
ŚWIADECTWA 
ROZDANE 

Inaczej niż zwykle, bez 
wspólnego apelu i programu 
artystycznego, ale z taką samą 
radością, jak zwykle uczniowie 
i nauczyciele pożegnali  rok 
szkolny 2019/2020 i rozpoczęli 
wakacje. Z powodu pandemii 
w szkołach Gminy Lubin 
zakończenie roku szkolnego 
odbyło się z zachowaniem 
zasad reżimu sanitarnego. 
Świadectwa rozdawane były 
na przyszkolnych placach, 
korytarzach czy w salach 
gimnastycznych. 
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„ZOSTAJĘ W DOMU 
NIE NUDZĘ SIĘ”

Niezwykle efektowne, ciekawe 
i pomysłowe fotogra� e 
wpłynęły na gminny konkurs 
fotogra� czny „Zostaję w domu, 
nie nudzę się”. Komisja 
konkursowa po obejrzeniu 
ponad 40 zdjęć miała twardy 
orzech do zgryzienia. 
 Str. 8 -9 

USUWAMY 
AZBEST 

Gmina Lubin otrzymała 
do� nansowanie na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest. 
Mieszkańcy Gminy Lubin, 
którzy wyrażają chęć usunięcia 
wyrobów azbestowych ze 
swoich nieruchomości w 2020 
roku mogą liczyć na zwrot 
całej kwoty, którą pochłonie to 
zadanie. Muszą jednak najpierw 
złożyć stosowny wniosek. 
 Str. 3 
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Ponad 30 prac wpłynęło na konkurs Wianek Świętojański 2020 on-line, zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin. Po raz kolejny nasi mieszkańcy wykazali się pomysłowością i wrażliwością artystyczną 
W zaciszu domowym powstały niezwykle barwne wianki, które przywołały wspomnienia
Nocy Świętojańskiej – niepowtarzalnej gminnej imprezy odbywającej się od 11 lat w Bukownej.   Str. 14 

Uczniowie znowu zakładnikami!
Prezydent Lubina Robert Raczyński znów straszy zamknięciem miejskich szkół dla dzieci z Gminy 
Lubin. Jak twierdzi gmina nie chce płacić za swoich uczniów, a on nie zamierza dopłacać do 
„podrzuconych” dzieci. 
- Chodzi o to, żeby ten z miasta nie dopłacał do tego ze wsi.  Ja nie mogę oszukiwać swoich 
wyborców i powiedzieć macie łożyć na bogatą gminę wiejską i dopłacać do ich dzieci. 
Wszystkie dzieci są oczywiście nasze, ale kasa jest kasa – mówił prezydent na antenie Pol-
skiego Radia Wrocław. 
Tymczasem fakty wyglądają zupełnie inaczej. Tyko w 2019 roku Gmina Lubin przekazała 
lubińskiemu magistratowi 3 mln 122  tys. 863 zł i 80 gr. tytułem zwrotu kosztów nauczania 
dzieci z terenu gminy.
Prezydent wraca także do „łączenia”, które – jak twierdzi - jest niezbędne, by „wyciągnąć gminę 
wiejską z zapaści cywilizacyjnej”.   Str. 5 

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

PRZYWOŁANE  
 WSPOMNIENIA 

W niepowtarzalnym klimacie Nocy Świętojańskiej  
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WAKACYJNE 
PRZYSŁOWIA 

W lipcu upały, styczeń mroźny 
cały.

***
W lipcu gdy służą pogody, bój się 
wielkiej wody.

***
Jeżeli w żniwa mysz w polu 
gniazdo wysoko zakłada, znak 
to, że zima srogie śniegi 
zapowiada.

***
Czego lipiec nie dowarzy,
tego sierpień nie dosmaży.

***
Jaka Małgorzatka, takie będzie 
pół latka.

***
Gdy Maria Magdalena 
deszczem zaczyna, to zwykle 
deszcz dłużej trzyma.

***
Gdy pająk w lipcu przychodzi,
to za sobą deszcz przywodzi,
gdy swą pajęczynę snuje, bliską 
burzę czuje.

***
Od świętej Anki zimne noce 
i poranki.

***
Około dnia świętej Marty, ze 
żniwami już nie żarty.

***
Jeśli upały w sianokosy i żniwa, 
to zima ostra i dokuczliwa, 
a jeżeli słota, to w zimie dużo 
błota.

***
W pierwszym tygodniu sierpnia 
spieka, zima ciężka, śnieżna 
i długa nas czeka.

***
Gdy sierpień w upały zbywa lato 
długie zwykle bywa.

***
Gdy w sierpniu z północy 
dmucha, następuje zwykle 
posucha.

***
Dużo grzybów sierpniowych, 
dużo zawiei śniegowych.

***
Kto latem pracuje, zimą głodu 
nie czuje.

***
Święty Bartłomiej zwiastuje, 
jaka jesień następuje. 

AKTUALNOŚCI

 Gmina Lubin podjęła wyzwa-
nia. Licznie zgromadzeni w ma-
lowniczym parku w Gorzelinie 
wykonaliśmy zadanie. Pompo-
wali z nami radni Gminy Lubin, 
pracownicy Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, Ośrod-
ka Kultury i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

- Melduję wykonanie zadania Gmi-
na Lubin dla #gaszynchallenge. Dzię-
kuję OSP Gorzyca i Gminie Rudna za 
nominację, a radnym Gminy Lubin, 
pracownikom urzędu i naszych gmin-
nych jednostek za udział i perfekcyjne 
wykonanie zadania  - mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gminy Lubin. 

„Gaszynchallenge” to ogromna 
akcja charytatywna, która podbiła 
cały kraj i nie tylko. Wszystko za-
częło się od zbiórki pieniędzy na 
leczenie chłopca chorego na SMA, 
czyli rdzeniowy zanik mięśni. Do 
akcji przyłączały się kolejne osoby 
i instytucje: strażacy, policjanci, 

żołnierze czy urzędnicy.
Oprócz podjętego wyzwania 

sportowego,  zasililiśmy konto 
https://www.siepomaga.pl/ga-
szynchallenge. Dziękujemy kole-
żankom i kolegom za przekazane 
pieniądze, a Ani i Beatce za koor-
dynację zbiórki. 

Gmina Lubin do akcji #Gaszyn-
Challenge nominowała Starosto 
Powiatowe w Lubinie, PKS Lubin 
oraz LKS Iskrę Księginice.  

Gmina Lubin dla #GaszynChallenge 

Dla Franka, 
Hani, Zosi 
i wszystkich 
dzieci, które 
potrzebują 
naszej 
pomocy. 
Jesteśmy 
z Wami! 

COVID-19 
spowodował kolejne 
odroczenie publikacji 
wyroku w głośnej 
sprawie protestu na 
torach, do którego 
doszło 8 czerwca 
2019 r. w Raszówce. 
Teoretycznie proces 
ruszył od początku, 
ale w praktyce 
obwinieni mają 
tylko potwierdzić 
swoje wcześniejsze 
zeznania, by 5 
sierpnia 2020 r. 
sędzia Magdalena 
Bielecka mogła 
ogłosić wyrok. 

- Przekroczyliśmy termin wy-
znaczony do publikacji wyroku. Je-
go ogłoszenie zaplanowane było 
w okresie szczytu pandemii koro-
norawirusa w Polsce. Z uwagi na 
dużą liczbę osób uczestniczących 
w procesie sędzia podjęła – w mo-
jej ocenie bezsprzecznie uzasad-
nioną decyzję – o odwołaniu posie-
dzenia. Dlatego proces rusza od 
początku. Na rozprawie 8 lipca 
2020 r. zdecydowana większość 
obwinionych i świadków potrzy-
mała złożone wcześniej wyjaśnie-
nia. Mam nadzieję, że z pozostały-
mi osobami spotkamy się sądzie 5 

sierpnia i wtedy też poznamy wy-
rok – mówi mecenas Łukasz Mika, 
reprezentujący obwinionych. 

21 mieszkańców Raszówki obwi-
nia się o to, że 8 czerwca 2019 r. w re-
jonie przejazdu kolejowego zatrzy-
mywali się na torowisku bez uzasad-
nionej przyczyny, tym samym tara-
sując przejazd i nie opuścili zbiego-
wiska mimo wezwań policji. 

Wszyscy zgodnie odmówili skła-
dania zeznań, czują się niewinni 
i wierzą w umorzenie postępowa-
nia. 

- Nasze stanowisko się  nie zmie-
nia. Zebraliśmy się po to, by w po-
kojowy sposób wyrazić swój sprze-
ciw wobec wykluczeniu komunika-
cyjnemu, które nam groziło. Cel 

osiągnęliśmy. Dziś pociągi zatrzy-
mują się na wszystkich przystan-
kach Gminy Lubin. Policjanci po-
twierdzają, że nie doszło do utrud-
niania czy tamowania ruchu kole-
jowego, przejazd był otwarty więc 
nikt nie złamał prawa spacerując 
po nim, było spokojnie – mówi je-
den z obwianych Tadeusz Kostu-
rek, sołtys Raszówki. 

Reprezentujący obwinionych 
mecenas Łukasz Mika wnioskuje 
o odstąpienie od wymierzania kary 
czyli de facto uniewinnienia. Po-
dobne stanowisko zajmują poli-
cjanci, którzy zabezpieczali pro-
test. W ich opinii zgromadzenie 
miało charakter pokojowy, nikt nie 
był agresywny, a jedyne naruszenie 

prawa może stanowić nie opusz-
czenie torowiska mimo wezwań 
policji. 

Nadal bez wyroku w sprawie protestu na torach w Raszówce 

PROCES OD POCZĄTKU 

Ostatnia rozprawa – z uwagi na zasady reżimu sanitarnego 
– była zamknięta dla publiczności.  

Choć na torach swój 
sprzeciw, wobec 
komunikacyjnego 
wykluczenia wyrażało 
ponad 100 osób, zarzuty 
przedstawiono 21 z nich, 
wskazanych na policyjnych 
zdjęciach przez anonimową 
osobę.  
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Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu przyznał 
Gminie Lubin dofinanso-
wanie na zadanie 
pn.”Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu 
Gminy Lubin – 2020 r.” 

Mieszkańcy Gminy Lu-
bin, którzy chcą usunąć az-
best ze swoich nieruchomo-
ści w tym roku,  mogą otrzy-
mać całkowity zwrot ponie-
sionych nakładów – 40 
proc. kosztów pokryje 
WFOŚiGW, a 60 proc. Gmi-
na Lubin. Warunkiem jest 
złożenie wniosku w nie-
przekraczalnym terminie 
do 31.07.2020 r. do godziny 
15.30. 

Więcej informacji można 
uzyskać w Referacie Gospo-
darki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu 
Gminy w Lubinie, ul. Księ-
cia Ludwika I nr 3, pok. nr 
17, tel. 76 84 03 172. 

Ministrowie przekazali czek 
na ponad 2 miliony złotych

W Urzędzie Gminy w Lubinie 
odbyła się symboliczna uroczy-
stość przekazania 2 mln 7 tys. 718 
zł. To pieniądze z Tarczy dla Sa-
morządów czyli Funduszu Inwe-
stycji Samorządowych. Dolny 
Śląsk, który otrzyma łącznie 380 
mln złotych takiego wsparcia, od-
wiedzili minister Michał Dwor-
czyk, szef Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów oraz Krzysztof Ku-
bów, szef Gabinetu Politycznego 
Premiera.

Pieniądze trafią do gmin, miast 
oraz powiatów i mają pobudzić go-
spodarkę po wielotygodniowym 
okresie stagnacji spowodowanej ko-
ronawirusem. Będą przeznaczone 
na inwestycje, które bezpośrednio 
służą mieszkańcom.

– W ostatnich tygodniach otrzy-
maliśmy informację o otrzymaniu 
dodatkowych 6 milionów złotych. 
Dwa miliony z Tarczy dla Samorzą-
dów i 4 miliony z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dzięki temu, bez 
uszczuplania gminnego budżetu 
uda nam się zbudować dwie gminne 
drogi Chróstnik –Osiek i Gorzelin-
-Raszówka. To bardzo duże wspar-

cie dla naszego samorządu, za które 
dziękujemy rządowi - mówi Tadeusz 
Kielan wójt Gminy Lubin.

– Samorządowcy z dużym entu-
zjazmem przyjęli decyzję o przyzna-
niu tych dodatkowych pieniędzy. 
Przekładają się one na konkretne 
przedsięwzięcia, co od razu widać 
w Gminie Lubin - mówił minister 
Michał Dworczyk, szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

Spotkanie z ministrami z Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
było też okazją do odwiedzenia 
wystawy „Gmina Lubin wczoraj 

i dziś”, która jest prezentowana 
w Ośrodku Kultury Gminy Lubin. 
Jej pomysłodawcą i wielkim pro-
pagatorem kultywowania tradycji 
jest wójt Tadeusz Kielan, który 
przekazał, a nawet wykonał wiele 
z prezentowanych eksponatów. 
Goście byli pod bardzo dużym 
wrażeniem wystawy.

– Sam byłem kiedyś kolekcjone-
rem, więc doceniam ten wysiłek i za-
angażowanie. Ta wystawa to piękne 
miejsce – mówił minister Michał 
Dworczyk.

(SR) 

CAŁKOWITY 
ZWROT KOSZTÓW 
ZA USUWANIE 
AZBESTU  

Najwyższą frekwencję, podobnie jak w pierw-
sze turze, osiągnął Osiek. 28 czerwca głosowało 
tam 76,1 wyborców, a 12 lipca frekwencja wy-
niosła 77,98 proc. 

