
Przyjęto wiele ważnych uchwał zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i � nansowym.
Na pierwszej w tym roku kalendarzowym sesji spotkali się radni gminy Lubin. W porządku 
obrad znalazło się ponad dwadzieścia punktów.
Radni podjęli decyzję w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania na terenie gminy. Jednocześnie zdecydowano o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
Chróstnik.  Str. 5  

37. sesja Rady Gminy Lubin 

STOP 
WYPALANIU 
TRAW 

W tym roku już wielokrotnie 
straż pożarna interweniowała 
z powodu pożarów 
spowodowanych wypalaniem 
trawy – są one groźne dla życia 
i zdrowia. Celowe podpalanie 
traw stanowi około 70% 
wszystkich pożarów w tej 
kategorii. To proceder zagrożony 
kara � nansową oraz utratą 
częściowych dopłat z ARiMR. 
 Str. 6 

KWALIFIKACJA 
WOJSKOWA NA 
TERENIE GMINY 

Wójt Gminy Lubin wzywa 
do kwali� kacji wojskowej 
mężczyzn urodzonych w 2003 
roku, mężczyzn urodzonych 
w latach 1998 - 2002, którzy 
nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej oraz kobiety 
urodzone w latach 1998 – 
2002 posiadające kwali� kacje 
przydatne do czynnej służby 
wojskowej oraz kobiety 
pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwali� kacji. 
 Str.  10

JUŻ JEST 
WIOSNA!

Z okazji pierwszego dnia wiosny 
nauczycielki z przedszkola 
zaprezentowały dzieciom 
przedstawianie, które 
wprowadziło przedszkolaki 
 w atmosferę poszukiwania 
oznak wiosny. Nasze maluchy 
wyruszyły także w kolorowym 
korowodzie i szukały w naturze 
pierwszych zwiastunów wiosny. 
 Str. 11
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„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce 
jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. ” 

МИ З ВАМИ – 
SOLIDARNOŚĆ I WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW

Wszystkie osoby z Ukrainy, które do tej pory zarejestrowały swój pobyt na terenie 
gminy Lubin mieszkają u osób prywatnych.  Informujemy, że zgodnie z ustawą każdemu 
podmiotowi, w szczególności osobie � zycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który 
zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przysługuje świadczenie 
pieniężne w wysokości 40 zł na osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane na 
podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wniosek 
jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.  Wniosek należy złożyć do 
GOPS- u, tam można pobrać także druki i uzyskać niezbędne informacje. 
Specjalnie powołany przez wójta  zespół  ds. uchodźców koordynuje  całość działań. 
W środku numeru publikujemy wiele bieżących informacji, numerów telefonów, i innych 
danych, które mogą być pomocne przy organizowaniu życia i pomocy dla uchodźców. 
 Str. 2-4

W Urzędzie Gminy w Lubinie rejestrowane 
są osoby, które uciekły przed wojną na 
Ukrainie. Według danych  na 24 marca na 
naszym terenie jest w sumie 232 Ukraińców. 
Trwa przygotowywanie kolejnych miejsc 
pobytowych oraz ciągle prowadzone są zbiórki 
darów. Obywatele Ukrainy zgłaszają się  także 
codziennie do urzędu w sprawie nadania 
numeru PESEL, który ułatwi im pobyt w Polsce.
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PRZYSŁOWIA 
NA KWIECIEŃ

Kwiecień, plecień, bo 
przeplata, trochę zimy, 

trochę lata.
***

Kiedy w kwietniu słonko 
grzeje, wtedy chłop nie 

zubożeje.
***

Ciepły kwiecień, mokry maj, 
będzie żytko jako gaj.

***
Pogody kwietniowe - słoty 

majowe.
***

Deszcze częste w kwietniu 
wróżą, że owoców będzie 

dużo.
***

Gdyby w kwietniu nie padało, 
to owoców będzie mało.

***
Kwiecień co deszczem rosi, 

wiele owoców przynosi.
***

Jak przygrzeje słonko, 
przejdzie kwiecień łąką.

