
POMOC 
PODATNIKOM

Przypominamy, iż w związku 
z pandemią koronawirusa, 
wszystkim mieszkańcom Gminy 
Lubin, którzy znaleźli się w 
trudnej sytuacji � nansowej 
może zostać udzielona pomoc 
w formie odroczenia terminu 
podatku, rozłożenia zapłaty 
na raty lub umorzenia. Pomoc 
udzielana będzie w formie 
indywidualnych decyzji.  Str. 7

KOLEJNE 
REMONTY 
ZABYTKÓW 

W tym roku w ramach dotacji 
na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
przeznaczonych zostało 365 
tysięcy złotych. Gmina Lubin 
udzieliła w ten sposób dziewięć 
dotacji.   Str. 14

SKŁADOWICKI 
MURAL

Wyjątkowe ścienne malowidło 
powstaje w Składowicach. 
Okazały mural to prywatna 
inicjatywa sołtys Lucyny 
Franczak. Nawiązuje on i do 
przeszłości i do teraźniejszość 
wsi.  Str. 15 
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Gmina Lubin otrzymała wsparcie finansowe na budowę i remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dotację otrzymały dwie planowane inwestycje: trasa Chróstnik - Osiek oraz Gorzelin – Raszówka. 
Na budowę drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek  gmina otrzymała  70% wartości inwestycji oraz na remont 
drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin – Raszówka 50% wartości inwestycji. W sumie 
otrzymane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 3 991 697 zł.  Str. 4 
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Funkcjonowanie Urzędu Gminy 
w okresie pandemii
Urząd Gminy w Lubinie,  mimo ograniczonego zakresu funkcjonowania, na bieżąco realizuje 
wszystkie swoje zadania. Większość spraw załatwianych jest telefonicznie i e-mailowo, w uzasad-
nionych przypadkach istnieje możliwość osobistego kontaktu. Wnioski o dowód osobisty składane 
są za pośrednictwem platformy E-PUAP, dokument odbiera się osobiście w wyznaczonym do tego 
miejscu przy bocznym wejściu do budynku urzędu. Tam też dyżuruje urzędnik, który w uzasadnia-
nych przypadkach wzywa merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.  Str. 6

50 tys. złotych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie, kombinezony 
ochronne dla OSP i pracowników socjalnych 

miliony  
z Funduszu Dróg 
Samorządowych
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PRZYSŁOWIA

NA CZERWIEC

Czerwiec daje dni gorące, kosa 

brzęczy już na łące.

***

Czerwiec stały, grudzień 

doskonały.

***

Gdy czerwiec chłodem i wodą 

szafuje, to zwykle rok cały 

popsuje.

***

Czerwiec na maju zwykle się 

wzoruje, jego pluchy, pogody, 

często naśladuje.

***

Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to 

największy wtedy głód, a kiedy 

mak, to już nie tak.

***

Od czerwca dużo zależy, czy 

żniwa będą jak należy.

***

Pełnia czerwcowa - burza 

gotowa.

***

W czerwcu grusze kwiat 

zrzucają, czereśnie się zapalają.

***

W czerwcu się okaże, co nam 

Bóg da w darze.

***

Chrzest Jana w deszczowej 

wodzie, trzyma zbiory na 

przeszkodzie. (24 czerwca)

***

Gdy się święty Jan rozczuli, to go 

dopiero Najświętsza Panna 

utuli. (2 lipca - Marii)

***

Gdy święty Jan łąkę rosi, to 

chłop siano kosi.(24 czerwca)

***

Jak się Janek kąpie w wodzie, 

żniwom deszcze na 

przeszkodzie. (24 czerwca)

AKTUALNOŚCI

 Wyrazy głębokiego współczucia Mężowi, Dzieciom i Bliskim składają:
Tadeusz Kielan Wójt Gminy Lubin oraz Zarząd i Druhowie OSP w Gorzycy 

„Nie żyjemy, aby umierać…
ale umieramy, aby żyć wiecznie”
                                             M. Buchberger

Pod długiej walce z chorobą odeszła 

MAŁGORZATA DRYGAS-MAJKA
 Starosta Lubińska w latach 2006-2010, radna Powiatu Lubińskiego w kadencji 2010-2014, wieloletnia szefowa 
rehabilitacji lubińskiego szpitala. Małgorzata Drygas-Majka od wielu lata działała na niwie społecznej powiatu 

lubińskiego. Od 2008 roku była wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy w Gminie Lubin.

Plany zagospodarowania 
i nowe nazwy ulic

Z miesiąca na miesiąc rozbudowują się wsie Gminy 
Lubin i przybywa nam nowych mieszkańców. Dlatego 
często informujemy o sporządzaniu nowych lub też 
zmienianiu istniejących planów zagospodarowania 
przestrzennego i o nadawaniu nowych nazw ulic. 

W ostatnich tygodniach 
podjęto dwie uchwały 
w sprawie sporządzenia 

zmian miejscowego planu 
zagospodarowania w obrę-
bie Raszowej oraz Chróst-

nika. Planowane zmiany 
umożliwią właścicielom 
nieruchomości prawidłowe 
zagospodarowanie terenu 
w granicach ich działek.  
Jednocześnie zmieniono 
uchwałę w tej sprawie dla 
terenu położonego w obrę-
bie Raszówki, bowiem 

w trakcie procedury stwier-
dzono rozbieżności pomię-
dzy mapami i należało je 
skorygować.

W związku z rozwijają-
cym się budownictwem 
mieszkaniowym w czterech 
wsiach nadano nowe na-
zwy ulic. Raszówka będzie 

miała ulice Górską. 
W Krzeczynie Wielkim za-
proponowano nazwy Gra-
nitowa, Chocianowska 
oraz Wrzosowa, która po-
wstanie także w Krzeczynie 
Małym. Szklary Górne bę-
dą miały natomiast ulicę 
Chmielną.   (SR)    

Co roku, właśnie w Siedlcach 
gdzie jest symboliczna „Zbio-
rowa mogiła zmarłych żołnie-
rzy polskich II wojny światowej 
z kampanii wrześniowej”, skła-
dane są wieńce i zebrani modlą 
się w intencji ofiar wojennych. 
Pod pomnikiem w Siedlcach 
rokrocznie zbierali się m.in. 
uczniowie  Szkoły Podstawo-
wej w Siedlcach, urzędnicy, pa-
rafianie oraz przedstawiciele 
sołectw Czerniec i Siedlce. 

Były to wspaniałe lekcje 
patriotyzmu, ale stała się nią 
także tegoroczna symbolicz-
na uroczystość, w której ze 
względu na zagrożenie epi-
demiologicznie wzięło udział 
tylko kilka osób. 

- Złożyliśmy wieńce i mod-
liliśmy się w intencji ofiar II 
wojny światowej w imieniu 
wszystkich mieszkańców 
Gminy Lubin.  Naszym obo-
wiązkiem jest pamięć o boha-

terach i ofiarach, bo ten kto 
żyje w pamięci ludzkiej żyje 
wiecznie. Takie chwile po-
zwalają nam budować po-
czucie wspólnoty, a ograni-

czenia wynikające z zagroże-
nia epidemiologicznego  tyl-
ko podkreślają, jak ważna 
jest ta wspólnota – mówi 
Bartosz Chojnacki zastępca 

wójta Gminy Lubin. – Mam 
nadzieję, że kiedy będziemy 
mogli już bezpiecznie spoty-
kać się , to mieszkańcy będą 
bardzo licznie brali udział 
w gminnych uroczystoś-
ciach.

Od 2015 roku Dzień Zwy-
cięstwa obchodzimy w dniu 8 
maja, jego oficjalna nazwa to 
Narodowy Dzień Zwycię-
stwa. Od zakończenia wojny 
do 2014 r. święto to było ob-
chodzone 9 maja jako Naro-
dowe Święto Zwycięstwa 
i Wolności, a w latach 1945 - 
1950 był to także dzień wolny 
od pracy. W tym roku przy-
pada 75 rocznica zakończe-
nia II wojny światowej.  (SR)

Z okazji przypadającego 8 maja Dnia Zwycięstwa, które upamiętnia zakończenie 
II wojny światowej w Europie, pod pomnikiem w Siedlcach  uroczyście złożono wieńce. 

W HOŁDZIE OFIAROM WOJNY 

Była to symboliczna uroczystość, w której ze względu na zagrożenie 
epidemiologicznie wzięło udział tylko kilka osób.  

Z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa związanych 
z koronawirusem, hołd tym którzy 
zginęli w obronie naszej wolności, 
złożył Bartosz Chojnacki zastępca 
wójta Gminy Lubin, Norbert Grabowski 
przewodniczący Rady Gminy Lubin 
oraz Stanisław Ryniec  sołtys Siedlec. 
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Od trzech lat Gmina Lu-
bin dofinansowuje wymia-
nę starych pieców na ekolo-
giczne ogrzewanie. Do tej 
pory przeznaczono na to 
z budżetu ponad 450 tysię-
cy złotych.

W tym roku obowiązywać 
będzie  zmieniony regulamin 
przyznawania dotacji, będą 
także znaczne prostsze wnio-
ski dla osób ubiegających się 
o dofinansowanie. Nabór 
wniosków ma się rozpocząć 
w drugiej połowie czerwca, 
o czym będziemy szczegóło-
wo informować. Na ten cel 
w budżecie gminy przezna-
czono w tym roku 100 tys. zł.

Uchwałę w sprawie nowe-
go regulaminu przyjęli już 
radni Gminy Lubin, teraz na-
leży poczekać na opubliko-
wanie jej w Dzienniku Urzę-
dowym i na zarządzenie do-
tyczące naboru wydane 
przez wójta. Ze względu na 
zagrożenie koronawirusem 
wnioski nie będą jak do tej 
pory przyjmowane wyłącznie 
w siedzibie Urzędu, szczegó-
ły poznamy jednak w połowie 
czerwca. 

Jedna z ważniejszych 
zmian wprowadzonych w re-
gulaminie mówi o tym, że 
wnioski które nie otrzymały 
dofinansowania ze względu 
na wyczerpanie puli pienię-

dzy w danym roku będą 
przechodzić na rok następny 
w tak zwanej „pierwszej ko-
lejności”.  Druga istotna 
zmiana polega na tym, że 
w miejscowościach zgazy-
fikowanych, wymiana pie-
ców będzie dotyczyła tyl-
ko ogrzewania  gazowego, 
pod warunkiem oczywi-
ście, że takie podłączenie 
będzie możliwe do wykona-
nia. Taką zmianę przepisów 
wymuszają na gminie min. 
wytyczne programu ochrony 
powietrza.  Są też nowe zapi-
sy związane z weryfikacją 
wniosków i dokumentów, 
związane bezpośrednio z za-
grożeniem epidemiologicz-
nym, które pozwolą na przy-
kład na odstąpienie od wizji 
lokalnej. Przypomnijmy jed-
nak, że nowy piec powinien 
być eksploatowany przez co 
najmniej pięć lat i może to 
podlegać kontroli.

Dotacja może być 
udzielona na likwidację tra-
dycyjnych pieców węglo-
wych stanowiących główne 
źródło ogrzewania i zastą-
pienie ich  ogrzewanie elek-
trycznym, olejowym lub ga-
zowym, ogrzewaniem węglo-

wym lub peletowym (wy-
łącznie kotły z automatycz-
nym podajnikiem spełniają-
ce wymogi EKOPROJEK-
TU) lub też pompami ciepła. 
Dofinansowane dotyczy wy-
łącznie budynków istnieją-
cych, w których na dzień zło-

żenia wniosku był zainstalo-
wany piec węglowy.