Próg 70 proc. pod względem frekwencji  prze-
kroczyło pięć innych miejscowości Gminy Lu-
bin:  Chróstnik – 75,53 proc. Raszówka - 72,92 
proc, Szklary Górny – 72,63 proc., Obora 72,36 
i Krzeczyn Wielki – 70,64 proc. 

Licznie do urn poszli mieszkańcy, głosujący 

w pozostałych obwodach: Pieszków -67,63 
proc. Miłoradzice -67,34 proc., Siedlce – 66,17, 
Niemstów – 64,5. 

Najniższą frekwencję odnotowano w komisji 
wyborczej w Zimnej Wodzie. Tam głosowało 
62,87 proc. uprawnionych do głosowania. 

Niekwestionowanym zwycięzcą II tury wybo-
rów prezydenckich w Gminie Lubin jest Andrzej 
Duda. Poparło go 54 proc. wyborców.  

 (red)

Andrzej Duda zwycięzcą, cztery obwody Rafała Trzaskowskiego  

WYBORY 2020 
W GMINIE LUBIN  

WYNIKI II TURY WYBORÓW 
PREZYDENCKICH 2020 W GMINIE LUBIN: 
  Obwodowa Komisja Wyborcza 

w Krzeczynie Wielkim: 
Andrzej Duda   461 głosów 
Rafał Trzaskowski   499 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Siedlcach: 
Andrzej Duda   893 głosów 
Rafał Trzaskowski   566 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Raszówce: 
Andrzej Duda   380 głosów 
Rafał Trzaskowski   425 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Oborze: 
Andrzej Duda   425 głosów 
Rafał Trzaskowski   465 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Miłoradzicach:
Andrzej Duda   365 głosów 
Rafał Trzaskowski   169 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Niemstowie: 
Andrzej Duda   307 głosów 
Rafał Trzaskowski   209 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Szklarach 

Górnych:
Andrzej Duda   378 głosów 
Rafał Trzaskowski   288 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Zimnej Wodzie: 
Andrzej Duda   261 głosów 
Rafał Trzaskowski   208 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Chróstniku:
Andrzej Duda   299 głosów 
Rafał Trzaskowski  275 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Osieku: 
Andrzej Duda   534 głosów 
Rafał Trzaskowski  649 głosów 
  Obwodowa Komisja Wyborcza w Pieszkowie:
Andrzej Duda   326 głosów 
Rafał Trzaskowski   190 głosów 
  Łącznie w Gminie Lubin: 
Andrzej Duda  4629 (54 proc.) 
Rafał Trzaskowski  3943 (46 proc.)       

W PIERWSZEJ TURZE… 
Ponad 67 proc. mieszkańców Gminy Lubin poszło do urn w I turze wyborów prezydenckich. W 11 obwodach Gminy Lubin zdecydowane zwycięstwo odniósł 
Andrzej Duda, którego poparło 44,97 proc. wyborców. Drugi wynik osiągnął Rafał Trzaskowski z poparciem na poziomie 28,65 proc. głosów. Porównywalny do 
krajowego poziom poparcia w Gminie Lubin osiągnął Szymon Hołownia, który zdobył 13,53 proc. głosów. 
Na kolejnych pozycjach uplasowali się Krzysztof Bosak – 7,67 proc., Robert Biedroń – 2,53 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz -1,79 proc., Józef Żółtek – 0,27 
proc., Marek Jakubiak – 0,23 proc., Włodzimierz Witkowski – 0,15 proc., Jan Tanajno – 0,12 proc. i Mariusz Piotrowski – 0,10 proc.  

Ponad 70 proc. 
wyborców z Gminy 
Lubin poszło do 
urn w drugiej 
turze wyborów 
prezydenckich. 54 
proc. oddało swój 
głos na urzędującego 
prezydenta Andrzeja 
Dudę. Rafał 
Trzaskowski wygrał 
w czterech obwodach: 
w Krzeczynie 
Wielkim, Raszówce, 
Oborze i Osieku. 

W pierwszej turze 
wyborów prezydenckich, 

11 obwodach Gminy 
Lubin zdecydowane 
zwycięstwo odniósł 

Andrzej Duda, którego 
poparło 44,97 proc. 

wyborców. 
 



⁴ INWESTYCJE

Latarnie 
z odnawialnych 
źródeł 
Kolejne „zielone” źródła światła w gminnej przestrzeni. 
Zakończył się montaż 18 latarni, zasilanych ze źródeł 
odnawialnych. 
- Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w życiu 
codziennym staje się coraz bardziej popularne, chcemy iść z 
duchem tych zmian. OZE to nasza przyszłość, która nie tylko 
chroni środowisko, ale znacznie zmniejsza wydatki samorządów – 
mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. 
W ramach inwestycji nowe fotowoltaiczne latarnie stanęły w 
Ustroniu, Gorzycy, Miroszowicach, Osieku, Krzeczynie Wielkim, 
Liścu, Chróstniku, Wiercieniu, Bukownej i Gogołowicach.  
 Wartość inwestycji wyniosła 127.969,20 zł. 

Zakończyła się budowa kolejnej drogi w miejscowości 
Obora. Na ulicy Lubińskiej powstała jezdnia o nawierzchni 
z kostki betonowej o szerokości od 3 do 5 m i długości około 
160 m. Wybudowano zjazdy indywidualne, dojścia do pose-
sji i miejsc odbioru odpadów oraz odwodniono jezdnię. 
Przebudowywany został także zjazd z drogi powiatowej na 
drogę wewnętrzną,  pobocza zostały utwardzone kruszy-
wem łamanym, wykonano trawniki dywanowe. Koszt inwe-
stycji  wyniósł 186 tys. zł.

Kostka na 
Lubińskiej  

Wybudowana w 1970 roku świetlica w Gogołowicach 
przeszła gruntowny remont.  Budynek dostosowany zo-
stał do potrzeb do osób niepełnosprawnych. Wykonano 
podest zewnętrzny ze schodami wejściowymi i pochylnią. 

W ramach modernizacji 
obiektu połączono sale i ko-

rytarze, co pozwoliło stwo-
rzyć jedną, wielofunkcyjną 

przestrzeń, dającą możli-
wość swobodnej aranżacji. 

Nowy układ funkcjonalny 
nadany został także po-
mieszczeniom bloku zaple-
cza socjalnego, mieszczące-
go sanitariaty, szatnię, 

aneks kuchenny z zapleczem 
magazynowym oraz po-
mieszczeniami gospodar-
czymi. Przewidziano miej-
sca na siłownię sportową 
oraz kącik biblioteczny. 

W ramach inwestycji wy-
mienione zostały wewnętrz-
ne  instalacje: elektryczna, 
oświetleniowa, teletechnicz-
na, wodna i kanalizacyjna 
oraz zewnętrzna sieć hy-
drantowa. Obiekt wyposa-
żono w instalacje alarmową. 

Celem przebudowy, poza 
poprawą estetyki, była opty-
malizacja zużycia mediów. 

Koszt wykonania zadania 
wyniósł ok. 565 tys. zł.  

Świetlica w Gogołowicach jak nowa  

Po ubiegłorocznym uporządkowaniu 
drzewostanu w parku w Niemstowie, 
przyszedł czas na kolejny etap jego 
rewitalizacji. Ogłoszono właśnie 
przetarg na wykonanie ścieżki 
przyrodniczo-historycznej, budowę 
wiaty plenerowej oraz mostka. 

Rewitalizacja zabytkowego 
parku w Niemstowie jest 
dwuetapowa. W październiku 
i listopadzie ubiegłego roku 
zajęto się gospodarką drze-
wostanem. Wykonane zostały 
prace mające na celu ochronę 
i poprawę warunków fitosani-
tarnych dla starodrzewu. 
Usunięto samosiewy, drzewa 
grożące powaleniem, wycięto 
suche konary, przycięto krze-
wy w celu ich odmłodzenia, 
usunięto śmieci i gruz. 

W ramach drugiego etapu 
rewitalizacji parku powsta-
nie ścieżka edukacyjna, któ-
ra prowadzić będzie do 
miejsc historycznych, a tak-
że okazałych drzew, cennych 
z przyrodniczego punktu wi-
dzenia. Ścieżka będzie miała 
ponad 2 km i znajdą się na 

niej tzw. „przystan-
ki” tematyczne, które 
będą przybliżały boga-
ctwo przyrodnicze i histo-
ryczne parku. 

Przez park i planowaną 
ścieżkę przebiega ciek Nie-
mstowski Potok, dlatego 
przewiduje się budowę kład-
ki, która umożliwi jego po-
konanie. Kładkę zaprojekto-
wano w konstrukcji stalowo-
-drewnianej, opartej na sta-
lowym ruszcie i drewnianym 
pomoście. W związku z bu-
dową kładki zostanie rów-
nież wykonane umocnienie 
koryta. 

Przewidywana jest także 
budowa plenerowej wiaty. 
Zakres prac obejmuje roz-

biórkę istniejącej wiaty 
o konstrukcji stalowej oraz 
wybudowanie nowej drew-
nianej. Obiekt ten będzie peł-
nił funkcję rekreacyjną, jako 
miejsce spotkań integracyj-
nych społeczności lokalnej, 
a także edukacyjną – jako 
miejsce zajęć terenowych dla 
uczniów i innych grup zorga-
nizowanych. Wiata wyposa-
żona zostanie w tablicę su-
chościeralną, umożliwiającą 
prowadzenie interesujących 
lekcji w otoczeniu przyrody. 
Wiata przeznaczona będzie 
dla 32 osób.

Przedsięwzięcie jest 
współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Niemstowie 

PARK W NOWEJ 
ODSŁONIE  

ŚCIEŻKA BĘDZIE MIAŁA PONAD 
2 KM I ZNAJDĄ SIĘ NA NIEJ 
TZW. „PRZYSTANKI” TEMATYCZNE. 

Obiekt ten będzie pełnił funkcję rekreacyjną, integracyjną i edukacyjną.  



⁵TEMAT WYDANIA

Możliwością finansowego wykrwawienia się miasta – 
tłumaczy prezydent Lubina Robert Raczyński odmowę 
przyjmowania dzieci z Gminy Lubin do miejskich szkół.  

Jak twierdzi gmina nie chce płacić za swoich uczniów, 
a on nie zamierza dopłacać do „podrzuconych” dzieci. 
Tymczasem tylko za 2019 rok Gmina Lubin przelała 
miastu kwotę prawie 3 mln 123 tys. zł tytułem zwrotu 
kosztów nauczania i nakładów inwestycyjnych. 

Prezydent Lubina Robert 
Raczyński był gościem re-
daktora Marka Obszarnego 
w programie „Reakcja 24”, 
emitowanego na antenie Pol-
skiego Radia Wrocław. Roz-
mowę zdominowały relacje, 
między miastem i Gminą Lu-
bin. Powrócił temat „łącze-
nia”, które – jak twierdzi 
prezydent - jest niezbędne, 
by „wyciągnąć gminę wiej-
ską z zapaści cywilizacyjnej”. 

- Myśmy złożyli taką pro-
pozycję zeszłego roku gmi-
nie wiejskiej Lubin o tym, że-
byśmy przejęli szereg tych 
właśnie zaniedbanych - we-
dług nas - terenów o przyłą-
czeniu do miasta Lubina, na-
tomiast decyzja ze strony 

gminy była wręcz niezrozu-
miała dla nas, olbrzymia 
agresja urzędników wiej-
skich, bym tak powiedział, 
którzy nie chcieli się przyłą-
czyć do miasta Lubina. Na-
tomiast my zgodnie z pra-
wem powinniśmy otrzymać 
tzw. premię przyłączeniową, 
nie? W związku z czym po-
winniśmy zarobić na tym 
wspólnie ok. 100 mln nie? 

No ale gmina wiejska odrzu-
ciła, urzędnicy generalnie 
nie chcą zmian, nie? Bo wie-
dzą, że to jest związane z li-
kwidacją niektórych etatów 
i one oczywiście by się odbyły 
nie ma co ukrywać, nie? – 
mówił prezydent Lubina Ro-
bert Raczyński. 

Jak zwykle w okresie wa-
kacyjnym powrócił temat 
„zakazu” przyjmowania 
dzieci z terenu Gminy Lubin 

do miejskich placówek 
oświatowych. 

- To nie jest żadna złośli-
wość, to są pieniądze. Nic 
więcej. Jeśli mieszkaniec Lu-
bina dopłaca ze swoich po-
datków 50 proc. do miejsca 
kształcenia, to dlaczego ma 

dopłacać do miejsca dla bo-
gatej gminy wiejskiej, która 
nie chce nam wyrównywać 
do tej dopłaty. Tak? Chodzi 
o to, żeby ten z miasta nie do-
płacał do tego ze wsi, o to 
chodzi tak naprawdę. Ja nie 
mogę oszukiwać swoich wy-
borców i powiedzieć macie 
łożyć na bogatą gminę wiej-
ską i dopłacać do ich dzieci, 
nie? Wszystkie dzieci są 

oczywiście nasze, ale kasa 
jest kasa – tłumaczył prezy-
dent Robert Raczyński. 