***
Choć i w kwietniu słonko 
grzeje, nieraz pole śnieg 

zawieje.
***

Jeśli w kwietniu pszczoły 
latają, to długie chłody się 

zapowiadają.
***

Jeżeli w kwietniu posuszy, nic 
się w polu nie ruszy.

***
Grzmot w kwietniu dobra 

nowina, już szron roślin nie 
pościna.

***
Jeśli w kwietniu pszczoły nie 

latają, to jeszcze długie 
chłody się zapowiadają.

***
W kwietniu posucha, niknie 

rolnikom otucha.
***

Kwiecień wilgotny obiecuje 
rok stokrotny.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Lubinie, w związku z działania-
mi wojennymi na terytorium Ukra-
iny, przekazuje informacje doty-
czące zwierząt towarzyszących 
osobom przemieszczającym się z 
uchodźcami z Ukrainy na teryto-
rium Polski.

Zgodnie z przepisami Unii Eu-
ropejskiej zwierzęta z gatunku psy, 
koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy 
muszą posiadać:
 prawidłowe oznakowanie (chip);
 ważne szczepienie na wściekli-
znę;
 wynik miareczkowania przeciw-
ciał przeciwko wściekliźnie;
 świadectwo zdrowia wydane 
przez właściwe władze wetery-
naryjne.
W drodze odstępstwa z powodu 

działań wojennych na terytorium 
Ukrainy, zwierzęta towarzyszące 
właścicielom przekraczającym 
granicę polsko – ukraińską mogą 
być wpuszczone do Polski bez 
spełnienia powyższych wymogów 
weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyż-
szych wymogów nie jest spełniony, 

należy zgłosić ten fakt funkcjona-
riuszowi polskiej Straży Granicz-
nej, Krajowej Administracji Skar-
bowej (Administracji Celnej) lub 
Policji przy przekraczaniu granicy 
państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzę-
cia uproszczoną procedurą prze-
kraczania granicy państwowej na-
leży wypełnić wniosek o:
 pozwolenie na przemieszczenie 
zwierzęcia towarzyszącego na 
teren  UE – jeżeli Polska jest 
państwem docelowym osoby 
przekraczającej granicę
lub
 tranzyt przez państwo człon-
kowskie - jeżeli Polska nie jest 
państwem docelowym osoby 
przekraczającej granicę.
Po wypełnieniu wniosku, Pań-

stwa zwierzę zostanie bezpłatnie 
oznakowane i zaszczepione prze-
ciwko wściekliźnie przez Inspekcję 
Weterynaryjną. Po wykonaniu 
procedur zostaną państwo zaopa-
trzeni w pozwolenie, które będzie 
dowodem legalnego przekroczenia 
granicy ze zwierzęciem towarzy-
szącym do miejsca docelowego.

W przypadku przekroczenia 

granicy bez zachowania powyższej 
procedury, po dotarciu na miejsce 
przeznaczenia (tymczasowego po-
bytu) konieczne jest zgłoszenie się 
ze zwierzęciem do zakładu leczni-
czego dla zwierząt, gdzie zostaną 
państwo poinformowani o dal-
szych procedurach.

KONTAKT:
Powiatowy Inspektorat Wetery-

narii w Lubinie ul. Paderewskiego 
100 tel.768442825

Lecznica Weterynaryjna lek. 
wet. Jerzy Tureniec lek. wet. Ża-
netta Rydzak Lubin ul. Paderew-
skiego 100 tel.768441624

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami  

W celu ułatwienia 
obywatelom 
Ukrainy nadawania 
numeru PESEL 
wójt zdecydował 
o zatrudnieniu 
w Urzędzie 
Gminy  osoby 
mówiącej biegle po 
ukraińsku i polsku. 
Podpisano także 
umowę z zakładem 
fotograficznym, 
w którym uchodźcy 
mogą zrobić 
bezpłatne zdjęcia 
wymagane do 
dokumentów. 

