
Nasz samorząd otrzyma do� nansowanie ze środków unijnych na realizację pro-
jektu „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo- rekreacyjnym 
w miejscowości Szklary Górne w Gminie Lubin”.  Inwestycja rozpocznie się 
w tym roku. Jednocześnie gmina otrzymała informacje, że trwająca 
od października ubiegłego roku  budowa boiska wielofunkcyjnego 
wraz z siłownią plenerową w Pieszkowie również doczekała się 
do� nansowania ze środków zewnętrznych. Decyzją Ministra 
Sportu i Turystyki pozytywnie rozpatrzono złożony przez gminę 
Lubin wniosek  o do� nansowanie w ramach programu „Sporto-
wa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
– Edycja 2021”.  Str. 6
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Atrakcyjne tereny rekreacyjno
-sportowe z dofinansowaniami 

PRAWIE 
1,4 MILIONA 
ZŁOTYCH NA 
WSPÓŁPRACĘ 

Głównym celem Rocznego 
Programu Współpracy 
Gminy Lubin z Organizacjami 
Pozarządowymi jest rozwój 
zakresu i form współpracy 
z sektorem pozarządowym 
w ramach realizacji zadań 
priorytetowych gminy Lubin. 
Współpraca ta ma charakter 
zarówno � nansowy, jak 
i poza� nansowy.  Str. 5

NOWOROCZNE 
OGNISKO 
STRAŻACKIE 

Po rocznej przerwie powróciło 
noworoczne spotkanie 
organizowane przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Raszówce. 
Ognisko organizowane jest od 
2014 roku  i staje się powoli 
tradycją – wzięło w nim udział 
ponad 250 osób.  Str.8-9

PLAN PRACY 
RADY SENIORÓW 

Miniony rok, mimo pandemii 
był aktywny dla seniorów, 
dlatego przewodnicząca Janina 
Mucha gorąco dziękowała 
członkom Rady Seniorów za 
zaangażowanie. Słowa uznania 
przekazał seniorom także 
Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin.
Członkowie Rady Seniorów  
spotkali się na X posiedzeniu 
Rady Seniorów Gminy Lubin 
II kadencji.  Str. 15
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WRĘCZONO NAGRODY W KONKURSIE 
STRAŻAK ROKU 2020  

Róża Trafidło z OSP Krzeczyn Wielki oraz Jan Pietruszka z OSP w Czerńcu dołączyli do 
grona laureatów konkursów Strażak Roku Gminy Lubin. Jesteśmy jedyną gminą w Powiecie 
Lubińskim, która nagradza w ten sposób wyróżniające się druhny i druhów. Kandydatów do 
tego zaszczytnego tytułu zgłaszają przedstawiciele gminnych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych.   Str. 10
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Według obowiązującej od 4 stycznia br. 
ustawy, wsparcie obejmie blisko 6,8 mln 
gospodarstw domowych, prawie połowę 
wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na 
ten cel rząd przeznaczył 4,7 mld zł. Dodatek 
osłonowy to kluczowy element rządowej 
tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować 
rosnące ceny energii, gazu i żywności. 
Będzie wypłacany przez samorządy, które 
otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Można starać się dodatek osło-
nowy jeśli miesięczne łączne za-
robki oraz osób gospodarujących, 
w przeliczeniu na osobę nie prze-
kraczają: 
 1500 zł w gospodarstwie wielo-
osobowym,
 2100 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym,

W przypadku przekroczenia po-
wyższego kryterium dochodowego 
można otrzymać dodatek, ale 
w niższej wartości zgodnie z zasa-
dą złotówka za złotówkę. Oznacza 
to, że dodatek osłonowy będzie 
przyznawany nawet po przekro-
czeniu kryterium dochodowego, 
a kwota dodatku będzie pomniej-

szana o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłacanych 
dodatków osłonowych będzie wy-
nosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje 
za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 
grudnia 2022 r.Wypłata dodatków 
będzie realizowana w 2022 r. 
w 2 równych ratach, tj. do 31 mar-

ca i do 2 grudnia 2022. W przypad-
ku wniosków złożonych po 31 
stycznia 2022 realizacja wypłaty 
dodatku osłonowego nastąpi jed-
norazowo w terminie nie później-
szym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego:
 gospodarstwa 1 osobowe - 
wsparcie na poziomie 400 zł/
rocznie
 gospodarstwa 2-3 osobowe - 
wsparcie na poziomie 600 zł/
rocznie;
 gospodarstwa 4-5 osobowe - 
wsparcie na poziomie 850 zł/
rocznie;
 gospodarstwa 6 i więcej osobo-
we - wsparcie na poziomie 1 150 
zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrze-
wania jest np. kominek, koza, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy 
na paliwo stałe zasilany węglem 
lub paliwem węglopochodnym, 

przewidziane stawki dodatku są 
wyższe:
 gospodarstwa 1 osobowe - 
wsparcie na poziomie 500 zł/
rocznie;
 gospodarstwa 2-3 osobowe - 
wsparcie na poziomie 750 zł/
rocznie;
 gospodarstwa 4-5 osobowe - 
wsparcie na poziomie 1062,50 
zł/rocznie;
 gospodarstwa 6 i więcej osobo-
we - wsparcie na poziomie 
1437,50 zł/rocznie. 

Wydawca: GMINA LUBIN 
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin
NIP: 692 - 22 - 56 - 461
REGON: 390647541
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
e-mail: sekretariat@ug.lubin.pl
Redaguje zespół. 
Druk: „Polskapresse” 
w Sosnowcu-Milowicach, 
Nakład 5.000 egz. 

PRZYSŁOWIA 
NA LUTY 

Gdy na początku lutego 
słońce świeci, wiosna tak 

szybko nie przyleci.
***

Gdy w Gromnicę (2 lutego) 
z dachu ciecze, zima jeszcze 

się powlecze. 
***

Gdy mróz w lutym ostro 
trzyma, wtedy już niedługo 

zima. 
***

Gdy św. Agata (5 lutego) po 
błocie brodzi, człek 

w Zmartwychwstanie 
(31.03) po lodzie chodzi. 

***
W lutym wody wiele, w lecie 

głodne ciele. 
***

Gdy luty mrozy daje, wróży 
urodzaje. 

***
Lutek bywa różnie zmienny: 

pół zimowy, pół wiosenny.
***

Święty Walenty (14 lutego) 
gdy odmrozi pięty, na 

wyżywienie sprzedaj sprzęty. 
***

Gdy święta Małgorzata (22 
lutego) w szacie białej po 

polu spaceruje, już w marcu 
jej łaskawość gospodarz 

odczuje. 
***

Maciej (24 lutego) zimę 
traci, albo ją bogaci. 

***
Gdy bez wiatrów luty chodzi, 

w kwietniu wicher nie 
zawodzi. 

***
Gdy ciepło w lutym, zimno 

w marcu bywa, długo potrwa 
zima, rzecz to niewątpliwa. 

***
Kiedy kot w lutym w słonku 

się grzeje, musi w marcu 
zajść na przypiecek. 

***
Gromniczna zimę traci albo 

ją bogaci. Gromniczna 
pogodna, jesień będzie 

dorodna. 
***

Gdy w Gromniczną 
 śnieg mocno się trzyma, 
niedługa już będzie zima

AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zajmuje się w gminie Lubin prowadzeniem 
postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz do prowadzeniem 
spraw związanych z wypłatą tego dodatku.  

DODATEK OSŁONOWY
– WNIOSKI SKŁADAMY W GOPS

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE 
DODATKÓW OSŁONOWYCH UDZIELANE SĄ POD NR 
TEL.: 76 817 18 68 WEWN. 25, PRZYJMOWANIE 
WNIOSKÓW PARTER POKÓJ NR 21. INFORMACJE 
W TEJ SPRAWIE ORAZ WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ 
Z INTERNETOWEGO BIULETYNU INFORMACJI 
PUBLICZNEJ GOPS 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie informuje, że 
w związku ze zmianami unijnego  rozporządzenia wykonaw-
czego, teren gminy Lubin oraz miasta został włączony do ob-
szaru objętego ograniczeniami II, tj. strefy różowej, gdzie wy-
stępują ogniska ASF u dzików.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju 
zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:
 obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie)
 obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie)
 obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie)

W obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości prze-
mieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozy-
skanych od świń oraz dzików i ich mięsa. Więcej informacji 
o ograniczeniach, zakazach i nakazach obowiązujących w strefie 
różowej dostępnych jest w treści pisma przesłanego przez Inspek-
cję Weterynaryjną. 

Warto dodać, że Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwier-
dzeniu 124 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń 
w 2021 r. w Polsce.

Różowa 
strefa 
z powodu ASF 

Można ubiegać się o podwyższone 
dofinansowanie tylko wówczas, gdy 
źródło ciepła zasilane węglem lub 
paliwem węglopochodnym zostało 
wpisane najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o której mowa 
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 
1162 i 1243). Szczegółowe 
informacje w jaki sposób wpisać 
źródło ciepła do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności  Budynków dostępne są 
na stronie Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. 
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Gmina przystąpiła 
do Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział TPD w Legnicy nieprzerwanie 
działa od 1945 r. Powstał z potrzeby 
pomocy dzieciom. Dzisiaj pełni ważną rolę, 
uzupełniając działalność państwa 
i samorządu w zakresie opieki społecznej. 
Gmina Lubin została oficjalnym 
wspierającym członkiem tego 
stowarzyszenia.
Na naszym terenie działa sześć kół 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
zrzeszonych w Oddziale Okręgowym 
w Legnicy, z których pięć stanowią 
gminne szkoły podstawowe. 
Podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci są m.in. uczniowie tych placówek. 
Dzieci i młodzież korzystają z różnych 
form wsparcia i pomocy TPD, są nimi 
m.in. paczki żywieniowe dla rodzin, które 
znajdują się w trudnej sytuacji 
finansowej, paczki mikołajkowe dla 
najuboższych dzieci czy konkursy 
z nagrodami. 

Gmina Lubin jako oficjalny członek 
wspierający TPD będzie teraz wpłacać 
składki członkowskie na oddział okręgowy 
w Legnicy, dzięki czemu stowarzyszenie 
będzie mogło zwiększyć formy pomocy 
i ilość przedsięwzięć programowych 
skierowanych do  dzieci. Warto bowiem 
przypomnieć, że organizacja działa również 
na rzecz właściwego zagospodarowania 
czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, 
organizuje wypoczynek letni i zimowy, 
prowadzi pośrednictwo oraz rzecznictwo 
praw dzieci i młodzieży.
Legnicki Oddział TPD ma wielu 
wypróbowanych sponsorów i przyjaciół, 
działa „ponad podziałami” ze wszystkimi 
czynnikami środowiska przyjaznego 
dzieciom – samorządami, Kościołem 
Katolickim, instytucjami oświatowymi 
i kulturalnymi oraz organizacjami 
charytatywnymi. A wszystko po to, by na 
twarzach dzieci zagościł uśmiech.

Chętni sołtysi oraz 
radni i pracownicy  
Urzędu Gminy Lubin  
wizytowali firmę 
EkoPartner, która  
zajmuje się recyklin-
giem odpadów z na-
szego terenu. Przed 
oprowadzeniem po te-
renie instalacji prze-
twarzania odpadów 
uczestnicy spotkania 
zostali zapoznani 
z technologią prze-
twarzania odpadów, 
procesami  recyklingu 
oraz omówiono  
aspekty związane z ja-
kością odpadów i stop-
niem realizacji selek-
tywnej zbiórki odpa-
dów w gminie Lubin. 

Głównym celem 
spotkania była eduka-
cja środowiskowa. 
W trakcie zwiedzania 
zakładu mechaniczno-

-biologicznego prze-
twarzania odpadów 
EkoPartner Recykling 
zostały zaprezentowa-
ne procesy przetwarza-
nia odpadów komunal-
nych selektywnie ze-
branych.

Dawid Ziemiński , 
dyrektor zakładu 

przedstawił możliwo-
ści „wysortu surow-
ców” z odpadów ko-
munalnych oraz spo-
sób w jakim dokonuje 
się rozsort na instala-
cji. 

Główny nacisk został 
położony na przedsta-
wienie pracy kompo-

stowni, której często 
przypisywana jest 
uciążliwość zapacho-
wa.  Uczestnikom udo-
wadniano,  że proces 
odbywa się zgodnie 
z przepisami prawa 
przy zminimalizowanej 
uciążliwości zapacho-
wej. 

Edukacja środowiskowa  

Wśród wydatków 
bieżących 
największą 
pozycję stanowią 
koszty oświaty. 
Ponad połowę 
wydatków 
inwestycyjnych 
pochłonie 
budowa 
i remonty dróg.

Planowane na bieżący rok 
dochody to dokładnie kwota 
109 306 016,00 złotych, wy-
datki to 119 039 267,15 zł. 
Deficyt wynosi więc 
9 733 251,15 zł , ale podob-
nie jak w roku minionym je-
go pokrycie nie będzie wy-
magało zaciągnięcia dodat-
kowego kredytu. Stan zobo-
wiązań na początek roku 
2022  zamknął się kwotą 
33 954 131,20 złotych.

Na planowane dochody 
bieżące największy wpływ 
mają udziały w podatku do-
chodowym od osób fizycz-
nych oraz podatek od nieru-
chomości – stanowią one 

prawie połowę planowanych 
środków. Wśród dochodów 
majątkowych najistotniejsze 
wpływy to dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład - przewidują one wy-
danie ponad 8,5 mln na mo-
dernizację dróg i przebudo-
wę oczyszczalni ścieków 
w Oborze. 