Wysokość dotacji wynosi  
maksymalnie 50 % planowa-
nego kosztu inwestycji, jed-
nak nie więcej niż 5.000 zł 
brutto. W przypadku inwe-
stycji obejmującej cały bu-
dynek wielorodzinny  bę-

dzie to  maksymalnie 50 % 
planowanego kosztu inwe-
stycji, jednak nie więcej niż 
iloczyn wyżej określonej 
kwoty dofinansowania przez 
liczbę mieszkań wyposażo-
nych w odrębne źródło cie-
pła.

W tym roku wnioski o do-
tację będą przyjmowane 
w drugiej połowie czerwca, 
o czym oddzielnie poinfor-
mujemy. Informacje na ten 
temat można uzyskać w refe-
racie gospodarki komunal-
nej i ochrony środowiska  
pod numerem telefonu 76 
840 03 132. (SR)

W projekcie uchwały, zło-
żonej przez wójta Gminy 
Lubin wskazano trzy lokali-
zacje fotoradarów:  w Mi-
łosnej, Niemstowie i Osie-
ku.

Szef gminnego samorzą-
du Tadeusz Kielan wielo-
krotnie wnioskował do Ge-
neralnego Inspektoratu 
Transportu Drogowego 
oraz Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Auto-
strad o montaż urządzeń re-
jestrujących prędkość, ape-
lowali w tej sprawie także 
radni Gminy Lubin. Odcin-
ki zabudowane drogi nr 36 
relacji Lubin – Wrocław – 
to miejsca, w których noto-
rycznie przekraczana jest 
prędkość, co powoduje za-
grożenie dla zdrowia i życia 
mieszkańców.

Podczas XIX sesji Rady 
Gminy Lubin, radni przyjęli 
także uchwały m.in. w spra-

wie Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami 
Gminy Lubin na lata 2020- 

2023,  przy-
znania dotacji na 

prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru za-
bytków. Przyjęte zostały 
ponadto Gminne Programy 
Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020.

W celu ograniczenia roz-
przestrzeniania się choroby 
COVID-19, podczas posie-
dzenia zastosowano 
wszystkie niezbędne środki 
ostrożności. Ograniczono 
do minimum obecność pra-
cowników merytorycznych, 
przy wejściu do budynku 
odbyła się dezynfekcja rąk, 
radni wyposażeni zostali 
w maseczki i rękawiczki.

(MG)

XIX sesja Rady Gminy Lubin odbyła się 11 maja 2020r, podczas 
posiedzenia zastosowano wszystkie niezbędne środki ostrożności. 

RADA GMINY LUBIN – 
ZIELONE ŚWIATŁO 
DLA FOTORADARÓW 

Dotacje na wymianę pieców  z nowymi zasadami 

WYSOKOŚĆ DOTACJI WYNOSI  
MAKSYMALNIE 50 % PLANOWANEGO 
KOSZTU INWESTYCJI, JEDNAK NIE 
WIĘCEJ NIŻ 5.000 ZŁ BRUTTO.

Będzie 
porozumienie 
pomiędzy Gminą 
Lubin i Głównym 
Inspektorem 
Transportu 
Drogowego 
w sprawie montażu 
stacjonarnych 
urządzeń 
rejestrujących, 
w ciągu drogi 
krajowej nr 36 
na terenie gminy. 
Radni wyrazili 
zgodę na podjęcie 
współpracy 
w tej sprawie, 
a w gminnym 
budżecie 
zarezerwowano na 
ten cel 70 tys. zł. 

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO 
WSKAZAŁ MOŻLIWOŚĆ FINANSOWEGO UCZESTNICTWA 
GMINY W MONTAŻU FOTORADARÓW. SZCZEGÓŁOWE 
ZASADY WSPÓŁPRACY OKREŚLONE ZOSTANĄ W PRZY-
GOTOWYWANYM POROZUMIENIU POMIĘDZY INSPEK-
TORATEM TRANSPORTU I GMINĄ LUBIN. 

W projekcie uchwały, złożonej przez wójta Gminy Lubin wskazano trzy lokalizacje fotoradarów:  
w Miłosnej, Niemstowie i Osieku.



⁴ INWESTYCJE

Trwa przebudowa drogi we-
wnętrznej w Goli. Zakres inwe-
stycji obejmie wykonanie jezd-
ni o nawierzchni z kostki beto-
nowej o łącznej długości ok. 
380 metrów, a także remont 
60-metrowego odcinka, pole-
gający na wykonaniu na-
wierzchni z kostki betonowej 
i utwardzeniu poboczy kruszy-
wem łamanym.

Wybudowana zostanie po-
nadto linia oświetlenia uliczne-
go o długości ok. 225 m z dzie-
więcioma słupami oświetlenio-

wymi typ LED i wykonane będą 
zjazdy indywidualne do posesji.

Zadanie obejmuje także upo-
rządkowanie terenów przyle-
głych po wykonanych pracach 
i budowę odwodnienia drogowe-
go poprzez wykonanie systemu 
rozsączającego z wpustami 
ulicznymi i studniami chłonny-
mi.

Wartość inwestycji oszacowa-
na została na 551 tys. 718 zł, 
a termin jej zakończenia przewi-
dziano na pierwszą połowę lip-
ca.

(MF/MG) 

Przebudowa 
drogi w Goli

Na budowę drogi gminnej 
nr 103047D Chróstnik-Osiek  
gmina otrzymała  70% warto-
ści inwestycji oraz na remont 
drogi gminnej nr 103048D 
pomiędzy miejscowościami 
Gorzelin – Raszówka 50% 
wartości inwestycji. W sumie 
otrzymane dofinansowanie w 
ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych wynosi 
3 991 697 zł.

 Zakres rzeczowy planowa-
nych inwestycji obejmuje:

droga Chróstnik- Osiek:  
budowa drogi o nawierzchni 
bitumicznej na dł. ok 2,1 km, o 
szerokości jezdni 5,5 m wraz z 
utwardzonymi poboczami z 
kruszywa kamiennego

droga Gorzelin – Raszówka:  
remont istniejącej nawierzch-
ni polegający na ułożeniu no-
wej nawierzchni bitumicznej, 

wykona-
niu poboczy 
utwardzonych z kruszywa ka-
miennego, oczyszczeniu i pro-
filacji rowów przydrożnych. 
Długość remontowanego od-
cinka to ok. 2,2 km

Dodatkowo na liście rezer-
wowej zadań dofinansowa-
nych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych znala-
zła się kolejna planowana 

gminna inwestycja, 
czyli przebudowa z rozbudo-

wą drogi gminnej nr 
103051D Miroszowice-Kło-
potów – etap III.  Dofinanso-
wanie może być zrealizowane 
w przypadku oszczędności 
wynikających z rozliczenia 
zrealizowanych zadań z listy 
podstawowej FDS. Gmina 
ubiega się o 50% wartości in-
westycji.  (RR)

Otrzymamy pozabudżetowe pieniądze na dwie gminne drogi, kolejny wniosek na liście  rezerwowej 

MILIONY 
Z FUNDUSZU DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH4

Gmina Lubin otrzymała 
wsparcie finansowe na budowę 
i remonty dróg gminnych 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dotację 
otrzymały dwie planowane 
inwestycje: trasa Chróstnik - 
Osiek oraz Gorzelin - Raszówka
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Kolejny odcinek drogi 
Miroszowice-Kłopotów gotowy!
Zakończono prace bu-

dowlane związane z rozbu-
dową gminnej drogi nr 
103051D pomiędzy miej-
scowościami Miroszowice 
i Kłopotów.

Zakres prac obejmował 
wykonanie drogi o na-
wierzchni bitumicznej  na od-
cinku ok. 240 m, o szerokości 
5 m z poboczami utwardzo-
nymi kruszywem kamien-
nym. Zadanie to zostało zrea-
lizowane przy wsparciu fi-
nansowym z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie ok. 
178 000,00 zł. Całość zadania 
kosztowała 371 848,48 
zł. Jest to III etap inwestycji, 

która ma na celu połączenie 
komunikacyjne miejscowości 
Miroszowice i Kłopotów. 
W roku 2017 wykonano I etap 

zadania, który obejmował bu-
dowę drogi na odcinku 750 m 
. Obecnie Gmina Lubin złoży-
ła wniosek o dofinansowanie 

II etapu inwestycji. Zadanie 
to znalazło się na liście rezer-
wowej Funduszu Dróg Samo-
rządowych.  (RR)

W Osieku powstaje ogól-
nodostępny park – przestrzeń 
atrakcyjna pod względem re-
kreacyjno–turystycznym  i re-
prezentacyjnym. Poprawiony 
zostaje w znacznym stopniu 
układ funkcjonalno-prze-
strzenny terenu z jego grun-
townym uporządkowaniem, 
wykonanymi traktami komu-
nikacyjnymi, ogrodzeniem, 
elementami małej architektu-
ry. Zadbano również o istnie-
jący cenny starodrzew. 

Pozostałości po dawnych 
nagrobkach i grobowcach zo-
stały zabezpieczone 

i w najbliższej przyszłości bę-
dą wypełniały utworzone na 
terenie parku lapidarium.  
Wydobyte natomiast podczas 
prac ekshumacyjnych szcząt-
ki ludzkie poddane zostały 
procesowi kremacji i będą 
uroczyście pochowane na 
cmentarzu gminnym w Zim-
nej Wodzie. Realizacja zada-
nia, była pozytywnie zaopi-
niowana przez Kościół Ewan-
gelicko – Augsburski w Rze-
czypospolitej Polskiej i pozo-
staje pod opieką Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków.  (DP)

Obszar starego zabytkowego cmentarza ewangelicko – augsburskiego, 
dotychczas mocno zniszczonego i nie eksploatowanego od wielu lat, zyskuje 
nowe przeznaczenie.

Dobiega końca realizacja zadania pod nazwą ”Zagospodarowanie zabytkowego terenu pocmentarnego 
w Osieku w kierunku parkowym” współfinansowanego przez Fundację KGHM Polska Miedź. 

Nowy teren 
rekreacyjny 
w Osieku   

W trakcie realizacji jest także przebudowa ul. Lubińskiej w miejscowo-
ści Obora oraz drogi  wewnętrznej w Miroszowicach. Powstaje chod-
nik przy drodze wojewódzkiej w Krzeczynie Wielkim. Przebudowywa-
na jest świetlica wiejska w Gogołowicach, trwa budowa przyłącza 
wodociągowo-kanalizacyjnego do szatni kontenerowej przy boisku 
w Niemstowie oraz montowanych jest 18 kompletów oświetlenia za-
silanego ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Lubin.
Prowadzonych jest teraz także kilka postępowań przetargowych. 
Dotyczą zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych 
w miejscowościach: Miłosna, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Gola, 
Raszowa, Osiek, Czerniec. Kolejne związane jest z modernizacją in-
stalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej  Szkoły Podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim. Inne to opracowanie dokumentacji rozbudo-
wy oświetlenia w miejscowościach Obora, Niemstów, Gorzyca, 
Składowice, Ustronie, Zalesie. Trwa także postępowanie na II etap 
modernizacji boiska w Kłopotowie oraz przebudowę dróg w miej-
scowościach: Krzeczyn Mały, Osiek, Gorzyca, Składowice, Lisiec, 
Miroszowice, Szklary Górne, Zimna Woda.
W Urzędzie Gminy przygotowywane są teraz  dodatkowo następne 
wnioski przetargowe. Dotyczą świetlicy w Krzeczynie Wielkim, bu-
dynku OSP w Szklarach Górnych, boisk wielofunkcyjnych w Czerńcu 
i Składowicach, odwodnienia drogi w Krzeczynie Małym, przebudo-
wy drogi wraz z budową oświetlenia Szklarach Górnych oraz rozbu-
dowy oświetlenia w miejscowości Obora.   (SR)