Tymczasem fakty wyglą-
dają zupełnie inaczej. Tyko 
w 2019 roku Gmina Lubin 
przekazała lubińskiemu ma-
gistratowi 3 mln 122  tys. 
863 zł i 80 gr. tytułem zwrotu 
kosztów nauczania dzieci 
z terenu gminy. To środki 
oprócz rządowej subwencji 
oświatowej, którą miasto 

otrzymuje na każdego ucz-
nia, także z Gminy Lubin. 
W skali roku subwencja dla 
Lubina osiąga niebagatelną 
kwotę ok. 40 mln zł (40 896 
498,08 zł w 2019 r.). Do 
szkół miejskich średnio rocz-
nie uczęszcza niespełna 700 
uczniów, co stanowi 11,6 
proc. z prawie 6 tys. ogólnej 
liczby. Porozumienie w spra-
wie wzajemnego rozliczenia 
kosztów  kształcenia ucz-
niów i wychowania przed-
szkolnego pomiędzy gminą 
i miastem obowiązuje od 
1999 r., poza półtorarocz-
nym okresem, kiedy jedno-
stronnie wypowiedział ją 
prezydent Robert Raczyński. 

*Całej rozmowy z prezy-
dentem Lubina Robertem 
Raczyńskim można wysłu-
chać na www.radiowroclaw.pl 

Kłamstwo, manipulacja czy niewiedza? Prezydent Lubina Robert Raczyński na antenie Polskiego Radia Wrocław 

UCZNIOWIE ZNOWU ZAKŁADNIKAMI!

* Tadeusz Kielan 
* wójt Gminy Lubin 
Od prezydenta szóstej kadencji można chyba wymagać choćby ogólnej 
wiedzy na temat budżetu miasta, którym zarządza, a jak widać 
Robertowi Raczyńskiemu „umknęła” kwota ponad 3 mln zł, którą 
rokrocznie przelewamy za kształcenie naszych dzieci w miejskich 
szkołach. Nie ma również gminy wiejskiej, jest Gmina Lubin. Sięgając po 
nią, warto znać jej oficjalną nazwę. 
Jeśli natomiast chodzi o utrudnianie rodzicom z Gminy Lubin wyboru szkoły, to 
jest to bez wątpienia precedens w skali kraju. Co roku nasi mieszkańcy straszeni są 
odmową przyjęcia dzieci do miejskich szkół. Tak jest zwykle na około pół roku przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, potem dowiadujemy się, że jednak część zostanie przyjęta, a potem okazuje się, że wszyscy chętni 
z Gminy Lubin mogą chodzić do miejskich szkół, bo przecież gdyby nie nasi uczniowie i gminne pieniądze, 
które idą za nimi poza subwencją oświatową, wielu nauczycieli straciłoby pracę. Bez naszych siedmiuset 
dzieci kolejna szkoła w Lubienie musiałby zostać zlikwidowana. 
Efektem tych gróźb jest sztuczne meldowanie, na czym miasto ewidentnie traci, bo gmina nie pokrywa 
kosztów przemeldowanego do Lubina ucznia . Osoby sztucznie zameldowane  są potem w trakcie roku 
„wyszukiwane”, ale finansowe straty miasta z tego tytułu są nieuniknione, a to już  niegospodarność, 
zagrożono odpowiednim paragrafem. 
Co do łączenia miasta i gminy, to chyba wszystko już zostało powiedziane. Przypomnę panu prezydentowi, że 
premię przyłączeniową owszem płacono, ale kilka lat wcześniej. Otrzymała ją zresztą tylko Zielona Góra. Tam 
prezydent spotykał się z mieszkańcami każdej miejscowości nawet kilka razy i w końcu zdecydowaną część 
przekonał do swoich racji. W ostatnich  latach prezydent Raczyński oficjalnie nie odwiedził żadnej naszej 
miejscowości. W tym przypadku celem nie były wspólne korzyści, to był zwykły skok na  kasę, na gminne 
pieniądze, które miały pokryć przynajmniej część gigantycznego zadłużenia miasta. Wszyscy doskonale 
o tym wiedzą. 
Szkoda, że samorządowiec z takim stażem zamiast dawać dobry przykład młodszym kolegom, uczy jak 
kłamać, manipulować i dezinformować, wykazując się przy okazji rażącą niewiedzą i próbując za wszelką cenę 
udowodnić, że racja jest zawsze po jego stronie!  

Mieszkanka Gminy Lubin, której w kilku miejskich szkołach odmówiono przyjęcia 
dziecka, na antenie PRW zapytała prezydenta Lubina czy jest to robienie 
kozła ofiarnego z dzieci, za to, że gmina wiejska Lubin nie chciała 
przyłączenia do miasta Lubina? 
PREZYDENT LUBINA ROBERT RACZYŃSKI (…) Po prostu pani dziecko 
nie jest finansowane ze środków publicznych, konkretnie. W związku z czym, 
myśmy złożyli ofertę wioskom obok nas, przyłączcie się i zlikwidujmy ten 
bzdurny zapis, powodujący, że ludzie z miasta, bo podejrzewam, że pani jest z mia-
sta, przeprowadzili się kilkadziesiąt metrów dalej za granicę, chcą dalej żyć życiem miasta, 
jeśli chodzi o życie społeczne, kulturalne, życie edukacyjne i tworzy się niepotrzebne granice tak naprawdę, 
tak? To jest problem. Proszę się nie dziwić, że tak zachowują się mieszkańcy Lubina, którzy łożą ze swoich 
podatków osobistych na rzecz swoich dzieci i ktoś im podrzuca swoje dzieci. Brzmi to strasznie
niesmacznie… 
SŁUCHACZKA: To brzmi niesmacznie. To naprawdę było brzydko powiedziane. 
PREZYDENT: Chodzi o brutalność języka, żeby ono wyjawiło całą tą sytuację, opisało tak naprawdę, nie? Bo 
ludziom się wydaje, że oświata to nie kosztuje? No kosztuje proszę pani. My nie traktujemy dzieci z gminy 
wiejskiej obco, bo to są tak samo Polacy i tak samo są dziećmi, natomiast taka jest polityka gminy wiejskiej. 
To nie nasza polityka ograniczenia…
SŁUCHACZKA: Ja jestem tylko mieszkanką gminy wiejskiej…
PREZYDENT: Pani jest wyborcą, nie jest pani tylko mieszkanką. 
SŁUCHACZKA: Ja tutaj nic nie zdziałam, natomiast moje dziecko staje się niejako zakładnikiem polityki 
gminy wiejskiej względem gminy miejskiej. 
PREZYDENT:  Ja go nie biorę jako zakładnika. Pani nie rozumie tego, nie chce zrozumieć. To gmina wiejska 
bierze go jako zakładnika.
SŁUCHACZKA: Ja emocjonalnie do tego podchodzę, jako rodzic. 
PREZYDENT: No, właśnie. Ja też jestem rodzicem. Także rozumiem to . Ale ja go nie biorę jako zakładnika, 
to gmina wiejska go bierze jako zakładnika, bo nie zwraca nam pieniędzy. 
SŁUCHACZKA: Obojętnie kto nie bierze dziecka, jako zakładnika, to tak się zadziało i tak się dzieje. 
PREZYDENT: Myśmy chcieli to uniknąć i dlatego żeśmy chcieli przyłączyć. To rozwiązuje problem – z tego, 
co wiem – ponad tysiąca dzieci z gminy wiejskiej, nie? Gdzie jest masę fałszywych zameldowań, ale ludzie 
podchodzą do tego obojętnie, dopiero kiedy mają osobiste wydarzenie, to widzą problem i też go do końca 
tak naprawdę nie widzą, sądzą, że są to jakieś bijatyki między urzędnikami, nie? To nie tak, my mamy 
obowiązek dbać o swoich wyborców i swoje dochody, nie? 
REDAKTOR MAREK OBSZARNY: Może warto się pochylić nad tym, co mówiła pani Magdalena…
PREZYDENT: Myśmy się pochylili i złożyli wniosek o przyłączenie… 
REDAKTOR MAREK OBSZARNY: Może jest jakaś inna droga? 
PREZYDENT: Nie ma innej drogi , bo tu nie ma innej drogi, bo poszukiwanie innej drogi to jest udawanie, że 
da się inaczej ten problem rozwiązać, nieboleśnie. No nie da się i koniec. Ja złożyłem ponownie wniosek do 
premiera… 
(dosłowny zapis rozmowy)

PANI NIE ROZUMIE! PREZYDENT ODPOWIADA SŁUCHACZCE… 

Prezydent nie chce dopłacać do „podrzuconych” dzieci i po raz kolejny grozi 
nieprzyjęciem dzieci z gminy do miejskich szkół.  

ROBERT RACZYŃSKI: GMINA POTRZE-
BUJE RZECZYWIŚCIE WYCIĄGNIĘCIA 
Z TEJ ZAPAŚCI CYWILIZACYJNEJ.  



⁶

Tadeusz 
Kielan, wójt 
Gminy Lubin 
uhonorowany 
został Medalem 
Komisji Edukacji 
Narodowej. To 
odznaczenie 
przyznawane 
za szczególne 
zasługi 
w dziedzinie 
oświaty 
i wychowania. 
Medal wręczył 
wojewoda 
dolnośląski 
Jarosław 
Obremski.

– Przyznane odznacze-
nie, to docenienie wspól-
nych działań podejmowa-
nych na rzecz rozwoju 
oświaty w naszej gminie 
przez moich najbliższych 
współpracowników czyli 
pracowników urzędu, dy-
rektorów szkół, nauczycie-
li, a także radnych. Dobra 
współpraca zaowocowała 
tym, że nasze gminne szko-
ły podstawowe należą do 
najlepszych w regionie. 

Nowoczesne wyposażenie, 
niewielkie oddziały, często 
nawet o połowę mniejsze 
niż w miejskich szkołach 
i doskonała kadra pedago-
giczna plasują nasze pla-
cówki na bardzo wysokiej 
pozycji – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt Gmin Lubin.

Finansowy wkład gmin-
nego samorządu w utrzy-
manie szkół dwukrotnie 

przewyższa rządową sub-
wencję oświatową.

– Uważamy, że to właści-
wy kierunek, ponieważ in-
westując w młodych ludzi, 
inwestujemy w przyszłość 
naszej gminy – dodaje wójt 
Tadeusz Kielan.

Z inicjatywy szefa gmin-
nego samorządu w szko-
łach realizowanych jest 
szereg programów uzupeł-
niających i wzbogacają-
cych ofertę edukacyjną. 
Należą do nich m.in. 
“Szach -Mat”, „Akademia 

Żaczek”, „Umiem pły-
wać”, „Sprawny Dolnoślą-
zaczek”, SKS, „Junior 
Sport”, a także różnorodne  
projekty rządowe i unijne 
m.in. “Rozwój umiejętno-
ści  matematyczno-przy-
rodniczych  i  językowych  
w szkołach  podstawowych 
Gminy  Lubin”, „Mozaika 
Edukacyjna”, „Aktywna 
tablica” czy ERASMUS+.

Baza oświatowa jest sy-
stematycznie modernizo-
wana. Wybudowane   zo-
stały  place  zabaw i boiska 
przyszkolne oraz  siłownie  
plenerowe na terenie 
obiektów oświatowych. 
Planuje się  rozbudowę  
dwóch kolejnych szkół, 
z których  jedna jest w trak-
cie opracowania projek-
tów.

EDUKACJA

NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA 
SPORTOWE 

Dwudziestu sportowców z Gminy Lubin nagrodzo-
nych zostało za szczególne osiągnięcia, uzyskane 2019 
roku. Trzynaście osób otrzymało nagrody pieniężne, 
siedem wyróżniono listami gratulacyjnymi. Są to za-
wodnicy, trenerzy i działacze sportowi. 

Za ubiegłoroczne osiągnięcia nagrodami pieniężnymi 
nagrodzeni zostali: Anna Adamek, piłka nożna kobiet, Ga-
briela Kowalik, piłka nożna kobiet, Edward Twardy - war-
caby 100-polowe, Bartosz Terefelko - warcaby 100-polo-
we, Mateusz Dziewiatowski - piłka nożna i Kamil Panek - 
piłka nożna. 

Laureaci nagród za wysokie osiągnięcia, podwyższenie 
lub utrzymanie wysokiej pozycji w klasyfikacji ligowej, to: 
Kazimierz Jaszowski, Marek Piórko, Alwin Famulski, Ra-
fał Lesicki i Marek Rogalski. 

Karol Grolewski i Jerzy Dzikowski – uznani ostali za 
szkoleniowców, najbardziej skutecznie wspierających 
swoich zawodników i kluby, które reprezentują. 

Wyróżnienia w formie listów gratulacyjnych otrzymali: 
trener Waldemar Brocki, działacze: Karol Rozmiarek i Bo-
gusław Zalcman, sportowcy: Maja Mierzwiak - lekkoatle-
tyka/biegi, Paweł Miśta, Grzegorz Rozmiarek i Szymon 
Majkowski – piłka nożna. 

Z powodu trwającego zagrożenia epidemiologicznego 
nie mogła się odbyć tradycyjna uroczystość wręczania wy-
różnień. Listy gratulacyjne przesłano pocztą, a nagrody 
pieniężne trafiły na rachunek bankowy.

Zdalna 
Szkoła 

Gmina Lubin otrzymała 
pieniądze na zakup sprzętu 
komputerowego dla ucz-
niów i nauczycieli szkół pod-
stawowych w ramach pro-
jektu „Zdalna szkoła”.  Na 
ten cel przyznano nam 
69 960 zł., w tym środki eu-
ropejskie stanowią 84,63%, 
z budżetu państwa pochodzi 
15,37%.