Na inwestycje i zakupy in-
westycyjne samorząd zamie-
rza wydać ponad 26 milio-
nów, co stanowi  prawie 22 
proc. wydatków. Najkosz-
towniejsze z nich to:
 Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 
we wsi Obora – 4 mln
 Drogi powiatowe 
– 4 mln 489 tys.
 Droga gminna wraz z in-
frastrukturą w Krzeczynie 
Wielkim – 2 mln 167  tys.
 Drogi wewnętrzne 
– 6 mln 216 tys. 
 Rozbudowa szkoły w Nie-
mstowie – 750 tys. 
 Budowa przedszkola i  
żłobka w Chróstniku 
150 tys. 
 Budowa świetlicy w Dą-
browie Górnej  710 tys.   
Zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej sta-
nowią w budżecie ponad 13 
mln zł. Prawie 1,3 mln to wy-
datki na fundusze sołeckie.  

Wśród wydatków bieżą-
cych prawie 26 mln prze-
znaczonych zostaje na 
oświatę, a 17 mln na gospo-
darkę komunalną i ochronę 

środowiska. Na działalność 
Ośrodka Kultury Gminy Lu-
bin  przekazane zostanie 2 
mln, na funkcjonowanie 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej 680 tys. 

Budżet uwzględnia także 
liczne dopłaty i ulgi, z któ-
rych bezpośrednio korzysta-

ją mieszkańcy. To głównie fi-
nansowanie usług komunal-
nych. Gdyby gmina zrezyg-
nowała z takich dopłat i ulg, 
z kieszeni mieszkańców uby-
łoby w sumie ponad 16,5 mln 
zł, to przede wszystkim :
 ponad 2 mln 900 tys. zł – 
dopłata do odbioru 
odpadów
 ponad 4 mln – opłata za 
bezpłatny transport zbio-
rowy
 ok. 5 mln 200 tys. zł  – do-
płata do ceny wody i ście-
ków
 ok. 2mln 600 tys. zł – skut-
ki obniżenia podatków lo-
kalnych i zwolnień podat-
kowych

 ponad 1 mln 300 tys. 
– bilety dla uczniów
 ponad 500 tys. – funkcjo-
nowanie żłobka 
Samorząd gminny dopłaci 

także 118 tysięcy do utrzy-
mania cmentarzy oraz 203 
tys. do mieszkań komunal-
nych. 

Kwotą ponad 119 milionów złotych zamykają się planowane wydatki gminy Lubin w roku 2022. 

RADNI UCHWALILI 
BUDŻET GMINY 

BUDŻET UWZGLĘDNIA TAKŻE LICZNE DOPŁATY I ULGI, 
Z KTÓRYCH BEZPOŚREDNIO KORZYSTAJĄ MIESZKAŃCY. TO 
GŁÓWNIE FINANSOWANIE USŁUG KOMUNALNYCH. GDYBY 
GMINA ZREZYGNOWAŁA Z TAKICH DOPŁAT I ULG, Z KIESZENI 
MIESZKAŃCÓW UBYŁOBY W SUMIE PONAD 16,5 MLN ZŁ.



⁴ INFORMACJE URZĘDOWE

Fundusze 
sołeckie 
w gminie 
Lubin

Fundusz sołecki to środki finansowe wyod-
rębnione w budżecie gminy, które są zagwaran-
towane dla sołectw na wykonanie przedsię-
wzięć służących poprawie warunków ich życia. 
W tym roku w gminie Lubin zsumowane fun-
dusze  wszystkich 31 sołectw mają wynieść do-
kładnie 1 287 506,10 zł.

To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego 
sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać 
wykorzystane  fundusze sołeckie. Ustawą o fun-
duszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany 
system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umoż-
liwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć 
na terenie sołectwa. Rząd podkreśla, że dzięki 
ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny 
wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywa-
telskich na terenach wiejskich.

W budżecie gminy Lubin fundusz sołecki sta-
nowi 1,08% planowanych wydatkach. Podział 
pieniędzy na sołectwa jest następujący: 

Lp. Sołectwo Wysokość funduszu 
sołeckiego w roku 2022

1 Buczynka 16 846,00
2 Bukowna 21 023,81
3 Chróstnik 67 384,00
4 Czerniec 39 015,34
5 Dąbrowa Górna 19 676,13
6 Gogołowice 33 489,85
7 Gola 32 950,78
8 Gorzelin 24 932,08
9 Gorzyca 55 659,18
10 Karczowiska 43 866,98
11 Kłopotów 22 843,18
12 Krzeczyn Mały 33 826,77
13 Krzeczyn Wielki 67 384,00
14 Księginice 57 209,02
15 Lisiec 32 007,40
16 Miłoradzice 41 508,54
17 Miłosna 30 794,49
18 Miroszowice 46 225,42
19 Niemstów 67 384,00
20 Obora 67 384,00
21 Osiek 67 384,00
22 Pieszków 47 370,95
23 Raszowa 28 301,28
24 Raszowa Mała 17 654,61
25 Raszówka 67 384,00
26 Siedlce 47 438,34
27 Składowice 40 834,70
28 Szklary Górne 67 384,00
29 Ustronie 19 676,13
30 Wiercień 27 694,82
31 Zimna Woda 34 972,30
Razem 1 287 506,09

Rządowa dopłata do pobytu 
dziecka w żłobku zacznie obo-
wiązywać od 1 kwietnia 2022 
r., jednak rodzice, zarówno ci 
ubiegający się o objęcie dziecka 
opieką w instytucji opieki, jak 
i ci, których dzieci już chodzą 
do żłobka czy klubu dziecięce-
go, już teraz powinni dopełnić 
kilku formalności. Dofinanso-
wanie wyniesie do 400 zł mie-
sięcznie, nie więcej jednak niż 
wysokość opłaty ponoszonej 
przez rodzica za pobyt dziecka. 

Dofinansowanie do pobytu 
dziecka w instytucji opieki dla 
dzieci do lat 3 – żłobku, klubie 
dziecięcym czy u dziennego 
opiekuna – wprowadza ustawa 
o rodzinnym kapitale opiekuń-
czym. ZUS będzie przyjmował 
wnioski od 1 kwietnia 2022 ro-

ku, ale pieniądze wypłaci z wy-
równaniem od stycznia.

„Żłobkowe” otrzymają:
 dzieci pierwsze i jedyne w ro-
dzinie;
 dzieci pierwsze z rodzin, 
w których kolejne dziecko 
jest objęte rodzinnym kapi-
tałem opiekuńczym;
 dzieci w wieku przed ukoń-
czeniem 12. miesiąca życia 
i po ukończeniu 36. miesią-
ca życia.
Dofinansowanie przysługi-

wać będzie w wysokości 400 zł 
miesięcznie, nie więcej jednak 
niż wysokość opłaty ponoszo-
nej przez rodzica za pobyt dzie-
cka. Przez opłatę za pobyt dzie-
cka w żłobku, klubie dziecię-
cym lub u dziennego opiekuna 
rozumie się miesięczny koszt 

ponoszony przez rodzica za po-
byt dziecka w tych instytucjach 
z uwzględnieniem przyznanych 
zniżek. Do opłaty nie wlicza się 
kosztów wyżywienia. Jeśli więc 
opłata rodzica wynosi na przy-
kład 300 zł miesięcznie, to dofi-
nansowanie również będzie 
wynosić 300 zł miesięcznie.

- Dofinansowanie do pobytu 
dziecka będzie przez nas pła-
cone bezpośrednio placówce 
zajmującej się dzieckiem a nie 
na konto rodzica – wyjaśnia 
Iwona Kowalska-Matis regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku.

Podmiot prowadzący instytu-
cję opieki, który otrzyma dofi-
nansowanie będzie zobowiąza-
ny do obniżenia opłaty rodziców 
za pobyt dziecka w instytucji.

Choć ta forma wsparcia 
będzie obowiązywać od 1 
kwietnia 2022 r., to rodzice 
– zarówno ci ubiegający się 
o objęcie dziecka opieką 
w instytucji opieki, jak i ci, 
których dzieci już chodzą do 
żłobka czy klubu dziecięce-
go, już teraz powinni dopeł-
nić kilku formalności. Pod-
mioty prowadzące instytucje 
opieki dla dzieci do lat 3 bę-
dą zobowiązane co miesiąc 
do przekazywania do syste-
mu Rejestr Żłobków infor-
macji o dzieciach uczęszcza-
jących do instytucji opieki 
oraz ich rodzicach. Dane te 
są potrzebne do przyznania 
dofinansowania przez ZUS. 
Nie będą one jednak pub-
licznie ujawniane.

Wnioski w sprawie „żłobkowego”
- rodzice już powinni dopełnić formalności 

Rada Gminy Lubin 
podjęła decyzje 
o stawkach 
podatku rolnego 
i podatku od 
nieruchomości 
na bieżący rok. 
W przypadku 
podatku rolnego 
jego wysokość 
jest uzależniona 
od komunikatu 
Prezesa 
Głównego Urzędu 
Statystycznego, 
z kolei kwestie 
podatku od 
nieruchomości 
reguluje 
obwieszczenie 
Ministra Finansów.

Podstawą do obliczania po-
datku rolnego jest średnia ce-
na skupu żyta za okres 11 
kwartałów poprzedzających  
kwartał  przed nowym rokiem 
podatkowym. Prezes GUS 
ogłosił w październiku, ze ta 
stawka wynosi 61,48 zł za de-
cytonę, w ubiegłym roku było 
to 58,55 zł za 1 dt.

 Rady Gmin są jednak 
uprawnione do obniżania tych 
cen skupu, które są podstawą 
do wyliczenia podatku. Na 
wniosek wójta zdecydowano 
więc, że w gminie Lubin ta 
podstawa będzie wynosić 

47,00 zł. W praktyce oznacza 
to, że trzeci rok z rzędu wyso-
kość podstawy obliczania po-
datku jest na tym samym po-
ziomie. Biorąc pod uwagę in-
flację, podatek rolny stanowi 
dla rolników mniejsze obcią-
żenie finansowe.

Radni podjęli także decyzję 
w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieru-
chomości. Minister Finansów 
zwaloryzował w obwieszcze-
niu maksymalne stawki podat-
ków i opłat lokalnych, zgodnie 
ze wskaźnikiem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, który 
w pierwszym półroczu 2021 
w stosunku do I półroczna 
2020 wyniósł 103,6, co ozna-
cza wzrost cen o 3,6 proc. 

Zgodnie z obwieszeniem 

ministra, w tym roku stawki 
podatku od gruntów związa-
nych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej na terenie 
gminy wzrosną do 1,03 zł od 
m2 powierzchni oraz do 5,17 
zł od 1 ha za grunty pod woda-
mi powierzchniowymi stojący-
mi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych.

W przypadku gruntów po-
zostałych, czyli głównie tych 
na których znajdują się budyn-
ki mieszkalne, w tym gruntów 
zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego, zastoso-
wano stawkę 0,47 zł od m2 po-
wierzchni. Oznacza to utrzy-
manie wysokości podatku na 
zeszłorocznym poziomie. 

STAWKI PODATKU ROLNEGO 
I OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2022

Przypomnieć należy również, iż zgodnie z uchwałą rady Gminy Lubin 
z 2015 roku, zwolnione z podatku od nieruchomości są  budynki 
mieszkalne, budynki pozostałe  oraz budynki zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej z zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym. Kwota  tej ulgi, tylko  w 2020 roku, osiągnęła poziom ponad 
1 miliona 367 tysięcy złotych.  W ciągu dziewięciu miesięcy minionego 
roku, w kieszeniach mieszkańców gminy Lubin, pozostało z tego tytułu 
ponad 1 milion 115 tysięcy złotych.  



⁵INFORMACJE URZĘDOWE

Wnioski 
w sprawie 500+ 
tylko do ZUS-u
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubinie 
informuje, że zgodnie 
z ustawą z dnia 17 września 
2021 r. o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1981) od 1 stycznia 2022 r.  obsługą rządowego 
Programu „Rodzina 500 +” zajmuje się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.
Wobec tego wszystkie wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego  należy składać 
teraz wyłącznie w formie elektronicznej do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lubinie informuje, że będzie kontynuował 
wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych 
przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu 
świadczeniowego tj. do dnia 31 maja 2022 r. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
5 027 zł na zakup nowości wydawniczych w ra-
mach Programu Wieloletniego „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet. 
1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, ze środ-
ków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Celem programu jest poprawa stanu czytelni-
ctwa w Polsce oraz wzmocnienie aktywności czy-
telniczej w bibliotekach publicznych, poprzez sta-
ły dopływ nowości wydawniczych do bibliotek.

Nazwa zadania: Dofinansowanie dla bibliotek 
publicznych na zakup nowości wydawniczych 
oraz usługi zdalnego dostępu do książek w for-
mach e-booków i/lub audiobooków i/lub syn-
chrobooków – Priorytet1 Kierunek Interwencji 
1.1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Biblioteka 
Narodowa. Dofinansowano ze środków finanso-
wych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowanie w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Współpraca gminy Lu-
bin z organizacjami poza-
rządowymi ma charakter 
zarówno finansowy, jak 
i pozafinansowy. 

Współpraca pozafinan-
sowa ma formę m.in. wza-
jemnego informowania 
się o planowanych kierun-
kach działalności, konsul-

towania z organizacjami 
pozarządowymi, odpo-
wiednio do zakresu ich 
działania, projektów ak-
tów normatywnych 
w dziedzinach dotyczą-
cych ich działalności sta-
tutowej, czy też wspiera-
nia organizacji pozarzą-
dowych, starających się 

o środki z innych źródeł 
niż budżet gminy Lubin. 

Współpraca finansowa 
obejmuje zlecanie organi-
zacjom pozarządowym rea-
lizacji zadań publicznych 
na zasadach określonych 
w ustawie.  Podstawowym 
trybem przekazywania 
środków finansowych or-

ganizacjom pozarządowym 
jest otwarty konkurs ofert 
lub inny tryb przewidziany 
w ustawie, bądź odrębnych 
przepisach wraz z udziele-
niem dotacji na finansowa-
nie ich realizacji.