INWESTYCJE W REALIZACJI I PLANACH



⁶ INFORMACJE URZĘDOWE

Telefoniczna pomoc dla osób 
uzależnionych i ich rodzin
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
Gminy Lubin przywrócił 
regularne dyżury 
w dotychczasowych dniach 
i godzinach pracy tzn. we wtorki 
i czwartki w godz. 12.00-18.00. 
Ze względu na ogłoszony na terenie kraju 
stan epidemii i brak możliwości osobistych 
konsultacji  w budynku Urzędu Gminy – konsultacje – do 
odwołania-odbywać się będą telefonicznie. Pod 
dotychczasowym numerem telefonu  76 840 31 71 czeka 
specjalista psychoterapii uzależnień Elżbieta Skrzypczak.  
Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby z terenu naszej gminy, 
które dotychczas korzystały z pomocy w Punkcie  oraz osoby 
uzależnione chcące poradzić sobie z problemem uzależnienia, 
członków ich rodzin oraz osoby doświadczające przemocy 
domowej.  W Punkcie uzyskać można wsparcie emocjonalne, 
informacje jak postępować w sytuacjach przemocy domowej, 
możliwościach podjęcia terapii przez osoby uzależnione 
i członków ich rodzin. Zapraszamy.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Gminy Lubin przywrócił 

w dotychczasowych dniach 
i godzinach pracy tzn. we wtorki 
i czwartki w godz. 12.00-18.00. 
Ze względu na ogłoszony na terenie kraju 

W obecnej sytuacji, właściwe oznaczenie domu nabiera 
dodatkowej wagi. Coraz częściej korzystamy z pośredni-
ctwa kurierów i firm transportowych, którzy nierzadko 
mają kłopot ze znalezieniem właściwej posesji. Niejedno-
krotnie borykali się z tym problemem sołtysi Gminy Lu-
bin, którzy dostarczali mieszkańcom środki ochrony oso-
bistej. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zamiesz-
czenie stosownych tabliczek, także w trosce o własne bez-
pieczeństwo. Podobny problem ze znalezieniem domu 
może mieć straż pożarna czy pogotowie!

Zgodnie z ustawą Prawo 
geodezyjne i kartograficzne 
właściciele nieruchomości 
zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i bu-
dynków, które takimi nieru-
chomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu na 
ścianie frontowej budynku 
tabliczki z numerem porząd-
kowym w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania zawiado-
mienia o ustaleniu tego nu-
meru. Na tabliczce, oprócz 

numeru porządkowe-
go zamieszcza się 
również nazwę ulicy 
lub placu, a w miej-
scowościach bez ulic 
lub placów – nazwę 
miejscowości.  
W przypadku gdy 
budynek położony 
jest wgłębi ogrodzo-
nej nieruchomości, 
tabliczkę z nume-
rem porządkowym 
umieszcza się rów-
nież na ogrodze-
niu.

Zgodnie z art. 64 Kodeksu 
wykroczeń:

Kto, będąc właścicielem, 
administratorem, dozorcą 
lub użytkownikiem nieru-
chomości, nie dopełnia obo-
wiązku umieszczenia w od-
powiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym sta-
nie tabliczki z numerem po-

rządkowym nieruchomości, 
nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany.

Tej samej karze podlega, 
kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z nu-
merem porządkowym nieru-
chomości.

(oprac. MG) 

Tabliczka z numerem domu 
– obowiązkiem właściciela

(oprac. MG) 

Większość spraw załatwianych 
jest telefonicznie i e-mailowo, 
a w uzasadnionych przypadkach 
istnieje możliwość osobistego 
kontaktu.  

Wnioski o dowód osobisty 
składane są za pośredni-
ctwem platformy E-PUAP, 
dokument odbiera się osobi-
ście w wyznaczonym do tego 
miejscu przy bocznym wej-
ściu do budynku urzędu.

Tam też dyżuruje urzęd-
nik, który w uzasadnianych 
przypadkach wzywa meryto-
rycznie odpowiedzialnego 
pracownika.

W zakresie usług komu-
nalnych realizowane są 
wszystkie zadania. 7 kwiet-
nia 2020 r. ponownie otwar-
te zostały gminne Punkty Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 

w Oborze i Siedlcach, obo-
wiązują tam nowe zasady ko-
rzystania z punktów, odbiór 
odpadów odbywa się zgod-
nie z harmonogramem, do 
lipca odroczony został ter-
min wejścia w życie podwy-
żek za odbiór odpadów, co 
podyktowane jest troską 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców (podwyżki miały obo-
wiązywać od 1 kwietnia) .

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej realizuje swoje 
działania na bieżąco. Do 
osób, które nie posiadają 
rachunku bankowego, 
świadczenia przekazywane 

są za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej. Dodatkową 

opieką pracowników so-
cjalnych w czasie pan-

demii objęci zostali 
seniorzy 65+, którzy 
wyposażeni zostali 
w maseczki ochronne 
wielokrotnego użytku 

oraz rękawiczki, a oso-
bom 70+ przekazywany 

jest obecnie płyn dezyn-
fekcyjny. 

PRZYPOMINAMY NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW I DANE TELEADRESOWE:
  Urząd Gminy w Lubinie

Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
  Referat Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):

tel. +48 (76) 8403-103 i 104
e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl
skrytka ePUAP: /ug-lubin/skrytka
www.ug.lubin.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin,
tel. 76 817-18-68
tel.76 844-02-24
e-mail: gops@ug.lubin.pl
661 507 963 Zespól Pracy Środowiskowej
503 769 131 Zespół Pracy Środowiskowej
507 681 066 Komórka Świadczeń
fax : 76 817-18-68 wew. 30, 

76 824-02-24 wew. 30
bip.gops.lubin.pl
  Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Gminy Lubin sp. z o. o.
Księginice 14, 59-300 Lubin
tel. +48 691 944 010
tel. 76 8408174
e-mail: sekretariat@pgkgl.pl
www.pgkgl.pl
zgłaszanie awarii tel. +48 691 944 023

  Ośrodek Kultury Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
tel./fax: 76-844-82-33
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl
okgminalubin.pl
  Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka|
tel./fax 76 844 81 93
e-mail: gbp.olech@ug.lubin.pl

FUNKCJONOWANIE URZĘDU 
GMINY W OKRESIE PANDEMII

Urząd Gminy w Lubinie,  mimo ograniczonego zakresu funkcjonowania, na bieżąco realizuje wszystkie swoje zadania



⁷INFORMACJE URZĘDOWE

SYTUACJA KRWIODAWSTWA JEST W TEJ CHWILI BARDZO 
TRUDNA I STACJE PILNIE POTRZEBUJĄ KRWI. W ZWIĄZKU 
Z WYJĄTKOWĄ SYTUACJĄ I WZRASTAJĄCĄ LICZBĄ OSÓB HO-
SPITALIZOWANYCH, ROSNĄCYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA 
KREW ZE SZPITALI,  ZWRACAMY SIĘ DO  WSZYSTKICH HONO-
ROWYCH DAWCÓW KRWI ORAZ WSZYSTKICH ZDROWYCH 
OSÓB O ZGŁASZANIE SIĘ DO CENTRUM KRWIODAWSTWA 
W CELU ODDANIA KRWI.

Apelujemy do Państwa ! Mocno spadły stany 
krwi a szczególnie potrzebne są grupy:  O Rh-, 
O Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh- .
Krwi niestety nie możemy długo magazyno-
wać i pobrany koncentrat krwinek czerwonych 
może być przetoczony pacjentowi tylko przez 
42 dni od pobrania, a koncentrat krwinek płyt-
kowych ma termin ważności jedynie 5 dni, dlate-
go tak ważne jest regularne zgłaszanie się osób do 
oddawania krwi i pozyskiwanie nowych krwiodawców.  
Przypominamy, że krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat, 
która w ostatnim czasie nie podróżowała do innych krajów, nie miała 
kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, cieszą-
ca się ogólnie dobrym stanem zdrowia.  Każdy, kto zgłasza się do od-
dania krwi, musi być zdrowy, wypoczęty, w ciągu doby poprzedzającej 
oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów,  po lekkostrawnym posiłku i Nale-
ży też pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdję-
ciem, numerem PESEL. 
W trosce o Wasze bezpieczeństwo przypominamy, że można się zare-
jestrować telefonicznie na daty dzień i godzinę – tel. 71 371 58 24 
(proszę dzwonić od poniedziałku do piątku od 8.00 – 17.00) 
Czekamy na Was z niecierpliwością! 

APEL CENTRUM KRWIODAWSTWA 

Przypominamy, iż 
w związku z pandemią ko-
ronawirusa, wszystkim 
mieszkańcom Gminy Lu-
bin, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji finanso-
wej może zostać udzielona 
pomoc w formie:

 odroczenia terminu płat-
ności podatku lub rozło-
żenia zapłaty podatku na 
raty;
 odroczenia lub rozłożenia 
na raty zapłaty zaległości 
podatkowej wraz z odset-

kami za zwłokę lub odset-
ki od nieuregulowanych 
w terminie zaliczek na 
podatek;
 umorzenia w całości lub 
w części zaległości podat-
kowych, odsetek za zwło-
kę lub opłaty prolonga-
cyjnej.
Powyższa pomoc udzie-

lana będzie w formie indy-
widualnych decyzji.

Na początku marca br. 
decyzje podatkowe zostały 
wysłane do części miesz-
kańców Bukownej, Czerń-

ca, Goli, Gorzelina, Kło-
potowa, Niemstowa i Obo-
ry. W związku z wprowa-
dzeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego w naszym 
kraju i  z uwagi na bezpie-
czeństwo mieszkańców 
Wójt Gminy podjął  decy-
zję, iż wysyłanie  nakazów 
podatkowych dla reszty 
mieszkańców zostaje  tym-
czasowo wstrzymane. Dla 
osób, które nie otrzymały 
jeszcze decyzji podatko-
wej, nie mają ustalonej 
wysokości podatku ani 

terminu płatności, nie po-
wstał obowiązek zapłaty, 
co oznacza, że nieuregulo-
wanie podatku w ustawo-
wym terminie nie niesie 
żadnych konsekwencji fi-
nansowych.

Szczegółowych  informa-
cji dotyczących udzielenia 
wskazanej wyżej pomocy 
udzielą Państwu pracowni-
cy Referatu Podatków 
i Opłat Lokalnych Urzędu 
Gminy tel. 76 840-31-09 
lub 76 840-31-09. 

Możliwe odroczenie lub rozłożenie 
na raty zobowiązań podatkowych

W związku z ograniczo-
ną pracą instytucji admi-
nistracji publicznej opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami oraz podatki i opłaty 
lokalne mogą być dokony-
wane wyłącznie na rachu-
nek bankowy.

Przypominamy, że 
w Gminie Lubin wpłat:
 podatków i opłat lokal-
nych od osób fizycznych,
 podatku od nieruchomo-
ści od osób prawnych,
 podatku od środków 
transportowych od osób 
fizycznych i osób praw-
nych
 opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunal-
nymi

należy dokonywać na in-
dywidualny numer rachun-
ku bankowego  wskazany 
w  decyzji ustalającej wyso-
kość podatku.

Informacja o indywidual-
nym numerze rachunku 
bankowego dostępna jest 
w  referacie podatków 
i opłat lokalnych pod nume-
rami telefonów:

76 840-31-08,
76 840-31-43.

Wpłaty dotyczące podat-
ku rolnego i leśnego od 
osób prawnych oraz opłaty 
skarbowej należy dokony-
wać na rachunek bankowy: 
44 8669 0001 0311 6863 
2000 0001. 