W ramach projektu kupio-
no 22 laptopy, które przeka-
zane zostały do pięciu szkół 
podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Lubin. 
Laptopy będą mogły być wy-

korzystywane m.in. do pro-
wadzenia zdalnego naucza-
nia, realizowanego w każdej 
ze szkół, przy wykorzystaniu 
aplikacji umożliwiających in-
teraktywne nauczanie na od-
ległość. Sprzęt komputerowy 
będzie użyczany  przez szkoły 
uczniom i nauczycielom na 
czas prowadzenia  zdalnego 
nauczania.

Działanie jest finansowane 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020.   (RED)

Stypendyści I semestru 
2019/2020 roku szkolnego 
i akademickiego zostali na-
grodzeni za wysokie wyniki 
w nauce, sporcie, umiejęt-
ności artystyczne oraz za 
wiedzę w konkursach. 
W ramach 46. edycji pro-
gramu stypendialnego dla 
uczniów oraz studentów 
przyznanych zostało w su-
mie 57 stypendiów, w tym 
dwa za osiągnięcia sporto-
we,  trzy za artystyczne 
oraz za osiągnięcia w kon-
kursach, a pozostałe za wy-
sokie wyniki w nauce.

Najliczniejszą grupę sty-
pendystów tworzą ucznio-
wie szkół średnich – 22 oso-
by, w następnej kolejności 
uplasowali się studenci z po-
ziomu inżynier/licencjat – 
19 osób, kolejną pozycję zaj-

mują studenci studiów ma-
gisterskich – 11 osób.

Program stypendialny 
w Gminie Lubin funkcjonu-
je już niemal ćwierć wieku. 
Stypendia przyznawane są 
od 1996 r. dwa razy do roku. 
Obecnie programem objęci 
są uczniowie szkól średnich 
oraz studenci. Aby uzyskać 

stypendium naukowe nale-
żało uzyskać następującą 
średnią ocen śródseme-
stralnych: w gimnazjum 
min. 5,1, w szkołach śred-
nich – min. 4,9,  natomiast 
studenci – średnia ocen 
min. 4,5

Wysokość stypendium 
uzależniona była od pozio-

mu kształcenia i wynosi  od 
300 zł do 500 zł (stypendia  
naukowe), stypendia za in-
ne osiągnięcia, sportowe, 
artystyczne i przedmioto-
we, zróżnicowane zostały 
w zależności od ilości 
i szczebla osiągnięć.

W związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiologiczną, 
nie mogła odbyć się trady-
cyjna  gala wręczenia sty-
pendiów. Nagrodzeni o wy-
sokości otrzymanego sty-
pendium, zostali poinfor-
mowani listownie, a pienią-
dze przekazane zostały na 
wskazane przez stypendy-
stów konto bankowe.

Gratulujemy osiągnię-
tych wyników, życzymy 
dalszych sukcesów i zapału 
w realizacji wyznaczonych 
celów.

Stypendia Wójta Gminy Lubin 

Wójt Gminy Lubin odznaczony medalem KEN 

INWESTYCJE 
W PRZYSZŁOŚĆ 
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To był pierwszy ważny eg-
zamin w ich życiu, pisany 
z dodatkowym obciąże-
niem  w postaci reżimu sa-
nitarnego. W szkołach 
podstawowych Gminy Lu-
bin do egzaminu ósmokla-
sisty przystąpiła prawie set-
ka uczniów. Najpierw język 
polski, potem matematyka, 
a na koniec  język nowożyt-
ny. 

„Quo Vadis” Henryka 
Sienkiewicza, a także 
„Artysta” Sławomira 
Mrożka – to lektury, 
z którymi musieli zmie-
rzyć się uczniowie w cza-
sie egzaminu z języka 
polskiego. Nie było roz-
prawki, której spodziewali 
się ósmoklasiści, trzeba było 

natomiast napisać przemó-
wienie.

W Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Nie-
mstowie do egzaminu przy-
stąpiło 15 uczniów. Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że test 
z języka polskiego nie był 

trudny, ale do niektórych po-
leceń trzeba było się bardziej 
przyłożyć. 

- Dla mnie najtrudniejsze 
było napisanie ogłoszenia 
o spotkaniu z człowiekiem 
mającym, jakąś wyjątkową 
pasję – przyznaje jedna 
z uczennic. Inna z ósmokla-
sistek wymienia przemówie-
nie, jako zadanie o najwyż-
szym stopniu trudności. 

Test ósmoklasisty 2020 
z języka polskiego składał 
się z 22 pytań.  

- Egzamin przeprowa-
dzony został zgodnie 
z zasadami reżimu sani-

tarnego. Rozpoczął się 
o godz. 9.00. i trwał 120 mi-

nut. Wszyscy skorzystali 
z tego czasu, nikt nie wy-

szedł wcześniej – mówi Pa-
trycja Słota, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Niemstowie. 

Z językiem polskim nasi 
uczniowie nie mieli więk-
szych problemów, ale jeśli 
chodzi o matematykę i język 
obcy – zdania - co do stopnia 
trudności - są podzielone. 

Prace ósmoklasistów zo-
staną sprawdzone przez eg-
zaminatorów, a wyniki przy-
słane do szkół przez okręgo-
wą komisję egzaminacyjną. 
Ogólnopolskie wyniki egza-
minu ósmoklasisty będą 
ogłoszone 31 lipca br. Decy-
dują one o przyjęciu do wy-
branych szkół ponadpodsta-
wowych. Trzymamy kciuki! 
Wierzymy w Was Kochani! 

(MG) 

Ósmoklasiści dali radę! 

Inaczej niż zwykle, bez wspólnego apelu 
i programu artystycznego, ale z taką 
samą radością jak zwykle uczniowie 
i nauczyciel pożegnali  rok szkolny 
2019/2020 i rozpoczęli wakacje. 
Z powodu pandemii w szkołach Gminy 
Lubin zakończenie roku szkolnego 
odbyło się z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego. 

Świadectwa rozdawane 
były na przyszkolnych pla-
cach, korytarzach czy w sa-
lach gimnastycznych. 

- Rodzicom pozostawili-
śmy decyzje, czy dzieci od-
biorą swoje świadectwa dziś, 
czy w innym terminie. Zde-
cydowana większość ucz-
niów zdecydowała się  
przyjść i uczestniczyć w tym 
zdecydowanie innym niż 
zwykle zakończeniu roku 
szkolnego. Dowodzi to tego, 
że dzieci stęskniły się za sobą 

nawzajem, za szkołą i za na-
uczycielami – mówi Lucyna 
Szudrowicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białe-
go w Raszówce. 

Gratulacje za osiągnięte 
wyniki w nauce oraz życze-
nia udanych wakacji złożył 
uczniom wójt Tadeusz Kie-
lan, który odwiedził szkoły 
w Siedlcach, Niemstowie 
i Raszówce oraz gminne 
przedszkole. Do wszystkich 
dyrektorów, nauczycieli, 
pracowników oświaty, ucz-

niów i rodziców skierowane 
zostały także pisemne ży-
czenia. 

- Był to rok inny, niż 
wszystkie inne. Po raz pierw-
szy każdemu z Was przyszło 
się mierzyć 
z nową rzeczywistością, jaką 
była nauka na odległość. 
Z całą pewnością wymagało 
to dużej mobilizacji i współ-
pracy zarówno ze strony ucz-
nia, nauczyciela i rodzica. 
Mam nadzieję, że wdrożony 
w każdej z naszych gmin-
nych szkół ujednolicony sy-
stem zdalnego nauczania, 
choć trochę usprawnił i upo-
rządkował proces e-nauki. 
Jestem przekonany, że efek-
tem tych działań są  dodatko-
we umiejętności sprawnego 

poruszania się w e-przestrze-
ni, jak również dostrzeżenie 
wartości, jakie niesie trady-
cyjna szkoła.  Kończący się 
rok szkolny stanowi dla mnie 
okazję do złożenia podzięko-
wań dyrektorom i nauczycie-
lom za czas wytężonej pracy 

i zaangażowania w wypełnia-
nie licznych obowiązków – 
napisał wójt Gminy Lubin, 
Tadeusz Kielan. 

W roku szkolnym 
2019/2020 do szkół Gminy 
Lubin  uczęszczało  886 ucz-
niów klas I - VIII.

WYMARZONE, WYTĘSKNIONE, 
WYCZEKANE… 

Zakończenie roku szkolnego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego  

WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW ZDECYDOWA-
ŁA SIĘ PRZYJŚĆ I UCZESTNICZYĆ 
W TYM ZDECYDOWANIE INNYM NIŻ 
ZWYKLE ZAKOŃCZENIU ROKU 
SZKOLNEGO! 
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Ostatecznie, po burzli-
wej naradzie, wyłoniono 
zwycięzców. Swoje nagro-
dy przyznali także prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Gminy Lubin Woj-
ciech Dziwiński oraz dyrektorzy 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin 
i Gminnej Biblioteki Publicznej 
Magdalena Dubińska i Wioletta 
Olech. 

Niestety część prac nie była oce-
niania, ponieważ nie spełniała kry-
teriów konkursu, który był skiero-
wany tylko do uczniów szkół pod-
stawowych Gminy Lubin. 

I miejsce zdobył Piotr Noga z kla-
sy VI Szkoły Podstawowej im. Janu-

sza Korczaka w Niemstowie, a II 
miejsce Kinga Szumlańska, szósto-
klasistka ze Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Siedl-
cach. 

Nagrodę Prezesa PGKGL otrzy-
mała Amelia Misiura z klasy III 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białe-
go w Raszówce, nagroda Dyrektora 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin przy-
znana została Kornelii Chyc z klasy 
III Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Siedlcach, a nagroda 
Dyrektora Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Raszówce trafiła do Jakuba 
Niżnika z klasy IV Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Nie-
mstowie

Wyróżnienia otrzymali: Igor 
Ćwiertniewicz, Patryk Rupa, Julia 
Bachowska i Dawid Skibiński ze 
Szkoły Podstawowej w Siedlcach 
oraz Wojtek Fedorowski , Karol 
Moroch i Karina Moroch ze Szkoły 
Podstawowej w Niemstowie. 

Nagrody laureatom wręczył 
wójt Gminy Lubin Tadeusz Kie-

lan podczas zakończenia ro-
ku szkolnego 2019/2020. 
Były to m.in. tablet, smart-
fon, głośniki i słuchawki. 

Wszystkim nagrodzo-
nym oraz wyróżnionym 

serdecznie gratulujemy i za-
chęcamy do rozwijania pasji 

fotograficznej!   

KONKURSKONKURS

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY 
„Zostaję w domu nie nudzę”, czyli co robiliśmy w czasie pandemii 

Ponad czterdzieści zdjęć wpłynęło na gminny konkurs fotograficzny „Zostaję w domu, nie 
nudzę”. Komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia, ponieważ zdecydowana 
większość prac była niezwykle efektowna, ciekawa i pomysłowa.  

WYRÓŻNIENIA 
 Igor Ćwiertniewicz, 
kl. V SP w Siedlcach 
 Patryk Rupa, klasa VI 
SP w Siedlcach 
 Wojtek Fedorowski, 
SP Niemstów
 Karol Moroch, 
SP Niemstow 
 Julia Bachowska, 
klasa V, SP Siedlce
 Karina Moroch, 
kl. IV, SP Niemstów
 Dawid Skibiński, 
kl. III, SP Siedlce

Nagroda Główna - Piotr Noga z klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Niemstowie. 

II miejsce - Kinga Szumlańska z klasy 
VI Szkoły Podstawowej w Siedlcach.  

Nagroda Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce 
- Jakub Niżnik z klasy IV Szkoły Podstawowej w Niemstowie 
Nagroda Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce 

Nagroda Dyrektora Ośrodka Kultury 
Gminy Lubin - Kornelia Chyc z klasy 
III Szkoły Podstawowej w Siedlcach

Nagroda Prezesa PGKGL - 
Amelia Misiura z klasy III Szkoły 
Podstawowej w Raszówce

II miejsce - Kinga Szumlańska z klasy 
VI Szkoły Podstawowej w Siedlcach.  
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Masz kompostownik, 
skorzystaj z ulgi
1 lipca 2020 r. w Gminie Lubin weszły nowe stawki opłat za 
śmieci. Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik mogą 
skorzystać  ze specjalnej ulgi.  Warunkiem jest złożenie nowej 
deklaracji.
Nowe wyższe stawki opłat za śmieci miały obowiązywać 
od 1 kwietnia bieżącego roku. Z powodu pandemii weszły w życie 
od lipca.
Zgodnie z nowymi stawkami cena odbioru odpadów 
w gospodarstwie jednoosobowym wynosi  33 zł miesięcznie, jeśli 
nieruchomość zamieszkują 2 osoby – 31 zł miesięcznie od 
mieszkańca, w trzyosobowym gospodarstwie 29 zł od mieszkańca,  
czteroosobowym – 27 zł, pięcioosobowym, 25 zł, 
a w gospodarstwie, w którym zamieszkuje sześć i więcej osób 
– 23 zł miesięcznie od mieszkańca. Kwotę zwolnienia dla 
mieszkańców gospodarstw kompostujących bioodpady ustalono 
na poziomie 3 zł od osoby.
Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. nr 8, do pobrania 
są także na stronie www.ug.lubin.pl. Deklaracje winno się złożyć 
do 10 dnia każdego miesiąca, po którym nastąpiła zmiana.
Szczegółowe informacje można uzyskać numerem  
76 840-31-58.  (MG)

Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego 
udostępnia aplikację mo-
bilną na smartfony w sy-
stemie android, umożli-
wiającą szybkie i wygodne 
w obsłudze wyświetlanie 
komunikatów KRUS. Do-
datkowo użytkownicy bę-
dą mogli sprawdzić aktu-
alną prognozę pogody dla 
wskazanej lokalizacji geo-
graficznej. Aplikacja 
to efekt współpracy Kasy 
Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego z Uni-
wersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Aplikacja w przystępny 
i szybki sposób umożliwia 
rolnikom dostęp do najważ-
niejszych komunikatów 
w sprawie świadczeń, ubez-
pieczeń czy prewencji wy-
padkowej. Jest to też kolej-
ne narzędzie umożliwiające 
bezpośredni dostęp do ser-
wisu głównego Kasy 
oraz do portalu eKRUS czy-
li systemu informatycznego 
przeznaczonego dla ubez-
pieczonych w KRUS, 
na którym można uzyskać 
(po zarejestrowaniu) sper-
sonalizowane informacje 
o przebiegu ubezpieczenia. 

