Osoby takie 
z powodu choroby, ale tak-
że braku środków mate-
rialnych mogą odczuwać 
skutki spadku temperatur. 
Okazujmy sobie nawza-
jem życzliwość i nie bądź-
my obojętni. 

GOPS wspólnie z policją pomaga bezdomnym, bezradnym i samotnym 

NIE BĄDŹMY 
OBOJĘTNI  

NAJWAŻNIEJSZA JEST EMPATIA, 
ZROZUMIENIE I ODWAGA ABY ZA-
WIADOMIĆ SŁUŻBY. WYSTARCZY 
TELEFON NA 112 I MOŻNA URATO-
WAĆ NIEJEDNO ZDROWIE A NA-
WET ŻYCIE. 

Pracownicy socjalni 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Lubinie, jak co 
roku przygotowani 
są na działania 
mające na celu 
minimalizowanie 
skutków niskich 
temperatur. 
W ramach 
wieloletniej już 
współpracy, 
wspólnie 
z przedstawicielami 
policji 
systematycznie 
wizytują 
w zagrożonych 
środowiskach, 
organizują zbiórki 
odzieży, obuwia, 
żywności i opału. 



³AKTUALNOŚCI

Uratowali człowieka, 
który wpadł do stawu

W sobotni wieczór  mieszkańcy 
Zimnej Wody zauważyli 
mężczyznę w stawie i zadzwonili 
na numer ratunkowy. Do akcji 
ratowania  mężczyzny została 
zadysponowana OSP Zimna Woda. 
Później przeszukiwano cały staw 
wraz z innymi jednostkami straży. 
Oprócz naszych strażaków 
z Zimnej Wody w akcji brały udział 
cztery Jednostki Ratowniczo-
Gaśnicze  z Lubina i Legnicy oraz 
pogotowie i policja. 
Zgłoszenie dotarło do OSP Zimna 
Woda o godz. 19:00 z informacją 
o człowieku,  który wpadł do 

stawu. Po dotarciu na miejsce 
strażacy wyciągnęli na brzeg 
mężczyznę i udzielili mu  
pierwszej pomocy. Poszkodowany 
był przytomny ale cały 
przemoczony. Po przybyciu 
pogotowia został przekazany 
zespołowi ratunkowemu.
Nie było wiadomo, czy 
wyciągnięty z wody 50-latek był 
sam, dlatego staw został 
przeszukany w całości zarówno 
z brzegu jak i z łodzi. Na szczęście 
nie było innych poszkodowanych 
osób. Akcja trwała prawie trzy 
godziny. 

Dolnośląskie Linie Au-
tobusowe zrobiły pasaże-
rom niespodziankę, te-
stując na bezpłatnej dla 
mieszkańców linii 512 -  
nowoczesny, przegubowy 
autobus marki  Merce-
des-Benz. Przegubowiec 
rozwiązałby problem tło-
ku na tej linii w godzi-
nach szczytu, więc opera-
tor linii rozważa taką in-
westycję.

Testy, na które zaproszo-
no samorządowców finan-
sujących  bezpłatną linię 
512 zrobiono w Mikołajki.

- Autobus jest pojemny, 
przegubowy i ekologiczny - 
mówi Krystian Kosztyła, 
burmistrz Ścinawy. - My-
ślę, że jeśli chodzi o godzi-
ny szczytu - poranne i po-
południowe - na pewno po-
przez ilość miejsc popra-
wiłby się komfort podróżo-
wania  mieszkańców. 

Porozumienie w sprawie 
regularnych przewozów 

pasażerskich na trasie Ści-
nawa – Lubin – Ścinawa 
przez Siedlce samorządy 
podpisały w połowie tego 
roku.  Linia 512 to dziewięć 
kursów dziennie w dni ro-
bocze  oraz cztery w soboty 
i niedziele.

- Oferta Dolnośląskich Li-
nii Autobusowych jest finan-
sowo korzystniejsza od in-
nych, więc nie widzimy prze-

szkód by razem ze Ścinawą 
wspólnie kontynuować pro-
jekt bezpłatnej komunikacji 
w oparciu o ich pojazdy. 
Rozmawiam z mieszkańca-
mi gminy i są bardzo zado-
woleni z usług DLA.  Firma 
jak widać chce także się roz-
wijać i z myślą o podróżują-
cych, w tym także wielu 
mieszkańców naszej gminy 
planuje zakup ekologiczne-

go i bardzo pojemnego po-
jazdu – mówi Tadeusz Kie-
lan wójt gminy Lubin.

Testowany autobus mar-
ki Mercedes-Benz to model 
Citaro G, który powstał 
w trosce o środowisko. Po-
mieści 147 osób, ze stan-
dardowych autobusów mo-
że korzystać około 100 
osób. Kosztuje 1 milion 
600 tysięcy złotych. 

Testy nowoczesnego przegubowca 
na trasie Lubin-Ścinawa 

W ramach akcji 
propagującej 
szczepienia 
można było 
wygrać między 
innymi hulajnogę 
elektryczną 
i rower!

Celem tej akcji promocyj-
nej było zwiększenie liczby 
osób zaszczepionych, co ma 
zasadnicze znaczenie dla po-
wodzenia zwalczania i prze-
ciwdziałania COVID-19. Mo-
gły wziąć w niej udział osoby 
fizyczne zameldowane na te-
renie gminy Lubin, które 
w okresie  od 1 lipca do 31 
października 2021 r. przeszły 
pełny cykl szczepień przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2.

- Na konkurs nadesłano 
136 zgłoszeń, wśród nich było 
16 zgłoszeń od osób, które nie 
są mieszkańcami gminy i nie 
brały one dalszego udziału 
w akcji – wyjaśnia Dariusz 
Olszak z Urzędu Gminy w Lu-
binie, odpowiedzialny za ko-
ordynację i promocję szcze-
pień. – Do osób, które spełni-
ły formalne wymogi rozesła-
no pytanie konkursowe. Od-
powiedzi były oceniane przez 

komisję konkursową.
Pierwsze miejsca i elek-

tryczne hulajnogi zdobyli: 
Natalia Dydak z Niemstowa 
oraz Łukasz Werbny z Krze-
czyna Małego.

Nagrodami za zajęcie dru-
giego miejsca były rowery 
trekkingowe, zdobyli je: Nor-
bert Bartosiak z. Niemstowa 
oraz Wioleta Kiliman z Wier-
cienia. 

Laureaci trzecich miejsc 
obdarowani zostali tabletami, 

to Dariusz Dudziak z Chróst-
nika i Katarzyna Kamińska 
z Osieka.

Przyznano także nagrody 
dodatkowe, czyli bony poda-
runkowe o wartości 100 zł 
i otrzymują je: Brygida Luba-
ska z Wiercienia, Liliana Bu-
chowska z Osieka, Iwona Ko-
ska z Chróstnika oraz Norbert 
Mainka z Kłopotowa. 

W Urzędzie Gminy Lubin 
zorganizowano krótką uro-
czystość, przy zachowaniu 

obostrzeń sanitarnych,  pod-
czas której część laureatów 
odebrała swoje nagrody. 

- W tym konkursie wszyscy 
są wygrani, bo nawet jeśli nie 
zdobyli nagrody, to są za-
szczepieni, co jest wyrazem 
troski o zdrowie własne, 
najbliższych oraz mieszkań-
ców naszej gminy. Musimy 
ufać naukowcom i lekarzom – 
mówił Bartosz Chojnacki, za-
stępca wójta wręczając na-
grody i dyplomy.   

PYTANIE BRZMIAŁO: „SZCZEPIENIE JEST WAŻNE 
PONIEWAŻ….” 
– A OTO CO NAPISALI LAUREACI PIERWSZYCH MIEJSC, 
W KTÓRYCH NAGRODAMI BYŁY ELEKTRYCZNE HULAJNOGI.
NATALIA DYDAK Z NIEMSTOWA
- Szczepienie jest ważne, ponieważ powinniśmy czuć się społecz-
nie odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i ludzi ze swojego 
otoczenia. Powinniśmy dawać dobry przykład. Tak jak rodzic w 
samolocie podczas sytuacji zagrożenia powinien założyć masecz-
kę tlenową najpierw sobie, a następnie dziecku/podopiecznemu, 
tak i w tym przypadku obywatel powinien chronić siebie i bliskich 
przyjmując szczepienie, aby nie dopuścić do sytuacji krytycznej w 
swoim otoczeniu i kraju. Priorytetem każdego człowieka powinno 
być zdrowie swoje i bliskich. Jednym może się „udać” i przejdą tą 
chorobę bez objawów i konsekwencji, ale niestety nikt z nas nie 
wie jak jego organizm zniesie wirusa. Moja babcia, lat 90, kilka 
miesięcy po szczepieniu przez 3 tygodnie przebywała w mieszka-
niu z osobą chorą na koronawirusa i choroba jej nie dotknęła lub 
przeszła bezobjawowo. Zakładam, że szczepienie uratowało jej 
życie. Ten i wiele innych zasłyszanych przypadków nakłoniło mnie 
do szczepienia. Co ważne - szczepienie nie chroni przed zachoro-
waniem, tylko przed bardzo ciężkim przechorowaniem lub śmier-
cią. Wymyśliłam też krótki wierszyk:

By o życie nie walczyć pod respiratorem, 
Zaszczep się - bądź dla innych wzorem.
Życie ucieka, a masz je jedno, 
Szczepienie to wyjścia z pandemii sedno.
Daj przykład, bądź zdrów,
I o szczepieniu wszem i wobec mów.

ŁUKASZ WERBNY Z KRZECZYNA MAŁEGO

- Szczepienie jest ważne ponieważ:
najsłabszym pomaga
odporność wspomaga
w trudnych przypadkach niezastąpione
prędzej czy później nieuniknione
działa szybko i skutecznie
sprawia by życie było wieczne
podejmuje się niewykonalnego
bohaterem zdrowia dla każdego 

Dziesięć osób wygrało nagrody w konkursie zorganizowanym z inicjatywy 
wójta Tadeusza Kielana. 

#SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY! 
W GMINIE LUBIN 



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

608 555 058

Każdy kto szuka archiwal-
nej dokumentacji osobowej 
i płacowej, interesuje się dzie-
jami własnej rodziny, chce 
rozwiązać problem narasta-
jącej dokumentacji firmy lub 
też nie wie co zrobić, gdy akta 
ulegną uszkodzeniu lub 
zniszczeniu, może skorzystać 
z pomocy Archiwum Pań-
stwowego.  

Archiwum Państwowe we 
Wrocławiu wraz z oddziałami 
znajdującymi się w Bolesławcu, 
Jeleniej Górze, Legnicy i Kamień-
cu Ząbkowickim zachęca miesz-
kańców Dolnego Śląska oraz 
przedsiębiorców do kontaktu.

– Zadania statutowe archi-
wów to kształtowanie państwo-
wego zasobu archiwalnego, 
ewidencjonowanie, przecho-
wywanie, opracowanie i udo-

stępnianie materia-
łów archiwalnych, 
a także sprawowanie 
nadzoru nad postępowaniem 
z materiałami archiwalnymi 
wchodzącymi do państwowego 
zasobu archiwalnego w archi-
wach zakładowych, w składni-
cach akt oraz jednostkach z po-
wierzonym zasobem archiwal-
nym – wyjaśnia dr Janusz Go-
łaszewski, dyrektor Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu. – 
Ważnym obszarem działania 
archiwów jest też popularyza-
cja wiedzy o materiałach archi-
walnych i archiwach oraz pro-
wadzenie działalności informa-
cyjnej.