Podatki i opłaty tylko przelewem 

Przed wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu urzędów 
administracji publicznej nakazy podatkowe tra� ły do części mieszkańców 
Bukownej, Czerńca, Goli, Gorzelina, Kłopotowa, Niemstowa i Obory. Teraz 
otrzymują je podatnicy z pozostałych miejscowości Gminy Lubin.

W dostarczanych decyzjach po-
datkowych wskazano następujące 
terminy płatności:

 I rata – 14 dni od otrzymania de-
cyzji,

 II rata – 15 maja,
 III rata – 15 września,
 IV rata – 15 listopada.
Jeżeli jednak decyzja nie zostanie 

doręczone do 30 kwietnia (włącznie) 
to dla II raty również obowiązuje ter-

min 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji.

Szczegółowe informacje w tej 
sprawie można uzyskać w Referacie 
Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu 
Gminy tel. 76 840-31-09. 

Urząd Gminy w Lubinie wznowił wydawanie decyzji, 
ustalających wysokość podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego.

WYDAWANIE 
DECYZJI 
PODATKOWYCH 
WZNOWIONE

Prostsze wnioski 
składane on-line

Od 15 maja 2020 
zmieniają się zasady rzą-
dowego  programu „Czy-
ste Powietrze”. Dofinan-
sowanie do wymiany pie-
ca czy termomodernizacji 
domu jednorodzinnego 
ma być teraz prostsze, 
a wniosek złożymy online.

Program jest przeznaczo-
ny dla właścicieli lub współ-
właścicieli jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych lub 
wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą. Wspar-
cie jest przeznaczone na do-
finansowanie wymiany sta-
rych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na no-
woczesne źródła ciepła speł-
niające najwyższe normy 
oraz przeprowadzenie nie-
zbędnych prac termomoder-
nizacyjnych budynku. 

Nabór wniosków o dofi-
nansowanie z Czystego Po-
wietrza na nowych zasadach 
rozpoczął się 15 maja 2020 
roku. Beneficjenci upraw-

nieni do podstawowego po-
ziomu dofinansowania mo-
gą liczyć na wsparcie do 
kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwe-
stycja obejmuje bardziej 
efektywne źródło ogrzewa-
nia, czyli pompę ciepła – 
wtedy można dostać do 25 
tys. zł. Jeśli do tego instalo-
wane są panele fotowoltaicz-
ne, to łączna wypłata sięgnie 
nawet 30 tys. zł. 

Będzie można finanso-
wać przedsięwzięcia rozpo-
częte do 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku o dofi-
nansowanie, przy czym da-
ta ich rozpoczęcia nie może 
być wcześniejsza niż 15 
maja 2020. Zmieniona 
wersja programu umożli-
wia także wsparcie inwe-
stycji już zakończonych. 

Więcej informacji oraz 
linki do szczegółów i wnio-
sków można znaleźć na stro-
nie internetowej Gminy Lu-
bin www.ug.lubin.pl w za-
kładce „Jakość powietrza” 
widocznej na stronie głów-
nej po prawej stronie.   (RED)

KREW ZE SZPITALI,  ZWRACAMY SIĘ DO  WSZYSTKICH HONO-
ROWYCH DAWCÓW KRWI ORAZ WSZYSTKICH ZDROWYCH 
KREW ZE SZPITALI,  ZWRACAMY SIĘ DO  WSZYSTKICH HONO-
ROWYCH DAWCÓW KRWI ORAZ WSZYSTKICH ZDROWYCH 
KREW ZE SZPITALI,  ZWRACAMY SIĘ DO  WSZYSTKICH HONO-

OSÓB O ZGŁASZANIE SIĘ DO CENTRUM KRWIODAWSTWA 

Apelujemy do Państwa ! Mocno spadły stany 
krwi a szczególnie potrzebne są grupy:  O Rh-, 

Krwi niestety nie możemy długo magazyno-
wać i pobrany koncentrat krwinek czerwonych 
może być przetoczony pacjentowi tylko przez 
42 dni od pobrania, a koncentrat krwinek płyt-
kowych ma termin ważności jedynie 5 dni, dlate-
go tak ważne jest regularne zgłaszanie się osób do 
oddawania krwi i pozyskiwanie nowych krwiodawców.  
Przypominamy, że krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat, 
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Maseczki ochronne wielokrotnego użytku trafiły do wszystkich 
mieszkańców Gminy Lubin. Nieoceniona okazała się pomoc sołtysów, 
strażaków i radnych. Przekazano ich łącznie ponad 20 tys. 

Szczególną opieką otoczeni zo-
stali seniorzy w wieku 65+, do któ-
rych trafiły pakiety składające się 
z maseczek, rękawiczek i płynu de-
zynfekcyjnego. Zakup środka do 
dezynfekcji współfinansowało 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Gminy Lubin, a dostar-
czali go pracownicy spółki. Na 
każdy adres  przygotowany  został 
taki pakiet, który pokrywał zapo-
trzebowanie dla wszystkich osób 

zameldowanych w danym gospo-
darstwie domowym. 

– Seniorzy znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka zachoro-
wania na COVID-19 , dlatego 
w tym szczególnym czasie staramy 
się ich otoczyć szczególną opieką, 
stąd po rękawiczkach i masecz-
kach postanowiliśmy zaopatrzyć 
naszych mieszkańców w płyn de-
zynfekcyjny – mówi Tadeusz Kie-
lan, wójt Gminy Lubin.

Do wszystkich jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Gmi-
nie Lubin na bieżąco trafiają mate-
riały ochronne. Od początku pan-
demii nasi strażacy mają do dyspo-
zycji maski, gogle, przyłbice, spe-
cjalne kombinezony, ochraniacze 
na buty oraz płyny do dezynfekcji.

W Gminie Lubin trzy jednostki, 
z dziewięciu czynnie działających, są 
włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego. Dla tych 

GMINA DLA MIESZKAŃCÓW

Środki ochrony osobistej dla seniorów, strażaków i parafii, 
maseczki dla wszystkich mieszkańców  

- Mamy nadzieję, że przekazany 
sprzęt, choć trochę ułatwi niezwy-
kle trudną pracę, którą wykonuje-
cie państwo każdego dnia. Pomoc 
przekazuję w imieniu wszystkich 
mieszkańców Gminy Lubin, w po-
dziękowaniu za opiekę, którą na 
państwo otaczacie w dzień i w nocy. 
Życzę zdrowia i wytrwałości w tym 
wyjątkowo trudnym czasie – mówił 
Bartosz Chojnacki, zastępca wójta 
Gminy Lubin. 

Zespołowi Ratownictwa Medycz-
nego w Lubinie przekazane zostały 
aparaty elektroniczne do mierzenia 
ciśnienia, wiertarki doszpikowe, 
ssaki nożne, torby  ratownicze i pa-

sy do autopulsu oraz kontener sani-
tarny, z którego korzystać będą me-
dycy, mający kontakt z osobami  za-
rażonymi i podejrzanymi o zaraża-
nie koronawirusem. 

- Z całego serca dziękujemy za 
udzielone wsparcie i pomoc. To bar-
dzo ważny sprzęt w naszej codzien-
nej pracy, który wykorzystamy naj-
lepiej jak potrafimy. To także gest 

niezmiernie ważny mentalnie. 
Świadomość społecznej akceptacji 
i szacunku dla naszej pracy, bo ta 
pomoc jest tego wyrazem, bardzo 
nam  pomaga i buduje motywację  
do dalszej pracy – podkreśliła Joan-
na Bronowicka, dyrektor Pogoto-
wia Ratunkowego w Legnicy. 

Sprzęt przekazany została na rę-
ce Hanny Słomki, kierownik Ze-

społu Ratownictwa Medycznego 
w Lubinie. 

Pieniądze na pomoc dla ratowni-
ków pochodzą z - uruchomionej 
decyzją wójta Gminy Lubin – re-
zerwy celowej na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

– Tylko w ten sposób możemy 
wyrazić swoją wdzięczność, tym 

Gmina Lubin przekazała sprzęt Zespołowi Ratownictwa Medycznego w Lubinie 

Pomoc rzeczowa 
wartości 50 tys. zł 
została przekazana 
Zespołowi 
Ratownictwa 
Medycznego 
w Lubinie. Gmina 
Lubin sfinansowała 
zakup sprzętu 
i wyposażenia, 
które pracownicy 
Pogotowia 
Ratunkowego 
uznali za najpilniej 
potrzebne. 

Gmina Lubin przekazała środki ochrony osobistej 
pracownikom punktu medycznego, który powstał 
przy Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie. Była 
to odpowiedź  wójta Gminy Lubin na prośbę starosty 
lubińskiego, który uruchomił punkt pobraniowy. 

Gmina przekazała 500 maseczek, 20 kombinezo-
nów ochronnych typu III, 25 litrów płyn dezynfek-
cyjnego oraz 500 par jednorazowych rękawic nitry-
lowych.

CENTRUM WYMAZOWE DOPOSAŻONE 
Ratownikom przekazane zostały m.in. torby  ratownicze, pasy do autopulsu, aparaty elektroniczne do mierzenia 
ciśnienia i wiertarki doszpikowe.

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNEJ AKCEPTACJI I SZACUNKU DLA NASZEJ 
PRACY, BO TA POMOC JEST TEGO WYRAZEM, BARDZO NAM  POMAGA I 
BUDUJE MOTYWACJĘ  DO DALSZEJ PRACY.  

RAZEM W OBLICZU COVID-19
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Do wszystkich jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Gmi-
nie Lubin na bieżąco trafiają mate-
riały ochronne. Od początku pan-
demii nasi strażacy mają do dyspo-
zycji maski, gogle, przyłbice, spe-
cjalne kombinezony, ochraniacze 
na buty oraz płyny do dezynfekcji.

W Gminie Lubin trzy jednostki, 
z dziewięciu czynnie działających, są 
włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego. Dla tych 

jednostek komendant główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej opracował 
specjalne wytyczne dotyczące dzia-
łań realizowanych w czasie zagroże-
nia koronawirusem COVID-19. 
Zgodnie z tymi wytycznymi do 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Niemstowie, Księginicach i Zim-
nej Wodzie przekazano specjali-
styczne środki ochrony indywidual-
nej, ale podobne środki trafiły także 
pozostałych sześciu jednostek OSP, 

które także pomagają mieszkańcom 
w czasie pandemii.

W sumie nasi ochotnicy dostali 
do dyspozycji 1335 masek, 100 
sztuk gogli, 60 przyłbic, 3100 rę-
kawic, 180 kombinezonów, które 
chronią przed czynnikami infek-
cyjnymi, 300  ochraniaczy na buty 
i 57 litrów płynów de dezynfekcji.

Specjalne pakiety ochronne tra-
fiły także do parafii z terenu Gminy 
Lubin.   (MG) 

GMINA DLA MIESZKAŃCÓW

Świąteczna aukcja 
Ośrodek Kultury Gminy 

Lubin przed Świętami 
Wielkanocnymi zorgani-
zował aukcję, z której do-
chód przeznaczony zosta-
ła na wsparcie Zespołu 
Ratownictwa Medycznego 
w Lubinie. 

Gliniane kurki i kogutki 
stworzone przez  naszą re-
gionalną artystkę Mirosła-
wę Skalską rozeszły się na 
pniu. 

Udało się zabrać 2 tys. zł. Te 
wyjątkowe ceramiczne 
przedmioty miały trafić 
do uczestników dorocz-
nego konkursu Tradycje 

Wielkanocne, który z po-
wodu pandemii został od-

wołany. Dzięki akcji OKGL, 
która trwała zaledwie dwa 

dni, pojawiły się na wielka-
nocnych stołach. 

Reakcja mieszkańców 
Gminy Lubin była natych-
miastowa. Sprzedano 
wszystkie ozdoby. 