 Finansowanie zadań 
przewidzianych w progra-
mie, odbywać się będzie 
w ramach budżetów: gminy 
Lubin i jednostek podle-
głych, dotyczących roku 
obowiązywania Programu 
oraz ze źródeł pozabudże-
towych pozyskanych przez 
gminę oraz te jednostki. 
Planowana kwota na reali-
zację wszystkich zadań 
przewidzianych progra-
mem do realizacji w roku 
2022 wynosi około 1 391 
500 zł. 

PRAWIE 1,4 MILIONA ZŁOTYCH 
NA WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Głównym 
celem Rocznego 
Programu 
Współpracy 
Gminy Lubin 
z Organizacjami 
Pozarządowymi 
jest rozwój 
zakresu i form 
współpracy 
z sektorem 
pozarządowym 
w ramach 
realizacji zadań 
priorytetowych 
gminy Lubin 
wynikających 
z przepisów 
prawa, na rzecz 
społeczności 
lokalnej oraz 
budowanie 
partnerstwa 
we współpracy 
między 
samorządem 
a organizacjami 
pozarządowymi.

PROGRAM PRZEWIDUJE FINANSOWANIE M.IN. NA:
  Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego – 160 000,00 zł;
  Upowszechnianie edukacyjnej opieki wychowawczej – 180 000,00 zł;
  Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 35 000,00 zł;
  Upowszechnianie kultury fizycznej – 550 000,00 zł;
  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – 14 500,00 zł;
  Ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia – 10 000,00 zł;
  Pomoc społeczną oraz profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym – 42 000,00 zł;
  Pozostałe – 400 000,00 zł.

W PROGRAMIE OKREŚLONO 
PRIORYTETOWE ZADANIA 
PUBLICZNE W SFERZE 
POŻYTKU PUBLICZNEGO, 
SĄ TO:
  Ochrona, profilaktyka i promocja 

zdrowia
  Integracja, aktywizacja oraz 

edukowanie osób starszych
  Działania mające na celu 

propagowanie działalności 
organizacji pozarządowych
  Upowszechnianie kultury 

i dziedzictwa narodowego
  Upowszechnianie turystyki 

i krajoznawstwa
  Upowszechnianie edukacyjnej opieki 

wychowawczej dzieci i młodzieży
  Działania wspomagające rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 
  Upowszechnianie kultury fizycznej 
  Działania na rzecz rozwoju 

kontaktów i współpracy między 
społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi również innych 
państw 
  Poprawianie poziomu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
i porządku publicznego na terenie 
gminy
  Pomocy społecznej oraz profilaktyki 

i przeciwdziałaniu patologiom 
społecznym
  Ekologii i ochrony zwierząt oraz 

dziedzictwa przyrodniczego
  Wspieranie działalności 

wspomagającej technicznie, 
szkoleniowo i informacyjnie 
organizacje pozarządowe realizujące 
zadania publiczne 



⁶ INWESTYCJE

Nowa chłodziarka 
laboratoryjna dla 
przychodni w Raszówce

Gmina Lubin zakupiła 
chłodziarkę laboratoryj-
ną absorpcyjną na wypo-
sażenie Ośrodka Zdrowia 
w Raszówce. To kolejna 
w ostatnim czasie inwe-
stycja podnosząca po-
ziom zabezpieczenia me-
dycznego mieszkańców.

Przypomnijmy, że w li-
stopadzie do Raszówki tra-
fił nowoczesny elektrokar-
diograf, który pozwala na  
szybką diagnostykę kar-
diologiczną. W styczniu 
medykom z Raszówki 
przekazano kolejny 
sprzęt. W związku 
z trwającą pandemią 
oraz koniecznością 
dokonywania zwięk-
szonej ilości szcze-
pień, w tym przeciw 
COVID, konieczne 
stało się kupienie profe-
sjonalnej chłodziarki do 

przechowywania szczepio-
nek. Gmina Lubin zakupiła 
chłodziarkę laboratoryjną 
absorpcyjną Dometic DS 
301H, która pozwala na 
przechowywanie prepara-
tów w odpowiedniej tem-
peraturze. Zakup został 
w całości sfinansowany ze 
środków samorządu i wraz 
z kosztami dostawy wy-
niósł 3 811,95 zł. 

Nasz samorząd otrzyma 
dofinansowanie ze środ-
ków unijnych na realizację 
projektu „Przebudowa 
boiska wielofunkcyjnego 
na terenie sportowo- rekre-
acyjnym w miejscowości 
Szklary Górne w Gminie 
Lubin”. 

Zadanie zrealizowane bę-
dzie w  tym roku,  na dostęp-
nym dla wszystkich terenie 
sportowo-rekreacyjnym, 
zlokalizowanym w central-
nej części miejscowości. 
W ramach zaplanowanych 
prac powstanie boisko wie-

lofunkcyjne. Prace przewi-
dują demontaż istniejącego  
wyposażenia, wykonanie na-
wierzchni poliuretanowej 
dwuwarstwowej, na której 
wyznaczone zostaną boiska 
m.in. do gry w siatkówkę, 
piłkę ręczną i tenis ziemny.

Powstanie również opas-
ka z kostki betonowej wokół 
płyty boiska, montowana 
będzie mała architektura 
czyli ławki i kosze na śmieci. 
Uzupełnieniem funkcjonal-
nym będzie ogrodzenie boi-
ska od strony wschodniej 
i zachodniej piłkochwytem 

o wysokości 4 m, natomiast 
wzdłuż dłuższych boków 
boiska projektuje się ogro-
dzenie o wysokości 2,4  m 
z siatki stalowej, wraz z trze-
ma furtkami wejściowymi. 

Będą tam też wymagane 
elementy wyposażenia boi-
ska, tj. stojaki do koszyków-

ki, słupki do siatkówki i teni-
sa ziemnego, bramki do pił-
ki ręcznej.  Powierzchnia te-
renu boiska wielofunkcyjne-
go to  441 m2 (30x14,7). 
Dokumentację projektową 
tej inwestycji wykonano 
w ubiegłym roku. 

Unijne dofinansowanie 
przyznano gminie w celu 
„wzmocnienie kapitału spo-
łecznego mieszkańców Gmi-
ny Lubin poprzez ich akty-
wizację w dziedzinie sportu 
i rekreacji, z wykorzysta-
niem zmodernizowanego 
obiektu sportowo - rekrea-
cyjnego w miejscowości 
Szklary Górne.” 

Atrakcyjny teren rekreacyjno-sportowy 
dla mieszkańców Szklar Górnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata  2014-2020

Całkowita wartość operacji wynosi  310 222,22 zł w tym:
dofinansowanie z Unii Europejskiej 197 394,00 zł

udział własny gminy 112 828,22 zł

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki pozytywnie 
rozpatrzono złożony przez gminę Lubin wniosek  
o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska 
– Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 
Edycja 2021”.

W ramach tej inwestycji 
w Pieszkowie powstaje wie-
lofunkcyjne boisko a w nim: 
 boisko do piłki ręcznej 
z kompletem bramek

 boisko do siatkówki z ze-
stawem niezbędnych słup-
ków
   boisko do koszykówki 
z kompletem koszy

   kort do tenisa ze słupkami
Do tej pory wykonano już 

część prac budowlanych, 
w najbliższych tygodniach 
kładziona będzie nawierzch-

nia poliuretanowa
Na terenie obiektu sporto-

wego będzie także siłownia 
plenerowa z licznymi urzą-
dzeniami m.in. orbitrek, 
wioślarz, wahadło. Całość 
zostaje ogrodzona wraz 
z montażem piłko chwytów. 
Powstają też chodniki oraz 
elementy małej architektury 
czyli ławki i kosze na śmieci. 

- Powstanie nowa, ogólno-
dostępna, bezpłatna strefa 

sportowa i rekreacyjna o wa-
lorach użytkowych dla szero-
kiego grona społeczności lo-
kalnej. Podobne obiekty są 
już w wielu miejscowościach 
naszej gminy. Cieszę się, że 
udało nam się uzyskać rzą-
dowe dofinansowanie na ten 
cel, bo dla nas liczy się każda 
złotówka – mówi Tadeusz 
Kielan, wójt gminy Lubin.   

Zakończenie inwestycji 
pn. „Budowa boiska wielo-

funkcyjnego wraz z siłownią 
plenerową w miejscowości 
Pieszków”  planowane jest 
na marzec. Łączna wartość 
zadania wynosi 463 460,89 
zł z czego: 
 33% tj. 152 900,00 zł jest 
dotacją z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej

 67% tj. 310 560,89 zł sta-
nowi wkład własny Gminy 
Lubin 

Trwająca od października ubiegłego roku  budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
z siłownią plenerową w Pieszkowie doczekała się dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

INWESTYCJA W PIESZKOWIE 
WSPARTA DOTACJĄ MINISTERSTWA 
SPORTU I TURYSTYKI



⁷OCHRONA ZABYTKÓW

W ubiegłym roku  na re-
monty zabytkowych kościo-
łów przeznaczono 300 tysię-
cy złotych, dzięki czemu 
udało się sfinalizować plano-
wane działania budowlane 
i konserwatorskie. Poniżej 
publikujemy szczegółowe ze-
stawienie prac i wydatków 
w poszczególnych parafiach.   

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
W ZIMNEJ WODZIE

Wykonanie robót budow-
lanych i prac konserwator-
skich przy zabytku, polega-
jących na wzmocnieniu kon-
strukcji więźby dachowej, re-
moncie pokrycia dachu, wy-
konaniu izolacji przeciwwil-
gociowej fundamentów i re-
nowacji fasad w kościele pw. 
Trójcy Świętej w Zimnej Wo-
dzie – etap VIII – kontynua-
cja z lat ubiegłych. 

Całkowita wartość realiza-
cji zadania w roku 2021 wy-
niosła 105 000,01 zł, zadanie 
finansowane było z następu-
jących źródeł:
 - dotacja z gminy Lubin: 
55 000,00 zł 
 - środki własne Beneficjen-
ta: 10 000,01
 - Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go: 40 000,00 zł 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
PW. NIEPOKALANEGO SERCA 
NMP W RASZÓWCE

Prace konserwatorskie 
zabytkowej ambony w koś-
ciele pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP w Raszowej - 
etap III (ostatni). W tym ro-

ku zakres prac obejmował 
renowację elementów am-
bony min. podłogi kosza 
ambony, schodów oraz wy-
konanie nowej balustrady, 
a także złocenie detali sny-
cerskich. 

Całkowita wartość realiza-
cji zadania w roku 2021 wy-
niosła 40 405,00 zł, zadanie 
finansowane było z następu-
jących źródeł:
 - dotacja z gminy Lubin: 
25 000,00 zł 
 - środki własne beneficjen-
ta: 1 405,00 zł 
 - inne źródła: 14 000,00 zł 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA 
I PAWŁA W SZKLARACH 
GÓRNYCH

Wykonanie robót budow-
lanych i prac konserwator-
skich przy zabytku, polega-
jących na remoncie i przebu-
dowie dachu wieży kościoła 
pw. św. Antoniego w Oborze 
- etap II. Etap drugi obejmo-
wał wykonanie pokrycia da-
chu wierzy w technologii 
łupka kamiennego oraz 
gzymsy z blachy tytanowo – 
cynkowej. 

Całkowita wartość realiza-
cji zadania w 2021 r. wynio-
sła 261 250,48 zł, zadanie fi-
nansowane było z następują-
cych źródeł:
 - dotacja z gminy Lubin: 
90 000,00 zł
 - środki własne beneficjen-
ta: 41 250,48 zł
 - Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go: 130 000,00 zł 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
PW. ŚW. TRÓJCY 
W MIŁORADZICACH 

Remont wieży kościoła fi-
lialnego pw. Św. Antoniego 
w Niemstowie - etap II. Etap 
II obejmował wymianę ele-
mentów konstrukcyjnych 
wieży kościoła min. belki 
stropowej, podwalin, murłat 
i krokwi. Wzmocnienie 
drewnianych belek stropo-
wych. Wymianę pokrycia 
dachu wieży.

Całkowita wartość realiza-
cji zadania w roku 2021 wy-
niosła 36 221,04 zł, zadanie 
finansowane było z następu-
jących źródeł:
 - dotacja z gminy Lubin: 
30 000,00 zł 
 - środki własne beneficjen-
ta: 6 221,04 zł 

PARAFIA PRAWOSŁAWNA 
PW. ZAŚNIĘCIA PRZENAJ-
ŚWIĘTSZEJ BOGARODZICY 
W ZIMNEJ WODZIE

Roboty remontowe za-
bytkowego ogrodzenia 
i zabezpieczające kon-
strukcję murów wokół 
cmentarza i budynku cer-
kwi Parafii Prawosławnej 
pw. Zaśnięcia Przenaj-
świętszej Bogarodzicy 
w Zimnej Wodzie - etap I. 
Prace polegały na wykona-
niu prac ziemnych wzdłuż 
muru ceglanego polegają-
cych na odkopaniu muru, 
odciążenia za pomocą no-
wej ściany oporowej z żel-
betu oraz wykonania no-
wego muru ceglanego 
w miejscu jego zawalenia.

Część muru od strony 
południowej uległa znisz-
czeniu w wyniku naporu 
ziemi znajdującej się po-
wyżej terenu posadowie-
nia muru. Napór mas 
ziemnych powodował de-
strukcję muru i jego nie-
stabilność konstrukcyjną 
przez co uległ zniszczeniu 
i nastąpiło zdarzenie „za-
walenia się ścian kamien-
nych”. 