Dodatkowym elementem 
aplikacji jest sekcja pogodo-
wa, umożliwiająca wyszuki-
wanie prognozy pogody 
w całej Polsce. System nawi-
gacji umożliwia użytkowni-
kowi generowania danych 
pogodowych poprzez takie 
kategorie jak: obecna lokali-
zacja, wybrany adres, 
współrzędne geograficzne. 
Pomiary pogodowe automa-
tycznie pobierane są z serwi-
su ICM Meteo, przedstawia-
ją m.in. takie wartości jak: 
temperatura, opad, ciśnie-
nie, wiatr, mgła, wschód, za-
chód słońca i in. 

Aplikacja Kasy może być 
szczególnie przydatna w se-
zonie intensywnych prac 
polowych, jak również sta-
nowić prosty sposób kon-
taktu z urzędem bez ko-
nieczności korzystania 
z urządzeń stacjonarnych. 

Z danych KRUS wynika, 
że ponad 50 proc. użytkow-
ników serwisu www.krus.
gov.pl korzysta z urzą-
dzeń mobilnych. 
Aplikacja wycho-
dzi zatem na-
przeciw 
oczeki-
wa-

niom szerokiej grupy od-
biorców i może stanowić al-
ternatywną formę kontaktu 
klientów z instytucją. 

Aplikacja przeznaczona 
jest na smartfony z syste-
mem android w minimalnej 
wersji 5.0. Obsługuje dwa 
języki - polski oraz angiel-
ski. Przeznaczona jest 
do użytku w orientacji wer-
tykalnej. Do poprawnego 
działania aplikacji użyt-
kownik musi zezwolić 
na wykorzystanie połącze-
nia internetowego 
oraz w przypadku korzy-
stania z lokalizacji 
GPS zezwolić 
na jej uru-
chomie-
nie. 

Aplikacja jest bezpłatna, 
można ją pobrać poprzez 
sklep Google, wpisując 
w wyszukiwarce hasło: Cen-
trala KRUS.  (RED)

Aplikacja mobilna dla rolników  

w całej Polsce. System nawi-
gacji umożliwia użytkowni-
kowi generowania danych 
pogodowych poprzez takie 
kategorie jak: obecna lokali-
zacja, wybrany adres, 
współrzędne geograficzne. 
Pomiary pogodowe automa-
tycznie pobierane są z serwi-
su ICM Meteo, przedstawia-
ją m.in. takie wartości jak: 
temperatura, opad, ciśnie-
nie, wiatr, mgła, wschód, za-
chód słońca i in. 

Aplikacja Kasy może być 
szczególnie przydatna w se-
zonie intensywnych prac 
polowych, jak również sta-
nowić prosty sposób kon-
taktu z urzędem bez ko-
nieczności korzystania 
z urządzeń stacjonarnych. 

Z danych KRUS wynika, 
że ponad 50 proc. użytkow-
ników serwisu www.krus.
gov.pl korzysta z urzą-
dzeń mobilnych. 
Aplikacja wycho-
dzi zatem na-
przeciw 
oczeki-
wa-

Aplikacja przeznaczona 
jest na smartfony z syste-
mem android w minimalnej 
wersji 5.0. Obsługuje dwa 
języki - polski oraz angiel-
ski. Przeznaczona jest 
do użytku w orientacji wer-
tykalnej. Do poprawnego 
działania aplikacji użyt-
kownik musi zezwolić 
na wykorzystanie połącze-
nia internetowego 
oraz w przypadku korzy-
stania z lokalizacji 
GPS zezwolić 
na jej uru-
chomie-
nie. 

trala KRUS.  (RED)

Dofinansowaniem mogą 
być objęte wyłącznie przedsię-
wzięcia zlokalizowane na tere-
nie Gminy Lubin, polegające 
na wymianie dotychczaso-
wych nieefektywnych źródeł 
ciepła zasilanych paliwami 
stałymi, na przyjazne środowi-
sku źródła ciepła takie jak:

1) kotły gazowe;
2) kotły na olej lekki opało-

wy;
3) urządzenia grzewcze za-

silane prądem elektrycznym;
4) kotły na paliwa stałe lub 

biomasę spełniające wymaga-

nia co najmniej 5 klasa wg 
PN-EN 303-5:2012 oraz 
określone w rozporządzeniu 
Komisji Europejskiej (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 
2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymo-
gów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwa stałe (Dz. 
Urz. UE L 193 z 21.07.2015, 
s. 100), nie dopuszcza się kot-
łów, w konstrukcji których sto-
sowany jest ruszt awaryjny;

5) pompy ciepła.

Dofinansowaniu 
nie podlegają przedsięwzię-
cia w budynkach nowo wy-
budowanych lub będących 
w trakcie budowy (tj. 
nie oddanych do użytkowa-
nia), w których nie było do-
tychczas zainstalowanego 
źródła ciepła oraz nieru-
chomości wykorzystywane 
sezonowo.

Wzór wniosku wraz z wy-
kazem wymaganych doku-
mentów dostępny jest na 
stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Lubin ( www.ug.lubin.
pl) w zakładce Aktualności 
i ogłoszenia oraz na podstro-
nie: Jakość powietrza/Baza 
wiedzy/Programy dofinanso-
wania inwestycji ograniczają-
cych niską emisję, a także 
w siedzibie Urzędu Gminy Lu-
bin, ul. Księcia Ludwika I 3, 
w Referacie Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowi-
ska pok. 8. 

Wnioski należy składać bez-
pośrednio w Urzędzie Gminy 
w Lubinie, ul. Księcia Ludwi-
ka I 3 (Kancelaria ogólna, pok. 
3), przesłać na adres: Urząd 
Gminy w Lubinie, ul. Księcia 
Ludwika I 3, 59-300 Lubin 
z dopiskiem „Wniosek o udzie-
lenie dotacji-wymiana syste-
mu ogrzewania” lub przesłać 
za pomocą platformy w syste-
mie ePUAP (w przypadku syg-

nowania wniosku i dokumen-
tów podpisem elektronicz-
nym, mającym walor podpisu 
własnoręcznego). O terminie 
złożenia wniosku decyduje da-

ta i godzina jego wpływu do 
tut. Urzędu.

W tym roku zmienił się 
regulamin przyznawania 
dofinansowania, Jedna 
z ważniejszych zmian mówi 
o tym, że wnioski które nie 
otrzymały dofinansowania 
ze względu na wyczerpanie 
puli pieniędzy w danym ro-
ku będą przechodzić na rok 
następny w tak zwanej 
„pierwszej kolejności”.  
Druga istotna zmiana pole-
ga na tym, że w miejscowoś-
ciach zgazyfikowanych, wy-
miana pieców będzie doty-
czyła tylko ogrzewania  ga-
zowego, pod warunkiem 
oczywiście, że takie podłą-

czenie będzie możliwe do wy-
konania. Taką zmianę przepi-
sów wymuszają na gminie 
min. wytyczne programu 
ochrony powietrza.  Są też no-
we zapisy związane z weryfi-
kacją wniosków i dokumen-
tów, związane bezpośrednio 
z zagrożeniem epidemiolo-
gicznym, które pozwolą na 
przykład na odstąpienie od wi-

zji lokalnej. Przed podpisa-
niem umowy dotacyjnej, kon-
troli może podlegać również 
istniejące źródło ogrzewania 
przeznaczone do likwidacji. 
Przypomnijmy jednak, że no-
wy piec powinien być eksploa-
towany przez co najmniej pięć 
lat, co również  może podlegać 
kontroli. 

 (SR)

16 CZERWCA ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR 
WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW

Od trzech lat Gmina Lubin 
dofinansowuje wymianę starych 
pieców na ekologiczne 
ogrzewanie. Do tej pory 
przeznaczono na to z budżetu 
ponad 450 tysięcy złotych. 
W tym roku obowiązuje nowy 
regulamin przyznawania 
dotacji, są także znaczne 
prostsze wnioski dla osób 
ubiegających się 
o dofinansowanie.

Wysokość dotacji wynosi:
•  maksymalnie 50% 

planowanego kosztu 
inwestycji, jednak nie więcej 
niż 5.000 zł brutto

•  w przypadku inwestycji 
obejmującej cały budynek 
wielorodzinny - maksymalnie 
50% planowanego kosztu 
inwestycji, jednak nie więcej 
niż iloczyn wyżej określonej 
kwoty dofinansowania przez 
liczbę mieszkań wyposażonych 
w odrębne źródło ciepła. 

Przypominamy również, że właściciele domów jednorodzinnych, 
których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł mogą skorzystać 
z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej „Czyste powietrze”. Informacje na temat nowej wersji 
programu dostępne są na stronie wfosigw.wroclaw.pl/czyste-
powietrze. Gmina nasza zawarła porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
w ramach którego udziela wsparcia mieszkańcom gminy 
w przygotowaniu i złożeniu wniosku. 

Przyjmowane są wnioski od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych  
w sprawie  udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin na 
dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, obejmujących 
trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. W tym roku 
przeznaczono na ten cel 100 tysięcy złotych. 



¹¹ROLNICTWO

Do 1 sierpnia 2020 r. 
młodzi rolnicy  mogą 
składać w ARiMR wnio-
ski o przyznanie premii 
na rozpoczęcie samo-
dzielnego gospodarowa-
nia. Pomoc finansowana 
jest z budżetu PROW 
2014-2020.

O „Premię dla młodych 
rolników” może ubiegać 
się osoba, która w dniu zło-
żenia wniosku ma nie wię-
cej niż 40 lat i posiada od-
powiednie kwalifikacje za-
wodowe. Jeżeli ich nie ma, 
powinna uzupełnić je 
w ciągu 36 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. Mu-
si też posiadać gospodar-
stwo rolne o powierzchni 
co najmniej 1 ha i rozpo-
cząć prowadzenie w nim 
działalności rolniczej nie 
wcześniej niż 24 miesiące 
przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie po-
mocy. 

Jednym z warunków 
przyznania 150 tys. zł. pre-
mii jest utworzenie gospo-
darstwa rolnego o wielko-
ści ekonomicznej nie 
mniejszej niż 13 tys. euro 
i nie większej niż 150 tys. 

euro. Kolejny wymóg doty-
czy powierzchni użytków 
rolnych w gospodarstwie. 
Musi być ona co najmniej 
równa średniej krajowej, 
a w województwach, w któ-
rych średnia powierzchni 
gospodarstw jest niższa 
niż krajowa - gospodar-
stwo musi mieć wielkość 
średniej wojewódzkiej. Na-
tomiast maksymalna po-
wierzchnia nie może być 
większa niż 300 ha. 

Złożone przez młodych 
rolników wnioski zostaną 
poddane ocenie punkto-
wej. Suma uzyskanych 
punktów (co najmniej 8) 
będzie decydowała o kolej-
ności przysługiwania po-
mocy dla województwa 
mazowieckiego oraz łącz-
nie dla pozostałych woje-
wództw.

Premia w wysokości 
150 tys. zł będzie wypła-
cana w dwóch ratach: 
 I - w wysokości 120 tys. 
zł - na wniosek o płat-
ność pierwszej raty zło-
żony po spełnieniu przez 
młodego rolnika warun-
ków, z zastrzeżeniem 
których została wydana 
decyzja o przyznaniu po-
mocy, w terminie 9 mie-

sięcy od dnia doręczenia 
tej decyzji; 
 II - w wysokości 30 tys. zł 
- na wniosek o płatność 
drugiej raty złożony po 
realizacji biznesplanu. 
Zgodnie z przepisami 

rolnik musi przeznaczyć 
całą kwotę premii na inwe-
stycje dotyczące działalno-
ści rolniczej lub przygoto-
wania do sprzedaży pro-
duktów rolnych wytwarza-
nych w swoim gospodar-
stwie. Ważne jest, że co 
najmniej 70 proc. tej kwoty 
musi zostać wydane na in-
westycje w środki trwałe. 

Dotacji nie może prze-
znaczyć na chów drobiu 
(z wyjątkiem produkcji 
ekologicznej), prowadze-
nie plantacji roślin wielo-
letnich na cele energetycz-
ne oraz prowadzenie nie-
których działów specjal-
nych produkcji rolnej.