Udowodniliście po raz 
kolejny, że można  na  Was 
liczyć! 

Do życzeń i podziękowań przekazywanych pracownikom służby zdrowia włączają się tak-
że najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Kolorowe kartki dla medyków przygotowały m.in. 
przedszkolaki z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce i jego zamiejscowego oddziału 
w Lubinie oraz  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. 

Z wykonanych przez dzieci kartek, 
nauczyciele stworzyli multimedialne 
prezentacje, które za pośrednictwem 
social mediów przekazane zostały 

wszystkim pracownikom służby zdro-
wia, w podziękowaniu za trudną i nie-
bezpieczną pracę, którą wykonują każ-
dego dnia. 

 Kartka dla Medyka  

Środki ochrony osobistej dla seniorów, strażaków i parafii, 
maseczki dla wszystkich mieszkańców  

społu Ratownictwa Medycznego 
w Lubinie. 

Pieniądze na pomoc dla ratowni-
ków pochodzą z - uruchomionej 
decyzją wójta Gminy Lubin – re-
zerwy celowej na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

– Tylko w ten sposób możemy 
wyrazić swoją wdzięczność, tym 

którzy każde-
go dnia narażają 

swoje życie i zdrowie, by otoczyć 
opieką mieszkańców naszej gminy, 
naszego powiatu – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

(MG) 

Gmina Lubin przekazała sprzęt Zespołowi Ratownictwa Medycznego w Lubinie 

Gmina Lubin przekazała środki ochrony osobistej 
pracownikom punktu medycznego, który powstał 
przy Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie. Była 
to odpowiedź  wójta Gminy Lubin na prośbę starosty 
lubińskiego, który uruchomił punkt pobraniowy. 

Gmina przekazała 500 maseczek, 20 kombinezo-
nów ochronnych typu III, 25 litrów płyn dezynfek-
cyjnego oraz 500 par jednorazowych rękawic nitry-
lowych.

Punkt pobraniowy działa od 14 kwietnia przed 
szpitalem przy ul. Bema w Lubinie. To tzw. pogoto-
wie wymazowe, gdzie pobierane są próbki do badań 
od osób, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia 
koronawirusem.

Ideą powstania punktu było skrócenie czasu ocze-
kiwania na wyniki i zmniejszenie ryzyka  rozprze-
strzeniania się koronawirusa.

CENTRUM WYMAZOWE DOPOSAŻONE 

RAZEM W OBLICZU COVID-19
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Od 6 maja ponownie zaczęło działać Przedszkole im. Jana 
Pawła II w Raszówce wraz z oddziałem zamiejscowym 
w Lubinie. Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim jest 
w gotowości do  przyjęcia dzieci, musi być jednak zgłoszenie 
minimum czworo maluszków. Obowiązują jednak nowe 
zasady funkcjonowania w placówkach. Pierwszeństwo 
pozostawienia dzieci mają pracujący rodzice.

– Otwarcie żłobków 
i przedszkoli to możliwość, 
a nie obowiązek. Postanowi-
liśmy jednak z tej  możliwo-
ści skorzystać, ponieważ 
z przeprowadzonego wywia-
du wynika, że taka potrzeba 
istnieje.  Problem z zapew-
nieniem opieki nad dzie-

ckiem mają m.in. ratownicy 
medyczni, lekarze czy pra-
cownicy sklepów, stojący na 
pierwszej linii frontu walki 
z koronawirusem. Nie mogli-
śmy pozostać na to obojętni 
– mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

Samorządy miały zaledwie 

kilka dni na przygotowanie 
placówek, by mogły one 
funkcjonować pod ścisłym 
reżimem sanitarnym. Za-
pewnienie  płynów dezynfe-
kujących, zakup termome-
trów bezdotykowych, przy-
gotowanie izolatek – to tylko 
niektóre z wymogów. Grupa 
nie może liczyć więcej niż 12 
dzieci, minimalna przestrzeń 
nie może być mniejsza niż 
4 m kw. na jedno dziecko 
i każdego opiekuna, a rodzic 
z dzieckiem może się pojawić 
tylko w tzw. części wspólnej 
z zachowaniem zasady, że 

odległość między rodzicami 
czy opiekunami  musi wy-
nieść minimum 15 metrów.

– Znamy przepisy szcze-
gółowe i ściśle się do nich 
stosujemy. W lubińskim od-
dziale gminnego przedszko-
la stworzone zostaną trzy 
dziewięcioosobowe grupy, 
w Raszówce na razie jedna – 
pięcioosobowa, a w Klubie 
Dziecięcym pozostawienie 
maluchów deklarują obecnie 
dwie  osoby – wyjaśnia Bar-
bara Tórz, kierownik Refera-
tu Oświaty Kultury, Kultury 
Fizycznej i Zdrowia Urzędu 
Gminy w Lubinie.

Rodzice nie mogą posłać 
dziecka do placówki oświato-
wej, jeżeli w domu przebywa 
ktoś na kwarantannie lub 
w izolacji. Rodzic ma także 
przypomnieć dziecku, aby uni-
kało dotykania ust, nosa i oczu. 
Dziecko nie może też zabierać 
do przedszkola przedmiotów 
z domu np. ulubionego plusza-
ka czy zabawek. Rodzice są 
zobligowani do poinformowa-
nia opiekunów lub dyrektora 
o stanie zdrowia dziecka, kate-
gorycznie zabronione jest przy-
prowadzanie do placówki dzie-
cka, które ma jakiekolwiek ob-
jawy chorobowe.  (MG)

WALKA Z KORONAWIRUSEM

Otwarcie Bibliotek 
w Gminie Lubin

Od 5 maja Bi-
blioteka w Ra-
szówce oraz 
podległe jej 
filie zostały 
otwarte dla 
czytelni-
ków. Jed-
nakże ze 
względu na 
istniejące za-
grożenie epidemio-
logiczne zasady korzystania 
z biblioteki uległy modyfika-
cji i zostały dostosowane w ta-
ki sposób, aby w najwyższym 
stopniu zapewnić bezpie-
czeństwo czytelnikom i pra-
cownikom bibliotek. Nowe 
procedury obowiązywać będą 
do odwołania.

Biblioteka funkcjonować 
będzie wyłącznie jako wypo-
życzalnia. Stanowiska dla 
czytelników, w tym stanowi-
ska komputerowe nie będą 
udostępniane.

Wypożyczać można jedy-
nie książki drukowane i au-
diobooki. Rekomendowane 
korzystanie z dostępnych za-
sobów on-line.

Stanowisko obsługi czytel-
ników znajduje się przy wej-
ściu do biblioteki.

W bibliotece może przeby-
wać jeden czytelnik. Pozostali 
czytelnicy zostaną poprosze-
ni o czekanie na zewnątrz bi-

blioteki, w bezpiecznej 
odległości od siebie – 

min. 2 metry.
Czytelnicy nie 

mają wolnego 
dostępu do pó-
łek, książki po-
daje bibliote-

karz.
Czytelnik wcho-

dzący do biblioteki 
ma obowiązek noszenia 

maseczki i zdezynfekowania 
rąk.

Wszystkie zwrócone eg-
zemplarze poddane zostaną 
5 dniowej kwarantannie, aby 
były zupełnie bezpieczne 
przed ponownym udostep-
nieniem czytelnikom.

Zachęcamy wszystkich 
czytelników do składania za-
mówień/rezerwacji na książ-
ki (dane teleadresowe biblio-
tek na stronie biblioteka-ra-
szowka.pl):
 telefonicznie 
 mailowo
 za pośrednictwem katalogu 
online: https://szu-
kamksiążki.pl/
SkNewWeb/astart/388
Działalność kulturalna, 

spotkania, zajęcia dla dzieci, 
warsztaty zostają zawieszone 
do odwołania.

Nie będzie można korzy-
stać z toalety na terenie bi-
blioteki.

Nawet 6 tysięcy złotych
na projekty związane 
z walką z koronawirusem 
W Lokalnym Konkursie Grantowym 
„Działaj Lokalnie 2020” organizowanym 
przez Fundację Wrzosowa Kraina 
wspierane będą projekty, związane 
z walką z epidemią koronawirusa 
i przeciwdziałające negatywnym jej 
skutkom, które również inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego i które służą pobudzaniu 
aspiracji rozwojowych, poprawie jakości 
życia.
Wnioski będą przyjmowane od 20 maja do 
20 czerwca 2020 r., do godziny 23:59 
i będzie można jest składać elektronicznie, 
wyłącznie za pomocą generatora, który 
jest dostępny na www.system.
dzialajlokalnie.pl oraz na www.
wrzosowakraina.pl.
Konkurs obejmuje teren dziewięciu 
gmin: Bolesławca [gm. wiejska], 
Chocianowa, Chojnowa [gm. wiejska i gm. 
miejska], Gromadki, Kunic, Lubina [gm. 
wiejska], Miłkowic i Przemkowa.
Dotacje będą przyznawane 
w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla 
jednego realizatora, na granty 
przeznaczono w sumie 55 tysięcy złotych. 
Wnioskodawcami mogą być: organizacje 
pozarządowe posiadające osobowość 
prawną np. fundacje, stowarzyszenia, 

uczniowskie kluby sportowe, organizacje 
społeczno-zawodowe rolników, koła 
gospodyń wiejskich wpisane do 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich prowadzonego przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
grupy nieformalne, w których imieniu 
wniosek złoży organizacja pozarządowa 
lub przedszkole publiczne, szkoła 
publiczna, instytucja kultury, biblioteka 
publiczna albo ośrodek pomocy 
społecznej, grupy nieformalne, 
występujących z wnioskiem samodzielnie, 
jako tzw. Inicjatywa DL.
Projekty będą mogły trwać minimalnie 3 
m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły 
być realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 
2020 r.
W konkursie będą finansowane działania 
akcyjne i jednorazowe wydarzenia 
(trwające krócej niż 3 miesiące). Projekty 
jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć 
jedynie walki z epidemią. Projekty 
ukierunkowane na działania, które 
przewidują zmniejszenie negatywnych 
skutków epidemii powinny być dłuższe.
W tej wyjątkowej tegorocznej edycji 
w przypadku, gdy projekt nakierowany 
jest na walkę z epidemią i jej społecznymi 
skutkami, a w 2020 r. wszystkie wnioski 

powinny zakładać m. in. taki cel, 
wyjątkowo nie wymaga się od 
wnioskodawców wykazywania wkładu 
własnego finansowego, a jedynie wkład 
własny w postaci usługowej, rzeczowej 
lub pracy wolontariuszy wynoszącej 
łącznie minimum 25% wartości dotacji.
Przed ostatecznym złożeniem wniosku 
można go skonsultować i uzyskać porady. 
Konsultacje trwają od 11 maja do 20 
czerwca br, e-mail: dzialajlokalnie@
wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

 Ośrodek Działaj Lokalnie 
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 
7a-7b, lok. 4/2

tel.   500 206 128, 76 818 45 41
www.wrzosowakraina.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest 
przedsięwzięciem Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanym przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodek działaj Lokalnie Fundację 

Wrzosowa Kraina.  