Całkowita wartość reali-
zacji zadania w roku 2021 
wyniosła 89 487,23 zł, za-

danie finansowane jest z na-
stępujących źródeł:
 - dotacja z gminy Lubin: 
30 000,00 zł
 - środki własne beneficjen-
ta: 5 419,29
 - Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go: 54 067,94 zł 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO W BRUNOWIE 

Prace konserwatorskie 
przy kolumnach pod chórem 
w kościele filialnym pw. Św. 
Józefa Robotnika w Gorzycy 
– etap I. Całkowita wartość 
realizacji zadania w roku 
2021 wyniosła 22 005,42 zł, 
zadanie finansowane było 
z następujących źródeł:
 - dotacja z gminy Lubin: 
20 000,00 zł
 - środki własne beneficjen-
ta: 2 005,42 zł 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
PW. ŚW. TRÓJCY 
W MIŁORADZICACH 

Remont wieży kościelnej 
z nowym zadaszeniem koś-
cioła filialnego pw. Św. Kata-
rzyny w Gogołowicach 
- etap III. 

Remont wieży kościelnej 
z nowym zadaszeniem koś-
cioła filialnego pw. Św. Kata-
rzyny w Gogołowicach 
- etap III

Całkowita wartość realiza-
cji zadania w roku 2021 wy-
niosła 62 500,00 zł, zadanie 
finansowane było z następu-
jących źródeł:
 - dotacja z gminy Lubin: 
50 000,00 zł 
 - środki własne beneficjen-
ta: 12 500,00 zł

Remonty zabytkowych kościołów w ramach gminnych dotacji 

NASZE ZABYTKOWE KOŚCIOŁY 
PIĘKNIEJĄ Z ROKU NA ROK

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl
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Ponad cztery tysiące osób 
wzięło udział w Orszaku 
Trz ech Króli, który przeszedł 
ulicami Lubina, z okazji 
Święta Objawienia Pańskie-
go. Orszak z roku na rok zy-
skuje na popularności. Tym 
razem z powodu zagrożenia 
epidemiologicznego wspólne 
kolędowanie odbyło się na 
placu przed halą RCS.

Wierni wyruszyli z lubiń-
skiego rynku. Kilka tysięcy 

mieszkańców miasta i gmi-
ny Lubin uświetniło swoją 
obecnością to katolickie 
święto. Święto Trzech Króli 
to jedno z największych ja-
sełek na świecie i symbolicz-
ne zakończenie świąt Boże-
go narodzenia. W Polsce 
Orszaki organizowane są od 
20 lat.

- Z całą rodziną przycho-
dzimy na Orszak od samego 
początku, czyli od dziewię-

ciu lat, z jedną jedyną prze-
rwą rok temu. Jest to wspa-
niały moment żeby pokazać 
jak ważna jest dla nas trady-
cja i wiara w Boga. Jak widać 
z roku na rok jest nas coraz 
więcej i to raduje serce każ-
dego chrześcijanina. Brako-
wało nam takiego wspólne-
go radowania się miłością 
do Boga- mówi uczestnik 
Orszaku.

Wiernych przywitały 

Największy Orszak Trzech Króli w Diecezji Legnickiej

- Królu złoty, w imieniu wójta gminy Lubin Tadeusza Kielana, w imieniu radnych oraz całej społeczności 
gminy Lubin składam ci ten podarek i proszę o wiele łask dla wszystkich wiernych oraz wiele zdrowia- 
mówiła Barbara Tórz z Urzędu Gminy Lubin.

- Myślę, że to co dzisiaj się zadzia-
ło to nasz wielki sukces jako społecz-
ności i strażaków. Spotykamy się tu-
taj po raz siódmy. W tamtym roku 
nie mogliśmy zorganizować ogniska 
przez pandemię i myśleliśmy, że 
przez tą przerwę ludzie o nas trochę 
zapomną - mówi Damian Dobrowol-
ski, prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Raszówce. - Spotykałem się 
z opiniami, że uczestnicy tęsknili za 
tym ogniskiem więc jest nam bardzo 
miło, że mogliśmy przeprowadzić 
kolejną edycję.

Ponad 250 osób spędziło Nowy 
Rok ze strażakami z Raszówki. Or-
ganizatorzy uraczyli gości pysznym 
chlebem ze smalcem, bigosem i tra-
dycyjnym grzanym winem.  Bardzo 
dużą frekwencję zapewnili miesz-
kańcy wsi, ale pojawili się również 
goście. 

Tak jak co roku, tak i tym razem 
strażacy zrobili pokaz fajerwerków, 
na który zawsze ze zniecierpliwie-
niem czekają najmłodsi. Dla dzieci 
niemałą zabawą była również możli-
wość wejścia do wozu strażackiego 
i posłuchanie o pracy strażaków. Po-
jawiło się kilka osób, które pierwszy 
raz uczestniczyły w festynie. 

-Jesteśmy z synem tutaj pierwszy 
raz. Chociaż mieszkamy w Raszów-
ce około 100 m od remizy, nigdy nie 
mieliśmy okazji przyjść na ognisko. 
Zawsze z balkonu oglądaliśmy po-
kaz fajerwerków, ale tym razem po-
stanowiliśmy uczestniczyć w nim 
w całości. Wcześniej myślałam, że 
jest to ognisko bardziej dla samych 
strażaków i ich rodzin, ale okazało 
się, że każdy tutaj jest ciepło witany. 
W przyszłym roku na pewno kolejny 
raz weźmiemy udział w tak ciekawej 
inicjatywie- mówiła Bogusława 
Smaga z Raszówki.

Po pokazie fajerwerków miesz-
kańcy mogli przy ognisku upiec so-
bie kiełbaskę i słuchać muzyki. 

Po rocznej przerwie powróciło noworoczne spotkanie organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Raszówce.

NOWOROCZNE 
OGNISKO 
STRAŻACKIE 
ZAPŁONĘŁO 
W RASZÓWCE
Ognisko organizowane jest od 2014 roku  i staje się powoli tradycją 
– wzięło w nim udział ponad 250 osób. 



⁹W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

Noworoczny 
koncert 
on-line

Mieszkańcy gminy Lubin tradycyj-
nie, od wielu lat spotykali się na stycz-
niowym kolędowaniu. Z powodu pan-
demii drugi rok z rzędu koncerty no-
woroczne się nie odbywają, jednak 
tym razem wspólne kolędowanie na-
dal jest możliwe!

Ośrodek Kultury Gminy Lubin od-
wiedził w tym roku z kamerą zespoły, 
z którymi na co dzień współpracuje 
i zarejestrował specjalnie przygotowa-
ne świąteczne występy.  Mamy więc 
wyjątkową okazję do posłuchania ko-
lęd w nowych interpretacjach na ka-
nale gminy Lubin na Youtube.

ciu lat, z jedną jedyną prze-
rwą rok temu. Jest to wspa-
niały moment żeby pokazać 
jak ważna jest dla nas trady-
cja i wiara w Boga. Jak widać 
z roku na rok jest nas coraz 
więcej i to raduje serce każ-
dego chrześcijanina. Brako-
wało nam takiego wspólne-
go radowania się miłością 
do Boga- mówi uczestnik 
Orszaku.

Wiernych przywitały 

anioły, które rozdawały 
śpiewniki i korony. Każdy 
mógł się poczuć jak król ma-
jąc ją na głowie. Kolędujący 
musieli przetrwać też natar-
cie diabełków, które krzy-
cząc „Wolności, wolności 
nam trzeba” próbowały 
przekrzyczeć śpiewających 
kolędy.

- Pierwszy raz przyjechali-
śmy do Lubina na Orszak, 
bo niestety w Legnicy w tym 

roku nie był organizowany. 
Bardzo nam się tutaj podo-
ba. Atmosfera, którą stwo-
rzyli ludzie i organizatorzy 
jest przecudowna – mówi 
mieszkanka Legnicy.

W korowodzie były trzy 
orszaki: czerwony, zielony 
i niebieski, symbolizujące 
trzy kontynenty: Europę, 
Azję i Afrykę. Trzej dowo-
dzący im królowie złożyli 
pokłon przed Świętą Rodzi-
ną i tradycyjne dary. 

- Królu złoty, w imieniu 
wójta gminy Lubin Tadeu-
sza Kielana, w imieniu rad-
nych oraz całej społeczności 
gminy Lubin składam ci ten 
podarek i proszę o wiele łask 
dla wszystkich wiernych 
oraz wiele zdrowia- mówiła 
Barbara Tórz z Urzędu Gmi-
ny Lubin.

Także przedstawiciele 
miasta Lubina i Powiatu Lu-
bińskiego złożyli symbolicz-
ne prezenty. 

Największy Orszak Trzech Króli w Diecezji Legnickiej

„Człowiek jest wielki (…) 
przez to czym dzieli się z in-
nymi” - to słowa, które  za-
chęcają do podejmowania 
wielu różnych działań 
związanych z pomocą po-
trzebującym.

Przedszkole w Raszówce,  
jego oddział zamiejscowy 
w Lubinie oraz OSP Raszów-
ka,  już po raz kolejny włą-
czyły się do  akcji charyta-
tywnej Szlachetna Paczka.

 Dzięki ofiarności i zaan-
gażowaniu ro-
dziców, dzieci oraz 
pracowników przed-
szkola udało się obdarować  
znajdującą się w trudnej sy-
tuacji materialnej rodzinę 
z trójką dzieci. Przekazane 
prezenty zostały  zapakowa-
ne w kolorowe paczki, które 
ledwo zmieściły się w dwóch 
samochodach. Wśród zgro-
madzonych prezentów zna-
lazły się żywność, kosmety-
ki, środki czystości, a także 
pościel, ubrania oraz zabaw-
ki i słodkości dla dzieci.

- Wszystkie przekazane 
dary zostały przyjęte 
z ogromnym entuzjazmem 
i wzruszeniem, wywołały 
mnóstwo uśmiechów i rado-
ści w obdarowanej rodzinie. 
Dzięki wsparciu i życzliwo-
ści ofiarodawców święta 
w tej rodzinie będą szczęś-

liwsze- mówi Katarzyna Fo-
ryś, dyrektor przedszkola, 
która wraz kadrą bardzo 
dziękują wszystkim, którzy 
okazali serce i włączyli się 
w tę piękną i jakże potrzebną 
akcję.

Po raz drugi w Szlachetną 
Paczkę zaangażowała się 
także Ochotnicza Straż Po-
żarna w Raszówce wraz 
z mieszkańcami wioski. 
Paczki trafiły do rodziny 
z Lubina. 

- Nie ukrywamy, że wspar-
cie przy organizacji tej pacz-
ki otrzymaliśmy również od 
znajomych z innych miejsco-
wości, za co jesteśmy im bar-
dzo wdzięczni. Łącznie spa-

kowano 36 
kartonów, 

a przy organizacji 
wzięło udział 27 osób – 

mówi Monika Siwak z OSP 
Raszowa.

Trzy kluczowe potrzeby 
rodziny, które wsparli stra-
żacy i ich przyjaciele to żyw-
ność trwała, środki czystości 
oraz wyciskarka do owoców 
i warzyw. Dzięki dużemu za-
angażowaniu osób przygo-
towujących prezenty udało 
się także kupić dla tej rodzi-
ny m.in. obuwie dla dzieci, 
odzież zimową oraz drobne 
upominki, o których marzy-
li. W trakcie przygotowywa-
nia paczek, rodzinie którą 
wspierali strażacy  zepsuła 
się kuchenka gazowa i w ra-
mach Szlachetniej Paczki 
udało się także wymienić ją 
na nową. 

SZLACHETNE PACZKI 
PRZYGOTOWANE 
PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
GMINY LUBIN 
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Przedstawiciele gminnych jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej z całego Powiatu Lubińskiego 
podsumowali pięcioletnią dzia-
łalność i wybrali nowe władze. Po 
raz trzeci na czele powiatowych 
struktur OSP stanął Grzegorz 
Obara z Zimnej Wody.

Dobiegła końca kadencja zarzą-
du, który zawiadywał Oddziałem 
Powiatowym Związku OSP w Lubi-
nie w latach  2016-2021. Delegaci 
zjazdu jednogłośnie udzielili mu 
absolutorium i równie jednogłośnie 
powołali zarząd na kolejną pięcio-
letnią kadencję.

Na terenie Powiatu Lubińskiego 
są dwa Oddziały Gminne Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP – w gminach Lubin i  Rudna 
oraz jeden oddział Miejsko-Gmin-
ny ZOSP RP  w Ścinawie. W sumie 
w powiecie jest 18  jednostek OSP 
i wszystkie to typ „S” co oznacza, 
że dysponują samochodami. 
W skład Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego wchodzi 
osiem jednostek: Księginice, Niem-
stów, Zimna Woda, Ścinawa, Ty-

mowa, Rudna, Gwizdanów oraz 
Chobienia.

Do OSP należy 534 druhów (493 
mężczyzn, 41 kobiet), w tym 8 
członków wspierających i 22 człon-
ków honorowych. W powiecie dzia-
łają dwie Kobiece Drużyny Pożarni-
cze – obie są z gminy Lubin i każda 
z nich liczy po 11 pań, to  OSP 
w Zimnej Wodzie i OSP Raszówka. 
Jest także pięć Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych: Tymowa, 
Rudna, Gwizdanów, Niemstów 
i Raszówka.

Rokrocznie w naszym powiecie 
odnotowywanych jest od 850 do 
980 zdarzeń, w których biorą udział 

strażacy ochotnicy.  Z roku na rok 
podnoszą kwalifikacje i poprawia 
się ich baza samochodowo-sprzę-
towa. 