Można więc zwrócić się do 
pracowników archiwum, któ-
rzy doradzą jak odnaleźć doku-
menty, jak zbierać  informacje 

o dziejach i genealogii swojej 
rodziny, jak uporządkować ro-
dzinne archiwum czy też pozy-
skać informacje o historii miej-
sca, w którym się mieszka.

To także oferta dla przedsię-
biorców,  którzy mogą zaczerp-
nąć wiedzy dotyczącej m.in. 
sposobów radzenia sobie z na-
rastającą ilością dokumentów 

w firmie, czy też dowie-
dzieć się  co zrobić 

z dokumentacją po 
zamknięciu biznesu.

Archiwum Pań-
stwowe prowadzi też 

zajęcia edukacyjne 
oraz świadczy usługi spo-

rządzania odpisów materiałów 
archiwalnych, kopiowania, 
przechowywania w swojej bazie 
skanów i fotografii cyfrowych.

Najbliżej naszej gminy jest 
legnicki oddział archiwum, 
więcej szczegółów o pracy ar-
chiwistów można znaleźć na 
stronie internetowej Archi-
wum Państwowego.  

Poszukiwanie dokumentów 
w archiwach państwowych 

Archiwum Państwowe 
we Wrocławiu 
Oddział w Legnicy
Marszałka J. Piłsudskiego 1
59-220 Legnica 
e-mail legnica@ap.wroc.pl
telefon 76 85 63 478

Koleje Dolnośląskie mają od 
12 grudnia nowy rozkład jazdy 
pociągów. Do siatki połączeń 
trafiły nowe trasy. Jednocześnie 
zdecydowano, że przystanek 
w Gorzelinie zmieni swój status i od 
teraz będzie tylko „na żądanie”.  
Dodatkowo średnio o ok. 10 procent 
wzrastają ceny biletów. 

Koleje Dolnośląskie wprowa-
dziły pierwsze przystanki na żą-
danie dwa lata temu i była to 
m.in. Nowa Wis Legnicka. Ta-
kie przystanki oznaczone są 
w rozkładzie symbolem trójką-
ta. Od 12 grudnia,  do listy dol-
nośląskich przystanków na żą-
danie doszły cztery kolejne: Go-
rzelin, Batowice Lubańskie, 
Gierałtów i Piechowice Dolne. 

- Biorąc pod uwagę obserwo-
wane potoki pasażerskie, wpro-
wadzanie przystanków na żąda-
nie pozwala - mimo niewielkie-
go zainteresowania podróżnych 
- utrzymać ich dostępność. 
W katalogu połączeń Kolei Dol-
nośląskich takich przystanków 
będzie łącznie 26 – czytamy 

w komunikacje prasowym Bar-
tłomieja Rodaka, rzecznika pra-
sowego Kolei Dolnośląskich.  

Podróżny zamierzający 
wsiąść do pociągu na przystan-
ku, który jest ujęty w rozkładzie 
jazdy jako „postój na żądanie”, 
zobowiązany jest oczekiwać na 
przyjazd pociągu w miejscu wi-
docznym dla maszynisty. 

Podróżny zamierzający wy-
siąść z pociągu na przystanku, 
który jest ujęty w rozkładzie jaz-
dy jako „postój na żądanie”, zo-
bowiązany jest zgłosić ten fakt 
pracownikowi drużyny konduk-
torskiej, najpóźniej na stacji po-
przedzającej przystanek ozna-
czony jako „postój na żądanie”.

Na przystankach na żądanie 

bezpośrednio na peronie znaj-
duje się specjalny piktogram 
przygotowany przez za-
rządcę infrastruktury – 
PKP Polskie Linie Ko-
lejowe SA.

Oprócz nowego 
rozkładu jazdy Koleje 
Dolnośląskie wpro-
wadzają do swojej 
siatki nowe połącze-
nia, które umożliwią 
dojazd m.in. do Jelcza-
-Laskowic przez Dobrzy-
kowice. Duże zmiany czekają 
również mieszkańców Wrocła-
wia – od połowy grudnia w mie-
ście dostępne będą dla nich no-
we przystanki.

– Po 20 latach pociągi wraca-
ją na trasę do Jelcza-Laskowic 
przez Wrocław Wojnów. Dzięki 
temu na mapie Wrocławia poja-
wią się nowe przystanki, m.in.: 
Wrocław Popiele, Strachocin 
oraz Wojnów Wschodni  – pod-
kreśla Bartłomiej Rodak, rzecz-
nik Kolei Dolnośląskich. – Sta-
wiamy na stały rozwój, dlatego 
po raz kolejny w rocznym roz-
kładzie jazdy pojawiają się nowe 
połączenia dostępne dla Dolno-
ślązaków.

 Wśród dodatkowych zmian 
organizator przewozów Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego wraz z Koleja-
mi Dolnośląskimi uwzględnili 
również nowe pociągi, które bę-
dą dostępne m.in. na odcinkach 
Wrocław Główny – Rawicz, 
Legnica – Jawor, Bielawa Za-
chodnia – Dzierżoniów Śląski 
oraz Legnica – Głogów. Część 
relacji dotychczasowych połą-
czeń zostanie wydłużona, roz-
szerzone zostaną terminy kur-
sowania niektórych pociągów 
oraz wprowadzone zostaną za-
trzymania na nowych przystan-
kach. 

Na trasach dolnośląskiego 
przewoźnika pojawiło się rów-
nież 12 nowych przystanków, 

które do tej pory nie były obsłu-
giwane w ruchu pasażerskim. 
Część z nich po raz pierwszy zo-

stała oddana do użytku po-
dróżnym. Wśród nich znaj-

dują się przystanki zlokali-
zowane na terenie miasta 
Wrocław: Wrocław Szcze-
pin, Wojnów Wschodni, 
Iwiny, Popiele, czy Stra-

chocin.
 Od 12 grudnia pasażerów 

dolnośląskiego przewoźnika 
obowiązują nowe taryfy 
uwzględniające zmiany cen bi-
letów. Nowy cennik obejmie za-
równo taryfę podstawową, jak 
i stałe oferty oraz promocje 
przewoźnika. W stosunku do 
dotychczasowych biletów ceny  

różnią się średnio o ok. 10 proc
– Obok wzrostu kosztów wy-

nagrodzeń i obsługi taboru, ce-
ny energii to najszybciej rosną-
ca pozycja kosztowa. Pomiędzy 
2019 a 2021 rokiem łączny 
koszt zakupu energii trakcyjnej 
wzrósł o prawie 50 procent. Sy-
tuacja na rynku zmusza prze-
woźników do aktualizacji taryf. 
Nie chcemy, aby ceny energii 
odbiły się na zmniejszeniu licz-
by połączeń, dlatego zdecydo-
waliśmy się na wprowadzenie 
nowego cennika – podkreśla 
Rodak. 

Informacje dotyczące rocz-
nego rozkładu jazdy dostępne 
są na stronie internetowej prze-
woźnika.  

Koleje Dolnośląskie wprowadziły nowe połączenia, rozkład jazdy oraz podwyżkę 

PRZYSTANEK GORZELIN „NA ŻĄDANIE” 

Podróżny zamierzający wsiąść do pociągu 
na przystanku, który jest ujęty w rozkła-
dzie jazdy jako „postój na żądanie”, zobo-
wiązany jest oczekiwać na przyjazd pocią-
gu w miejscu widocznym dla maszynisty. 
Podróżny zamierzający wysiąść z pociągu 
na przystanku, który jest ujęty w rozkła-
dzie jazdy jako „postój na żądanie”, zobo-
wiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi 
drużyny konduktorskiej, najpóźniej na sta-
cji poprzedzającej przystanek oznaczony 
jako „postój na żądanie”. 



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

Na listopadowej 
sesji Rady Gminy 
Lubin dokonano 
istotnych zmian 
w tegorocznym 
budżecie. 
O ponad 5 
milionów złotych 
zwiększyły 
się dochody 
a zmniejszeniu 
uległy między 
innymi wydatki 
na administrację. 
W związku 
z wprowadzonymi 
zmianami 
planowany 
deficyt 
także uległ 
zmniejszeniu.

W praktyce oznacza to, że 
samorząd nie będzie musiał 
wykorzystywać  planowane-
go kredytu, więc przychody 
z kredytu wyzerowano, co 
oznacza zmniejszenie tej po-
zycji budżetowej o 5,5 mln 
złotych. 

Po zmianach dochody bu-
dżetu na rok 2021 wynoszą 
126 747 641,71 wydatki to 
142 880 286,61, zmniejszył 

się więc także deficyt.
- Najistotniejsze zmiany 

w planach dochodów doty-
czą  wprowadzenia do bu-
dżetu subwencji z budżetu 
państwa w łącznej wysokości 
ponad 3 mln 142 tysięcy zło-
tych. Zmieniła się także pro-
gnoza wykonywania docho-
dów z podatków lokalnych, 
zwiększyły wpływy z odsetek 
oraz podatku od czynności 

cywilnoprawnych. Korzyst-
niejsze są również prognozy 
udziałów w podatku docho-
dowym od osób fizycznych – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin

W planie wydatków naj-
większe zmiany to efekt ob-
niżenia wydatków bieżących, 
bowiem koszty na admini-
strację spadły w tym roku 
o ponad 614 tysięcy zł. W ra-

mach zmian budżetowych 
wprowadzono także na wnio-
sek sołectw korekty w fundu-
szach sołeckich.

Radni zdecydowali też 
o przekazaniu dodatkowej 
pomocy rzeczowej na prze-
budowę drogi powiatowej 
w Miłoradzicach.  Gmina 
jest inwestorem zastęp-
czym tej inwestycji, która 
była realizowana na pod-
stawie dokumentacji opra-
cowanej przez powiat. 
W trakcie wytyczenia geo-
dezyjnego  wystąpiły kolizje 
z istniejącym zagospodaro-
waniem, dlatego prace 
wstrzymano i zlecono za-
mienną dokumentację. 
W ciągu kilku miesięcy 
wzrosły koszty m.in.  paliwa 
i materiałów budowlanych, 
dlatego w celu kontynuacji 
prac konieczne było zwięk-
szenie środków na ten cel 
o ponad 618 tysięcy złotych. 

Środki te zostaną przeznaczone 
na:
 Rozwój działalności gospodarczej, 
 Nowopowstała lub przebudowana 
infrastruktura rekreacyjna oraz 
wsparcie podmiotów działających 
w sferze kultury,
 Infrastruktura drogowa w zakresie 
włączenia społecznego,
 Działania promocyjne i edukacyj-
ne prezentujące walory przyrodni-
cze i kulturowe obszaru
Do tej pory Stowarzyszenie Lo-

kalna Grupa Działania „Wrzosowa 

Kraina” na przestrzeni lat 2016-
2020 rozdysponowało środki z fun-
duszy unijnych na łączną kwotę 
12 200 000,00 PLN.  Środki finan-
sowe pochodziły z działania Lea-
der w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) rozwój lokalny kiero-
wany przez społeczność (RLKS). 
Wsparcie otrzymali beneficjenci 
z terenu gminy Chocianów, gminy 
Lubin, gminy Chojnów, miasta 
Chojnów, gminy Przemków, gmi-

ny Gromadka, gminy Bolesławiec, 
gminy Miłkowice oraz gminy Ku-
nice.  Z dofinansowania skorzy-
stało 83 beneficjentów. Utworzo-
no 61 miejsc pracy.