Gmina miała kilka dni na dostosowanie placówek do wymogów sanitarnych i zapewniono je w stu procentach

PRZEDSZKOLE OTWARTE,  
KLUB DZIECIĘCY 
W GOTOWOŚCI
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W ramach nowego pro-
gramu PFRON, dedyko-
wanego przeciwdziałaniu 
skutkom pandemii, osoby 
z niepełnosprawnościami, 
które na skutek zamknię-
cia placówek rehabilitacyj-
nych nie mogą korzystać 
z zajęć przez nie realizo-
wanych, mogą ubiegać się 
o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą 
skorzystać osoby posiadają-
ce aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawno-
ści (a w przypadku osób do 
16. roku życia – aktualne 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności), których placówki nie 

działały z powodu pandemii  
przez co najmniej 5 kolej-
nych dni roboczych. W imie-
niu osób niepełnoletnich 
oraz ubezwłasnowolnionych 
częściowo lub całkowicie 
z wnioskiem mogą wystąpić 
opiekunowie prawni tych 
osób. Wsparcie mogą rów-
nież uzyskać osoby, których 
niepełnosprawność potwier-
dzona została orzecze-
niem  wydanym przez leka-
rza orzecznika ZUS. Wnio-
ski można składać od 10 
kwietnia do 4 września 2020 
r. przez System Obsługi 
Wsparcia - sow.pfron.org.pl 
lub pocztą tradycyjną - wy-
syłając wniosek do powiato-

wego centrum pomocy ro-
dzinie lub innej wskazanej 
przez powiat jednostki orga-
nizacyjnej. Ewentualne py-
tania można zadać konsul-
tantom infolinii PFRON: 
tel. 517 373 975 (godz. 
9.00–20.00) lub tel. 22 581 
84 10 wew. 3 (godz. 9.00-
15.00) oraz infolinii SOW – 
tel. 800 889 777 (godz. 
9.00-17.00). 

Ze świadczenia skorzy-
stać mogą:
 uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowej;
 uczestnicy środowisko-
wych domów samopomo-
cy;

 podopieczni dziennych 
domów pomocy społecz-
nej;
 podopieczni placówek re-
habilitacyjnych prowa-
dzonych przez organiza-
cje pozarządowe realizu-
jące zadania zlecone ze 
środków PFRON (w tym 
dzieci i młodzież niepeł-
nosprawna);
 uczestnicy programów za-
twierdzonych przez Radę 
Nadzorcza PFRON, któ-

rzy w ramach tych progra-
mów korzystają ze wspar-
cia udzielanego przez pla-
cówki rehabilitacyjne;
 pełnoletni (od 18. do 25. 
roku życia) uczestnicy za-
jęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych;
 pełnoletni (od 18. do 24. 
roku życia) wychowanko-
wie specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych 
oraz specjalnych ośrod-
ków wychowawczych

Ważne! Świadczenie nie 
przysługuje za miesiąc, 
w którym nastąpiła wypłata 
dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego, przyznanego 

w związku z ustawą o szcze-
gólnych rozwiązaniach 
związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych. 

Program „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszko-
dowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami za-
kaźnymi” uchwalony został 
przez Radę Nadzorczą 
PFRON 11 marca br. Więcej 
informacji o działaniach 
PFRON w okresie epidemii 
w serwisie www.pfron.org.
pl/koronawirus. 

Celem tych wytycznych jest 
minimalizacja ryzyka zarażenia 
i rozprzestrzeniani się korona-
wirusa.

Odpady powinny być segre-
gowane i wrzucane do właści-
wych pojemników (papier, 
szkło, metale i tworzywa sztucz-
ne, bioodpady, odpady zmiesza-
ne);

Maseczki, rękawiczki i inne 
środki ochronne stosowane 
przez osoby zdrowe powinny 
być uprzednio zebrane w wor-
kach, które po zawiązaniu 
wrzucane są do pojemnika/wor-
ka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywa-
jących w izolacji:

Wysoce zalecane jest, aby od-
czekać 72 godziny od zamknię-
cia worka – przed przekaza-
niem worka z odpadami do od-
bioru;

Osoba przebywająca w izola-
cji umieszcza odpady w worku 
przeznaczonym na ten cel, 
w miarę możliwości worek nale-
ży spryskać preparatem wiruso-
bójczym;

Worka z odpadami nie należy 
zapełniać powyżej trzech czwar-
tych jego pojemności, nie nale-

ży go też zgniatać;
Po zapełnieniu worka, osoba 

przebywająca w izolacji, zawią-
zuje worek i po ustaleniu z oso-
bą wynoszącą odpady z miejsca 
izolacji wystawia worek z odpa-
dami z pomieszczenia, w któ-
rym przebywa;

Osoba wynosząca odpady 
z miejsca izolacji wkłada (w rę-
kawiczkach) wystawiony przez 
osobę w izolacji worek do dru-
giego worka, zawiązuje lub za-
myka go i zabezpiecza przed 
przypadkowym otwarciem 
w chwili jego odbioru (np. przy 
pomocy taśmy samoprzylepnej 
lub sznurka) oraz oznacza datę 
oraz godzinę zamknięcia wor-
ka;

Worek z odpadami należy 
przenieść w rękawiczkach do 
miejsca przeznaczonego do 
gromadzenia odpadów i umieś-
cić w oznakowanym pojemniku 
przeznaczonym na te odpady, 
w miarę możliwości będącego 
w posiadaniu odbierającego;

Przed i po każdej czynności 
związanej z pakowaniem/prze-
noszeniem odpadów, należy 
używać rękawic ochronnych, 
myć i/lub dezynfekować ręce;

Odpady, których nie można 
łączyć z innymi odpadami (tj. 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte baterie i aku-
mulatory, zużyte świetlówki), 
powinny być pozostawione 
w domu w czasie izolacji i prze-
kazane do systemu gminnego, 
kiedy będzie można opuścić 
miejsce izolacji.

 Magazynowanie odpadów, 
o których mowa powyżej, 
w miejscach przeznaczonych  
do gromadzenia odpadów, z wy-
łączeniem zabudowy jednoro-
dzinnej, prowadzi  się w zamy-
kanych pojemnikach lub konte-
nerach, oznakowanych, w spo-
sób zabezpieczający przed roz-
przestrzenianiem odpadów, za-
bezpieczonych przed dostępem 
osób postronnych oraz zwie-
rząt.  

Magazynowanie odpadów 
w zabudowie jednorodzinnej 
prowadzi się w miejscach wy-
znaczonych na terenie posesji 
w zamykanych pojemnikach, 
oznakowanych, w sposób za-
bezpieczający przed ich roz-
przestrzenianiem, dostępem 
osób postronnych oraz zwierząt

( źródło:www.gov.pl)

Wsparcie finansowe PFRON dla niepełnosprawnych  

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne w sprawie postępowania
z odpadami wytworzonymi w czasie pandemii

W DOMU, 
PRACY, 
AUTOBUSIE 
Wytyczne dotyczą osób zdrowych objętych 
kwarantanną, osób stosujących środki 
zapobiegawcze np. w miejscu pracy, 
komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów.
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Oświadczenia potwier-
dzające brak zmian w sto-
sunku do wniosku o dopłaty 
z roku 2019 można składać 
od 2 marca 2020 r. W tym 
roku, ze względu na epide-
mię koronawirusa i koniecz-
ność ograniczenia bezpo-

średniego kontaktu pracow-
ników biur powiatowych 
z interesantami, ARiMR 
udostępniła rolnikom szero-
ki wachlarz możliwości skła-
dania oświadczeń – można 
je wysłać pocztą, złożyć po-
przez platformę ePUAP lub 

wysłać zeskanowane doku-
menty pocztą elektroniczną 
na adres mailowy biura po-
wiatowego, a oryginał do-
starczyć w terminie później-
szym. Dokumenty można 
również pozostawić w udo-
stępnionych przy wejściach 

do biur powiatowych wrzut-
niach lub urnach.
Rolnicy uprawnieni do zło-
żenia oświadczenia mogą 
zalogować się do aplikacji 
eWniosekPlus i złożyć wnio-
sek przez internet. Przyjmo-
wanie wniosków o dopłaty 

drogą elektroniczną, za po-
średnictwem aplikacji eW-
niosekPlus, ruszyło 15 mar-
ca 2020 r. 

300 TYS. ZŁ NA 
ODTWORZENIE POTENCJAŁU 
PRODUKCJI ROLNEJ 

Od czwartku 7 maja rolni-
cy, którzy ponieśli w gospo-
darstwach straty spowodo-
wane klęskami żywiołowymi 
bądź wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń, mogą 
składać w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa  wnioski o przyznanie 
pomocy w ramach działania 
„Inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej”. 
–Termin naboru mija z koń-
cem sierpnia – informuje 
Paweł Mucha, rzecznik pra-
sowy ARiMR. 

O pomoc z PROW 2014-
2020 mogą ubiegać się rol-
nicy, którzy ponieśli straty 
spowodowane przez co naj-
mniej jedną z następujących 
klęsk żywiołowych: powódź, 
deszcz nawalny, suszę, przy-
mrozki wiosenne, ujemne 
skutki przezimowania, ob-
sunięcie się ziemi, lawinę, 
grad, huragan, uderzenie 

pioruna. Ponadto o wsparcie 
mogą wnioskować rolnicy, 
którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał, w dro-
dze decyzji, zabicie świń lub 
zniszczenie zwłok świń w ce-
lu zwalczania ASF. 

Dotacje są dostępne dla 
tych, którzy ponieśli straty 
w roku, w którym jest skła-
dany wniosek o przyznanie 
pomocy lub w co najmniej 
jednym z dwóch lat poprzed-
nich. Wysokość strat 
w uprawach rolnych, zwie-
rzętach gospodarskich czy 
rybach uprawniająca do sta-
rania się o pomoc musi wy-
nieść co najmniej 30 proc. 
średniej rocznej produkcji 
rolnej lub straty te muszą 
dotyczyć składnika gospo-
darstwa, którego odtworze-
nie wymaga poniesienia 
kosztów kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem. Wy-
sokość poniesionych strat, 
jakie powstały w gospodar-
stwie, określa komisja po-
wołana przez wojewodę. 

Natomiast w przypadku 
wstąpienia afrykańskiego 
pomoru świń o pomoc mogą 
ubiegać się rolnicy, którym 
powiatowy lekarz weteryna-

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniła wiele terminów i zasad dotyczących wnioskowania 
o unijne dofinansowania. Ogłoszono także nowe nabory na dopłaty. 

UNIJNE PIENIĄDZE 
DLA ROLNIKÓW 
 Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian 
w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.Podpisane oświadczenie 
będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie 
później niż  ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności. 
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że na podstawie decyzji Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu 
będzie przeprowadzać zabiegi ratownicze drzewostanów wysokich z wykorzystaniem 
sprzętu agrolotniczego.
W ten sposób ma być ograniczana populacja chrabąszcza majowego i chrabąszcza 
kasztanowca. Zabiegi będą przeprowadzane na terenie ośmiu nadleśnictw w tym 
Nadleśnictwa Lubin i Legnica. Opryski dokonywane z samolotów odbywać się będą 
w dni bezdeszczowe, przy prędkości wiatru mniejszej niż 3-4 m/s oraz wilgotności po-
wyżej 60%. Przy sprzyjających warunkach pogodowych oprysk wykonywany będzie 
wczesnym rankiem lub późnym popołudniem.
Opryski mogą trwać do końca maja.

(RED) 

LOTNICZE OPRYSKI W LASACH

rii nakazał zabicie świń lub 
zniszczenie ich zwłok w celu 
zwalczania ASF, a w dniu 
wydania tej decyzji świnie te 
stanowiły co najmniej 30 
proc. świń będących w po-
siadaniu tego gospodarza. 

Maksymalna kwota 
wsparcia, jaką może otrzy-

mać rolnik w całym okresie 
realizacji PROW 2014-
2020, wynosi do 300 tys. zł, 
z tym że nie może przekro-
czyć ona poziomu 80 proc.  
kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia 
klęsk żywiołowych dotacja 
może być przyznana na in-

westycje odtwarza-
jące zniszczone skład-

niki gospodarstwa, np. na  
odtworzenie plantacji wielo-
letnich, sadów, odbudowę 
zniszczonych budynków czy 
zakup nowych maszyn lub 
urządzeń rolniczych. Z kolei 
rolnik, którego gospodar-
stwo zostało poszkodowane 
przez ASF, dotację może 
otrzymać na inwestycje, któ-
re nie są związane z produk-
cją świń.    