- Z dumą mogę podkreślić, że 
w tym okresie gmina Lubin wyróż-
niła się na tle powiatu zarówno pod 
względem inwestycji jak i docenie-
nia indywidualnych osiągnięć stra-
żaków, bowiem jako jedyny samo-
rząd w powiecie przyznajemy tytuły 
Strażak Roku – mówił obecny na 
posiedzeniu Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin. – Na czele Oddziału 
Powiatowego OSP stanął ponow-
nie druh Grzegorz Obara z gminy 
Lubin, gratuluję !

Pieniądze przekazywane przez 
gminy na rzecz OSP stanowią 
podstawowe źródło ich finanso-
wania. Dodatkowe wsparcie dla 
ochotników, przekazują także: 
Starostwo Powiatowe,  budżet 
państwa, MSWiA, Fundacja Pol-
ska Miedź, WFOŚiGW,  Minister-
stwo Sprawiedliwości, oraz Ko-
menda Główna PSP. Strażacy rok-
rocznie opłacają również składki 
członkowskie.

W zjeździe powiatowym uczest-
niczył Marek Kamiński, komen-
dant wojewódzki PSP we Wrocła-
wiu, który dziękował samorzą-
dowcom za zrozumienie potrzeb i  

wsparcie finansowe strażaków: 
- Systematycznie poprawia się 

stan wyposażenia jednostek OSP, 
ze swojej strony także staram się 
reagować na rosnące potrzeby 
sprzętowe. W czasie pandemii do-
szły nam nowe zagrożenia i obo-
wiązki związane z profilaktyką ko-
ronawirusową, czas pokazuje jed-
nak, że strażacy dobrze sobie z nimi 
radzą.

Oprócz absolutorium i wyboru 
nowych władz, na powiatowym 
zjeździe przyjęto także Uchwałę 
Programową, która określa sposo-
by realizacji celów statutowych 
Związku OSP RP. 

Jesteśmy jedyną 
gminą w Powiecie 
Lubińskim, 
która nagradza 
w ten sposób 
wyróżniające się 
druhny i druhów. 

Kandydatów do tego za-
szczytnego tytułu zgłaszają 
przedstawiciele gminnych 
jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Przypo-
mnijmy, że jest ich dziewięć, 
są bardzo dobrze wyposażo-
ne, wszystkie dysponują sa-
mochodami i zrzeszają w su-
mie 252 osoby.  Warto wie-
dzieć, że trzy nasze jednostki  
są włączone w Krajowy Sy-

stem Ratowniczo Gaśniczy - 
to OSP Niemstów, OSP 
Zimna Woda i OSP Księ-
ginice. 

Specjalna komisja 
konkursowa, składają-
ca się z pięciu osób, 
której przewodniczył 
komendant Państwo-
wej Straży Pożarnej 
w Lubinie, wyłoniła 

spośród zgłoszonych kandy-
datów laureatkę i laureata. 

Uznano, że w roku 2020  
na miano Strażaka Roku za-
sługują Róża Trafidło i Jan 
Pietruszka. Nagrody, na któ-
re oprócz tytułu,  statuetki 
i dyplomu składa się także 
bon finansowy, wręczał Ta-
deusz Kielan- wójt gminy 
Lubin oraz Bogdan Ćwikliń-
ski – dowódca Jednostki Ra-

towniczo Gaśni-
czej PSP Lubin. 

Róża Trafidło  do OSP 
Krzeczyn Wielki wstąpiła 
w 2014 roku. Była jedną 
z pierwszych kobiet w szere-
gach swojej jednostki. 
W uzasadnieniu wniosku na-
pisano:

„Bardzo pomocna, ciepła 
i sympatyczna osoba. Cha-
rakteryzuje ją ogromne za-
angażowanie w codzienne 
funkcjonowanie jednostki 
a także wykazuje się dużym 
wsparciem podczas organi-
zacji różnych pokazów 
i szkoleń etc. Bierze udział 

w zbiórkach na rzecz osób 
chorych, nie stroni także od 
prozaicznych porządkowych 
prac na terenie remizy.”

Jan Pietruszka z OSP 

w Czerńcu związany jest 
od 51 lat. W 2007 roku 

objął funkcje prezesa 
zarządu, którą piastu-
je do dziś. We wnio-
sku możemy przeczy-
tać: 

„Niezwykle do-
świadczony oraz za-
służony dla związku 
OSP. Jego wiedza 

i szereg lat poświęco-
nych dla „strażackiej 

społeczności” może być 
traktowane jako wzór do 

naśladowania wśród młod-
szych adeptów, dopiero 
wchodzących w struktury ży-
cia OSP. W 2018 roku miał 
duży wpływ na powodzenie 
zakupu nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego. 
Dzięki jego umiejętnemu za-

rządzaniu jednostką, remiza 
przeszła szereg udoskonaleń 
technicznych takich jak m.
in. termomodernizacja sie-
dziby jednostki, położenie 
nowego pokrycia dachowego 
remizy.

Była to już czwarta edy-
cja konkursu Strażak Roku. 
W 2019 ten tytuł przyznano 
Monice Siwak z OSP w Ra-
szówce i Łukaszowi Kurko-
wi z OSP w Ksieginicach, 
w 2018 otrzymała go Nata-
lia Cyrkot z Zimnej Wody i  
Roman Kosacz z OSP 
Szklary Górne,  w 2017 
pierwszą laureatką została 
Irena Dworak z OSP Księ-
ginice oraz pierwszym lau-
reatem Krzysztof Pokój 
z Zimnej Wody. Gratuluje-
my wszystkim! 

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP 

Róża Trafidło  z OSP Krzeczyn Wielki oraz Jan Pietruszka z OSP w Czerńcu dołączyli 
do grona laureatów konkursów Strażak Roku Gminy Lubin. 

WRĘCZONO NAGRODY 
W KONKURSIE STRAŻAK ROKU 2020  

Nagrody, na które 
oprócz tytułu,  
statuetki i dyplomu 
składa się także bon 
finansowy, wręczał 
Tadeusz Kielan- wójt 
gminy Lubin oraz 
Bogdan Ćwikliński – 
dowódca Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej 
PSP Lubin. 



¹¹OSP

Wyedukowana 
młodzież potrafi 
zapobiegać pożarom

Na zaproszenie druha Ryszarda Drozda, prezesa zarządu 
oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP we Wrocławiu, Piotr Noga z Niemstowa  odebrał 
nagrodę i gratulacje za wysokie miejsce w ogólnopolskim 
konkursie.  
W  sali tradycji  Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży 
Pożarnej  we Wrocławiu zorganizowano specjalne spotkanie dla 
laureatów ścisłego finału krajowego Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Region 
zagłębia miedziowego  reprezentowało trzech nastolatków, 
w tym Piotr Noga z Niemstowa. Z rąk prezesa Ryszarda Drozda 
oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg 
Marka Kamińskiego młodzież otrzymała cenne nagrody 
rzeczowe, dyplomy oraz gratulacje. Uczeń klasy ósmej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie  Piotr Noga 
zajął VI miejsce w kraju w grupie szkół podstawowych i klas IV 
– VIII. Gratulujemy!

2,5 tysiąca strażackich 
kalendarzy trafiło 
do mieszkańcom

Gmina Lubin wzorem 
lat ubiegłych sfinansowa-
ła zakup  strażackich ka-
lendarzy. Przedstawiciele 
gminnych jednostek 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej odwiedzali miesz-
kańców, przekazując ka-
lendarze, ale jednocześ-
nie przypominając 
i utrwalając wiedzę o po-
żądanych zachowaniach 
z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej. 

Ochrona przeciwpożaro-
wa to bardzo istotne zagad-
nienie, mające realny 
wpływ na nasze życie 
i zdrowie. Strażacy wyjeż-
dżając na akcję robią 
wszystko by uratować lu-
dzi, ich dobytek przed po-
żarem lub innymi sytuacja-
mi wymagającymi ich in-
terwencji. Bardzo często 
narażają przy tym swoje 
zdrowie i życie, ale bez wa-
hania pełnią swoją służbę. 

- Spotkanie ze strażaka-
mi warto wykorzystać na 
omówienie i poszerzenie 
swojej wiedzy na przykład 
na temat czynności doty-
czących regularnego czysz-
czenia kominów. Okres 
grzewczy to czas, podczas 
którego dochodzi do czę-
stych tragedii spowodowa-
nych pożarami i zatruciami 
jakże niebezpiecznym tlen-
kiem węgla – mówi Tadeusz 

Kielan, wójt gminy Lubin. 
Na kalendarzach trady-

cyjnie znajdują się zdjęcia 
naszych strażaków i foto-
grafie ilustrujące ważne 
wydarzenia, które miały 
miejsce w mijającym roku. 
Są to m.in. fotografie lau-
reatów konkursu „Strażak 
Roku” , obchody święta 
niepodległości w Szklarach 
Górnych, czy też ćwiczenia 
ratowniczo – gaśnicze OSP 
Zimna Woda. 

Nie zabrakło też najważ-
niejszych numerów alarmo-
wych do wielu instytucji, 
czy też informacji o działa-
jącej w gminie Lubin apli-
kacji BLISKO, która powia-
damia o zagrożeniach.

 Zachęcamy także do wy-
korzystania w praktyce in-
formacji  o przekazaniu 1% 
podatku na rzecz wybranej 
jednostki OSP Gminy Lu-
bin.

Ochotnicza Straż Pożarna  z Zimnej 
Wody zainaugurowała cykl 
dziewięciu zebrań sprawozdawczych 
gminnych jednostek OSP.  

OSP ZIMNA WODA 
Ma 51 członków, w tym 5 

honorowych i 11 kobiet. 
W ubiegłym roku jednostka 
brała udział w 72 akcjach ra-
towniczo-gaśniczych, w tym 
gaszono 26 pożarów, likwido-
wano 45 miejscowych zagro-
żeń i jeden raz wyjechano do 
fałszywego alarmu. 

W ubiegłym roku, z powo-
du zagrożenia epidemiolo-
gicznego odwołane były 
wszelkie turnieje i zawody 
sportowo-pożarnicze, straża-
cy brali jednak czynny udział 
w ćwiczeniach organizowa-
nych przez Komendę PSP, 
wspierali gminne akcje pro-
mocji szczepień i przeprowa-
dzili liczne akcje i pogadanki 
prewencyjne. 

- Gratuluję zarządowi jed-
nogłośnego absolutorium 
i jednocześnie dziękuję stra-
żakom za wsparcie  w walce 
z koronawirusem. Na kolejne 
miesiące życzę dużo zdrowia 
i siły, bowiem zamierzenia są 
bardzo ambitne – mówił Ta-
deusz Kielan, wójt gminy Lu-
bin. 

Strażacy z Zimnej Wody 
mogą się cieszyć z rozbudowy 
swojej remizy. W tym roku 
w planach jest m.in. wykona-
nie elewacji, monitoringu 
i alarmu. To będzie także rok 
jubileuszu 75-lecia jednostki 
oraz liczne inicjatywy, w tym 
prewencyjne i społeczno-kul-
turalne.

- Mamy nietypowe okresy 
sprawozdawcze, bowiem do-
piero kilka miesięcy temu 
podsumowywaliśmy rok 
2020 a już kolejne podsumo-
wania, w których działania 
związane z pandemią stano-
wią istotny obszar pracy stra-
żaków – mówił Marek Kamiń-
ski, komendant wojewódzki 
PSP we Wrocławiu. – Gratu-
luję osiągnięć i zapewniam, że 

z życzliwością będziemy pa-
trzyli na możliwości wsparcia 
jednostki w ramach podziału 
pieniędzy z krajowego syste-
mu. W związku ze zmianą 
ustawy o OSP przygotowywa-
ne są także nowe szkolenia, 
które będą uprawniały do za-
wodowej pracy w pożarni-
ctwie.

Nowa ustaw o OSP daje 
także strażakom ochotnikom 
m.in. specjalny dodatek eme-
rytalny, o którym mówił Eryk 
Górski, komendant PSP 
w Lubinie:

- To dodatkowe 200 złotych 
na rękę, które przysługuje 
emerytom za 25 lat działania 
w OSP, pod warunkiem, że 
przynajmniej raz w roku wy-
jeżdżali na akcję. W przypad-
ku kobiet jest to 20 lat z  obo-
wiązkowym jednym wyjaz-
dem.

Zebranie było także okazją 
do podziękowania sołtysom 
za wsparcie, także finansowe 
jednostki w Zimnej Wodzie. 
Gratulacje i symboliczne dy-
plomy odebrała  Aneta Tutko 
sołtys Zimnej Wody, Lucyna 
Kopcza sołtys Liśćca oraz 
Mieczysław Hubka sołtys 
Wiercienia.  

OSP NIEMSTÓW
Rok 2021 ze względu na 

pandemię z jednej strony 
ograniczał możliwości, 
z drugiej dokładał dodatko-
wych obowiązków, co jedno-
znacznie widać w podsumo-
waniu działań. OSP Niem-
stów uczestniczyła w 59 ak-
cjach ratowniczo-gaśni-
czych, w tym w gaszeniu po-
żarów 27 razy, w likwidacji 
miejscowych zagrożeń 29 
razy i były niestety trzy alar-
my fałszywe. Największa 
liczbę akcji odnotował druh 
Michał Mościwski, który wy-
jeżdżał  na 38 akcji.

W Niemstowie prężnie 
działa także młodzieżowa 
drużyna pożarnicza i warto 
tu przypomnieć, że jej repre-
zentant Piotr Noga zdobył 
wysokie szóste miejsce 
w ogólnopolskim konkursie 
wiedzy przeciwpożarowej.

- To bardzo dobry wynik, 
gratuluję i mam nadzieję, że 
dzisiejsi członkowie mło-
dzieżowej drużyny zasilą 
w przyszłości jednostki 
ochotniczych i państwowych 
jednostek. Nieoficjalnie mo-
gę przekazać, że planowane 
jest zwiększenie dofinanso-
wania młodzieżowych dru-
żyn – mówił Marek Kamiń-
ski, komendant wojewódzki 
PSP we Wrocławiu.