Na mocy specustawy uchodźcy 
z Ukrainy mogą m.in. otrzymać 
numer PESEL i założyć Profil Za-
ufany. O nadanie numeru PESEL 
mogą wnioskować w dowolnym 
urzędzie gminy lub miasta. Ten 
numer upoważnia między innymi 
do korzystania z pomocy społecz-
nej i zasiłków, uchodźcy mogą tak-
że podjąć w Polsce pracę i uzyskać 
dostęp do opieki zdrowotnej. 

W biurze meldunkowym Urzędu 
Gminy w Lubinie pomocą w wypeł-
nianiu dokumentów służy swoim 
rodakom Natalia Romaniuk, 

uchodźczyni z okolic Tarnopola. 
Uciekła przed okropieństwami 
wojny wraz z synową i sześciotygo-
dniową wnuczką, mieszka dziś 
u rodziny w gminie Lubin.

- Sercem jestem ze swoją Ojczy-
zną i staram się pomagać jak mogę 
swoim rodakom. Jako wolontariusz 
rozmawiałam z dziećmi w szkołach. 
Wszyscy są bardzo zestresowani 
i dzieci, i dorośli, staram się być po-
trzebna – mówi Natalia Romaniuk. 
– Polacy mają bardzo dobre serca, 
wszyscy nam pomagają, są życzli-
wi, otwarci. Nie oczekiwaliśmy aż 
takiej pomocy, dziękujemy każde-
mu z całego serca.   

Pani Natalia pomaga rodakom 
w wypełnianiu dokumentów, ale 

służy także pomocą w przekazy-
waniu niezbędnych darów 
i wsparcia. Jedenastoletnia Zla-
toslava z Ukrainy zaopatrzyła się 
w urzędzie niezbędne artykuły 
piśmiennicze. Jej trzyosobową ro-
dzinę przyjęła pod swój dach pani 
Zofia z Chróstnika. Kolejne osoby 
do urzędu w sprawie nadanie nu-
meru PESEL przyprowadził m.in. 
pan Tomasz z Osieka. Wiele ro-
dzin z gminy Lubin przyjęło pod 
swój dach uchodźców.  

- Zatrudniamy panią Natalię 
w urzędzie, jak będzie taka potrze-
ba zatrudnimy kolejne osoby. Pod-
pisaliśmy umowę z zakładem foto-
graficznym, w którym uchodźcy 
mogą zrobić bezpłatne zdjęcia do 

dokumentów. Koordynujemy i or-
ganizujemy zbiórki potrzebnych 
rzeczy. Finansujemy z gminnych 
funduszy niezbędne zakupy. Teraz 
na przykład dzieciom, które uczą 
się już w gminnych szkołach, po-
trzebne są buty sportowe. Koordy-
nujemy relokację uchodźców 
i przygotowujemy kolejne miejsca 
pobytu. Jesteśmy wdzięczni i dzię-
kujemy mieszkańcom za otwartość 
i wsparcie – mówi Tadeusz Kielan, 
wójt gminy Lubin. 

Uchodźcy, którzy chcą skorzy-
stać z możliwości zrobienia bez-
płatnych zdjęć do dokumentów, 
uzyskają niezbędne informacje 
w tej sprawie w biurze meldunko-
wym Urzędu Gminy.  

NUMER PESEL Z POMOCĄ TŁUMACZA 
I WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Adama Myrdy, 
Starosty Powiatu Lubińskiego

Będzie nam wszystkim brakować
Jego doświadczenia, zaangażowania i życzliwości.
Odszedł człowiek, który był bardzo zaangażowany

w rozwój samorządności i naszego regionu.
Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i bliskim.

Tadeusz Kielan, 
Wójt Gminy Lubin

Norbert Grabowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Lubin
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Podstawowe informacje i numery telefonów 
w sprawie pomocy ukraińskim rodzinom
  Informujemy osoby, które przybyły po 24 lutego br. 

na teren naszej gminy, a nie poddały się rejestracji 
w punktach recepcyjnych przy granicy, że powinni 
zgłosić swój pobyt w Urzędzie Gminy w Lubinie 
w pok. nr 28, nr telefonu 768403-103, 
768/8403-104, 76/8403-144.