DŁUŻSZY TERMIN SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 
DOBROSTANOWĄ

Do 15 czerwca 2020 r. zo-
stał przedłużony termin 
składania wniosków przez 
tych rolników, którzy chcą 
ubiegać się w Agencji Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa o pomoc finan-
sową z PROW 2014-2020 
w ramach działania „Dobro-
stan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia 
z PROW 2014-2020 prze-
znaczony jest dla hodowców 
krów i świń. Ma on rekom-
pensować im dodatkowo po-
niesione koszty i utracone 
dochody w wyniku wprowa-
dzenia praktyk hodowla-
nych związanych z podwyż-
szonym dobrostanem zwie-
rząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci 
rolnicy, którzy zadbają o lep-
sze samopoczucie i zdrowie 
zwierząt, poprawiając wa-
runki ich utrzymania przez 
zwiększenie powierzchni by-
towej przypadającej na jedno 
zwierzę (krowę, lochę, tucz-
nika) o co najmniej 20 proc. 
w stosunku do wymaganej 
obecnie minimalnej po-
wierzchni lub przez zorgani-
zowanie zwierzętom dostępu 
do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki tych płat-
ności wynoszą: 301 zł na lo-

chę (zwiększenie powierzch-
ni w budynkach); 24 zł na 
tucznika (zwiększenie po-
wierzchni w budynkach); 
185 zł na krowę mleczną 
(wypas w sezonie pastwisko-
wym); 595 zł na krowę 
mleczną (zwiększenie po-
wierzchni w budynkach); 
329 zł na krowę mamkę (do-
stęp do wybiegów poza sezo-
nem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa 
się drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus, na wspól-
nym formularzu wniosku dla 
płatności bezpośrednich 
i płatności obszarowych 
PROW 2014-2020. Wnio-
sek może być także złożony 
po 15 czerwca 2020 r., z tym 
że za każdy dzień roboczy 
opóźnienia należna kwota 
płatności zostanie pomniej-
szona o 1 proc. Ostateczny 
termin ubiegania się o płat-
ności dobrostanowe upływa 
10 lipca 2020 r.

ODROCZENIE TERMINU 
SPŁATY ZADŁUŻENIA 
W ARIMR

Z uwagi na ogłoszony 
w Polsce stan epidemii, 
Agencja Restrukturyzacji i  
Modernizacji Rolnictwa in-
formuje o możliwości ubie-
gania się o odroczenie termi-
nu spłaty zadłużenia wobec 

ARiMR do czasu odwołania 
stanu zagrożenia epidemicz-
nego i stanu epidemii ogło-
szonych w związku z zakaże-
niami wirusem SARS-
-CoV-2. 

W celu ułatwienia skorzy-
stania z ulgi w spłacie zobo-
wiązań, Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa przygotowała specjalny 
druk wniosku, który dostęp-
ny jest na stronie www.
arimr.gov.pl . Wnioski  o  od-
roczenie spłaty zadłużenia 
należy kierować do Centrali 
ARiMR, Oddziałów Regio-
nalnych oraz Biur Powiato-
wych, w następujący sposób: 

1.  za pośrednictwem plat-
formy ePUAP - 
ePUAP[1] : https://
epuap.gov.pl/wps/por-
tal 

2.  pocztą elektroniczną na 
adres Centrali ARiMR - 
INFO@arimr.gov.pl 

3. pocztą tradycyjną 

W sytuacji braku możli-
wości skorzystania z powyż-
szych rozwiązań, wnioski 
o odroczenie terminu spłaty 
zadłużenia mogą być rów-
nież przekazywane przy uży-
ciu wrzutni udostępnianych 
w placówkach terenowych 
ARiMR. 

(RED)

westycje odtwarza-
jące zniszczone skład-

niki gospodarstwa, np. na  
odtworzenie plantacji wielo-
letnich, sadów, odbudowę 
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GMINA DOFINANSOWUJE 
KOLEJNE REMONTY ZA-
BYTKÓW
W tym roku w ramach dotacji na 
prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
przeznaczonych zostało 365 
tysięcy złotych. Udzielono w ten 
sposób dziewięciu dotacji, poniżej 
lista beneficjentów.
  23.000 złotych dla Parafii 

Prawosławnej pw. Zaśnięcia 
Przenajświętszej Bogarodzicy 
w Zimnej Wodzie na naprawę 
dachu - strona północna w kościele 
pw. Zaśnięcia Przenajświętszej 
Bogarodzicy w Zimnej Wodzie.
  50.000 złotych dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej 
Trójcy w Miłoradzicach na 
rewaloryzację budynku kościoła 
pw. Św. Katarzyny 
w Gogołowicach – zadaszenie 
wieży kościelnej - etap II.
  30.000 złotych dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. 
Niepokalanego Serca NMP 
w Raszówce na prace 
konserwatorskie zabytkowej 
ambony w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Raszowej - etap II.
  18.000 złotych dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej 
Trójcy w Miłoradzicach na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej remontu budynku 
kościoła filialnego pw. Św. 
Antoniego w Niemstowie.
  59.000 złotych dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej 
Trójcy w Miłoradzicach na 
remont wieży kościoła pw. 
Świętej Trójcy w Miłoradzicach.
  40.000 złotych dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. 
Podwyższenia Krzyża św. 
w Brunowie na renowację dwóch 
par drzwi wewnętrznych oraz 
dwóch półkolumn przy drzwiach 
wejściowych kościoła filialnego 
pw. św. Józefa Robotnika 
w Gorzycy.
  50.000 złotych dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy 
Świętej w Zimnej Wodzie na 
renowację fasad kościoła pw. 
Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie 
wraz z pracami odtworzeniowymi 
i konserwatorskimi kamiennych 
detali architektonicznych - etap VII.
  60.000 złotych dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych na 
konserwację i restaurację kosza 
ambony w kościele pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych.
  35.000 złotych dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Szklarach Górnych na remont 
i odtworzenie hełmu wieży 
kościoła filialnego w kościele pw. 
św. Antoniego w Oborze.  (RED)

Rada Gminy przyjęła dokument,  który po-
rządkuje informacje dotyczące prowadzonych 
zadań związanych z ochroną dziedzictwa kultu-
rowego gminy oraz służy planowaniu działań 
dotyczących inicjowania, wspierania, koordy-
nowania badań i prac z dziedziny ochrony za-
bytków i krajobrazu kulturowego oraz upo-
wszechniania i promowania dziedzictwa kultu-
rowego w okresie obowiązywania programu. 
Nowy gminny program opieki nad zabytkami 
Gminy Lubin na lata 2020-2023 jest kontynua-
cją poprzednich .

Gmina Lubin posiada bogaty pod względem 
wartości kulturowych i przyrodniczych krajo-
braz, z dużym nasyceniem obiektami zabytko-
wymi. Z punktu widzenia mieszkańców i tury-
stów za bardzo interesujące można 
uznać stanowiska archeologiczne 
o własnej formie krajobrazowej 
(grodziska, pozostałości sie-
dzib pańskich i urządzeń 
obronnych). Aktualnie 
znanych jest 21 tego typu 
obiektów, zlokalizowa-
nych w terenie, w tym 11 
wpisanych do rejestru 
zabytków. Można wśród 
nich wymienić: grodzi-
ska w Raszowej Małej, 
Raszówce, Liścu, Kłopoto-
wie, Krzeczynie Wielkim, 
Bukownej, Ustroniu, relikty 
urządzeń obronnych w Chróstniku, 
pozostałości siedzib pańskich w Chróst-
niku, Raszowej, Niemstowie-Zwierzyńcu. Na-
leży przy tym zaznaczyć, ze część z nich wyma-
ga weryfikacyjnych badań wykopaliskowych, 
które pozwolą doprecyzować funkcję i chrono-
logię.

Szczególnie cenne dla gminy są okazałe zało-
żenia rezydencjonalne: w Szklarach Górnych, 
Krzeczynie Małym, Krzeczynie Wielkim, Księ-
ginicach, Siedlcach, Liścu i Chróstniku z odbu-
dowanym współcześnie pałacem. Niezwykle 
cenne w krajobrazie gminy są założenia parko-
we i ogrodowe związane w przeszłości z siedzi-
bami szlacheckimi -są to parki w Niemstowie, 

Zimnej Wodzie. 
W obszarze gminy za-

chowane są liczne, wy-
sokiej klasy artystycznej 

budowle sakralne wraz 
z cennym, wysokiej klasy arty-

stycznej wyposażeniem. Najcenniej-
sze zabytki architektury i budownictwa gminy 
zostały objęte ochroną prawną poprzez wpis do 
rejestru zabytków oraz ujęte w Gminnej Ewi-
dencji Zabytków Gminy Lubin.

Rejestr naszych zabytków prowadzi Dolno-
śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we 
Wrocławiu. On też jest zobowiązany do groma-
dzenia dokumentacji w tym zakresie.  Z naszego 
terenu rejestr obejmuje 76 zespołów i obiektów 
tzw. zabytków nieruchomych,  247 zabytków ru-
chomych i 18 stanowisk archeologicznych.  Do 
rejestru zabytków ruchomych województwa dol-
nośląskiego zostało wpisane wyposażenie 14 za-

bytkowych świątyń: w Chróstniku, Czerńcu, Dą-
browie Górnej, Gogołowicach, Miłoradzicach, 
Niemstowie, Oborze, Osieku, Pieszkowie, Ra-
szowej, Siedlcach, Szklarach Górnych, Zimnej 
Wodzie (w kościele parafialnym pw. Matki Bożej 
Bolesnej oraz w kościele pw. Zaśnięcia Matki 
Boskiej).   (RED)

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI 
NAD ZABYTKAMI GMINY 
LUBIN NA LATA 2020-2023 
Nadrzędnym celem polityki 
Gminy Lubin w zakresie 
ochrony i opieki nad 
zabytkami jest ochrona, 
aktywne zarządzanie 
materialnym dziedzictwem 
kulturowym oraz dążenie do 
materialnej poprawy stanu 
zabytków, ich adaptacji 
i rewitalizacji w celu 
wykorzystania potencjału 
związanego z posiadanym 
dziedzictwem kulturowym.  

Kościół 
prawosławny 
pw. Zaśnięcia 

Przenajświętszej 
Bogarodzicy 

w Zimnej Wodzie

Remont kościoła 
pw. Św. Katarzyny 
w Gogołowicach

Ambona w kościele pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Szklarach Górnych

W okresie obowiązywania Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubin na lata 2016-2019 rokrocznie, 
zgodnie z przyjętą uchwałą, udzielane były dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy obiektach zabytkowych. W latach 2016-2019 udzielono dotacji na łączną kwotę ponad 1 mln 775 tysięcy zł. 
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Przyjazny 
mikroklimat 
i atmosfera

Dariusz Sędzikowski sołtys wsi Karczo-
wiska przeprowadził krótki wywiad z pi-
sarką Kamilą Mitek, która z sentymentem 
mówi o  Karczowiskach i jej mieszkań-
cach, do których chętnie wraca odwiedza-
jąc rodziców. Jest autorką  powieści „Na 
śniadanie… Tort szpinakowy” i „Pożar 
w mojej głowie”. 