- A ja chciałbym zacząć 
kiedyś nasze zebranie sło-
wami ”druhny i druhowie” – 
mówił ze śmiechem Tadeusz 
Kielan, wójt gminy Lubin. 
Wójt jest członkiem OSP 
Niemstów, ale nie tylko w tej 
miejscowości zachęca mło-
dych ludzi i kobiety do wstą-
pienia w szeregi OSP – Gra-
tuluję zarządowi otrzymania 
absolutorium i dziękuje za 
wsparcie gminy w tych trud-
nych pandemicznych cza-
sach. Szczególnie za akcje 
prewencyjne, bowiem ich 
wartość trudno przecenić.

Strażakom oficjalnie dzię-

kował też  Norbert Grabow-
ski przewodniczący Rady 
Gminy, radny Andrzej Olek, 
Wojciech Dziwiński radny 
powiatowy i prezes Przed-
siębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej Gminy Lubin oraz 
sołtys Józef Kostanowicz. 
W posiedzeniu uczestniczył 
także ksiądz proboszcz Jan 
Niczypor. 

Cezary Olbryś, zastępca 
komendanta PSP w Lubinie  
oprócz gratulacji przedsta-
wiał strażakom główne no-
wości z ustawy o OSP.

- To przede wszystkim no-
wy system szkoleń, który 
ułatwi nabór do PSP, to tak-
że możliwość zrobienia kur-
su podstawowego kat. C, to 
również cały nowy system 
świadczeń, z których nowy 
jest dodatek 200 zł do eme-
rytury. Czekamy jeszcze na 
wzory wniosków, jesteśmy 
w stałym kontakcie z gmin-
nymi jednostkami, 
a w związku z tym, że doku-
menty te można składać do 
września, to nie ma żadnych 
obaw o utratę świadczeń – 
mówił Cezary Olbryś. 

W OSP Niemstów z nowe-
go dodatku 200 zł. do eme-
rytury może skorzystać sześ-
ciu lub siedmiu emerytów. 
Będziemy na bieżąco publi-
kować wszystkie niezbędne 
informacje w tej sprawie, 
bowiem pierwszym adresa-
tem wniosków o przyznanie 
świadczenia będzie wójt.

Zebranie sprawozdawcze 
było także okazją do uroczy-
stego złożenia przysięgi  
strażackiej przez Kamila Po-
mykałę i Pawła Polańskiego.

Przyjęto również plan pra-
cy na rok bieżący. Jest tam 

m.in. pozyskanie operacyj-
nego samochodu oraz uży-
wanego, ciężkiego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego. 
Jednostka planuje także po-
zyskanie pomieszczenia, któ-
re mogłoby się stać Izbą Tra-
dycji. Eksponatów jest w jed-
nostce bardzo dużo, bowiem 
OSP Niemstów będzie w tym 
roku świętować 75-lecie.    

OSP Zimna Woda i OSP Niemstów będą w tym roku świętować jubileusze 75-lecia 

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIA 
I PLAN PRACY NA ROK 2022 

Zebranie sprawozdawcze OSP Zimna Woda

Zarząd OSP Niemstów 

Zebranie było także okazją do podziękowania 
sołtysom za wsparcie, także finansowe jednostki 
w Zimnej Wodzie. 
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Międzynarodowy grant 
dla Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie. 
Projekt “Niezapomniani”  
zgłoszony do  Instytutu Studiów 
nad Holokaustem i Prawami 
Człowieka im. Olgi Lengyel 
przez Paulinę Wiśniewską – 
bibliotekarkę Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie - uzyskał akceptację amerykańskiego programu 
mini-grantowego i dotację w wysokości 300 dolarów.

„Instytut nosi imię Olgi Lengyel, ocalałej z Auschwitz i autorki 
książki Five Chimneys: A Woman Survivor’s True Story of 
Auschwitz. Olga, amerykańska imigrantka i filantropka, 
poświęciła się pamięci męczenników i lekcji Holokaustu, aby 
takie okrucieństwa nigdy się nie powtórzyły.”
Grant przekazany szkole, zgodnie z wnioskiem, zostanie 
wykorzystany na częściowe pokrycie kosztów do 
przeprowadzenia  warsztatów antydyskryminacyjnych, lekcji 
mającej na celu poznanie funkcji Auschwitz i jego organizacji, 
wyjazdu do Oświęcimia, studyjne zwiedzanie byłego obozu KL 
Auschwitz z przewodnikiem. Projektem objętych zostanie około 
30 uczniów.

Jeden z najbardziej zna-
nych gminnych promoto-
rów pieszych wędrówek – 
Marian Hawrysz został na-
grodzony Krzyżem 
XXX-lecia Ordynariatu 
Polowego Zarządu Stowa-
rzyszenia Kapelanów Ka-
tyńskich w podziękowaniu 
za pomoc w budowaniu 
kultu tych kapelanów. 

To dowód 
wdzięczności za 
powstanie pierw-
szego memoriału 
kapelanów katyń-
skich w wojewódz-
twie dolnośląskim. 
Marian Hawrysz był 
jednym z czterech lau-
reatów  wyróżnionych 
Krzyżem XXX-lecia 
Ordynariatu polowe-
go za inicjatywę po-
wstania tablicy 
w Sanktuarium MB 
Jutrzenki Nadziei 
w Grodowcu. To tab-
lica, która jest po-

święcona 
kapelanom 

różnych wy-
znań, którzy 

ponieśli mę-
czeńską śmierć 

w zbrodni katyń-
skiej.  

Dokonując po-
święcenia tablicy 
wspominano roz-
ważania Św. Jana 
Pawła II, który 
w 1996 r. św. po-
wiedział do Ro-
dzin Katyńskich: 
„Jesteście świad-

kami śmierci, która nie po-
winna ulec zapomnieniu. 
Tragiczne wydarzenia, które 
miały miejsce na wiosnę 
1940 r. w Katyniu, Charko-
wie i Miednoje, są rozdzia-
łem w martyrologium pol-
skim, który nie może być za-
pomniany. Ta żywa pamięć 
powinna być zachowana ja-
ko przestroga dla przyszłych 
pokoleń”. 

Marian Hawrysz jest bar-
dzo znanym organizatorem 
życia krajoznawczego i tury-
stycznego na terenie Zagłę-
bia Miedziowego. Od 1996 

roku działa w Polskim Towa-
rzystwie Turystyczno-Krajo-
znawczym. W latach 1971-
1995 prowadzi obozy wę-
drowne na terenie polskich 
gór. Organizator kursów or-
ganizatorów turystyki, kon-
kursów „Poznajemy Ojcowi-
znę” i Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno – Krajoznaw-
czego, konkursów fotogra-
ficznych, plastycznych, licz-
nych imprez dla młodzieży 
szkolnej, etapów oddziało-
wych i wojewódzkich, ko-
mandor Rajdów KGHM 
i Rajdów Górników Miedzi 
(od 2001 r.), ognisk papie-
skich (2007 – 2014), zimo-
wych biwaków i wejść na 
Grzybową Górę.

Jest także inicjatorem 
i wykonawcą oznakowania 
szlaków rowerowych i pie-
szych w okolicy Lubina, au-
torem i wykonawcą I szlaku 
pielgrzymkowego św. Jaku-
ba Starszego z Jakubowa do 
Zgorzelca.  

Krzyż zasługi dla Mariana Hawrysza z Gorzycy

Pisaliśmy już o ich osiągnięciach 
i bezinteresownej pomocy, tym razem 
to nagrodzone panie, nie ukrywając 
wzruszenia, opowiadały o tym co 
robią i dlaczego. 

Janina Mucha to wielolet-
nia mieszkanka sołectwa 
Chróstnik. Bezinteresowna, 
skromna i otwarta, zawsze 
służąca pomocą. Od wielu lat 
działa społecznie i angażuje 
się w różne przedsięwzięcia.

- Jestem przewodniczącą 
Rady Seniorów Gminy Lu-
bin, a pracuję społecznie już 
ponad 30 lat. U mnie nie ma 
ważniejszych lub mniej waż-
nych spraw. Praca społeczna 
jest dla kogoś, tego się nie 
stopniuje. Jak zaczęłam się 
udzielać społecznie to pierw-
sze podziękowanie dostałam 
w formie książki z dedykacją 
: „W życiu są dwa szczęścia, 
jedno małe- być szczęśli-
wym. Drugie większ e- 
uszczęśliwiać innych”. Te 
słowa towarzyszą mi do dziś, 
są bodźcem do dalszego 
działania- mówiła Janina 
Mucha.

 Cecylia Szwedo jest wielo-
letnią mieszkanka Osieka. 
Angażuje się w życie swojej 
miejscowości, od wielu lat 
działa na rzecz mieszkańców 

nie tylko Osieka ale całej 
gminy. 

- Dostałam to wyróżnie-
nie za całokształt działalno-
ści i jestem z niego bardzo 
dumna. Wiele spraw i po-
trzeb robimy z Osieczanka-
mi dla gminy i jej mieszkań-
ców.  Jestem seniorką, gdy-
bym nie robiła nic byłabym 
tym bardzo mocno zmęczo-
na, więc muszę mieć zawsze 
pełne ręce roboty. Wtedy 
świat jest piękniejszy i ja je-
stem zadowolona - mówi 
Cecylia Szwedo.

Agnieszka Świrska jest na-
uczycielką z 14- letnim sta-
żem pedagogicznym oraz 
Koordynatorem Szkolnego 
Koła Wolontariatu w Szkole 
Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Niemstowie. 
Umiejętnie i  wnikliwie  ob-
serwuje to, co ją otacza. Do-
strzega  wokół siebie ludzi 
potrzebujących, samotnych, 
bezradnych, cierpiących 
i chorych.

- Szczególnie teraz, 
w okresie świątecznym czuję 

się odpowiedzialna za wpar-
cie innych. Koordynuję akcję 
„Gwiazdor”, dzieci piszą li-
sty, a my je przekazujemy do 

sponsorów i obdarowujemy 
dzieci paczkami. Mocno 
współpracujemy z Towarzy-
stwem Przyjaciół Dzieci. Za-

wsze wychodzę z założenia, 
że warto pomagać,  a dobro 
do nas wraca. Dziękuję 
wszystkim rodzicom dzieci  

których uczę, bo tak napraw-
dę dzięki ich wsparciu  może-
my pomagać potrzebującym 
- opowiada Agnieszka Świr-
ska.

Gratulacje wyróżnionym 
składał Bartosz Chojnacki, 
zastępca wójta gminy Lubin 
oraz Norbert Grabowski, 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Lubin. 
 

Przed grudniową sesją Rady Gminy,  w uroczysty sposób  podziękowano i wręczono nagrody trzem 
wolontariuszkom  wyróżnionym  tytułem Wolontariusza Roku Gminy Lubin.

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD 
WOLONTARIUSZKOM ROKU  

BARTOSZ CHOJNACKI ZASTĘPCA WÓJTA GMINY LUBIN,  
CECYLIA SZWEDO,  AGNIESZKA ŚWIRSKA, JANINA MUCHA 
ORAZ NORBERT GRABOWSKI, PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY LUBIN.

za pomoc w budowaniu 
kultu tych kapelanów. 

To dowód 
wdzięczności za 
powstanie pierw-
szego memoriału 
kapelanów katyń-
skich w wojewódz-
twie dolnośląskim. 
Marian Hawrysz był 
jednym z czterech lau-
reatów  wyróżnionych 
Krzyżem XXX-lecia 
Ordynariatu polowe-
go za inicjatywę po-
wstania tablicy 
w Sanktuarium MB 
Jutrzenki Nadziei 
w Grodowcu. To tab-
lica, która jest po-

święcona 
kapelanom 

różnych wy-
znań, którzy 

ponieśli mę-
czeńską śmierć 

w zbrodni katyń-
skiej.  

Dokonując po-
święcenia tablicy 
wspominano roz-
ważania Św. Jana 
Pawła II, który 
w 1996 r. św. po-
wiedział do Ro-
dzin Katyńskich: 
„Jesteście świad-
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Zderzenie samochodu ze 
zwierzęciem wybiegającym 
na jezdnię może skończyć 
się tragicznie zarówno dla 
zwierzęcia jak i pasażerów 
pojazdu, dlatego apelujemy 
o ostrożność w okolicach 
lasów i pól.

W miesiącach jesienno-zi-
mowych, gdy zmrok zapada 
szybko, a warunki pogodowe 
często utrudniają widocz-
ność, łatwo może dojść do 
zderzenia ze zwierzęciem 
wybiegającym na jezdnię. To 
właśnie teraz wiele zwierząt 
migruje w poszukiwaniu po-
żywienia czy nowego miejsca 
do życia. Jedną z głównych 
i najtrudniejszych przeszkód 
do pokonania są drogi prze-

cinające terytoria ich wędró-
wek. Największą aktywność 
zwierzęta przejawiają 
o zmierzchu i o świcie, pa-
miętajmy by właśnie wtedy 

zachować wzmożoną ostroż-
ność. Pamiętajmy również, 
że zwierzyna często migruje 
stadami, dlatego spotykając 
dzika lub sarnę warto mieć 

na uwadze, że za nimi może 
iść całe stado.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podróżując drogami leśny-

mi, warto stosować zasadę 
ograniczonego zaufania. Ad-
ministratorzy dróg ustawiają 
znaki ostrzegające o zwierzy-
nie w miejscach, gdzie jej ruch 
jest intensywny. Pamiętajmy 
jednak, że zwierząt znaki te nie 
obowiązują i same wybierają 
drogi, którymi się poruszają.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ, 
GDY DOSTRZEŻEMY ZWIERZĘ 
NA DRODZE

Należy przede wszystkim 
zwolnić i uważnie obserwo-
wać drogę i jej otoczenie. Je-
śli zwierzę nas dostrzeże, po-

winno zejść nam z drogi. Je-
śli się nie wystraszy, możemy 
próbować użyć sygnału 
dźwiękowego oraz mrugania 
światłami. Należy mieć też 
świadomość, że światła mo-
gą też przykuć uwagę zwie-
rzęcia i unieruchomić je pro-
sto przed naszym nadjeżdża-
jącym samochodem. 
Zmniejszenie prędkości 
i uważne ominięcie zwierzę-
cia jest najlepszym rozwiąza-
niem. Nie powinniśmy wy-
chodzić z samochodu w ce-
lu płoszenia zwierzęcia, bo 
może być agresywne. 