(RED)

Wsparcie finansowe 
dla kół gospodyń wiejskich 
Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 
5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna 
pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. 
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. 
Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. 
Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła 
liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – 
w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.  
Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 
380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.  (RED)

Preferencyjne kredyty obrotowe 
z gwarancją spłaty

Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi podpisał z Preze-
sem Banku Gospodarstwa 
Krajowego aneks do umowy 
w sprawie finansowania in-
strumentu finansowego w 
Formie Gwarancji Rolnych. 
Na tej podstawie banki 
współpracujące z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego 
będą udzielały preferencyj-
nych kredytów obrotowych 
producentom rolnym i pod-
miotom prowadzącym 
przetwórstwo rolno-spo-
żywcze, w celu ogranicze-
nia negatywnych skutków 
pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2.

Kredyty obrotowe na fi-
nansowanie bieżącej działal-
ności, oprócz stosowania 2% 
dopłat do ich oprocentowa-
nia, będą miały gwarancję 
spłaty. Dopłaty do oprocen-
towania i gwarancje spłaty 
kredytów obrotowych będą 
finansowane z Funduszu 
Gwarancji Rolnych, utwo-
rzonego w Banku Gospodar-
stwa Krajowego ze środków 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020.

Dopłaty do oprocentowa-
nia kredytów w wysokości 
2% będą stosowane przez 12 
miesięcy od podpisania umo-

wy kredytowej. W dalszych 
okresach spłaty kredytu peł-
ne oprocentowanie będzie 
płacone przez kredytobiorcę.

Gwarancja spłaty kredy-
tów będzie obejmowała mak-
symalny okres:    

- 39 miesięcy (okres spłaty 
kredytu 36 miesięcy + dodat-
kowe 3 miesiące) dla kredytu 
odnawialnego; 

- 51 miesięcy (okres spłaty 
kredytu 48 miesięcy + dodat-
kowe 3 miesiące) dla kredytu 
nieodnawialnego.

Kredyty takie będą udzie-
lane do 31 grudnia 2020 r.

(Źródło: www.gov.pl) 

  150 tys. zł premii 
dla młodego rolnika

Wyniki spisu rolnego są 
jedynym źródłem, które pozwa-
la dokładnie scharakteryzować 
polskie rolnictwo. Służą wła-
dzom lokalnym i centralnym 
do podejmowania trafnych de-
cyzji strategicznych, opartych 
na analizie danych. 

Obowiązek realizacji spisów 
nakłada na państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jak rów-
nież wynika on z rekomendacji 
FAO, zawartych w dokumencie 
pn. Światowy program spisów 
rolnych rundy 2020 r. W pań-
stwach członkowskich ONZ peł-
ne badanie realizowane jest raz 
na 10 lat i obejmuje wszystkie go-
spodarstwa rolne. Poprzedni Po-
wszechny Spis Rolny odbył się 
w Polsce w 2010r. 

Ustawa o spisie rolnym regu-
luje zakres, formę i tryb przepro-
wadzenia przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego po-
wszechnego spisu rolnego 

w 2020 r., oraz zakres, for-
mę i tryb prac związanych 
z przygotowaniem i opraco-
waniem wyników spisu. 

Spis rolny zostanie pro-
wadzony w gospodarstwach 
rolnych: 
 osób fizycznych (gospo-

darstwach indywidualnych);
 osób prawnych;
 jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości 
prawnej.
Wszystkie podmioty zobo-

wiązane są do udzielania do-
kładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi 
w formie samopisu internetowe-

go, wywiadu telefonicznego lub 
bezpośrednio w trakcie rozmo-
wy z rachmistrzem spisowym. 

Rolnicy będą mogli udzielić 
informacji o gospodarstwach 
rolnych poprzez: 
 samospis internetowy prze-
prowadzony za pośredni-
ctwem interaktywnej aplika-
cji, która będzie dostępna na  
stronie internetowej;
 odpowiedzi w wywiadzie tele-
fonicznym przeprowadzanym 
przez rachmistrza telefonicz-
nego,
 odpowiedzi w wywiadzie bez-

pośrednim przeprowadza-
nym przez rachmistrza tere-
nowego, który odwiedzi go-
spodarstwo rolne.
Osoby wykonujące prace spi-

sowe są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycz-
nej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są poucza-
ni o istocie tajemnicy statystycz-
nej i sankcjach za jej niedotrzy-
manie. Następnie na ręce właści-
wego komisarza spisowego skła-
dają pisemne przyrzeczenie na-
stępującej treści: „Przyrzekam, 
że będę wykonywać swoje prace 
na rzecz statystyki publicznej 
z całą rzetelnością, zgodnie z ety-
ką zawodową statystyka, a po-
znane w czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam 

w tajemnicy wobec osób trze-
cich.” 

Obecnie trwają prace organi-
zacyjne i przygotowawcze do 
spisu rolnego. PSR będzie pro-
mowany na poziomie ogólno-
polskim, regionalnym i lokal-
nym poprzez media tradycyjne 
(radio, telewizję, prasę) oraz In-
ternet (stronę www.spisrolny.
gov.pl, media społecznościowe, 
serwisy informacyjne on-line). 
Zostanie przeprowadzona ogól-
nopolska kampania informacyj-
na „Spiszmy się, jak na rolników 
przystało”. W jej ramach rolnicy 
zostaną poinformowani o obo-
wiązku spisowym, możliwych 
metodach spisu i bezpieczeń-
stwie danych. 

(RED)

RUSZYŁY PROCEDURY ZWIĄZANE 
Z POWSZECHNYM SPISEM ROLNYM 2020

Zarządzeniem wójta utworzono Gminne Biuro Spisowe 
w Gminie Lubin. Będzie ono odpowiedzialne m.in. za 
nabór rachmistrzów, przekazywanie danych w ramach 
samospisu internetowego oraz przekazywanie 
meldunków dotyczących realizacji spisu rolnego na 
terenie gminy. 

POWSZECHNY SPIS ROLNY BĘDZIE PROWADZONY 
W CAŁEJ POLSCE OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 
R., WEDŁUG STANU W DNIU 1 CZERWCA 2020 R.  

Ustawa o spisie rolnym regu-

w 2020 r., oraz zakres, for-
mę i tryb prac związanych 
z przygotowaniem i opraco-
waniem wyników spisu. 

wadzony w gospodarstwach 
rolnych: 
osób fizycznych (gospo-

darstwach indywidualnych);
osób prawnych;
jednostek organizacyjnych jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości 
prawnej.
Wszystkie podmioty zobo-
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Załącznik do regulaminu akcji promocyjnej
„Policzmy niską emisję”

ANKIETA INWENTARYZACYJNA NA POTRZEBY „GMINNEGO PROGRAMU NISKOEMISYJNEGO” 
 

1. Dane dotyczące budynku/lokalu mieszkalnego, systemu ogrzewania i c.w.u. 
Rodzaj budynku ☐ JEDNORODZINNY  ☐ WIELORODZINNY

Adres budynku/lokalu mieszkalnego  

Rok budowy lub orientacyjny wiek (w latach)   Liczba mieszkańców  

Powierzchnia użytkowa, m2  Przyłącze gazowe w budynku ☐ TAK           ☐ NIE

Sposób ogrzewania 
budynku (źródło ciepła) 

☐  KOCIOŁ WĘGLOWY ZASYPOWY
☐  KOCIOŁ WĘGLOWY AUTOMATYCZNY
☐  KOZA NA WĘGIEL/DREWNO
☐  PIEC KAFLOWY
☐  KOCIOŁ NA DREWNO
☐  KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY
☐  KOMINEK NA DREWNO

☐  KOCIOŁ GAZOWY
☐  KOCIOŁ OLEJOWY
☐  POWIETRZNA POMPA CIEPŁA
☐  GRUNTOWA POMPA CIEPŁA
☐  OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
☐  INNE (jakie?) ……………………………………………………
…………………………………..………………………………………… 

Stan techniczny źródła ciepła ☐ DOBRY            ☐  DOSTATECZNY          ☐  ZŁY

Sposób przygotowania 
ciepłej wody 
użytkowej(źródło 
ciepła) 

☐  TO SAMO ŹRÓDŁO CO DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ
☐  BOJLER ELEKTRYCZNY
☐  PODGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY ELEKTRYCZNY
☐  PODGRZEWACZ GAZOWY PRZEPŁYWOWY
☐  PODGRZEWACZ GAZOWY POJEMNOŚCIOWY (bojler gazowy)
☐  KOLEKTORY SŁONECZNE
☐  POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

☐  INNE (jakie?) ………………………………………………………………………………………..………………………………………

Stan techniczny źródła ciepłej wody ☐ DOBRY                         ☐  DOSTATECZNY               ☐  ZŁY
 

2. Stan termomodernizacji budynku 

Czy nieruchomość 
została poddana 
termomodernizacji 

☐  BUDYNEK NOWY – TERMOMODERNIZACJA WYKONANA NA ETAPIE BUDOWY
☐  BRAK TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
☐  PRZEPROWADZONO TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU W ZAKRESIE:

 ☐ WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH % WYMIENIONYCH                  ……………………% 
  ☐ OCIEPLENIE ŚCIAN % OCIEPLONYCH ŚCIAN          ……………………% 
 ☐ OCIEPLENIE DACHÓW/ STROPODACHÓW % OCIEPLONYCH DACHÓW    ……………………% 

 

 

3. Potrzeby inwestycyjne 

Najpilniejsze potrzeby 
inwestycyjne 

☐  WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWSZE UWAGI

☐  WYMIANA ŹRÓDŁA NA ZASILANE BARDZIEJ EKOLOGICZNYM PALIWEM 
☐  MONTAŻ ŹRÓDŁA OZE NA POTRZEBY OGRZEWANIA / C.W.U. 
☐  MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
☐  PRACE TERMOMODERNIZACYJNE OBEJMUJĄCE: 
  ☐  Wymiana instalacji c.o. i grzejników 
  ☐  Docieplenie ścian 
  ☐  Docieplenie dachu/stropodachu 
  ☐  Wymiana stolarki okiennej/drzwiowej 
☐  INNE DZIAŁANIA (JAKIE?) ……………………………………………………………………………… 

 

 

4. Udział w Programie ograniczenia niskiej emisji 

Czy byłby Pan/i 
zainteresowany/a 
wymianą obecnego 
źródła ciepła na nowe w 
ramach programu? 

☐  NIE JESTEM ZAINTERESOWANY UWAGI

☐  TAK, JESTEM ZAINTERESOWANY W CIĄGU: 
  ☐  najbliższego roku 
  ☐  najbliższych dwóch, trzech lat 
  ☐  najbliższych czterech, pięciu lat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Preferowane źródło ciepła (jeśli planowana jest wymiana) 

Na jakie źródło ciepła 
chciałby/ chciałaby 
Pan/i wymienić 
obecnie stosowane 
źródło ciepła? 

☐  KOCIOŁ GAZOWY UWAGI

☐  KOCIOŁ OLEJOWY 
☐  KOCIOŁ NA BIOMASĘ 
☐  OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 
☐  POMPA CIEPŁA GRUNTOWA 
☐  POMPA CIEPŁA POWIETRZNA  

☐  INNE (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………  
 

Szanowni Państwo!

Gmina Lubin przygotowuje się do kontynuacji działań związanych z poprawą jakości powietrza na 
naszym terenie w perspektywie czasowej do 2030 roku.

Planujemy pozyskanie dodatkowych środków, które będą mogły być wykorzystane na zadania z tego 
zakresu, również na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Wsparcie finansowe w formie dotacji 
dla mieszkańców gminy na likwidację kotłów na paliwa stałe może sięgnąć tu nawet 90% kosztów takiej 
inwestycji i stanowić wydatną pomoc w wywiązaniu się z obowiązków prawnych związanych z zapisami 
uchwały antysmogowej przyjętej w 2017 roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania nowych oraz aktualizacji istniejących dokumentów gminnych 
związanych z ochroną powietrza, w tym Gminnego Programu Niskoemisyjnego umożliwiającego ubieganie się 
przez gminę o środki finansowe przeznaczone na zadania zmierzające do ograniczenia zjawiska niskiej emisji, 
czyli zanieczyszczeń powietrza powstających głównie w kotłowniach przydomowych.

Aby jak najlepiej zdiagnozować aktualne potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła 
oraz termomodernizacji budynków przesyłamy do Państwa ankietę z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od 
chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych programach wdrażanych przez gminę. Wypełnienie ankiety 
nie jest wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, a w przyszłości może zwiększy szanse na uzyskanie 
dotacji.

Ankieta jest również udostępniona poprzez stronę internetową Urzędu Gminy :

www.ug.lubin.pl w zakładce Jakość powietrza
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy pod nr tel. (76) 840 31 32 oraz w biurze 

firmy Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.J. – wykonawcy Gminnego Programu 
Niskoemisyjnego, pod nr tel. (32) 209 55 46.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 , przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin
lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ug.lubin.pl

w terminie do 31.07.2020 r.

Dziękujemy Państwu za pomoc

Wójt Gminy Lubin
  

1. Akceptuję postanowienia Regulaminu akcji promocyjnej „Policzmy niską emisję” 
organizowanej przez Wójta Gminy Lubin.

Gmina Lubin przygotowuje się do kontynuacji działań związanych z poprawą jakości 
powietrza na naszym terenie w perspektywie czasowej do 2030 roku.