Stowarzyszenie informujemy, że 
od przyszłego roku ruszają prace 
nad budową nowej Lokalnej Strate-
gii Rozwoju i zaprasza do odwiedza-
nia strony www.wrzosowakraina.pl 
oraz strony na portalu Facebook, 
w której ogłaszane są bieżące infor-
macje na temat działalności i plano-
wanych konkursów. 

CHOCIANÓW GMINA LUBIN PRZEMKÓW CHOJNÓW MIASTO CHOJNÓW BOLESŁAWIEC MIŁKOWICE KUNICE GROMADKA

Tworzenie nowego przedsię-
biorstwa 400 000,00 400 000,00 100 000,00 500 000,00 200 000,00 600 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00

Rozwój istniejącego przed-
siębiorstwa 1 105 192,82 389 130,00 57 186,00 915 495,00 0,00 357 368,00 200 000,00 0,00 0,00

Samorządy Lokalne 533 363,79 631 044,03 528 978,47 516 335,06 470 796,79 529 508,10 437 882,60 558 091,79 543 336,48

Projekty Grantowe 108 996,00 42 510,17 42 902,92 41 624,00 42 415,76 42 600,00 42 490,00 42 351,00 41 063,62

1 042 359,79 1 462 684,20 729 067,39 1 973 454,06 713 212,55 1 529 476,10 880 372,60 800 442,79 684 400,10

         

 Chocianów gmina Lubin Przemków Chojnów M. Chojnów Bolesławiec Miłkowice Kunice Gromadka

Miejsca Pracy 16 11 3 10 3 12 2 2 2

Ilość Projektów 16 11 6 13 5 12 5 6 5

DODATKOWE ŚRODKI
W LGD „WRZOSOWA KRAINA” 

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” 
informuje, iż budżet Lokalnej Strategii 
Rozwoju na realizację zadań w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 został 
zwiększony o kwotę 903 000,00 euro. 

Zmiany w tegorocznym budżecie gminy 

WIĘKSZE DOCHODY 
I BEZ PLANOWANEGO KREDYTU

PO ZMIANACH DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021 WYNO-
SZĄ 126 747 641,71 WYDATKI TO 142 880 286,61, ZMNIEJ-
SZYŁ SIĘ WIĘC TAKŻE DEFICYT. 



⁶ INWESTYCJE

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.

Celem programu rządowego jest wsparcie 
wszystkich szkół podstawowych w budowa-
niu wśród uczniów kompetencji przyszłości 
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technolo-
gia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), 
stworzenie nowoczesnej szkoły, w której za-
jęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkry-
waniu ich talentów i rozwijaniu zaintereso-
wań.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na 
zakup wyposażenia technicznego potrzebne-
go w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętno-
ści manualnych i technicznych, umiejętności 
samodzielnego i krytycznego myślenia, zdol-
ności myślenia matematycznego oraz umie-
jętności w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, stosowania techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych, jak 
również pracy zespołowej, dobrej organiza-
cji i dbania o porządek na stanowisku pracy 

oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 
Sześć szkół naszej gminy otrzymało łącz-

nie 340.000,00 zł, w tym:
 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopni-
ckiej w Krzeczynie Wielkim     60 000 zł
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie       60 000 zł
 Szkoła Filialna w Osieku  30 000 zł
 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Raszówce      70 000 zł
 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkie-
wicza w Siedlcach    60 000 zł
 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych     60 000 zł 

Uzyskane dofinansowanie stanowi 100 % 
kosztów zadania zgodnie ze złożonymi przez 
szkoły wnioskami. Wsparcie przekazywane 
zostało w całości z góry, bez konieczności 
wniesienia wkładu własnego. Jednym z wa-
runków programu jest konieczność wydat-
kowania co najmniej 60% wsparcia otrzyma-
nego przez szkołę do końca 2021r., a nie wię-
cej niż 40% - w 2022 r.  

Środki zostaną wykorzystane na zakup 
wyposażenia podstawowego i dodatkowego 

z katalogu wyposażenia programu. 
Do obligatoryjnego wyposażenia podsta-

wowego należą:
 drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplika-
cjami, slicerami etc.); 
 mikrokontrolery z sensorami, wzmacnia-
czami, płytkami prototypowymi i innymi 
akcesoriami; 
 sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji 
swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, 
oświetlenie etc.); 
 stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).  

PRZEMÓWI RADIOWĘZEŁ 
W NIEMSTOWIE

W Szkole Pod-
stawowej im. 
Janusza Kor-
czaka w Nie-
mstowie 
w celu 
usprawnie-
nia komuni-
kacji, zwłasz-
cza teraz w cza-
sie epidemii, decyzją 
dyrektora szkoły a na wniosek Sa-
morządu Uczniowskiego powstaje 
radiowęzeł.

Na realizację tej inicjatywy ucznio-
wie czekali dwa lata. Niebawem w kla-
sach i na korytarzach szkolnych 
z głośników wydobędą się pierwsze 
dźwięki.

Planowane są dyżury radiowe 
przedstawicieli klas siódmej i ósmych 
oraz Samorządu Uczniowskiego. Na 
bieżąco będzie można komentować 
wydarzenia z życia szkoły, prowadzić 
audycje w języku angielskim i krótkie 
programy dotyczące różnych dziedzin 
wiedzy. 

Wszystkie szkoły gminy Lubin biorą udział 
w programie „Laboratoria Przyszłości”

Nowe drogi w Gorzycy, Oborze,  Miroszowicach i Szklarach 
Górnych 

Zakończyła się budowa trzech odcinków dróg wewnętrznych. 
Nowe nawierzchnie powstały  w Miroszowicach na działce nr 
94/44, w Oborze na ulicy Tulipanowej oraz w Szklarach Górnych 
na Akacjowej. Kolejna droga powstaje teraz w Gorzycy  i biegnie 
ona śladem działek nr 68, 1/16  

 To krótkie odcinki, ale znacznie poprawiają komfort życia 
mieszkańców. W ten sposób najczęściej powstaje:
 konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 
 konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej 
 budowa zjazdów indywidualnych dojść do posesji i miejsc 
odbioru odpadów+
 utwardzenia poboczy kruszywem łamanym
 odwodnienie drogowe
W Miroszowicach oprócz 300-metrowego odcinka o na-

wierzchni z kostki betonowej wykonano także oświetlenie 
uliczne.  

Budowa 
dróg 
wewnętrznych

Gorzyca Obora

MiroszowiceSzklary Górne

Do Raszówki tra� ł 
nowoczesny sprzęt, 
który pozwala dokonać 
szybkiej diagnostyki 
kardiologicznej. 
Dokonuje pomiaru 
rytmu oraz częstości 
pracy serca, co 
jest bardzo ważne 
w sytuacjach 
zagrożenia życia ostrym 
epizodem sercowo-
naczyniowym. Zakup 
oraz przeszkolenie 
personelu medycznego 
s� nansowano w całości 
z budżetu gminy Lubin. 

Elektrokardiograf, który działał do tej 
pory na wyposażeniu Ośrodka Zdrowia 
w Raszówce, był już bardzo wyeksploa-
towany. 

- Dobro mieszkańców stawiamy na 
pierwszym miejscu. Ten sprzęt daje 
możliwość szybkiej diagnozy, co prowa-
dzi do podjęcia właściwych środków za-
radczych, dlatego podjęliśmy decyzję 
o sfinansowaniu zakupu nowoczesnego 
aparatu – mówi wójt Tadeusz Kielan.

Aparat dostarczono już do przychod-
ni i jednocześnie personel Ośrodka 

Zdrowia w Raszówce został przeszkolo-
ny w jego obsłudze. Gmina Lubin zapła-
ciła za to 5 396,43 zł, za co publicznie 
podziękowano na profilu facebooko-
wym Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej OMP Lubin:  

- Takie inwestycje zdecydowanie po-
prawią komfort i jakości usług medycz-
nych świadczonych mieszkańcom gminy 
Lubin i są nieocenionym wsparciem ma-
łych, wiejskich przychodni. (…) Pragnie-
my serdecznie podziękować za wsparcie 
oraz zakupy Tadeuszowi Kielanowi - wój-

towi gminy Lubin, a także Tadeuszowi 
Kosturkowi - sołtysowi Raszówki i Marci-
nowi Nyklewiczowi - radnemu gminy Lu-
bin za osobiste zaangażowanie.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubie-
głego roku gmina Lubin sfinansowała 
zakup innego wyposażenia medycznego 
dla przychodni w Raszówce oraz 
w Szklarach Górnych. Do Raszówki tra-
fił wówczas nowoczesny unit stomatolo-
giczny (fotel dentystyczny), natomiast 
do Szklar Górnych sprzęt do sterylizacji 
narzędzi stomatologicznych. 

GMINA SFINANSOWAŁA 
ZAKUP APARATU DO EKG 
DLA PRZYCHODNI  

- TEN SPRZĘT DAJE MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ DIAG-
NOZY, CO PROWADZI DO PODJĘCIA WŁAŚCI-
WYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, DLATEGO POD-
JĘLIŚMY DECYZJĘ O SFINANSOWANIU ZAKUPU 
NOWOCZESNEGO APARATU – MÓWI WÓJT TADE-
USZ KIELAN. 



⁷Z ŻYCIA GMINY

Dzień pluszowego misia 
w gminnym przedszkolu

Małe, duże, puchate i mięciutkie. Pluszowe Misie opanowały Przedszkole im. 
Jana Pawła II w Raszówce oraz oddział zamiejscowy w Lubinie.  Miękki, 
puchaty i taki z łatką. W ostatnich dniach listopada swoje święto obchodziła 
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka 
przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz 
bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija.
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę 
powstania maskotki – w 25 listopada 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak 
dużo wcześniej. W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor 
Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych 
łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka 
i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, 
kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił 
historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał 
producent zabawek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe 
imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś 
w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.
W tym wyjątkowym dniu przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy w misiowej krainie. Poznały historię pluszowego misia, wspólnie 
bawiły się przy misiowych piosenkach i uczestniczyły w przygotowanych 
przez nauczycielki atrakcjach: zabawach ruchowych, plastycznych, quizach, 
a także misiowych tańcach. 
To był naprawdę niezwykły i magiczny dzień pełen wrażeń.

Nauczyciele wraz z samorządem 
uczniowskim zorganizowali kolejne 
dni Tygodnia Dbania o Relacje, by 
zatroszczyć się o pozytywny wpływ 
na samopoczucie psychiczne i fi-
zyczne oraz relacje z innymi ucznia-
mi  i nauczycielami.

Dzień pierwszy był dniem ubrania 
się w kolorze niebieskim. Okazało się, 
że najmniej liczna klasa 6 była najbar-
dziej niebieska. Dzień drugi był 
dniem planszówek. Uczniowie przy-
nieśli swoje ulubione gry planszowe 
i w ramach lekcji uczyli się współdzia-
łać i rywalizować. Trzeciego dnia ucz-
niowie przejęli rolę nauczycieli i pro-
wadzili lekcje. Jak się okazało nie jest 

to takie proste jak wygląda – trzeba 
zapanować nad klasą, sprawdzić za-
danie domowe i nauczać. Dzień 
czwarty uczniowie i nauczyciele spę-
dzili w piżamach. Podczas długiej 
przerwy spontanicznie zatańczyli 
wspólnie „macarenę” na sali gimna-
stycznej. Przy sprzyjającej jesiennej 
pogodzie dzień piąty dzień uczniowie 
spędzili przy grillu i grach zespoło-
wych na świeżym powietrzu. 