***
  Prosimy wszystkich, którzy przyjęli do siebie rodziny 

o kontakt z Urzędem Gminy w Lubinie w celu ustalenia 
zakresu niezbędnej pomocy pod nr tel. 76 8403-188
lub całodobowo 785-072-002.

***
  Prosimy wszystkich, którzy chcą przyjąć do siebie 

uchodźców z Ukrainy o kontakt z koordynatorem ds. 
uchodźców w Urzędzie Gminy w Lubinie w godzinach 
pracy urzędu pod nr tel. 76 8403-188 lub całodobowo 
785-072-002.

***
  Informujemy, że jeżeli chcą Państwo przekazać zebrane 

przez siebie dary to w Urzędzie Gminy w Lubinie, przy 
ul. Księcia Ludwika I 3, uruchomiliśmy magazyn do 
którego można dostarczać zebraną żywność, środki 

pierwszej potrzeby itp., zostaną one posortowane 
i przekazane do rodzin, które są na naszym terenie 
i potrzebują wsparcia. W tej sprawie należy dzwonić 
w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 76 8403-188
lub 76/8403-111.

***
  Nadal zbierane są także używane, ale w dobrym stanie 

plecaki szkolne oraz przybory szkolne. Można je 
przynosić do Urzędu Gminy Lubin do pokoju 120

***
  Prosimy osoby chętne, które chcą prowadzić zbiórki 

darów o kontakt w sprawie aktualnych potrzeb pod nr 
tel. 76 8403-188 lub  661 507 963.

***
  Szukamy także wolontariuszy, chętnych do pomocy, 

kontakt w tej sprawie pod nr tel. 76 8403-179 
lub 76 8403-125.

***
  Rząd uruchomił specjalną  stronę internetową 

– pomagamukrainie.gov.pl, na której można znaleźć 
zarówno przydatne informacje, jak i zweryfikowane 
zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie.

Dzięki zbiórce pieniędzy wśród 
urzędników kupiono nowe szkolne 
przybory. Artykuły piśmiennicze zbie-
rane są też w gminnych instytucjach. 
Wyprawki szkolne trafiły już do kilka-
naściorga dzieci, które od kilku dni 
uczą się w gminnych szkołach i przed-
szkolach. Zbiórka trwa nadal, apelu-
jemy o życzliwość.

Potrzebne są plecaki i ich wyposaże-
nie (kredki, bloki, farby, gumki, tempe-
rówki, zeszyty, piórniki itp.). Wśród 
pracowników Urzędu Gminy Lubin 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, udało się zebrać do tej pory po-
nad 2000 zł i zakupić niezbędne wypo-
sażenie dla nowych uczniów.

Również Gminne Przedszkole włą-
czyło się do akcji zainicjowanej przez 
pracowników UG i otrzymaliśmy dwa 
kompletnie wyposażone plecaki oraz 
artykuły szkolne. Dodatkowo na rzecz 
uchodźców przekazano przybory toa-
letowe, żywność oraz koce i artykuły 
dla dzieci i niemowląt.

Otrzymujemy też artykuły szkolne 
od ludzi, którym nie jest obojętny los 
uchodźców. Mieszkaniec gminy przy-
niósł sześć nowych kompletnie wypo-
sażonych piórników. Także Klub Ka-
rate Tradycyjnego Dojo Lubin ogłosił 
zbiórkę w klubie, do którego uczęsz-
czają dzieci z terenu gminy Lubin 
i przekazano już przybory plastycznie 
i artykuły szkolne od klubowiczów 
i ich rodziców.

Wyprawki wydawane są po zareje-
strowaniu się w Urzędzie Gminy Lu-
bin i zapisaniu do gminnej szkoły pod-
stawowej, tj. SP Siedlce, SP Krzeczyn 
Wielki, SP Raszówka, SP Szklary 
Górne oraz SP Niemstów i Szkoła Fi-
lialna w Osieku. 