Planujemy pozyskanie dodatkowych środków, które będą mogły być wykorzystane na 
zadania z tego zakresu, również na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 
Wsparcie finansowe w formie dotacji dla mieszkańców gminy na likwidację kotłów na 
paliwa stałe może sięgnąć tu nawet 90% kosztów takiej inwestycji i stanowić wydatną 
pomoc w wywiązaniu się z obowiązków prawnych związanych z zapisami uchwały anty-
smogowej przyjętej w 2017 roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania nowych oraz aktualizacji istniejących do-
kumentów gminnych związanych z ochroną powietrza, w tym Gminnego Programu Ni-
skoemisyjnego umożliwiającego ubieganie się przez gminę o środki finansowe przezna-
czone na zadania zmierzające do ograniczenia zjawiska niskiej emisji, czyli zanieczysz-
czeń powietrza powstających głównie w kotłowniach przydomowych.

Aby jak najlepiej zdiagnozować aktualne potrzeby naszej gminy w zakresie moderni-
zacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków kierujemy do Państwa ankietę 
z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych 
programach wdrażanych przez gminę. Wypełnienie ankiety nie jest wiążącym zobowią-
zaniem z Państwa strony, a w przyszłości może zwiększy szanse na uzyskanie dotacji.

Ankieta jest również udostępniona poprzez stronę internetową Urzędu Gminy : www.
ug.lubin.pl w zakładce Jakość powietrza

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy pod nr tel. 76 840 31 32 
oraz w biurze firmy Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński 
Sp.J. – wykonawcy Gminnego Programu Niskoemisyjnego, pod nr tel. 32 209 55 46.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7, 
przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin
lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

powietrze@ug.lubin.pl
w terminie do 31.07.2020 r.

 Dziękujemy Państwu za pomoc
 Tadeusz Kielan
 Wójt Gminy Lubin 

Szanowni Państwo!

Chcąc zachęcić miesz-
kańców Gminy Lubin do 
udziału w badaniu ankieto-
wym, na podstawie którego 
zostaną pozyskane dane do-
tyczące źródeł ogrzewania 
gospodarstw domowych, 
niezbędne do sporządzenia 
inwentaryzacji na potrzeby 
Gminnego Programu Ni-
skoemisyjnego, wójt ogłosił 
akcję promocyjną. Może 
w niej wziąć udział każdy 
dorosły mieszkaniec, który 
posiada nieruchomości na 
terenie Gminy Lubin i po-
siada do niej tytuł prawny. 

Osoby, które wypełnią an-
kiety i dostarczą je do Urzędu 
Gminy Lubin mogą wygrać 
atrakcyjne nagrody!

Ankieta dostępna jest także 
na stronie internetowej Urzę-
du Gminy w Lubinie. Można 
dokonać tylko jednego zgło-
szenia do udziału 
w akcji promo-
cyjnej na da-
ną nieru-
chomość. 
Pozostałe 
zgłoszenia 
nie zwięk-
szają 
szansy 
wygra-
nia na-
grody, będą 
traktowane jako 
duplikaty i zosta-
ną usunięte z ba-
zy do losowania. 
W bazie do losowania 
pozostanie pierwsze 

prawidłowe zgłoszenie 
uczestnika akcji promocyj-
nej.

Szczegółowy regulamin 
określający zasady uczestni-
ctwa w akcji promocyjnej jest 
dostępny na stronie interne-
towej www.ug.lubin.pl w za-
kładce „Jakość powietrza” 
oraz w Urzędzie Gminy w Lu-
binie – pok. 7. Wypełnione 
ankiety można dostarczyć do 
urzędu osobiście, przesłać 
pocztą na adres: Urząd Gmi-
ny w Lubinie, ul. Księcia Lu-
dwika I 3, 59-300 Lubin lub 
przesłać na adres powie-
trze@ug.lubin.pl. Akcja trwa 
do 31 lipca 2020 roku.

Zwycięzcy akcji promocyj-
nej zostaną wyłonieni w dro-
dze losowania prawidłowo 

złożonych ankiet. Losowanie 
nagród odbędzie się w Urzę-
dzie Gminy w Lubinie do dnia 
30 września 2020 roku. Ogło-

szenie o wynikach ak-
cji promocyjnej zosta-
nie umieszczone na 
stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Lubi-
nie: www.ug.lubin.pl oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Lubinie.  (RED) 

Akcja promocyjna 
„Policzmy niską emisję” 

OSOBY, KTÓRE WYPEŁNIĄ ANKIETY 
I DOSTARCZĄ JE DO URZĘDU GMINY 
LUBIN MOGĄ WYGRAĆ ATRAKCYJNE 
NAGRODY! 
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Wśród prac znalazły się gliniane 
płaskorzeźby, ceramika, rysunki, 
malarstwo, technika cyfrowa, szydeł-
kowanie oraz haft krzyżykowy. Pra-
cownicy OKGL mówią, że ze wzglę-
du na rozpiętość twórczości i pomy-
słów mieszkańców Gminy Lubin, 
trudno było wyróżnić jedną pracę,  

dlatego wszyscy uczestnicy zo-
stali wyróżnieni nagrodami 
w formie kart podarunkowych 
w wysokości 50 zł. 

Jury zwróciło jednak szcze-
gólną uwagę na pracę Klaudii 
Jędrak z Pieszkowa. Wyróżnio-
no ją za ukazanie postaci, pro-
stotę formy plastycznej i kolory-
stykę, które zachwycają a meta-
foryczne skrzydła dodają otu-
chy. Klaudia zdobyła nagrodę 
w wysokości 100 zł. Laureatka 

w opisie swojego dzieła zawarła 
myśl doskonale wkomponowaną 
w ten wyjątkowy dla każdego z nas 
czas: 

„Moja praca została wykonana 
techniką cyfrową i nosi tytuł: 
ANIOŁEM JEST KAŻDY Z NAS. 
Niezależnie od tego ile mamy lat, 
czym się zajmujemy, skąd pocho-
dzimy, zawsze tkwi w nas coś, co 
czyni nas wyjątkowymi i czym - 
może często nieświadomie - dzieli-
my się ze światem”.

Pracownicy Ośrodka Kultury 
dziękują za poświęcony czas i wło-
żony trud w realizację projektów 
i mają nadzieję, na dalszą współ-
pracę z OKGL przy licznych pro-
jektach. Wszystkim uczestnikom 
konkursu laureatom gratulujemy!

(RED)

KULTURA

OKGL wznawia zajęcia i warsztaty artystyczne. Po przerwie spowodowanej pandemią 
do prób powróciły zespoły folklorystyczne i wokalne Gminy Lubin, a także Teatr Tańca.
24 czerwca ponownie wystartowały, cieszące się olbrzymim zainteresowaniem warsztaty 
malarskie dla dorosłych. W środy obywać się będą w Pieszkowie, a w czwartki w Chróstni-
ku. Zajęcia taneczne w Gorzycy rozpoczną się we wrześniu. Wszystkie osoby, które wcześ-
niej uczestniczyły w zajęciach oczywiście mają zapewnione miejsca, nie jest prowadzony 
nowy nabór.
Zachęcamy także do uczestniczenia w warsztatach on-line, przygotowanych przez OKGL, 
który na youtube proponuje zajęcia: „Pastelą malowane”, „Decoupage” oraz „Filcowanie 
na mokro”:
www.youtube.com/user/gokraszowka

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.

WZNOWIENIE WARSZTATÓW

Certyfikaty potwierdzają 
udział dzieci w warsztatach 
teatralnych prowadzonych 
przez aktorów Teatru Pol-
skiego we Wrocławiu.

Rok szkolny dobiegł koń-
ca, choć tym razem w zupeł-
nie innej formie i przestrze-
ni. Pracownicy Ośrodka Kul-
tury Gminy Lubin bardzo 
chcieli wyróżnić uczniów, 
którzy wzięli udział w wyjąt-
kowym projekcie „Wybieram 
Teatr”, dlatego przekazano 

szkołom imienne certyfikaty. 
Wyróżniono w ten sposób 
prawie 360 uczniów i przed-
szkolaków, gratulujemy!

To niezwykłe doświadcze-
nie pozwoliło uczestnikom 
zgłębić metody pracy nad so-
bą,  nauczyło wydobywania 
wielu różnych emocji i zacie-
kawiania widza przedstawia-
ną historią.

Liczba wydanych certyfi-
katów dla poszczególnych 
szkół:
 Szkoła Podstawowa 

w Szklarach Górnych: 52 
certyfikaty
 Szkoła Podstawowa 
w Krzeczynie Wielkim: 40 
certyfikatów
 Szkoła Podstawowa w Ra-
szówce: 60 certyfikatów
 Szkoła Podstawowa w Nie-
mstowie: 56 certyfikatów
 Szkoła Podstawowa 
w Siedlcach: 40 certyfika-
tów
 Przedszkole w Raszówce: 
109 certyfikatów.
Jednoczenie Ośrodek Kul-

tury z radością informuje, że 
otrzymał dotację z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na trzecią edy-
cję projektu „Wybieram Te-
atr 2020” i ma nadzieję na 
dalszą współpracę. Sukces 
projektu to wspólna praca 
uczestników i zawodowych 
aktorów, która pobudza wy-
obraźnię, uwrażliwia na 
sztukę, a przede wszystkim 
tworzy przestrzeń na kreo-
wanie świadomości arty-
stycznej.  (RED)

 

ANIOŁEM JEST 
KAŻDY Z NAS 
- rozstrzygnięcie konkursu

W nietypowych czasach Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin zorganizował nietypowy konkurs 
na stworzenie aniołów  dowolną techniką. 
Wystartowały  w nim dzieci, młodzież jak 
i  dorośli.  21 osób przedstawiło swoje wizje 
postaci anioła w bardzo różnorodny sposób. 

dlatego wszyscy uczestnicy zo-
stali wyróżnieni nagrodami 
w formie kart podarunkowych 
w wysokości 50 zł. 

gólną uwagę na pracę Klaudii 
Jędrak z Pieszkowa. Wyróżnio-
no ją za ukazanie postaci, pro-
stotę formy plastycznej i kolory-
stykę, które zachwycają a meta-
foryczne skrzydła dodają otu-
chy. Klaudia zdobyła nagrodę 
w wysokości 100 zł. Laureatka 

Jury zwróciło jednak 
szczególną uwagę na pracę 

Klaudii Jędrak z Pieszkowa.

¹³KULTURA

tury z radością informuje, że 
otrzymał dotację z Minister-

Narodowego na trzecią edy-

aktorów, która pobudza wy-

(RED)

Wybieram Teatr  - certyfikaty dla szkół
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Podpisano już umowę na przygotowanie 
kolejnych monografii miejscowości 
Gminy Lubin. Do tej pory wydano ich 14, 
w drugiej połowie roku powstaną cztery 
nowe autorstwa Henryka Rusewicza.
Historyczne dzieje swoich miejscowości 
poznają w tym roku mieszkańcy Gorzycy 
i Bolanowa, Księginic, Raszowej 
i Raszowej Małej oraz Gogołowic. Do tej 
pory wydano  14 monografii, które 

obrazują początki oraz dawne 
i współczesne dzieje sołectw Gminy 
Lubin.  Ich opracowaniem zajmuje się 
historyk Henryk Rusewicz. Gmina 
sfinansowała już publikacje opisujące 
historię:  Zimnej Wody, Osieka, Obory, 
Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, Szklar 
Górnych, Ustronia, Krzeczyna 
Wielkiego, Miłoradzic, Składowic 
i Zalesia,  Pieszkowa, Raszówki wraz 

Lipinami oraz Liśca. Monografie są 
dostępne w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Raszówce i jej oddziałach 
oraz w bibliotekach szkolnych.   (SR)

 W tym roku cztery nowe monografie 

Jury będąc pod wielkim wrażeniem kreatyw-
ności i inwencji twórczej oraz precyzji wyko-
nanych wianków postanowiło uhonorować 
wszystkich twórców nagrodami głównymi. 
Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy 
dyplom i bon w wysokości 50 zł.

Laureaci konkursu, jak również konkursu 
„Anioły dają siłę – konkurs online” byli  zapro-
szeni po odbiór  nagród w piątek  – 3 lipca br., 
do siedziby Ośrodka przy ul. Księcia Ludwika 
I nr 3.

Serdecznie gratulujemy!  (RED)

Ponad 30 prac wpłynęło na konkurs Wianek Świętojański 2020 – on-line, zorganizowany przez Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin. Po raz kolejny nasi mieszkańcy wykazali się pomysłowością i wrażliwością artystyczną. 

KONKURS NA WIANEK 
ŚWIĘTOJAŃSKI ROZSTRZYGNIĘTY 
W zaciszu domowym powstały niezwykle barwne 
wianki, które przywołały wspomnienia Nocy 
Świętojańskiej – niepowtarzalnej gminnej imprezy 
odbywającej się od 11 lat w Bukownej. Nadesłane 
prace wykonane zostały z wielką starannością 
a pięknie dobrany koloryt i różnorodność świeżych  
kwiatów, motywów zielarskich, roślinnych i liści 
dopełniły niezwykłe kompozycje. Konkurs miał wymiar 
międzypokoleniowy, wianki pletli zarówno najmłodsi, 
jak i dorośli mieszkańcy gminy.