Wszystkie te działania miały bar-
dzo pozytywne skutki i  były bardzo 
dobrze odebrane przez całe środo-
wisko szkolne, więc zdecydowano 
że akcje te będą obywały się  
w  szkole cyklicznie. 

Tydzień dbania o relacje w szkole  

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim 
bierze udział w całorocznym projekcie 
Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo 
Fundacji Dbam o Zasięg, która zajmuje 
się edukacją społeczeństwa na temat 
cyfrowej higieny i profilaktyki 
e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Fundacja poprzez swoje 
działania uczy odpowiedzialnego 
korzystania z internetu, smartfona 
i innych narzędzi ekranowych, 
pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu 
jednostki są relacje międzyludzkie.

Spotkania były w Raszówce 
i oddziale zamiejscowym 
w Lubinie. Każde z nich 
okazało się pełne radosnej 
zabawy i niespodzianek 
czyli tego, co dzieci lubią 
najbardziej!

Ogromne zaciekawienie, które towarzyszyło 
dzieciom przez całe spotkanie, wzbudziły wielkie 
kolorowe walizki, wór pełen balonów oraz to jak 
sam Pan Poeta był ubrany. Z jednej walizki wy-
skoczyły pacynki, z drugiej kolorowe peruki, 
czapki i okulary, a z trzeciej coś, co później stało 
się w rękach dzieci pawimi skrzydłami.

Trudno opisać wszystkie uczucia, które towa-
rzyszyły dzieciom. Na ich twarzach mieniły się 
jak tęcza różne emocje: od dziecięcej radości, 

zdziwienia, po zaciekawienie i chęć poznania, te-
go co wydarzy się dalej.

Pan Poeta w piękny sposób, z wykorzystaniem 
pacynek zaprezentował trzech spośród bohate-
rów swoich książek i ich historie. Każda opowieść 
łączyła się z zabawami, w których brały udział 
wszystkie dzieci. Od „morza” na którego falach 
unosiły się balony, przez przebieranki, po zabawy 
plastyczne – tworzenie pawich skrzydeł. Każda 
zabawa zainspirowana była bajkową opowieścią 
Pana Poety i brała swój początek w jego książce.

Projekt sfinansowano ze środków gminy Lubin. 

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Pan Poeta, bajkopisarz – jak o sobie mówi, autor 
edukacyjnych bajek z morałem, odwiedził przedszkolaków. 

WARSZTATY DLA DZIECI 



⁸ WYRÓŻNIENIA

To wyróżnienie przyznawane w gminie od 2012 roku dla osób, które 
swoją aktywnością wolontarystyczną podejmują działania w dowolnym 
obszarze życia społecznego, a w szczególności w dziedzinie: oświaty, kul-
tury, sportu, zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa, pomocy społecznej oraz 
działają na terenie gminy Lubin i na rzecz jej mieszkańców. Na przestrze-
ni ostatnich  lat uhonorowano tym tytułem w sumie 29 osób. 

Laureatki tytułów zostały już oficjalnie poinformowane o przyznaniu 
wyróznień, więc miło nam przedstawić ich osiągnięcia oraz wkład w inte-
grację i rozwój społeczności gminy Lubin. Dodajmy, że Janina Mucha 
oraz Cecylia Szwedo, na wniosek gminy Lubin zostały także wyróżnione 
w powiatowym konkursie Wolontariusz Roku 2021, gratulujemy! 

Wieloletnia mieszkanka sołectwa 
Chróstnik. Bezinteresowna, skromna i ot-
warta, zawsze służąca pomocą. Od wielu 
lat działa społecznie i angażuje się w różne 
przedsięwzięcia. Od 2019 roku Przewod-
nicząca Rady Seniorów Gminy Lubin. 
Funkcje traktuje jako impuls do jeszcze 
większego działania na rzecz osób star-
szych.

Jest w ciągłym ruchu, aktywnie uczest-
niczy we wszystkich działaniach kierowa-
nych do seniorów od szkoleń, udziału 
w forach, po przedsięwzięcia sportowe 
i kulturalne organizowane na terenie gmi-
ny Lubin. Od 2018 roku jest członkiem 
grupy teatralnej pn. Teatr Wieczorową 
Porą, która działa w ramach projektu Wy-
bieram Teatr. 

W roku bieżącym na zaproszenie nie-
formalnej grupy z Pieszkowa pod nazwą 
Szydełkowa Reaktywacja tworzyła wraz 
innymi seniorkami na szydełkach koloro-
we, wełniane opaski, którymi przyozdo-
biono drzewa tworząc: Kordonkowy 

Szlak. Aktywnie uczestniczy w projekcie 
„Przestrzeń aktywności obywatelskiej se-
niorów”, który  realizuje Fundacja Ekolo-
giczna „Zielona Akcja” z Legnicy, anga-
żując inne osoby starsze do wspólnego 
działania.

 Jej pasją są robótki ręczne, ogromną 
satysfakcję sprawia jej tworzenie obrazów 
za pomocą haftu krzyżykowego, które 
często są prezentowane są na imprezach 

gminnych. Inicjuje 
wiele przedsięwzięć 
skierowanych do 
seniorów oraz ak-
tywnie uczestniczy 
w ich współorgani-

zacji, np.: Senioralia; 
Senioriada; wycieczki 

dla seniorów; różne 
warsztaty; Bal Seniora 

i inne. Czynnie uczestniczy 
w akcjach mających na celu rozpo-

znanie potrzeb seniorów. Inicjuje oraz 
rozpowszechnia ankiety badające oczeki-
wania osób starszych zamieszkujących 
Gminę Lubin.

 Szeroko promuje działalność Rady Se-
niorów w kraju i regionie. Uczestniczy 
w konferencjach i seminariach jak rów-
nież różnego rodzaju wizytach, wyjaz-
dach studyjnych, podczas których, się 
dzieli się doświadczeniami Rady Senio-
rów Gminy Lubin, jak i zbiera pomysły 
celem wdrożenia ich na terenie Gminy 
Lubin. Jest osobą serdeczną, umiejącą 
współdziałać w różnorakich gremiach, 
cieszy się sympatią ludzi, z którymi 
współpracuje.

Wieloletnia mieszkanka Osieka. Anga-
żuje się w życie swojej miejscowości, od 
wielu lat działa na rzecz mieszkańców nie 
tylko Osieka ale całej gminy. W 2017 roku 
wraz z ówczesnym sołtysem Ryszardem 
Kirszem zainicjowała powstanie zespołu 
OSIECZANKI, z którym wspólnie pełnią 
społeczną funkcję kierownika. Pani Cecy-
lia nawiązuje kontakty z grupami wokal-
nymi spoza naszej gminy, inicjując udział 
zespołu Osieczanki w imprezach, spotka-
niach, koncertach, przeglądach,  promu-
jąc gminę Lubin na terenie Dolnego Ślą-
ska.

Jest również jednym z filarów amator-
skiej grupy kabaretowej, zrzeszającej 
mieszkańców Osieka. Poprzez swą dzia-
łalność stara się kultywować tradycje, roz-
wijać zainteresowania lokalnej społeczno-
ści na poziomach plastycznych, muzycz-
nych, kulinarnych. Angażuje się w akcje 
dotyczące zachowania pamięci narodo-

wej. Uczestniczyła we 
wspólnej inicjatywie 
z OKGL stworzenia 
kotylionów, inspiro-
wanych tradycją. 
Współtworzyła biesia-
dę polsko – francuską, 
zorganizowaną w ra-
mach współpracy z fran-
cuską gminą Sathonay - 
Camp.  Pomagała w tworzeniu 
scenariusza, który pozwolił na pokaza-
nie różnic i podobieństw kulturowych na-
szych społeczności. 

Ściśle współpracuje z Ośrodkiem Kul-
tury Gminy Lubin, współorganizując cy-
kliczne imprezy (t.j.: Święto Kapusty 
i Pieroga, Tradycje Bożonarodzeniowe 
i Wielkanocne, Konkursy Plastyczne i Rę-
kodzielnicze, Przeglądy Amatorskich 
Grup Kabaretowych UHaHa itp.). Współ-
pracuje z OKGL podczas organizacji im-

JANINA MUCHA CECYLIA SZWEDO 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wójt Tadeusz Kielan uhonorował 
Janinę Muchę, Cecylię Szwedo oraz Agnieszkę Świrską tytułami „Wolontariusz Roku Gminy Lubin”. 

WOLONTARIUSZE ROKU 2021 
– wójt przyznał trzy wyróżnienia! Gratulujemy!  

5 grudnia przypada święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują 
się w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia 
i zazwyczaj w okolicach  tego dnia organizowano w Urzędzie Gminy Lubin 
specjalną uroczystość. Tym razem, ze względu na narastające zagrożenie 
pandemiczne zdecydowano, że wyróżnienia będą wręczane w uroczysty sposób 
na sesji rady gminy, która jest planowana na 22 grudnia. 

JANINA MUCHA ORAZ 
CECYLIA SZWEDO, NA 
WNIOSEK GMINY LUBIN 
ZOSTAŁY TAKŻE WY-
RÓŻNIONE W POWIATO-
WYM KONKURSIE WO-
LONTARIUSZ ROKU 
2021, GRATULUJEMY! 



⁹WYRÓŻNIENIA

Nauczycielka z 14- letnim stażem pedago-
gicznym oraz Koordynator Szkolnego Koła 
Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Niemstowie. Umiejętnie 
i  wnikliwie  obserwuje to, co ją otacza. Do-
strzega  wokół siebie ludzi potrzebujących, sa-
motnych, bezradnych, cierpiących i chorych.

Inicjowała udział szkoły w wielu akcjach 
i kampaniach charytatywnych m.in.: „Pola na-
dziei, tutaj rozkwita dobro”, całorocznej akcji 
„Miś” dla chorych dzieci ze Szpitala Woje-
wódzkiego w Legnicy, w zbiórce ubrań i che-
mii  dla potrzebujących rodzin ze szkoły, „Li-
sty do gwiazdora”- zorganizowanie paczek 
świątecznych od sponsorów, paczki świątecz-
ne dla uczniów ze szkoły i inne. 

Poza inicjowaniem i koordynowaniem 
udziału, zajmuje się również przekazywaniem 
informacji dla rodziców o możliwości uczest-
niczenia i kwalifikacji na kolonie letnie i zimo-
we dla dzieci. 

Wykorzystuje  wiele pomysłów i słucha lu-
dzi, którzy potrzebują pomocy. Jest organiza-
torem wielu akcji społecznych takich jak: pie-
czenie pierników oraz kwestowanie pod koś-

ciołem w Niemstowie, wyko-
nywanie dekoracji wielkanoc-
nych, organizowanie Szkolnej paczki SOS - 
każda klasa otrzymała pudełko z przyborami 
szkolnymi, Świąteczna zbiórka słodyczy dla 
dzieci. 