CO ZROBIĆ, GDY DOJDZIE 
DO KOLIZJI LUB WYPADKU

Podobnie jak w przypadku 
każdego innego zdarzenia 

drogowego, powinniśmy za-
bezpieczyć miejsce takiego 
zdarzenia. Należy w odpo-
wiedni sposób ustawić trój-
kąt ostrzegawczy oraz włą-
czyć światła awaryjne. Do-
piero wtedy będziemy mogli 
bezpiecznie poprosić o po-
moc, a gdy zajdzie taka po-
trzeba, powinniśmy wezwać 
policję. Jeśli w pobliżu jest 
ranne zwierzę, możemy mu 
pomóc, pod warunkiem, że 
czujemy się bezpieczni. Pa-
miętajmy jednak, że zwierzę 
po wypadku będzie w szoku, 
przez co może być agresyw-
ne. Nie mamy także pewno-
ści czy nie ma wściekli-
zny. Nie powinniśmy rów-
nież rannego albo martwego 
zwierzęcia zabierać. 

Uważajmy na dzikie zwierzęta na drodze 

Spalanie odpadów w domowych piecach 
stanowi jedną z głównych przyczyn złego 
stanu powietrza w naszym kraju. Europejskie 
statystyki po raz kolejny pokazały, że Polacy 
oddychają powietrzem bardzo złej jakości, 
zwłaszcza w sezonie grzewczym.

- Poprzez naszą kampanię przypo-
minamy mieszkańcom, że odpady 
tworzyw są zbyt cenne, by je marno-
wać. To wartościowy surowiec do re-
cyklingu. Tymczasem przez brak 
efektywnej segregacji śmieci „plasti-
ki” wciąż trafiają na wysypiska, czy 
do domowych palenisk. Spalane tam 
w niekontrolowany sposób, a więc na 
przykład w zbyt niskiej temperatu-
rze, przyczyniają się do powstawania 
smogu. Nagłaśniamy te przekazy już 
od kilku lat, ponieważ mamy świado-
mość, jak ważna dla zmiany nawy-
ków jest długoterminowa edukacja.” 
– mówi dr inż. Anna Kozera-Szał-
kowska, dyrektor zarządzająca Pla-
stics Europe Polska. 

Wg najnowszego raportu „Air 
Quality Atlas for Europe” 1, opubli-
kowanego w połowie listopada ubie-
głego roku przez Wspólne Centrum 
Badawcze UE (JRC), polskie aglo-
meracje jak m.in. Wrocław, Szczecin, 
Rzeszów, Lublin, Kraków należą do 
tych o najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu w Europie.  

- Za ten niechlubny wynik w dużym 
stopniu odpowiadają emisje z pale-
nisk gospodarstw domowych. Spala-
jąc plastiki w domowych piecach i 
kotłowniach, zwiększamy emisje py-
łów zawieszonych i benzo(a)pirenu, 
czyli tych składników smogu, które 

mają najbardziej szkodliwy wpływ na 
układ oddechowy – dodaje dr inż. 
Anna Kozera-Szałkowska. 

Wg Polskiego Alarmu Smogowe-
go, w Polsce ponad 3 mln kopciu-
chów nadaje się do wymiany. Władze 
lokalne i centralne uruchomiły spe-
cjalne programy z dostępnym dla 
mieszkańców dofinansowaniem tej 
wymiany. W obecnym systemie go-
spodarowania odpadami w Polsce 
każdy płaci za odbiór odpadów, spa-
lanie śmieci nie zmniejszy wydatków 
gospodarstwa domowego.

 

Powstające w dymie pyły i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zbieraj plastikowe odpady 
selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu. 

NIE WOLNO SPALAĆ 
ODPADÓW! 

Wg GUS, w Polsce w roku 2020 
zebrano ok. 13,1 mln ton odpadów 
komunalnych, z czego z gospodarstw 
domowych ok. 11,3 mln ton. 
W ocenie ekspertów branży 
odpadowej ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych jest jednak 
o kilka milionów ton wyższa niż dane 
podawane przez GUS. Brakujące 
ilości to śmieci porzucone 
w środowisku, zarówno przez 
mieszkańców, jak i nieuczciwych 
przedsiębiorców oraz spalanie 
odpadów w gospodarstwach 
domowych. 
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JAN OLEJNIK
Jan Olejnik jest sołtysem Gorzycy od 2010 r. 

Jako emeryt spędza czas aktywnie, lubi jeździć 
rowerem i uczestniczyć w wycieczkach objazdo-
wych. Ma żonę i dwójkę dzieci oraz trójkę wnu-
cząt. Mieszka w Gorzycy od urodzenia i z dumą 
obserwuje jak miejscowość rozwija się.

 - Zawsze jestem otwarty na rozmowy z miesz-
kańcami o potrzebach wsi, ponieważ zależy mi, 
aby każdy czuł się tutaj dobrze i wiedział, że je-
stem tu dla niego. Zainicjowałem wiele projek-
tów związanych z poprawą bytu mieszkańców 
m.in. wykonanie dróg i oświetlenia na osiedlu 
w kierunku Ogrodzisko, budowę placu sporto-
wo-rekreacyjnego, cztery drogi wewnętrzne, 
oświetlenie w kierunku ulicy Akacjowej, jak rów-
nież dogęszczenie oświetlenia w całej miejscowo-
ści Gorzyca oraz zamontowanie 14 lamp ekolo-
gicznych. Ważną inwestycją z punktu widzenia 
komfortu użytkowników była przebudowa i mo-
dernizacja dwóch przepompowni ścieków. 
W chwili obecnej na osiedlu przy granicy z Krze-
czynem Wielkim trwa przebudowa drogi gmin-

nej. Istotny punkt, zwłaszcza w dobie pandemii to 
doprowadzenie linii światłowodowej do naszej miejscowości, co właśnie następuje. Ale te 
wszystkie działania to efekt doskonałej współpracy z Urzędem Gminy, a tu na miejscu 
z radą sołecką, parafialną oraz OSP Gorzyca. Rokrocznie przeznaczane są środki z funduszu 
sołeckiego na inicjatywy podejmowane wspólnie. Doceniam współpracę z sołtysami sąsied-
nich miejscowości, czyli  Andrzejem Niedźwieckim z Krzeczyna Małego oraz Jerzym Tadlą 
z Krzeczyna Wielkiego. Dla mieszkańców naszych sołectw zostały zorganizowane wycieczki 
do Pragi, Drezna, Gniezna i Torunia. 

JAKIE SĄ POTRZEBY MIEJSCOWOŚCI GORZYCA?
- Najważniejszą inwestycją jest remont drogi powiatowej przebiegającej przez Gorzycę. Wi-

dzę, w jakim stanie jest ta droga i nad tym ubolewam. Natomiast decyzyjność jest po stronie 
Starostwa Powiatowego w Lubinie. Gmina jest gotowa do współfinansowania w tym zakresie, 
lecz nie jest zarządcą drogi. Ważne również są prace melioracyjne na rzece Baczynie, która 
płynie przez Gorzycę oraz rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej pod potrzeby nowych in-
westycji budowlanych. Wierzę, że powrócimy, chociaż w części, do czasów sprzed pandemii 
i będą ponownie organizowane przez sołectwo imprezy kulturalno-integracyjne  tj. Dzień Ko-
biet, Dzień Seniora, Dożynki, Piknik Rodzinno-Strażacki. 

ARTUR KĘCIŃSKI 
Artur Kęciński jest sołtysem od 2019 roku. Pry-

watnie jest tatą Julii (11 l) i Jakuba (9 l). Jest za-
palonym pszczelarzem i biegaczem, który zali-
czył 43 km maraton „Natura” organizowany 
w Głogowie.

- Dotychczas udało nam się na nowo zagospo-
darować długo oczekiwany wjazd do wioski. 
Chciałem by to miejsce stało się wizytówką naszej 
wsi. Staramy się integrować lokalną społeczność 
ciekawymi spotkaniami. Naszym osiągnięciem 
jest zajęcie I miejsca w gminnym konkursie 
„O naszą gminę dbamy i sami ją sprzątamy”. Od 
kiedy sołtysuję udało nam się doposażyć gminną 
świetlicę wiejską w sprzęty, które poprawiają jej 
jakość i wygląd. Zamontowaliśmy również moni-
toring na świetlicy. Jest to na pewno większy 
komfort bezpieczeństwa dla mieszkańców – mó-
wi Artur Kęciński.

Współpraca sołtysa z radą sołecką jest bardzo 
dobra, jego żona Marta jest jej członkiem.

-Moja rodzina mieszka tu od dawna, ale z żoną 
pięć lat temu postanowiliśmy wrócić do starych 

korzeni. Świeże spojrzenie na pewno wnosi bardzo 
dużo w zarządzanie naszą małą ojczyzną. Cieszymy się, że mogliśmy tak dużo wnieść. Zadzia-
łało to również w drugą stronę. Nauczyliśmy się wielu rzeczy, których nigdy byśmy nie zaznali 
żyjąc w mieście- mówi sołtys.

SOŁTYS ZAPYTANY O JEGO PLANY DOTYCZĄCE WIOSKI
NA PRZYSZŁOŚĆ ODPOWIADA:

-W najbliższym czasie planujemy budowę wiaty na terenie świetlicy. Mieszkańcy skarżą się 
na drogę powiatową między Raszową Małą, a Raszową. Na ich wniosek zamierzam walczyć 
o poprawę jakości dróg w naszym okręgu – mówi Artur Kęciński.

Przed pandemią we wsi organizowane były różne imprezy i właśnie do tego chce wrócić soł-
tys.

-Jeśli nasza normalność wróci, to zamierzam zorganizować dożynki.  Tak jak co roku nasi 
mieszkańcy bardzo angażowali się w imprezy tak i teraz chcemy by znów nastąpiła integracja. 
Przed pandemią można było u nas zobaczyć Dzień Dziecka czy Dożynki, które zawsze urzą-
dzane były z wielkim rozmachem. Bardzo mi brakuje kontaktu z moimi sąsiadami – mówi soł-
tys Raszowej Małej

 

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

zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, 
inspirowanie działań o charakterze lokalnym. Co miesiąc przedstawiamy kolejno ich sylwetki. 

TWÓJ SĄSIAD – SOŁTYS 
SOŁTYS 

GORZYCY
SOŁTYS 

RASZOWEJ MAŁEJ

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI”  
Jest bardzo ważny i war-

to go zapamiętać, to dys-
kretny sygnał, który może-
my wysłać do kogoś kogo 
znamy lub całkowicie obcej 
nam osoby. Informuje 
o tym, że jesteśmy ofiarą 
przemocy. Znak ,,pomóż 
mi’’ to wezwanie o pomoc, 
zrozumiałe na całym świe-
cie. Przełamuje barierę ję-
zykową czy kulturową. Nie 
wymaga bliskiego kontak-
tu, może być pokazany na-
wet przez okno czy w inter-
necie. 

- Znak informuje, że jeste-
śmy ofiarą przemocy. Nie 
możemy jednak przeciwsta-

wić się i głośno zawołać 
o pomoc. Mogłaby spotkać 
nas przez to surowa kara ze 

strony naszego oprawcy, 
z którym na co dzień miesz-
kamy i żyjemy – mówi mł. 
asp. Aleksandra Pieprzycka 
z wydziału prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu. - Ofiary 
przemocy domowej w oba-
wie przed oprawcą często 
nie informują osób postron-
nych o rozgrywającym się 
dramacie. Z myślą o takich 
osobach powstał ten znak. 
Jest to prosty i czytelny ruch 
dłoni, który może nawet 
uratować ludzkie życie.

Wiele osób staje się ofiara-
mi przemocy domowej, 
a pandemia dodatkowo spra-
wiła, że nie mamy gdzie 
uciec. Ofiary przemocy do-
mowej pozostawione są czę-
sto same sobie. Znoszą prze-
moc ze strony swoich bli-
skich. Nie mogą poprosić 
o pomoc pozostając w domu.

CO ZROBIĆ, GDY KTOŚ POKAŻE 
NAM TEN ZNAK?

1.  Nie powinniśmy dawać 
oznak, że coś jest nie 
tak. Zwłaszcza gdy ob-

serwuje nas osoba, któ-
ra potencjalnie może 
być sprawcą. Ofiarę mo-
głoby to narazić na kon-
sekwencje.

2.  Zakończ spotkanie lub 
rozmowę, tak jakby nic 
się nie stało.

3.  Skontaktuj się z policją 
pod numerem alarmo-
wym 112 i wyjaśnij sytu-
ację, oraz poinformuj, 
że osoba ta w ten sposób 
poprosiła nas o pomoc.