Niedawno ukazała się druga powieść Ka-
mili Mitek „Pożar w mojej głowie”. Pierwsza 
książka p.t.” Na śniadanie… tort szpinako-
wy” okazał się bardzo udanym debiutem. 
Opowiada ona historię kobiety, którą po roz-
wodzie z mężem czeka nowe nieznane życie 
pełne niespodzianek. W kolejnej ponownie 
zaprasza czytelników do świata kobiet. Tym 
razem jest  to historia Doroty, zawodowej 
strażaczki, zawodu bardzo męskiego. Już 
sam ten fakt jak sobie poradziła intryguje 
i zaprasza do przeczytania tej powieści.

Sołtys Karczowisk zadał autorce , która 
jest córką  znanego mieszkańca Karczowisk 
Jerzego Dzikowskiego, kilka pytań. Uzyska-
no również zapewnienie, że kiedy tylko oka-
że się to możliwe pisarka spotka się na au-
torskim spotkaniu z mieszkańcami Karczo-
wisk.

Dariusz Sędzikowski – Skąd bierze się 
u ludzi chęć pisania?

Kamila Mitek –  Myślę, że z potrzeby po-
dzielenia się z innymi jakąś opowieścią, 
a także własnymi doświadczeniami, emocja-
mi i refleksjami o życiu.

DS -Dlaczego kobiety piszą więcej?
KM – Zaryzykuję i odpowiem: bo mają bo-

gatsze życie emocjonalne. Kobiety mają du-
żą potrzebę dzielenia się z otoczeniem swoi-
mi przemyśleniami i odczuciami. Może dla-
tego częściej sięgają po pióro, a ich opowie-
ści są często nacechowane emocjonalnie. 
Ale mężczyźni też to potrafią i jest to dla nas 
kobiet, tym ciekawsze.

DS – O czym są pani książki?
KM – Moje powieści opowiadają o kobie-

tach, które znalazły się w takim punkcie 
swojego życia, w którym muszą podjąć waż-
ne decyzje i podjąć działania, by coś zmienić. 
Ich przygody opisuję z nutą humoru, co 
sprawia, że czyta się je lekko i przyjemnie. 
Nie są jednak pozbawione refleksji o życiu 
i mogą skłonić do własnych przemyśleń.

 DS – Pani ojciec Jerzy Dzikowski jest mi 
bardzo bliski. Co Pani może o nim powie-
dzieć?

KM –Tata jest zawsze pełen energii i ma 
optymistyczne podejście do świata. Odzie-
dziczyłam po nim poczucie humoru i praco-
witość. Zawdzięczam mu też dobre wy-
kształcenie, a teraz bardzo wspiera mnie 
w realizacji moich pisarskich aspiracji.

DS – Czy zna pani Karczowiska i jak je od-
biera?

KM – Przez kilka lat mieszkałam w tej wsi 
i zawsze dobrze się tu czułam. Okalające ją 
lasy tworzą przyjazny mikroklimat i atmo-
sferę, a mieszkańcy są bardzo sympatyczni. 
Cieszy mnie to, że moi rodzice znaleźli tu 
spokojną przystań na emeryturę.

Dziękuję bardzo za rozmowę i mam na-
dzieję do zobaczenia wkrótce. 

Wyjątkowe ścienne malowidło 
powstaje w Składowicach. Okazały 
mural to prywatna inicjatywa 
sołtys Lucyny Franczak. Nawiązuje 
on i do przeszłości i do 
teraźniejszość wsi.
Jeden z wątków malowidła przenosi 
nas do renesansowego pałacu, który 
w czasach swojej świetności należał 
do rodu von Haugwitz, a następnie 
był rezydencją m.in. wybitnego 
lekarza, przyrodnika i historyka 
Johanna Jonstona.

– Mural ukazuje nie tylko przeszłość, 
chcemy pokazać także teraźniejszość, 
wyjątkowy sielski klimat naszej 
miejscowości i nietuzinkowy 
krajobraz, dlatego malowidło będzie 
wielowątkowe – mówi Lucyna 
Franczak, sołtys Składowic.
Pracę wykonuje artysta plastyk. Na 
razie zakończył się pierwszy etap. 
Docelowo ścienne  malowidła 
ozdobią cały mur, przy dawnym 
Państwowym gospodarstwie 
rolnym.  (MG)

 Składowicki mural

Zakres prac, jakie wykonano na boisku 
w Miłoradzicach obejmował między inny-
mi: wertykulację – poziome nacinanie dar-
ni, aerację wgłębną – poziome nakłucie dar-
ni na głębokość 15 cm, które miało na celu 
rozluźnienie podłoża i pobudzenie trawy do 
krzewienia się, zastosowano również nawóz 
dostosowany do indywidualnych potrzeb 
danej nawierzchni, który jest jednym z naj-
ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, 
pobudza trawę do wzrostu, zapewnia wy-
trzymałość i odporność trawy na choroby 
oraz pozwala zachować intensywną zieleń.

Natomiast na boisku w Księginicach 
przeprowadzono zarówno wertykulację, ae-
rację wgłębną na głębokość 15 cm oraz do-
datkowo piaskowanie wraz z wyszczotko-
waniem murawy co zapewniło wyrównanie 
nierówności boiska sportowego i wykona-

no nawoże-
nie odpo-
wiednio do-

branym na-
wozem. 
Był to pierw-

szy etap takich za-
biegów, pozostałe boi-

ska także będą sukcesywnie poddawane za-
biegom pielęgnacyjnym, zgodnie z wcześ-

niejszą diagnozą, poprzedzoną wizją lokal-
ną i oceną stanu murawy, jak i badaniami 
próbek gleby poddawane odpowiednim 
pracom.

Ponadto na pozostałe boiska uczestni-
czące w rozgrywkach ligowych zakupiono 
odpowiedni wieloskładnikowy nawóz wio-
senno - letni dla wzmocnienia, odżywienia 
i pobudzenia trawy do wzrostu.

(RED) 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA LIGOWYCH 
BOISKACH W GMINIE LUBIN   
Na zlecenie gminy, specjalistyczna firma przeprowadziła wiosenne zabiegi 
agrotechniczne murawy sportowej w Księginicach i Miłoradzicach, na których 
rozgrywano mecze ligowe Klasy Okręgowej oraz Klasy A. Mimo, że rozgrywki ligowe 
są nadal zawieszone, to jednak dbałość o właściwy stan murawy jest konieczna. 
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Hasło krzyżówki z numeru 2/2020 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„Autokwarantanna”. Nagrodę otrzymuje pani Roksana Berger z miejscowości Lisiec. 
Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, 
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu
76 – 403 152. 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 5 czerwca 2020  r. Spośród 
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. Bardzo prosimy o podanie 
Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu. Dane teleadresowe przetwarzane będą 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czym zostaną niezwłocznie usunięte. 

- Dlaczego kobiety żyją dłużej niż 
faceci? 
- Bóg doliczył im czas za parkowanie!

***
Pani do Jasia:
- Jasiu, czy tata nadal odrabia za Ciebie 
lekcje?
- Nie... Ta ostatnia jedynka Go 
załamała.

***
Żona przegląda kobiecą prasę. Nagle z 
przerażeniem zrywa się z fotela i biegnie 
do męża: 

- Kochanie, czy Ty wiesz ile trzeba 
biegać, żeby spalić jednego pączka?!
Mąż leniwie odrywa wzrok od 
telewizora, a usta od piwa: 
- A po jakiego diabła palić pączki?!

***
Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie.
- Wolałbym nie, ponieważ naprawdę 
zależy mi na tej pracy.

***
Siedzi trzech mężczyzn w kościele i 
jeden z nich mówi: 

- Moja żona podczas porodu czytała 
Jasia i Małgosia, i mamy teraz dwójkę 
dzieci 
- A moja żona czytała trzech 
muszkieterów, i mamy teraz trójkę 
dzieci. 
I nagle trzeci mężczyzna wybiega z 
kościoła i mówi: 
- Biegnę powstrzymać żonę bo czyta sto 
jeden dalmatyńczyków.

*** 
Ciocia mówi do Jasia: 
- Ale jesteś do mnie podobny! 

- Mamo, ciocia mnie straszy. 
*** 

Jak utopić łódź podwodną pełną 
blondynek? Zapukać do drzwi...

***
Jaś patrzy na mamę, która 
próbuje uspokoić jego młodszego 
braciszka:
- Mamo, czy to aniołek przyniósł nam go 
z nieba? - pyta.
- Tak, Jasiu!
- To ja się wcale nie dziwię, że go 
stamtąd wyrzucili!

***
- Synku, przed godziną 
w szafce były dwa ciastka, teraz jest 
tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno
 i nie zauważyłem
 tego drugiego.

*** 
Przychodzi blondynka do apteki
 i pyta się farmaceuty:
- Ma pan testy ciążowe?
- Tak
- A trudne są?
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

POZIOMO: 
7. Długi stan bezmożny; 16. Podpala ładunek wybuchowy; 18. Dróg; 20. Lekarskie lub ankietowe; 21. Twarz świni; 22. 
Laco… reżyser; 23. Okręt dowodzącego; 24. Wytwarza paliwo miejskie; 25. Dział mechaniki zajmujący się plastycznymi 
deformacjami oraz płynięciem materiałów. 26. System rządów autokratycznych; 29. Norweski badacz polarny;  32. Gruba 
gałąź; 33. Cierpiący na nerwicę; 34. Góra w Grecji; 36. Najsłynniejszy James; 38. Miasto w centralnej Polsce; 40. Gruby 
karton; 42. Część mieszająca; 44. Pomyleniec, szaleniec; 46.Waluta Japonii; Nie wzdłuż i nie w poprzek; 49. Dwumiejscowe 
auto o sportowym charakterze; 52. Mapa lub zamiar; 53. Tam kiedyś płynęła rzeka; 55. ręczna broń palna używana w XVI–
XVIII w.;57. Np. ogonek grzyba; 60. Mały samolot; 61. Wielkie lanie; 62. Naoczny; 63. Krytyk się nie boi; 64. W starożytnej 
Grecji i Rzymie najważniejsze pomieszczenie w świątyni; 66. Miasto we wschodniej Anglii; 67. Stworzyli go Fernand Pelloutier 
i Georges Sorela; 68. Jednostka oporu;

PIONOWO:
1. Luksusowe miejsce w teatrze; 2. Prosta na kartce; 3. Rusałka …, motyl; 4. Przedwojenny amant polskiego kina; 5. Razem z wizją; 
6. Silne uczucie negatywne; 7 Tajny zamach;. 8. Matematyka trójkątów; 9. Mieszkaniec największego kontynentu; 10. Imię męskie;  
11. Popołudniowy lekki posiłek; 12. Kłótnia, rozróba; 13. Wskazanie kierunku; 14. Wnuczka Heroda Wielkiego. 15. Ma go kolejka 
wąskotorowa; 16. Śnieżna lub kamienna; 17. Ogólna koncepcja ustroju społ. postulująca powierzenie władzy wybitnym 
specjalistom; 19. Starożytne miasto jońskie; 20. Aerostat; 25. Krótki, pobieżny opis, streszczenie czegoś; 27. Pole po zebranej 
roślinie włóknistej; 28. Prymitywne narzędzie do spulchniania gleby; 30. Gra; 31. Sufit; 35. Postawa życiowa odznaczająca się 
niezdecydowaniem, wahaniem, rozterkami, 37. Jeden ze statków Kolumba; 39. Miasto w północnych Włoszech; 41. Ma 
wysmakowany gust; 43. Materiał konstrukcyjny pochodzący z drzewa; 44. Miasto w północno-zachodniej Belgii; 45. Tam lądują 
skoczkowie; 47. Piękno, czar; 48. Gra wieżami, lauframi i gońcami; 50. Sól kwasu azotawego; 51. Wynalazca dynamitu; 54. Raz; 
56. Model Fiata; 58. Przyjaciel Mickiewicza; 59. Płynie przez Pleszew; 65. Jabłonie, grusze, wiśnie;
 

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