Do tej pory zorganizowała trz kiermasze na 
terenie szkoły  dla niepełnosprawnych dzieci 
z naszego regionu. Uczestniczy i zachęca rów-
nież do zbiórki m.in.: kopert i znaczków dla 
„Ani i Agnieszki”, zbiórki karmy i koców dla 
koni, nakrętek dla dzieci niedosłyszących 
z Wrocławia. Była również organizatorem i ko-
ordynatorem wyjazdu uczniów do schroniska 
dla koni i pomocy starszym wolontariuszom. 

Zorganizowała akcję p.n. „Szkolny los”, 
upominek dla każdego dziecka podczas Dnia 
Rodziny w szkole, „Dzień   Św. Patryka”. 
Czynnie współpracuje z różnymi organizacja-
mi pożytku publicznego i podmiotami t.j.: Sto-
warzyszenie „ Nasz Niemstów”, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Schronisko dla 
zwierząt w Legnicy, Fundacja „Tara” w Pisko-
rzynie, Wrocławskie hospicjum dla dzieci we 
Wrocławiu, Dom samotnej matki w Ścinawie, 

Oddział chirurgii 
dziecięcej w Wo-
jewódzkim Szpi-
talu w Legnicy, 
Stowarzyszenie 
„Sonorus” we 

Wrocławiu. 
W ubiegłym roku 

szkolnym koordyno-
wała udział w 2 edycji 

Ogólnopolskiej akcji eduka-
cyjnej „Dzieci uczą rodziców” zachę-

cając w swoim środowisku rodzinnym 
rodziców do nauki z dziećmi. Zorgani-
zowała również „Charytatywną zbiórkę 

książek”, której celem było zebranie 
książek, licytacja, natomiast dochód prze-

znaczony na wsparcie prospołecznych, pro-
ekologicznych i ukierunkowanych na pomoc 
zwierzakom inicjatyw organizowanych przez 
Centrum Rozwoju Lokalnego.

Za inicjatywą Pani Agnieszki zapoczątko-
wano Akcję „Zabierz książkę do domu”, która 
jest adresowana do wszystkich, którzy lubią 
czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. 
Jest na co dzień bardzo lubianym i szanowa-
nym przez uczniów nauczycielem religii oraz 
przyrody. Skromna i uczynna osoba, której 
praca  na rzecz innych daje ogromną satysfak-
cję i zadowolenie z dobrze wypełnionego mo-
ralnego obowiązku.

wej. Uczestniczyła we 
wspólnej inicjatywie 
z OKGL stworzenia 
kotylionów, inspiro-
wanych tradycją. 
Współtworzyła biesia-
dę polsko – francuską, 
zorganizowaną w ra-
mach współpracy z fran-
cuską gminą Sathonay - 
Camp.  Pomagała w tworzeniu 
scenariusza, który pozwolił na pokaza-
nie różnic i podobieństw kulturowych na-
szych społeczności. 

Ściśle współpracuje z Ośrodkiem Kul-
tury Gminy Lubin, współorganizując cy-
kliczne imprezy (t.j.: Święto Kapusty 
i Pieroga, Tradycje Bożonarodzeniowe 
i Wielkanocne, Konkursy Plastyczne i Rę-
kodzielnicze, Przeglądy Amatorskich 
Grup Kabaretowych UHaHa itp.). Współ-
pracuje z OKGL podczas organizacji im-

prez dedykowanych 
seniorom. 

Służy radą i po-
mysłami w pracach 
Rady Seniorów 

Gminy Lubin. 
W ostatnim czasie 

przy jej wsparciu od-
było się kilka twórczych 

międzypokoleniowych wy-
darzeń podnoszących kompe-

tencje mieszkańców gminy, m. in. 
warsztaty florystyczne dla mieszkańców 
Gminy Lubin. Podczas ich trwania zapre-
zentowała scenki kabaretowe, uatrakcyj-
niające spotkanie. 

Jest osobą uczynną i pełną empatii. 
Chętnie służy pomocą potrzebującym. 
Była jedną z pierwszych osób, które odpo-
wiedziały na akcję szycia maseczek dla se-
niorów zainicjowaną przez Ośrodek Kul-
tury Gminy Lubin w pierwszych tygo-
dniach pandemii. Dzięki szybkiej mobili-
zacji udało się uszyć ponad 800 maseczek 
w zaledwie kilka godzin.

 Swoje umiejętności organizacyjne i ar-
tystyczne bardzo często wykorzystuje ak-
tywizując i integrując lokalną społecz-
ność. Dzięki tym działaniom stworzyła 
wspólnotę, która działa na rzecz miesz-
kańców gminy Lubin.

CECYLIA SZWEDO AGNIESZKA ŚWIRSKA 
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na sesji rady gminy, która jest planowana na 22 grudnia. 

JANINA MUCHA ORAZ 
CECYLIA SZWEDO, NA 
WNIOSEK GMINY LUBIN 
ZOSTAŁY TAKŻE WY-
RÓŻNIONE W POWIATO-
WYM KONKURSIE WO-
LONTARIUSZ ROKU 
2021, GRATULUJEMY! 
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Społeczność całego zagłę-
bia miedziowego  wspominała 
tych, którzy tragicznie odeszli 
w skutek wypadków przy pra-
cy.

Od 2017 roku 29 listopada 
jest oficjalnie Dniem Pamięci 
Ofiar Wypadków w Pracy 
w KGHM. 

Święto to jest obchodzone 
od czterech lat ku pamięci 
ofiar wypadku, który miał 
miejsce 29 listopada 2016 ro-
ku w Zakładach Górniczych 

Rudna. W efekcie samoist-
nego wstrząsu górotworu, 
mimo ogromnego wysił-
ku służb ratowniczych,  
zginęło ośmiu górników, 
kolejnych 21 zostało ran-
nych.

W imieniu całej społeczno-
ści gminy Lubin, kwiaty pod 
pomnikiem przy Centrali 
KGHM, poświęconym pra-
cownikom, którzy zginęli 
w pracy w Polskiej Miedzi zło-
żył wójt Tadeusz Kielan.

Wiele rodzin z zagłębia 
miedziowego ma wśród swo-
ich najbliższych, ale też dal-
szych krewnych i znajomych, 
pracowników miedziowego 
holdingu. Rodziny te mają 
prawo wierzyć, że każde wyj-
ście do pracy będzie związane 
z bezpiecznym powrotem 
z pracy i wspólnym posiłkiem 
przy rodzinnym stole. Dlate-
go  29 listopada, czyli  w Dniu 
Pamięci Ofiar Wypadków 
w Pracy w KGHM, powinni-
śmy wspierać się duchowo 
i w symboliczny sposób oddać 
hołd, tym którzy zginęli  
w pracy.  

W hołdzie ofiarom wypadków w KGHM 
–  zaduma pod pomnikiem  

Listopad to czas 
szczególnej refleksji 
dla Polaków. W tym 
miesiącu oddajemy 
cześć wszystkim 
bohaterom, którzy 
walczyli za wolność 
i niepodległość 
naszego kraju. 
Szkoła Podstawowa 
im. Marii 
Konopnickiej 
w Krzeczynie 
Wielkim 
wprowadziła nową 
formę świętowania 
– aktywnego 
świętowania! 

Zorganizowany 
przez szkołę I Bieg 
Niepodległości 
Uczniów Szkół 
Podstawowych 
Gminy Lubin okazał 
się sporym sukce-
sem. 

Rywalizacja rozpoczęła 
się uroczystym apelem i wspólnym 
odśpiewaniem hymnu, w czasie 
którego oddano hołd wszystkim 
bohaterom narodowym. W zawo-
dach wzięły udział szkoły z: Krze-
czyna Wielkiego – jako gospoda-
rze, Raszówki, Siedlec i Niemsto-
wa. Łącznie, na udekorowanej ha-
słami patriotycznymi trasie, przy 

dźwiękach patriotycz-
nych pieśni i pomię-
dzy powiewającymi 
biało-czerwonymi 

flagami podkreślają-
cymi doniosłość wyda-

rzenia, biegało ponad 80 
uczniów.

Zawody rozegrano w 8 katego-
riach. Dziewcząt: klasa 5,6,7,8 
i chłopców: klasa:5,6,7,8. Zawody 
odbywały się na trasach o dwóch 
dystansach 1200 m i 1500 m. Mi-
mo klasyfikacji miejsc I-III w po-
szczególnych kategoriach, w tym 
dniu wszyscy uczestnicy byli zwy-
cięzcami! Każdy uczeń ukończył 

bieg i otrzymał pamiątkowy medal. 
Ponadto przyznano również na-
grodę fair play.

Dodatkowym sympatycznym 
akcentem zawodów, świadczą-
cym o wyrównanej rywalizacji 
był fakt, że wyniki klasyfikacji 
rozłożyły się w taki sposób, że 
każda ze szkół mogła cieszyć się 
z indywidualnych wyników swo-
ich podopiecznych. Przedstawi-
ciele wszystkich placówek 
oświatowych zajęli określone 
miejsca na podium, co wiązało 
się z oficjalną ich dekoracją, du-
mą uczestników oraz radością 
każdej ze szkoły.

Laureaci, którzy zajęli miejsca 
na podium, odebrali z rąk Barbary 
Tórz – kierownika Referatu Oświa-
ty Gminy Lubin oraz dyrektora 
Szkoły w Krzeczynie Wielkim – 
Mateusza Marciniaka, nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Lubin.

Dodatkową atrakcją dla uczest-
ników I Biegu Niepodległości Ucz-
niów Szkół Podstawowych Gminy 
Lubin było ognisko i pieczone na 
nim kiełbaski. Przy ognisku można 
było się także ogrzać oraz wspólnie 
podzielić pozytywnymi emocjami 
związanymi z rywalizacją opartą 
o zasady fair play.

Wszyscy uczestnicy jednym gło-
sem stwierdzili, że taka forma świę-
towania warta jest kontynuacji 
w kolejnych latach. Dyrektor i na-
uczyciele Szkoły w Krzeczynie 
Wielkim zadeklarowali, że wyda-
rzenie na stałe wpisze się w kalen-
darz gminnych uroczystości, które 
będą corocznie organizować. 

KLASYFIKACJA ZWYCIĘZCÓW 
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 
UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
KLASY V
DZIEWCZĘTA:
  Miejsce I: Alina Gil – SP Niemstów
  Miejsce II: Maja Gil – SP Siedlce
  Miejsce III: Hanna Rudnik – SP Raszówka

CHŁOPCY:
  Miejsce I: Paweł Kot – SP Krzeczyn Wielki
  Miejsce II: Jakub Grzyb – SP Niemstów
  Miejsce III: Piotr Stefanowicz – SP Krzeczyn Wielki

KLASY VI
DZIEWCZĘTA:
  Miejsce I: Oliwia Kotlarz SP – Siedlce
  Miejsce II: Maja Błaut – SP Niemstów
  Miejsce III: Milena Broda – SP Niemstów

CHŁOPCY:
  Miejsce I: Jakub Kaczmarczyk – SP Siedlce
  Miejsce II: Aleksander Walasek – SP Siedlce
  Miejsce III: Krystian Żurowski- SP Krzeczyn Wielki

KLASY VII
DZIEWCZĘTA:
  Miejsce I: Zuzanna Miedziak – SP Raszówka
  Miejsce II: Ewelina Kaczmarczyk – SP Raszówka
  Miejsce III: Martyna Sokołowska – SP Raszówka

CHŁOPCY:
  Miejsce I: Michał Targowicz – SP Raszówka
  Miejsce II: Marcel Brodacki – SP Niemstów
  Miejsce III: Ryszard Frąc – SP Raszówka

KLASY VIII
DZIEWCZĘTA:
  Miejsce I: Oliwia Łata – SP Krzeczyn Wielki
  Miejsce II: Beata Cieleń – SP Niemstów
  Miejsce III: Zofia Sołomoniuk – SP Niemstów

CHŁOPCY:
  Miejsce I: Carlo Janiszewski – SP Raszówka
  Miejsce II: Jan Fyszko – SP Siedlce
  Miejsce III: Hubert Polniak – SP Krzeczyn Wielki
  Nagrodę specjalną za postawę fair play otrzymał 

uczeń SP w Raszówce: Jakub Gural. 

I GMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUBIN 
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Uczestnicy konkursu za pomocą najróżniejszych technik (ma-
larstwa, wycinanki, wyklejanki, zdobienia z koralików, brokatu, 
cekinów, makaronu, ścinków gazet, waty, nitek, drewnianych pa-
tyczków a nawet żywych gałązek…) wykonali różnorodne kartki 
bożonarodzeniowe. Najczęściej pojawiającym się motywem 
świątecznym, była choinka. Renifery czy bombki to kolejne ulu-
bione symbole. Nie zabrakło również kartek z motywem Świętej 
Rodziny. 

Do Ośrodka Kultury Gminy Lubin wpłynęło łącznie ponad 
100 kartek, wykonanych przez 
  uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 

Siedlcach oraz Przedszkola, 
  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Gór-

nych wraz z Przedszkolem,
  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego z Raszówki wraz z 

Punktem Przedszkolnym w Wiercieniu 
  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Krzeczyna 

Wielkiego,
  a także Punktu Przedszkolnego z Miłoradzic. 
  wpłynęły również prace indywidualne od dzieci i dorosłych. 

 Wszystkie prace były wyjątkowe więc członkowie jury mieli 
bardzo trudne zadanie. Podjęto decyzję o przyznaniu nagród w 
czterech kategoriach wiekowych oraz wyłonieniu jednej-  naj-
piękniejszej kartki. GRAND PRIX otrzymała Lena Węglowska 
- uczennica Szkoły Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Szkla-
rach Górnych. Gratulujemy osobom nagrodzonym. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Ma-
my nadzieję, że ten twórczy czas spędzony nad wykonaniem 
kartek, przybliżył namiastkę świątecznego klimatu. 

GRAND PRIX 
Lena Węglowska - uczennica 
Szkoły Podstawowej  im. Jana 
Brzechwy w Szklarach Górnych. 
I Kategoria do 6 lat 
– nagroda równorzędna:
  Jakub Jakubczyk - PP 

Wiercień; Radosław Bogacz 
– PP Miłoradzice; Nadia 
Zaleska – PP Miłoradzice; 
Julita Noga – indywidualnie ; 
Anita Wyraz – SP Siedlce 

II Kategoria do 7 – 9 lat
  Martyna Buchowska 

– indywidualnie
  Dominika Dawidowicz 

- SP Szklary Górne.
  Oliwia Burda 

- SP Szklary Górne.

Wyróżnienia: 
  Barbara Zdrojewska 

– indywidualnie, Kinga 
Węglowska - SP Szklary Górne.
Kornelia Rzepska - SP Siedlce, 
Antoni Majcher - Szklary Górne

III Kategoria powyżej 10 lat
1.  Jagoda Szczepańska 

- SP Krzeczyn Wieli

2.  Weronika Liszczyńska 
- SP Szklary Górne

3.  Piotr Noga - indywidualnie
3.  Szynon Kołodziejczyk 

– SP Siedlce

Wyróżnienia: 
  Izabela Szewczyk 

– SP Krzeczyn Wielki,Gabriela 
Mikołajczyk – SP Szklary 
Górne, Krzysztof Różałow 
– indywidualnie, Marcel 
Wójtowicz – SP Szklary 
Górne,Kaja Drążek 
– SP Siedlce, Zuzanna 
Kaciuban – SP Raszówka, Piotr 
Wiktor - Parys – SP Siedlce, 
Martyna Jargut – SP Krzeczyn 
Wielki 

Kategoria dorośli
1. Józefa Ożga
2. Barbara Polewczyk
2. Izabela Szmigulan
3. Janina Mucha

Wyróżnienia: 
  Urszula Kurowska, Agnieszka 

Polewczyk – Kowalska, 
Agnieszka Czerwińska 
- Różałow

Konkurs na Kartkę Świąteczną 
w formie online 

GRAND PRIX  Lena Węglowska - uczennica Szkoły 
Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.  

Do konkursu zgłosiło się 
11 grup formalnych i niefor-
malnych w tym koła gospo-
dyń, sołectwa  oraz dokonano 

7 zgłoszeń indywidualnych. 
Warunkiem udziału w kon-
kursie było przygotowanie: 
potrawy postnej, potrawy na 
dzień świąteczny oraz deseru 
bożonarodzeniowego. 
W przypadku kół obowiązko-
we były dwie potrawy, w przy-
padku zgłoszeń indywidual-
nych jedna. 

Nagrodzeni zostali wszy-
scy uczestnicy konkursu, 

którzy przesłali zgłoszenie 
do OKGL. 

Przy zgłoszeniach grupo-
wych przyznane zostały rów-
norzędne nagrody w wyso-
kości 400 zł. Laureaci w ka-
tegorii indywidualnej otrzy-

mali nagrody równorzędne 
w wysokości 200 zł.

Jury postanowiło przyznać 
dodatkowe, pozaregulami-
nowe nagrody. Za piękny 
świąteczny wystrój stołu wy-
różniono Ewę Domowicz 
i Jolantę Fijałkowską. Obie 

panie otrzymały nagrody 
w wysokości po 50 zł. 

Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom i dziękujemy, że 
stworzyliście z nami magicz-
ną przedświąteczną atmosfe-

rę. Nadesłane przepisy po-
nownie zostaną utrwalone 
w e-przepiśniku. 

Konkursem Tradycje Bożonarodzeniowe, Ośrodek Kultury Gminy Lubin przybliża, choć namiastkę towarzyszącej 
nam co roku, przedświątecznej atmosfery.  

POTRAWY POSTNE, 
ŚWIĄTECZNE I DESERY
Wzorem roku ubiegłego, OKGL 
zaprosił  do udziału w kulinarnym 
konkursie online „Świąteczne 
potrawy 2021” wszystkich 
mieszkańców gminy Lubin. Tradycje 
Bożonarodzeniowe to wyjątkowa 
coroczna impreza, w której 
mieszkańcy naszej gminy chętnie 
biorą udział. 

KATEGORIA I - ZGŁOSZENIA GRUPOWE:
1. Koło Gospodyń z Krzeczyna Wielkiego
2. Siedlecka Nuta
3. Sołectwo Szklary Górne
4. Klub Po Garami z Księginic
5. Buczynianki
6. Koło Kobiet Niezależnych Babeczki z Osieka
7. Kulinarne Siostry z Osieka
8. Sołectwo Wiercień
9. Pieszkowianki
10. Sołectwo Składowice
11. Dziewczyny z Miłoradzic.

KATEGORIA II – ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE:
1. Danuta Drypczewska
2. Halina Słonecka
3. Mirosława Piszel
4. Irena Dworak
5. Martyna Kot
6. Ewa Domowicz
7. Jolanta Fijałkowska
8. Ewa Prośniak 

NADESŁANE 
PRZEPISY 
PONOWNIE 
ZOSTANĄ 
UTRWALONE 
W E-PRZEPIŚNIKU. 

Koło Kobiet Niezależnych Babeczki z Osieka 

Kurczak 
faszerowany

Klub Po Garami z Księginic 

Ryba po grecku 



¹²

Wspólnie z mieszkańcami gminy, 
OKGL stworzył w naszym regionie 
miejsce, w którym można realizować 
pasje teatralne. Ta niezwykła 
inicjatywa, która połączyła ponad 
2000 mieszkańców gminy. W tym 
roku z powodu pandemii przebiegała 
w sposób hybrydowy. 

Prowadzono działania onli-
ne oraz ponad 100 godzin sta-
cjonarnych integracyjnych 
warsztatów teatralnych, po-
święconym improwizacjom te-
atralnym, które były  prowa-
dzone  przez doświadczonych 
instruktorów teatralnych i za-
wodowych aktorów.  

W ramach tych działań po-
wstało pięć niezwykłych spek-
takli stworzonych przez TE-
ATR WIECZOROWĄ PORĄ 
z Chróstnika, TEATR DLA 
WAS, TEATR ZE ŚWIETNĄ 
NAZWĄ z Krzeczyna Małego, 
Grupę teatralna ZWYKLI LU-
DZIE z Zimnej Wody, TEATR 
TAŃCA z Raszówki. Można 
było je obejrzeć podczas Prze-
glądu Form Teatralnych. Krót-
kie scenki teatralne zobaczyli-
śmy również  podczas Przeglą-

du Teatru Jednego Aktora oraz 
Przeglądu Form Kabareto-
wych. 

Ośrodek Kultury Gminy Lu-
bin tradycyjnie kontynuuje  
niezwykłe spotkania ze znany-
mi i popularnymi aktorami, 
w tym roku nasi mieszkańcy 
mieli okazję spotkania wybit-
nego aktora filmowego i tea-

tralnego – Zbigniewa Zama-
chowskiego.

Nowością w realizacji pro-
jektu w ramach działań online 
była możliwość wirtualnego 
poznania najważniejszych 
scen teatralnych w Polsce, 
których nasi mieszkańcy ze 
względu na odległość nie mieli 
okazji poznać. W tym roku 

zwiedziliśmy z przewodni-
kiem nie tylko scenę, ale rów-
nież kulisy Teatru Powszech-
nego w Warszawie. Kontynuo-
wano wspólne działania  z Tea-
trem Polskim, z którym OKGL 
współdziała od początku po-
wstania projektu. 

Poszerzono także stacjonar-
ną współpracę z teatrami re-
gionalnymi. Grupa dzieci  ze 
Szkoły Podstawowej w Krze-
czynie Wielkim obejrzała 
spektakl w  Teatrze Lalki i Ak-
tora w Wałbrzychu, a grupa 
dorosłych mieszkańców gmi-
ny odwiedziła Teatr Polski  we 
Wrocławiu. Po  obejrzeniu 
przedstawień obie grupy mia-
ły możliwość spotkania  z ak-
torami i poznania tajnik pracy 
w teatrze.

Niezwykłą inicjatywą wyka-
zali się aktorzy amatorzy 
z Chróstnika i Zimnej Wody. 
Wspólnie  z zawodowym akto-
rem stworzyli niezwykłe wido-
wisko podczas Święta Niepod-
ległości, było ono odtworze-
niem wydarzeń historycznych 
z 1918 roku.

- Pomimo pandemii udało 
się większość działań zrealizo-
wać stacjonarnie a dzięki moż-
liwościom cyfrowym część 
działań przeniesiona została do 
sieci, stwarzając możliwości 
poszerzenia oferty i grona od-
biorców – mówi Magdalena 
Dubińska, dyrektor Ośrodka 
Kultury Gmin Lubin. - Sukces 
projektu to wspólne działanie, 
wymiana doświadczeń i stwo-
rzenie przestrzeni, która pobu-
dza wyobraźnię, uwrażliwia na 
sztukę i stwarza warunki do re-

alizacji pasji oraz kreowania 
świadomości artystycznej. 