Wykonanie tego znaku jest proste: Pokaż otwartą 
dłoń. Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka. 
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Jednym z większych 
projektów realizowa-
nych w ostatnich miesią-
cach były warsztaty flo-
rystyczne sfinansowane 
przez Fundację Ekolo-
giczną „Zielona Akcja” 
w ramach projektu  „Ra-
dy Seniorów – prze-
strzeń do aktywności 
obywatelskiej senio-
rów”. Osoby, które 
w nich uczestniczyły po-
twierdziły, że pomysł na 
takie zajęcia był trafiony 
i bardzo się podobał. Se-
niorzy stworzyli wyjąt-
kowe, jesienne kompo-
zycje kwiatowe i  stwier-
dzono, że takie warszta-
ty mogłyby być powta-
rzalne.

Na spotkanie z Radą 
Seniorów Gminy Lubin 
zaproszeni zostali poli-
cjanci z Zespołu ds. Pro-
filaktyki Społecznej Ko-
mendy Powiatowej Poli-
cji w Lubinie  realizujący 
program „Bezpieczny 
Senior”.  Głównym ce-
lem wizyty munduro-
wych było uwrażliwienie 
seniorów na sytuacje, 
w których można stać się 
ofiarą przestępstwa 
i przekazanie informacji 
jak postępować w przy-

padku zagrożenia. Pod-
czas spotkania policjan-
ci edukowali seniorów 
jak ustrzec się przed 
oszustami, którzy często 
osoby starsze i samotne 
wybierają jako swoje 
ofiary. Przypomnieli me-
tody jakie najczęściej 
stosują oszuści, w tym 
m.in. „na wnuczka”, 
„pracownika socjalne-
go”, policjanta”, „funk-
cjonariusza CBŚP”. Se-
niorzy mieli również 
okazję dowiedzieć się jak 
ochronić mieszkanie 
przed włamaniem. Poli-
cjanci przekazali też 
uczestnikom kamizelki 
odblaskowe oraz mate-
riały informacyjne.

Seniorzy wnioskowali 
też by w każdym nume-
rze gazety Wiadomości 
Gminne na stronie po-
święconej seniorom pi-
sać m.in. na tematy 

związane z potrawami 
z dzieciństwa, opisywać 
pasje seniorów, czy też 
ich zabawy z najmłod-
szych lat, kiedy jeszcze 
nie było internetu i elek-
tronicznych zabawek. 
Seniorzy chętnie widzie-
liby tam też ogrody se-
niora,  czy też sylwetki 
poszczególnych człon-
ków Rady Seniorów 
Gminy Lubin.

Na stronie interneto-
wej gminy Lubin jest 
także od kilku lat zakład-
ka dedykowana senio-
rom, gdzie znajduje się 
m.in. siłownik seniora. 
Wnioskowano o wzbo-
gacenie go  o nowe nie-
zrozumiałe dla części 
osób starszych słowa np. 
karta podarunkowa, fo-
ra internetowe, sztos, 
melanż, selfie, beka itp.   

Podczas posiedzenia 
podsumowano także 
przesłane przez Urząd 
Marszałkowski we 
Wrocławiu wnioski 
z I Dolnośląskiego Fo-
rum Rad Senioralnych.  
Okazuje się, że zdecydo-
wana większość zgłoszo-
nych postulatów jest już 
realizowana przez gmi-
nę Lubin. Od 2016 roku 
funkcjonuje Rada Se-
niorów Gminy Lubin, 
która ma w swoim skła-
dzie przedstawiciela Ra-
dy Gminy Lubin oraz 
pracownika Urzędu 
Gminy Lubin. Członko-
wie Rady Seniorów mają 
możliwość uczestnicze-
nia w posiedzeniach Ra-
dy Gminy Lubin. Rada 
Seniorów ma meryto-

ryczne wsparcie referatu 
oświaty, kultury, kultury 
fizycznej i zdrowia. In-
formacje o inicjatywach 
i działaniach Rady prze-
kazywana jest do wiado-
mości seniorów za po-
średnictwem gazety 
Wiadomości Gminne, 
strony internetowej gmi-
ny Lubin, na której 
utworzona została spe-
cjalna zakładka. Przesy-
łane są plakaty do sołty-
sów w celu zamieszcze-
nia na sołeckich tabli-
cach informacyjnych czy 
na stronach i portalach 
społecznościowych oraz 
poprzez instytucje kul-
tury. Organizowane są 
corocznie z inicjatywy 
Rady Seniorów wyciecz-
ki kulturalno-krajo-
znawcze, zawody spor-
towe i inne działania ma-
jące na celu zachęcenie 
osób starszych do wyj-

ścia z do-
mu i uczest-
nictwa w wyda-
rzeniach kierowanych 
do nich. Rada Seniorów 
każdego roku przepro-
wadza ankietę, która ma 
na celu poznanie po-
trzeb i oczekiwań miesz-
kańców gminy Lubin 
w wieku 50+. Rada Se-
niorów chętnie podej-
muje współpracę z orga-
nizacjami pozarządowy-
mi i grupami nieformal-
nymi. Ośrodek Kultury 
Gminy Lubin na zlece-
nie gminy Lubin corocz-
nie realizuje projekt 
Akademia Kompetencji 
Senioralnych Gminy Lu-

bin, gdzie seniorzy z te-
renu gminy Lubin mają 
możliwość udziału w za-
jęciach dla seniorów 
50+, są to m.in. nauka 
języka angielskiego, na-
uka języka francuskie-
go, warsztaty taneczne, 
zdrowy kręgosłup, zaję-
cia na basenie. 

Miniony rok, mimo pandemii był aktywny dla seniorów, dlatego przewodnicząca Janina Mucha gorąco dziękowała członkom Rady 
Seniorów za zaangażowanie. Słowa uznania przekazał seniorom także Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

PLAN PRACY RADY SENIORÓW 
I DZIAŁANIA NA ROK 2022  
Członkowie Rady Seniorów  
spotkali się na X posiedzeniu Rady 
Seniorów Gminy Lubin II kadencji. 
Podsumowywali dotychczasowe 
działania i oprócz zaplanowania wielu 
inicjatyw na rok bieżący wnioskowali 
o dalszy rozwój projektów 
komunikacyjnych dedykowanych 
najstarszym mieszkańcom, czyli 
specjalnej strony w Wiadomościach 
Gminnych i podstrony internetowej.  
Na spotkanie z Radą Seniorów 
Gminy Lubin zaproszeni zostali także 
policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki 
Społecznej Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie  realizujący program 
„Bezpieczny Senior”. 

 Spotkanie z psychologiem pn. „O radości 
życia” w ramach projektu pn. „Rady
Seniorów – przestrzeń do aktywności oby-
watelskiej seniorów” realizowany przez
Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” - sty-
czeń/luty 2022 r. 
 Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin - 
luty 2022 r.
 Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – 
kwiecień 2022 r.
 Eko-warsztaty międzypokoleniowe w ra-
mach projektu pn. „Rady Seniorów – prze-
strzeń do aktywności obywatelskiej senio-
rów” realizowany przez Fundację Ekolo-
giczną „Zielona Akcja”. 
 Wycieczka dla seniorów – wiosna 2022 r. 
 Spartakiada Senioralna w Gorzycy połą-
czona z konkursem na oryginalne nakrycie 
głowy – lipiec 2022 r.
 Przeprowadzenie podczas Spartakiady Se-
nioralnej w Gorzycy ankiety wśród senio-
rów z terenu Gminy Lubin – lipiec 2022 r.
 Warsztaty edukacyjne połączone z grzybo-
braniem w Buczynce – sierpień/wrzesień 
2022 r.
 Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin 
wraz z podsumowywaniem działań
z pierwszego półrocza – wrzesień 2022 r.
 Konkurs na figurę szachową z ziemniaka 
podczas Święta Pieczonego Ziemniaka – 
wrzesień 2022 r. 

 Konkurs na najbardziej okazałe warzywo 
lub owoc podczas Festiwalu Kapusty
i Pieroga – wrzesień 2022 r. 
 Warsztaty kulinarne/edukacyjne/ręko-
dzielnicze w wybranej świetlicy– paździer-
nik 2022 r.
 Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin – 
grudzień 2022 r.
 Inicjowanie przedsięwzięć, współorganiza-
cja i udział Rady Seniorów Gminy Lubin 
oraz włączanie osób starszych do organi-
zowania i uczestnictwa w imprezach i wy-
darzeniach artystycznych, kulturalnych 
i sportowych.
  Podjęcie działań na rzecz promocji Karty 
Seniora Gminy Lubin.
 Współpraca z organizacjami pozarządowy-
mi.
 Współpraca z OKGL i Gminną Biblioteką 
Publiczną, celem podejmowania wspól-
nych przedsięwzięć na rzecz seniorów.
 Utworzenie na terenie Urzędu Gminy 
„SKRZYNKI POMYSŁÓW I WNIOSKÓW SE-
NIORÓW” dla mieszkańców w wieku 50+.
 Oczywiście realizacja planowanych zadań 
będzie uzależniona od istniejącej sytuacji 
epidemiologicznej w kraju i związanych 
z nią ograniczeń sanitarnych. Treść planu 
może być aktualizowana i uzupełniana 
zgodnie z wnioskami członków Rady Se-
niorów Gminy Lubin.

Głównym celem 
wizyty mundurowych 
było uwrażliwienie 
seniorów na sytuacje, 
w których można stać 
się ofiarą przestępstwa 
i przekazanie informacji 
jak postępować 
w przypadku 
zagrożenia.



¹⁶ ROZRYWKA

Hasło krzyżówki z numeru  12/2021 Wiadomości Gminnych Gminy 
Lubin brzmi: „ Reporter gazety”. Nagrodę otrzymuje Mirosława 
Kordyka z Niemstowa. Po jej odbiór zapraszamy do Urzędu Gminy 
przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 3 (biuro podawcze). 
Serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy do gry! 

Rozwiązanie krzyżówki można przesyłać pocztą internetową: rzecznik@ug.lubin.pl lub tradycyjną: Urząd 
Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 – 300 Lubin. Na odpowiedzi czekamy do 8 lutego. Spośród 
osób, które odgadną hasło krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka. Bardzo prosimy o podanie 
Państwa miejscowości oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu.  Dane teleadresowe będą przetwarzane 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, po czy zostaną niezwłocznie usunięte. 

- Mamusiu, nie mam przyjaciółek. Muszę trochę 
przytyć.
- Dlaczego, wyglądasz świetnie!
- Właśnie dlatego.

***
Rozmawia dwóch informatyków:
- Opracowano dyski o nieskończonej 
pojemności.
- Kiedy będzie je można kupić?
- Jak się skończą formatować.

***
Spotyka się dwóch kumpli: 
- Ty, to prawda, że ta twoja Gośka, to cię 

zostawiła? 
- Ano... Prawda... 
- To nie mogłeś powiedzieć jej, że twój ojciec to 
milioner, i że jest praktycznie jedną nogą w 
grobie? 
- Powiedziałem... I teraz Gośka nie jest moją 
dziewczyną... Tylko macochą...

***
Mały Jasiu pyta się mamy: Mamusiu, a gdzie 
jest teraz tatuś?
- Tata pracuje teraz w kotłowni - odpowiada 
mama.
- A co on tam robi? Łowi koty?

***
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, czy ja wyzdrowieję?
- A wie pani, że sam jestem ciekaw?

***
- Znowu nasz Jasiu zaglądał mi do portfela. - 
mówi poddenerwowany ojciec
- Dlaczego myślisz, że to on? - pyta żona - Być 
może to ja wzięłam...
- To niemożliwe. W portfelu jeszcze coś zostało.

***
Lekarz do pacjenta:
- Dobre wieści! Będzie pan mógł znowu 

zobaczyć swoją żonę.
- Ale ona nie żyje od pięciu lat...
- O, to to

***
- Jasiu, jak się nazywają mieszkańcy 
Warszawy?
- A skąd mam wiedzieć?! Przecież to prawie dwa 
miliony ludzi!

***
Blondynka wraca od okulisty i koleżanka pyta:
- I co powiedział lekarz?
- Wzrok mam dobry, ale muszę nauczyć się 
alfabetu! 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.

Poziomo:
1. Królewna lub góra
6. Andrucik
10. Pod nią z deszczu
11. Rzadkie imię żeńskie
12. Coś wyjątkowo smacznego
13. Okres w architekturze
14.  Marceli…pierwszy Pierwszy 

Sekretarz PPR
15. Inaczej świerzop
16. Napad z powietrza
19. Inaczej maneż
23. Naukowiec
26. Jeździ i pływa
27. Opos
28.  Starożytne miasto w północnej 

Mezopotamii
29. Popularny pistolet
30. Samurajski miecz
33.  Potomek zromanizowanych 

wikingów
37. Kolega Klapaucjusza
40. Wynajmuje mieszkanie
41. Obstawa
42. Na kopercie
43. Zespół genów danego organizmu
44. Pokrywa podeszwę buta
45. Rzadkie imię męskie
46. Jezioro i gmina w woj. lubelskim
47. Prezydent Argentyny 1966-1970

PIONOWO:
1. Przecinek z kropką
2. Podłoże w lesie szpilkowym
3. Ostrze do golenia
4. Autor Dzwonów Bazylei
5. Szukał miliona
6. Odgłos pracy silnika spalinowego
7. Ażurowa w oknie
8. Imię matki Napoleona
9.  Żeniec
17.  Potrafi reagować z kwasami 

i zarazem z zasadami
18. Pojazd wokółziemski
20. Staroegipska bogini
21. Warzywo korzeniowe
22. Gęsta i sztywna tkanina jedwabna
23.  „Krzywy” owoc
24. Dawna moneta srebrna
25. Elektryczna lub moczowa
30. Białko, część tkanki łącznej
31.  Odgłos pracy zegarka 

mechanicznego
32.  Zapiski
34. Leczy nowotwory
35. Bałtycki krewny delfina
36.  Wodospad na granicy USA 

i Kanady
37. Jeden z czworokątów
38. Roślin w ziemi, hydroponiczna itp.
39. Miasto w woj. wielkopolskim
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