Autorzy wianków to: Maja Białosiewicz, Aleksandra Cieleń, Emilia Buchowska, Martyna Buchowska, Julia 
Perczyńska, Maja Kościelna, Zuzanna Kaciuban, Julia Przybylak, Nicole Szpindowska, Ewa Przybylak, 
Dominika Zyga, Zuzanna Kot, Katarzyna Szymańska, Elżbieta Białosiewicz, Grażyna Balewicz, Róża 
Kiliman, Wioleta Kiliman, Mirosława i Andrzej Piszel, Brygida Lubaska, Lucyna Kopcza, Halina Chrąchol, 
Urszula Kurowska, Irena Dworak, Koło Gospodyń Zimna Woda, Zespół wokalny „Osieczanki”. 

Podpisano już umowę na przygotowanie 
kolejnych monografii miejscowości 
Gminy Lubin. Do tej pory wydano ich 14, 
w drugiej połowie roku powstaną cztery 
nowe autorstwa Henryka Rusewicza.
Historyczne dzieje swoich miejscowości 
poznają w tym roku mieszkańcy Gorzycy 
i Bolanowa, Księginic, Raszowej 
i Raszowej Małej oraz Gogołowic. Do tej 
pory wydano  14 monografii, które 

 W tym roku cztery nowe monografie 
kolejnych monografii miejscowości 
Gminy Lubin. Do tej pory wydano ich 14, 
w drugiej połowie roku powstaną cztery 
nowe autorstwa Henryka Rusewicza.

poznają w tym roku mieszkańcy Gorzycy 
i Bolanowa, Księginic, Raszowej 
i Raszowej Małej oraz Gogołowic. Do tej 
pory wydano  14 monografii, które 

 W tym roku cztery nowe monografie 

Lipinami oraz Liśca. Monografie są 
dostępne w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Raszówce i jej oddziałach 

 W tym roku cztery nowe monografie 

Lipinami oraz Liśca. Monografie są 

 W tym roku cztery nowe monografie 
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Zabytki Gminy 
Lubin 
w miniaturach

To wystawa dla dużych i małych. Wszystkie zabyt-
ki Gminy Lubin w jednym miejscu! Zapraszamy do 
obejrzenia regionalnych perełek architektonicz-
nych ukazujących dziedzictwo kulturowe naszego 
regionu.

Kilkadziesiąt makiet zabytków wykonanych różnymi 
technikami przez uczniów gminnych szkół podstawo-
wych oraz mieszkańców gminy naprawdę robi wraże-
nie.

– Niezwykle staranne i wyjątkowe budowle, zapre-
zentowane zostały podczas konkursu na temat historii 
i zabytków Gminy Lubin, zorganizowanego przez 
Szkołę Podstawową w Niemstowie. Prace przygotowa-
ne przez uczniów wykonane z najdrobniejszymi szcze-
gółami idealnie odzwierciedlają oryginalne budowle 
i zainspirowały nas do zorganizowania wystawy pt. 
“Zabytki Gminy Lubin” – mówi Tadeusz Kielan, wójt 
Gminy Lubin.

Wystawa jest już gotowa i liczy kilkadziesiąt budow-
li. To niezwykła okazja do spopularyzowania lokalnych 
zabytków i zapoznania się z ich historią, a przede 
wszystkim uświadomienia potrzeby ochrony tych cen-
nych obiektów. Wystawa znajduje się na III piętrze 
Urzędu Gminy w Lubinie, w siedzibie Ośrodka Kultu-
ry. W obecnej sytuacji możliwe jest zwiedzanie indywi-
dualne lub rodzinne. Serdecznie zapraszamy!  (RED)

Punkt Konsultacyjno-
-Diagnostyczny Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
Gminy Lubin przywraca re-
gularne dyżury w siedzibie 
Urzędu Gminy w Lubinie 
przy ul. Księcia Ludwika 
I nr 3.

Specjalista pełni dyżury 
w pokoju nr 20 w dotychcza-
sowych dniach i godzinach 
pracy tzn. we wtorki i czwart-
ki w godz. 12.00-18.00. 
Punkt oferuje pomoc i wspar-

cie w formie porad i konsulta-
cji indywidualnych, a także 

grup wsparcia, szczególnie 
dotyczących problemów uza-

leżnienia od alkoholu, innych 
form uzależnienia, współuza-
leżnienia, konfliktów i prze-
mocy w rodzinie. Dla bezpie-
czeństwa konsultacje odby-
wają się z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać w dniach i go-
dzinach pełnionych dyżurów 
pod numerem 76 8403-171, 
oraz w pozostałym czasie 
w godzinach pracy Urzędu 
pod numerem 76/8403-111.

(RED) 

Ruszyła XIX edycja Programu Stypendiów  Pomostowych.

STYPENDIA DLA 
MATURZYSTÓW 
Z MAŁYCH MIAST I WSI

Celem programu jest ułatwienie 
młodzieży ze wsi i z małych miast do 
20 000 mieszkańców pokonania 
trudnej dla niej bariery związanej 
z rozpoczęciem nauki w szkole wyż-
szej poprzez ufundowanie stypen-
diów na pierwszy rok studiów. 
W XIX edycji planowane jest przy-
znanie około 600 stypendiów.

Adresatami Programu są maturzy-
ści z 2020 roku, pochodzący ze wsi 
i z miast do 20 tysięcy mieszkańców, 

z rodzin o niskich dochodach, osiąga-
jący dobre wyniki w nauce, którzy zo-
stali przyjęci na I rok stacjonarnych 
studiów I stopnia lub jednolitych ma-
gisterskich realizowanych w polskich 
publicznych uczelniach akademi-
ckich. W szczególności Program skie-
rowany jest do młodzieży pochodzącej 
z terenów po dawnych PGR, uczestni-
ków finałowego etapu olimpiad przed-
miotowych w szkole ponadgimnazjal-
nej, młodzieży z rodzin wielodziet-
nych, wychowanków rodzin zastęp-

czych lub placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych typu socjalizacyjnego 
(państwowych domów dziecka), mło-
dzieży rekomendowanej do Programu 
przez pozarządowe organizacje lokal-
ne lub grupy nieformalne wyłonione 
do udziału Programie poprzez udział 
w konkursie Dyplom z Marzeń oraz 
przez inne lokalne NGO prowadzące 
programy stypendialne dla młodzieży 
uczęszczającej do szkół ponadgimna-
zjalnych. Więcej na www.stypendia-
-pomostowe.pl.

Wracają osobiste dyżury 
w punkcie konsultacyjnym

Wszystkie szkoły prowa-
dzone przez Gminę Lubin 
uzyskały deklaracje otrzymania 
po jednym tego typu urządze-
niu, które zamontowane zosta-
nie  przy wejściu do budynku 
szkoły.

Jako pierwsze, w ramach 
działania MEN, w dozowniki 
wyposażone zostały Szkoła 
Podstawowa im. Henryka Sien-
kiewicza w Siedlcach oraz Szko-
ła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej w Krzeczynie Wiel-
kim.

– Dyspensery idealnie przy-
dały się podczas zakończenia 
roku szkolnego i przeszły swój 

pierw-
szy po-
ważny test. 
Podobnego rodzaju 
urządzenie, kupione z własnych 
środków, działa już w Szkole 
Podstawowej w Raszówce. Ta 
największa szkoła Gminy Lubin 
otrzymała również dodatkowy 
dyspenser z puli MEN – mówi 
Barbara Tórz, kierownik Refe-
ratu Oświaty, Kultury, Kultury 

Fizycznej i Zdrowia 
UG w Lubinie.

Po upływie czasu bezpłatnego 
używania szkoły mają możli-
wość podjęcia decyzji o dalszej 
współpracy z zakresie użytko-
wania sprzętu. Użyczającym 
dyspensery jest Polfa Tarcho-
min SA.

(RED) 

Do szkół podstawowych dotarły już automatyczne dozowniki płynu do dezynfekcji, 
przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

MINISTERIALNA 
DEZYNFEKCJA 

W ramach ministerialnej 
inicjatywy szkoły, które 
zgłosiły zapotrzebowanie, 
zostały w pierwszym 
etapie wyposażone 
w płyn dezynfekujący, 
a w  kolejnym etapie  
rozpoczyna się montowanie  
dyspenserów – urządzeń do 
samoczynnego aplikowania 
płynu dezynfekcyjnego. 



¹⁶ ROZRYWKA
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Hasło krzyżówki z numeru 3/2020 Wiadomości Gminnych Gminy Lubin brzmi: 
„SPACER PO PARKACH”. Nagrodę otrzymuje pani Brygida Lubaska z Wiercienia. 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 31 lipca 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. 

Spotykają się dwaj koledzy. Jeden pyta drugiego: 
- Jak spędziłeś urlop? 
- Super, cztery dni na granicy, trzy nad morzem. 

*** 
Młody lekarz, po zbadaniu pacjenta bezradnie 
rozkłada ręce i mówi: 
- Nie bardzo wiem co panu jest. Sądzę, że to z 
powodu alkoholu. 
- Rozumiem woła pacjent - to ja przyjdę, jak pan 
wytrzeźwieje.

***
Kiedy Trabant osiąga największą prędkość? 
Podczas holowania!

***
Mąż niespodziewanie wraca do domu. Żona 
otwiera okno i mówi do kochanka: 
- Skacz! 
- Cos ty, przecież to trzynaste piętro! 
- Skacz, nie czas na przesądy..

*** 
Dlaczego blondynka stawia chrzan 
na telewizor? 
Aby mieć ostry obraz

*** 
Mama pyta się swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, 
a ja o niczym nie wiem

*** 
Brunetka wyjmuje torebkę z cukierkami i pyta 
blondynkę:
- Chcesz krówkę?
- Nie, dziękuje jestem wegetarianką

*** 
- Jasiu podaj przykład dwóch zaimków osobowych.
- Kto? Ja?
- Wspaniale! Siadaj, szóstka!

*** 
Co to jest: żółte w czarne paski i pływa raz w lewo, 
raz w prawo? 
- Pszczoła po wpadnięciu do kieliszka wódki.

***
Co mówi paletka do paletki? 
- Odbiło ci?

*** 
U dentysty:
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 50 zł. 
- 50 zł za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli jeśli pan chce 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych

POZIOMO:  
8. Równanie nierówności gruntu; 13. Wytwórnia smoły; 17. Nacja; 18.Imię  Pounda amerykańskiego literata; 21. Chwasty, 
zarośla; 23. Ukochany bogini Tiamat;  24. Obyczaje, zachowania, poglądy lub normy przejmowane od poprzednich pokoleń;  25. 
Np. zalecana ilość leku; 26. Płaski kawał drewna; 28. Anna, grała Romildę Vane w Harrym Potterze; 30. Eskimoska kurtka; 31. Do 
rozwoju potrzebuje tlenu; 34. Wiosenny miesiąc; 35. Męski strój z długimi połami; 37. Miasto Romea i Julii; 39. Warowny zespół 
pałacowy w Grenadzie; 40. Zwinięty papier; 42. Wygładzanie zmarszczek materiału na gorąco; 43. Francuska czapka wojskowa; 
45. Obrażanie, wyzywanie; 46. Rodzaj ozdoby z udrapowanego materiału, mocowanej pod szyją; 49. Przestarzale: wstyd, hańba, 
niesława; 50. Płynny składnik krwi; 52. Amerykański ssak;  53. Fajkowy lub… tabaka; 55. Syberyjskie miasto; 57. Żartobliwie. o 
terminie oznaczającym doktrynę, kierunek filozoficzny, artystyczny itp.;  58. Afrykański kraj; 59. Odmiana gipsu, materiał 
rzeźbiarski; 61. Tytuł arystokratyczny; 64. Walczył w Koloseum; 67. Dawny generał; 68. Miasto nad rzeką Hunte; 69. Pieśń 
operowa; 70. Oddzielenie nasion od słomy, strąków itp.; 71. Kanadyjskie czółno; 72. Ostronos rudy; 73. Przyjmuje okrycia 
wierzchnie;

PIONOWO:
 1.  Grecki heros; 2. Węgiel w proszku; 3. Brak oddechu; 4. Gatunek muzyki pochodzenia ludowego; 5. Dawniej torba podróżna; 6. 
Jazda konna; 7. Wąski kawałek odmiennego koloru włosów; 9. Wydobycie i wyjaśnienie sensu czegoś; 10. Substancja tworząca 
jednolitą płaszczyznę o określonej grubości; 11. Stała woda; 12. Szukał Runa; 13. „Piekielny” pierwiastek; 14. Plażowy ptak; 15. 
Piosenka Katy Perry; 16. Powieść Zoli; 18. Odpowiada w lesie lub górach; 19. Mara, widmo; 20. Palma iglasta; 22. Dźwiękowy 
radar; 27. Ćwiczenia w rytm muzyki; 29. Wada, usterka; 30 Wziąć coś na…; 32. Właśnie przyszedł na świat; 33. Sprowadza towar 
z zagranicy; 35. Naścienne malowidło; 36. Owcza wełna; 38. Włoski chemik, noblista; 41. Ilość wyrażona w cyfrach; 43. … jaki 
jest każdy widzi; 44. Nadawanie; 45. Zdobywca nagrody; 46. Język grupy społecznej; 47. Grecki bóg miłości; 48. Część słowa; 49. 
Określa sposób organizacji np. stowarzyszenia; 50. Obstawa; 51. Mała szczotka; 54. Zwycięzca I Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina; 56. Afrykańskie państwo;  60. Gaz szlachetny; 62. Wyrasta z barku; 63. Imię Pugaczowej; 
65. Miasto w Jemenie; 66. Gwarowo: „tylko”

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