Zachęcamy kolejnych 
mieszkańców do zaangażowa-
nia się w projekty teatralne, 
więcej można o nich przeczy-
tać na bieżąco na portalu spo-
łecznościowm Facebook  wy-
szukując stronę:  Wybieram 
TEATR. 

NA DESKACH TEATRU

Po raz czwarty Ośrodek Kultury Gminy zrealizował projekt Wybieram Teatr, dofinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

WYBIERAM TEATR 2021

 - SUKCES PROJEKTU TO WSPÓLNE DZIAŁANIE, WYMIANA 
DOŚWIADCZEŃ I STWORZENIE PRZESTRZENI, KTÓRA PO-
BUDZA WYOBRAŹNIĘ, UWRAŻLIWIA NA SZTUKĘ I STWA-
RZA WARUNKI DO REALIZACJI PASJI ORAZ KREOWANIA 
ŚWIADOMOŚCI ARTYSTYCZNEJ -  MÓWI MAGDALENA DU-
BIŃSKA, DYREKTOR OŚRODKA KULTURY GMIN LUBIN.
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Tematyka prac była 
szeroko rozumiana – 
jesień i jej różnorod-
ność widać jednak na 
wszystkich kadrach, 
które przesłano do 
Ośrodka Kultury Gmi-
ny Lubin. 

Konkurs ma na celu 
rozwijanie wrażliwości 
artystycznej i kreatywno-
ści. Jury brało pod uwagę 
nie tylko kompozycję ale i 
estetykę, jakość i zgod-
ność z tematem konkur-
su. Po raz kolejny Ośro-
dek Kultury zdecydował  
się również na wyłonienie 
nagrody publiczności na 
profilu facebookowym. 
Pełna lista laureatów jest 
poniżej. 

Wszystkim uczestnikom 
życzymy dalszego rozwija-
nia pasji fotograficznych 
oraz  odnajdywania niesa-
mowitych, nieznanych 
miejsc, które warto uwiecz-
nić i wielu sukcesów.  
WSZYSTKIE NAGRODZONE 
ZDJĘCIA MOŻNA ZOBACZYĆ 
NA WWW.UG.LUBIN.PL

  I miejsce  Kamila 
Jarzębowska
  II miejsce Emilia 

Sypniewska
  III miejsca:  Julia 

Smugarzewska, Katarzyna 
Kwaśniak,  Dobrochna Frąc
  Wyróżnienia: Magdalena 

Dziurman, Oliwia Burda
  Nagroda publiczności  

Oliwia Samulska 

DRUGA EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO JESIEŃ W OBIEKTYWIE  ZGROMADZIŁA PONAD 60 ZDJĘĆ PRZESŁANYCH PRZEZ 36 UCZESTNIKÓW. 

Jesień 
w obiektywie 
– znamy 
laureatów 
konkursu 

I miejsce  Kamila Jarzębowska

Bliżej Teatru 
i  uHaHa

Teatr Jednego Aktora i  Amatorskie Formy Kabaretowe 
zakończyły cykl listopadowych przeglądów teatralnych.  
Za doskonałe wykonanie przedstawienia „Szelmostwa Lisa 
Witalisa” nagrodę główną 300 zł otrzymał  Szymon Wilk ze 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie.  Jurorzy docenili także 
wielki wkład pracy Marcina Wielebińskiego w wykonanie 10- 
minutowego przedstawienia „Rodzina Tralalińskich”. Młody 
aktor za swój występ otrzymał nagrodę w wysokości 250 zł. 
W przeglądzie form kabaretowych  uHaHa jury przyznało 
trzy nagrody. Nagrodę główną - 300 zł otrzymała Oliwia 
Stefanowska za brawurowe wcielenie się tytułową postać 
w monologu „Hermenegilda” postaci  z Teatrzyku „Zielona 
Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
„Aąsiadki ze Wsi”  z Osieka zostały uhonorowane nagrodą 
250 zł za rolę lekarki, w którą  wcieliła się Cecylia Szwedo i 
doskonale zagranej roli pacjentki w wykonaniu Jolanty 
Bartosiewicz. Aktorki są również autorkami tekstów do tego 
zabawnego skeczu.  
Wyróżnienie w kwocie 200 zł przypadło dziecięcej grupie 
teatralnej Non Simplex działającej w Centrum Kultury 
Gminy Rudna. Występ grupy składał się z szeregu krótkich 
skeczów poruszających różne aspekty życia młodych ludzi. 
Na zakończenie przeglądów niezwykle uzdolniona zarówno 
aktorsko jak i muzycznie Oliwia Stefanowska zauroczyła 
całą zgromadzoną publiczność swoim mini recitalem.

Przegląd rozpoczął 
się spektaklem 
przygotowanym przez  
grupę teatralną z 
Zimnej Wody Zwykli 
Ludzie, działającą pod 
kierunkiem Teresy Kot. 

„Gość oczekiwany” Zofii Kossak-
-Szczuckiej  to uniwersalna w swej wymo-
wie sztuka, wyrastająca z polskiej obycza-
jowości i tradycji. Na scenie pojawiło się 
25 aktorów w wyjątkowych artystycznych 
kreacjach. Próby do spektaklu odbywały 
się od czerwca. Było to wyzwanie nie tylko 
artystyczne, ale i organizacyjne.

W  kolejnej odsłonie przeglądu wystąpi-
ły trzy grupy teatralne. Przygotowane 
przez Teatr dla Was przedstawienie „Był 
Pan Chopin” to muzyczno - słowna etiuda 
nawiązująca do twórczości i życia Fryde-
ryka Chopina. Grupę złożoną z dzieci i 
młodzieży, działającą od ponad 10 lat przy 
Ośrodku Kultury Gminy Lubin prowadzi 
Dorota Baryłkiewicz, reżyser i scenarzysta 
konkursowego przedstawienia. 

Dużą dawkę humoru zobaczyliśmy w 
komedii „Maska”, autorstwa Gabrieli 
Donczew – jednocześnie  instruktora pro-
wadzącego  Teatr ze Świetną Nazwą z 
Krzeczyna Małego. Przegląd zakończył 
spektakl „Próbki”, przygotowany przez 

Teatr Wieczorową Porą  z Chróstnika. 
Przedstawienie inspirowane twórczością 
dramatyczną Bogusława Schaeffera wyre-
żyserował Piotr Poręba.

W jury zasiedli zawodowi aktorzy Mate-
usz Krzyk - legniczanin, absolwent wy-
działu aktorskiego PWST we Wrocławiu, 
aktor Teatru Modrzejewskiej oraz  Marcin 
Piejaś - aktor teatralny, filmowy, telewizyj-
ny i dubbingowy, członek zespołu Teatru 
Polskiego  we Wrocławiu.

- Teatr to nie budynek. Teatr jest tym, co 
dzieje się w miejscu, w którym znajdują się 
jednocześnie aktor i widz.  Zobaczyliśmy 
ciekawe historie przedstawione za pomo-
cą różnych gatunków dramatycznych w 

wykonaniu  amatorów, którzy pokochali 
teatr. Zaprezentowali się doskonale, do-
starczając zgromadzonej publiczności 
mnóstwo emocji i pozytywnych wrażeń – 
mówi Magdalena Dubińska, dyrektor 
OKGL.

Jury miało niezmiernie trudne zadanie, 
ponieważ przedstawienia były zaprezen-
towane  z wykorzystaniem różnych tech-
nik teatralnych oraz wykonane przez 
uczestników  w różnym wieku. Po krótkiej 
naradzie zgodnie doceniono  pracowitość, 
zaangażowanie, sumienność i wrażliwość 
artystyczną uczestników przeglądu, wska-
zując  cztery równorzędne nagrody w wy-
sokości 1000 złotych. 

Świetlice w Raszówce i Osieku stały się sceną teatralną w ramach  
III Przeglądu Amatorskich Grup Teatralnych – Wybieram Teatr

III PRZEGLĄD AMATORSKICH 
GRUP TEATRALNYCH 



¹⁴ STRONA SENIORA

Stop manipulacji – nie daj się oszukać!
W nowym spocie ogólnopolskiej kampa-

nii społecznej Stop manipulacji – nie daj się 
oszukać! wystąpił król III edycji Sanato-
rium Miłości oraz Ambasador Głosu Senio-
ra – Zdzisław Wasiak.

W czasie pandemii seniorzy nie są tylko na-
rażeni na wirusy, ale także na nieetyczne prak-
tyki biznesowe. Od początku pandemii prze-
stępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać lęk, 

panikę i izolację seniorów w Polsce. Co chwilę 
powstają nowe techniki manipulacyjne. Prze-
ciwdziała temu Stowarzyszenie MANKO, któ-
re od 10 lat wydaje Ogólnopolski Głos Seniora 
i Ogólnopolską Kartę Seniora, Program Gmi-
na Przyjazna Seniorom, Międzynarodowe Se-
nioralia, a także prowadzi ogólnopolską kam-
panię edukacyjną Stop Manipulacji – Nie daj 
się oszukać.

PEŁNA TEMATYKA KURSÓW
KURS JĘZYKOWY: 
 Jak uczyć się języka angielskiego? 
- strategie uczenia się języka ob-
cego, język angielski w Internecie 
 Jak się przedstawić po angielsku? 
– zwroty powitalne, odmiana cza-
sownika „to be”
 Cyfry i liczby (0-100), podawanie 
swojego wieku, numeru telefonu, 
ceny i daty 
 Robimy zakupy - historia powsta-
nia i specyfiki amerykańskich hi-
permarketów, zakupy w sklepie 
tradycyjnym i internetowym 
 Rodzina i znajomi – słownictwo 
w brytyjskich i amerykańskich se-
rialach, czas Present Simple 
 Zamawianie posiłków w kawiarni 
i restauracji, historia rozwoju ame-
rykańskiej restauracji typu „diner” 
 Jedzenie i gotowanie, kulinarne 
programy telewizyjne 
 Historia amerykańskich parków 
narodowych, słownictwo związa-
ne z geografią i turystyką, komu-
nikacja w podróży 
 Mój dom i moje miasto - wskazywa-
nie drogi i orientacja w przestrzeni. 