Wyprawki szkolne dla dzieci 
z Ukrainy – nadal trwa zbiórka 

Z CHWILĄ WYBUCHU WOJNY NA 
UKRAINIE, ZARÓWNO 
INDYWIDUALNI MIESZKAŃCY, JAK 
I ZORGANIZOWANE GRUPY 
PRZYGOTOWUJĄ WSZECHSTRONNĄ 
POMOC. W URZĘDZIE GMINY LUBIN 
WÓJT POWOŁAŁ SPECJALNY  ZESPÓŁ 
DS. UCHODŹCÓW, KTÓRY 
KOORDYNUJE  CAŁOŚĆ DZIAŁAŃ, 
ZAŁATWIA NIEZBĘDNE 
FORMALNOŚCI, RELOKUJE 
I PRZYGOTOWUJE MIEJSCA 
POBYTOWE DLA UCHODŹCÓW.  
O TYM JAK WYGLĄDA TA PRACA 
ROZMAWIAMY Z TADEUSZEM 
KIELANEM, WÓJTEM GMINY LUBIN. 

 Wybuch wojny i atak Rosjan na 
Ukrainę był dla wszystkich szo-
kiem. Mało kto był przygotowany 
na siłę i skalę zniszczeń oraz tak 
dużą falę uchodźców.  Jednak 
w kilka godzin organizowane by-
ły w Polsce pierwsze zbiórki, wy-
jazdy na granicę, a mieszkańcy 
otwierali swoje domy dla uchodź-
ców. Jak te pierwsze dni wygląda-
ły w gminie Lubin?
- Wojna wybucha w czwartek 24 lu-

tego, a już w sobotę 26 lutego z Ra-
szówki wyjeżdżał bus z zebranymi da-
rami dla walczących Ukraińców 
i uchodźców, którzy przekraczali pol-
ska granicę. Pierwsze zbiórki natych-
miast zaczęły organizować nasze jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Po raz kolejny potwierdziło się 
to, co zawsze powtarzam, że rola 
OSP jest nie do przecenienia i nie 
chodzi tylko o akcje ratunkowe, ale 
właśnie o prewencję, poczucie wspól-
noty i bezpieczeństwa. Strażacy nie 
tylko zbierali dary, ale przekazali też 
wiele umundurowania i sprzętu. 
Zbiórki darów organizowały i nadal 
organizują także gminne szkoły, 
przedszkola, biblioteki. Skala ofiar-
ności i zaangażowania jest ogromna. 
Mieszkańcy gminy Lubin są niesa-
mowici! Bardzo im za to dziękuje!

 Wielu przyjęło pod swój dach 
uchodźców, często nieznane im 
wcześniej osoby. Mieszkańcy 
udostępniają wolne lokalne, 

meblują mieszkania, organizują 
wszechstronną pomoc.
- Jestem im za to bardzo wdzięcz-

ny. Staramy się być z tymi rodzinami 
w kontakcie i wspierać je we wszel-
kich działaniach.  Żeby ta pomoc  by-
ła właściwa i skoordynowana, od sa-
mego początku apelowaliśmy do 
mieszkańców  o rejestrację uchodź-
ców w naszym biurze meldunkowym. 
To było jeszcze przed okresem przy-
znawania numerów PESEL. Tylko 
do 17 marca w domach mieszkańców  
było oficjalnie zarejestrowanych 250 
osób z Ukrainy. Od razu po rejestra-
cji, jeśli była taka potrzeba, osoby te 
otrzymywały dary rzeczowe. W urzę-
dzie stworzono specjalny magazyn. 
Dzieci kierujemy do gminnych szkół, 
dajemy im wyprawki. Część darów 
pochodzi ze zbiórek, część jest finan-
sowana z pieniędzy ze zbiórek mie-
dzy innymi wśród urzędników.  Inne 
potrzebne zakupy finansujemy z bu-
dżetu gminy. W  tym czasie gmina in-

tensywnie pracuje także nad przygo-
towaniem dodatkowych miejsc, 
gdzie można będzie ulokować 
uchodźców w przyzwoitych warun-
kach.