 TEMATYKA EKONOMII 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 
 „Jak liczby nas oszukują?” Bardzo 
często wyciągamy błędne wnioski 

i podejmujemy błędne decyzje 
w oparciu o dane statystyczne lub 
inne informacje liczbowe. Na zaję-
ciach wyjaśnimy, na czym polega-
ją manipulacje i przekłamania 
matematyczne, jak je identyfiko-
wać i jak prawidłowo interpreto-
wać informacje ekonomiczne do-
cierające do nas z mediów. 
 „Kierunek: Chiny” Chiny to druga 
gospodarka na świecie z popula-
cją prawie 1,5 miliarda ludzi, po-
tęga handlowa i militarna. Tym-
czasem w polskich mediach mówi 
się o Chinach rzadko, a jeśli już, to 
w kontekście wyjątkowych wyda-
rzeń takich jak pandemia korona-
wirusa. Na zajęciach wybierzemy 
się zatem w podróż do „Państwa 
Środka”, omówimy przyczyny 
sukcesu gospodarczego Chin, naj-
ważniejsze zjawiska ekonomiczne 
i społeczne tego kraju, a także 
perspektywy rozwoju w najbliż-
szej przyszłości. 
 „Jak nie dać się oszukać?” W do-
bie nowoczesnych technologii je-
steśmy narażeni na oszustwa bar-
dziej niż kiedykolwiek. Celem tego 
szkolenia jest nie tylko zapoznanie 
uczestników z metodami wyko-
rzystywanymi przez różnej maści 
oszustów, ale także analiza tego, 

dlaczego dajemy się oszukać. Na 
zajęciach połączymy więc prak-
tyczną wiedzę z policyjnych akt 
z wiedzą o tym, jak działa nasz 
umysł, a wszystko po to, aby le-
piej i skuteczniej stawiać opór lu-
dziom, którzy czyhają na naszą 
tożsamość oraz finanse. 
 „Oswoić rynek pracy w każdym 
wieku”  Praca daje nam nie tylko 

środki do życia, ale również satys-
fakcję, cel, możliwość rozwijania 
się i realizowania ambicji w każdym 
wieku. Nasz rynek pracy jest dyna-
miczny, zmienny i czasami ciężko 
nadążać za jego wymaganiami. 
Przedsiębiorcy stosują różne meto-
dy rekrutacji, a Internet i usługi 
on-line stały się obecnie niezbęd-
nym elementem tego procesu. Por-

tale rekrutacyjne, CV, list motywa-
cyjny, testy rekrutacyjne, wywiady 
sytuacyjne… po zajęciach żadne 
z tych pojęć nie będzie dla Państwa 
obce. W trakcie zajęć uczestnicy 
zostaną wyposażeni w podstawo-
wą wiedzę, która pomoże im 
sprawniej poruszać się na rynku 
pracy oraz radzić sobie ze zmianą 
pracy, oraz szukaniem nowej. 

Pierwsze ze szkoleń: „Ko-
munikatywny senior” ma na 
celu aktywizację seniorów 
z całej Polski (w wieku 60+) za 
pomocą specjalnie opracowa-
nego programu kształcenia ję-
zykowego (język angielski - 
poziom podstawowy). Udział 
w zajęciach tego rodzaju bę-
dzie działał zachowawczo na 
zdolności poznawcze senio-
rów, redukował nabytą z wie-

kiem sztywność kognitywną, 
rozbudzał ciekawość świata 
i działał dobroczynnie na do-
brostan umysłowy. 

Drugie z proponowanych 
szkoleń „Kursy dla seniorów” 
ma na celu aktywizację senio-
rów z całej Polski (w wieku 
50+) z wykorzystaniem opra-
cowanego programu kształ-
cenia w zakresie nauk ekono-
micznych i przedsiębiorczo-

ści. Organizowane zajęcia bę-
dą miały charakter spotkań 
tematycznych, poświęconych 
różnym zagadnieniom eko-
nomicznym i psychologicz-
nym. Każde spotkanie będzie 
trwać 1,5 godziny. 

Nabór na oba kursy prowa-
dzony jest telefonicznie 
i mailowo:misja@wne.
uw.edu.pl, 22 55 49 183, 
22 55 49 186 

We współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy do udziału w dwóch szkoleniach 
tematycznych  dedykowanych seniorom. Trwają nabory do kursu językowego oraz szkolenia z szeroko pojętej ekonomii. 

BEZPŁATNE KURSY 
INTERNETOWE 
DLA SENIORÓW
Uniwersytet Warszawski zaprasza na 
bezpłatne kursy wspierające naukę 
przedsiębiorczości i języka angielskiego dla 
seniorów. To całkowicie darmowe zajęcia, 
które są prowadzone on-line. Od uczestników 
wymagany będzie jedynie dostęp do 
komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone 
będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu.



¹⁵SPORT

Czternaście drużyn z całej  Pol-
ski wzięło udział w kolejnej edycji 
barbórkowego turnieju piłki ręcz-
nej, którego sponsorem była m.in. 
gmina Lubin. Gospodarze byli 
gościnni, ale na parkiecie nie dali 
szans przyjezdnym. Zarówno w 
klasyfikacji kobiet jak i mężczyzn 
pierwsze miejsca przypadły orga-
nizatorom.

LSS Handball, czyli organizator 
turnieju,  to stowarzyszenie zrze-
szające byłe zawodniczki i zawodni-
ków klubu MKS Zagłębie Lubin 
oraz sympatyków piłki ręcznej. Już 
po raz szósty, z okazji Barbórki w 
Lubinie rozegrano specjalny tur-
niej. Jego klasyfikacja przedstawia 
się następująco:  

VI Barbórkowy Turniej Piłki Ręcznej Masters 
KOBIETY
1. Zagłębie Lubin Masters
2. Pogoń Szczecin Masters
3. Masters Jelenia Góra
4. Zgoda Ruda Śląska
5.  Olimp Grodków Handball 

Masters Team
6. SPR OLIMPIA

Wyróżnienia indywidualne zdobyły:
  Najlepsza bramkarza – Róża Maciejewska 

Zagłębie Lubin Masters 
  Królowa strzelczyń – Monika Jarnuczak - 

Pogoń Szczecin Masters 
  Najlepsza zawodniczka – Ewa Nowicka - 

Masters Jelenia Góra 

MĘŻCZYŹNI
1. Zagłębie Lubin OPEN SPORT 
2. Old Boys Grunwald Poznań
3. Pogoń Zabrze
4. Masters Handball Team Pabianice
5. Pogoń Masters Handball Szczecin
6. Handball Nowogard
7. Budowlani Nowa Sól
8. MKS Wieluń
Wyróżnienia indywidualne zdobyli:
  Najlepszy bramkarz - Arkadiusz Krywult - 

Pogoń Zabrze
  Król strzelców – Tomasz Góreczny - 

Zagłębie Lubin OPEN SPORT 
  Najlepszy zawodnik - Tomasz Skarbinski - 

Old Boys Grunwald Poznań

W zawodach 
startowała 25 
osobowa reprezentacja 
LZS SKS Raszówka we 
wszystkich kategoriach 
wiekowych i rodzajach 
łucznictwa. Obsada 
zawodów była 
znakomita, ponieważ 
uczestniczyli 
w niej zawodnicy 
reprezentacji polski, 
rekordziści polski, 
uczestnicy olimpiad.

Z naszych zawodników najlepiej 
spisali się:
 Mikołaj Mitek – drugi w kategorii 
pierwszy krok chłopców
 Mariusz Walada – trzeci 
bloczkowych w łukach mężczyzn
 Agata Kołodyńska – czwarta 
w łukach bloczkowych kobiet
 Hubert Wachowski- szósty 
w łukach olimpijskich w kategorii 
Młodzik
 Gabriel Kozłowski – szósty 
w łukach bloczkowych mężczyzn
 Lucyna Kołodyńska– szósta 
w łukach bloczkowych kobiet
 Ewa Puchalska – szósta w łukach 
barebow kobiet
 Grzegorz Wójcik – siódmy 
w  łukach olimpijskich w kategorii 
Młodzik
 Julia Maluska – siódma w łukach 
barebow kobiet

Pozostali zawodnicy zajmowali 
miejsca w drugiej lub trzeciej dzie-
siątce swoich kategorii. Wszystkim 
gratulujemy!

Halowy Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Legnicy 

ŁUCZNICY LZS SKS RASZÓWKA 
ROZPOCZĘLI SEZON HALOWY



¹⁶ ROZRYWKA

Hasło krzyżówki z numeru  11/2021 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Maseczka na twarz”. Nagrodę otrzymuje  Danuta Czerpita z Pieszkowa.
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! 

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 7 stycznia. 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. 

Mama pyta Jasia:
- Kto cię nauczył przeklinać?
- Święty Mikołaj, mamo.
- Mikołaj? Jak to!
- Bo zawsze gdy podkłada  prezent to 
walnie kolanem o szafkę

***
- Kochanie, co byś powiedział, 
gdybyśmy wzięli ślub w samo Boże 
Narodzenie? - pyta dziewczyna 
swojego chłopaka.
- Rybko moja, daj spokój! Po co mamy 
psuć sobie święta?

***
Mama pyta syna:
- Jasiu, napisałeś już list 
do Świętego Mikołaja?
- Tak mamusiu napisałem: 
”Kochany Święty Mikołaju! 
Proszę o narty, kask 
oraz grypę na zakończenie przerwy 
świątecznej”. 

***
Co robi matematyk w święta ? 
Zadania z gwiazdką.

***
Wieczór wigilijny. Cała rodzina 
gotowa, stół zastawiony, czekają tylko 
na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście 
przy stole dodatkowe, puste miejsce. 
Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla 
mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!

- Bo tradycyjnie musi być puste! 
***

Przedszkolak pyta kolegę:
– Co dostałeś na gwiazdkę?
– Trąbkę.
– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 
prezenty!
– To super prezent! Dzięki niej 
zarabiam codziennie złotówkę!
– W jaki sposób?
– Tata mi daje, 
żebym przestał trąbić!

Boże Narodzenie. Blondynka wraz 
z rodziną spędza je w domu. Nagle 
jedno z dzieci (w ręce trzymając 
zimny ogień) pyta blondynki: – 
Zapalisz? – Nie, dziękuję nie palę. 

***
Blondynka już dłuższy czas stoi na 
przystanku autobusowym. 
Przechodzi obok chłopak i mówi:
- Ślicznotko, ten autobus kursuje 
tylko w święta.
- No, to mam wielkie szczęście, bo 
dzisiaj są moje imieniny… 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 

            10                     

11                   12             

            13                     

14                   15             

            16 17   18               

19 20   21   22           23   24   25   

          26                       

27                     28           

          29                       

30   31   32             33 34   35   36 

            37   38   39             

40                   41             

            42                     

43                   44             

            45                     

46                   47             

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

POZIOMO
1 Nie zwycięstwo            
6 Następczyni okiennic           
10 Czasem jak dzwon           
11 Wojskowy szpital            
12 Nie za duży             
13 Zdrowe warzywo            
14 Na owocach             
15 Znaleziony             
16 Numerki szczęścia           
19 Telefoniczny lub mowy          
23 Wzmacnia drzwi            
26 Opleciona winem            
27 Truizm              
28 Tkliwość              
29 Stale płaci              
30 Bywa też włoski            
33 Resztka dla diabła            
37 Nazwa rajdu             
40 Po diagnozie             
41 Część meliny             
42 Swojski pokój             
43 Drewniany alkohol           
44 Efekt pomnożenia             
45 Niektórzy się tam pchają          
46 Niemieckie zaświadczenie po polsku      
47 Siostra skrzypiec           

PIONOWO
1 W czarnych koszulach
2 Duża Rózia  
3 Prywatne słońce 
4 Świat pozazmysłowy
5 Expressowy Wschód
6 Gorące do kucia 
7 Rządzi kukiełkami
8 Dźwigienka  
9 Krój czcionki  
17 Bodziec dla konia
18 Badziewie  
20 Dr  Drogowy, morski 
21 W worku Mikołaja
22 Kuchenny topór 
23 Fikołek   
24 Schowek kangurka
25 Koty na drzewie 
30 Brak oryginalności
31 Smakołyk  
32 Kraj sake i sushi 
34 Śpią pod nim rycerze
35 Nad Wisłokiem 
36 Kurtka, bluza  
37 Zginął tam JFK 
38 Tam majtkowie 
39 W niej imprezy z pompą
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