 Jakie to miejsca i ilu uchodźców 
gmina może przyjąć? 
- Polską granice przekroczyło już 

ponad 2 miliony uchodźców, żadne 
krajowe ani samorządowe instytucje 
nie były przygotowane na taką skalę. 
Nie chodzi przecież o przygotowanie 
miejsc, w których dziesiątki, setki lu-
dzi zostanie stłoczonych przez wiele 
tygodni na małej powierzchni. Cho-
dzi o stworzenie w miarę komforto-
wych warunków do życia. Chodzi 
o nadzieję na normalność. Dlatego 
podjęliśmy decyzję o przystosowaniu 
naszych świetlic i montujemy w nich 
na przykład natryski. W pierwszej tu-
rze jest to osiem obiektów:  w  Szkla-
rach Górnych, Raszówce, Chróstni-
ku, Miłoradzicach, Siedlcach, Miro-

szowicach, Zimnej Wodzie i Wiercie-
niu.  Wszystko wskazuje na to, że 
w ten sposób zagospodarujemy póź-
niej wszystkie gminne świetlice. Ku-
piliśmy już 90 łóżek, 120 kompletów 
pościeli, ręczniki,  niezbędny sprzęt 
AGD, organizujemy wyżywienie. 
Wszystkie te działania wymagają fi-
nansowania i dobrej organizacji.  
Otrzymaliśmy także 100 łóżek od 
wojewody, KGHM przekazał nam 
20 materacy. 

 Czym konkretnie zajmuje się po-
wołany przez pana w urzędzie ze-
spół ds. uchodźców?
- Zorganizowaniem wszystkich 

nowych formalnych obowiązków, 
czyli rejestracją, ankietowaniem, uła-
twieniami w nadawaniu numer PE-
SEL , organizowaniem  tzw. obo-
wiązku szkolnego, zbiórką i przeka-
zywaniem darów. Uruchomieniem 
świadczeń socjalnych, zakupem nie-
zbędnego wyposażenia dla uchodź-
ców, żywności, środków higienicz-
nych. Uruchomieniem prac remon-
towych w świetlicach, zorganizowa-

niem tam bezpiecznego pobytu dla 
uchodźców, co wiąże się na przykład  
z całodobowym pogotowiem tech-
nicznym, bo te obiekty nie są prze-
cież dostosowane do dużego obłoże-
nia w dłuższym czasie. Tam trzeba 
także zapewnić chociażby segregację 
i odbiór odpadów. Zatrudniamy tłu-
maczy, szukając ich wśród uchodź-
ców. Codziennie wynikają nowe spra-
wy, których nikt nie przewidziałby 
kilka tygodni temu i tak będzie przez 
najbliższy, a może i dłuższy czas.

 To wiele dodatkowych obowiąz-
ków i spore zmiany w funkcjono-
waniu gminnych instytucji.  Nie 
rodzi to żadnych konfliktów, nikt 
nie narzeka?
Powiem tak. W domu jednej 

z mieszkanek znalazła schronienie 
mama z dwójką dzieci, w tym 6-let-
nim chłopczykiem. Ten chłopczyk 
przez ponad tydzień nie podniósł na 
nikogo wzroku, nic nie mówił, w nocy 
się moczył. Dziś z jego psychiką jest 
już dużo lepiej. Czy jesteśmy w stanie 
tak naprawdę zrozumieć co czują  
ukraińskie dzieci i ich matki, które 
szukają u nas schronienia?  Życie 
i zdrowie to wartość bezcenna. 
W każdej społeczności znajdą się 
osoby, którym może się coś nie podo-
bać. Słyszę pojedyncze głosy, że ad-
aptacja świetlic dla uchodźców, to 
ograniczanie praw mieszkańców. 
Wierzę jednak, że to incydentalne 
przypadki i wynikają raczej z chwilo-
wych emocji. Ponad dwa lata pande-
mii, różne ograniczenia, wojna tuż za 
naszymi granicami, niepewność ju-
tra – wszystko to może rodzić różne 
zachowania. Jesteśmy jednak silną, 
dobrą i empatyczną społecznością. 
Bądźmy dla siebie i naszych gości 
życzliwi, mam nadzieję, że zdamy ten 
życiowy egzamin celująco. 

MAM NADZIEJĘ, ŻE ZDAMY TEN 
ŻYCIOWY EGZAMIN CELUJĄCO!

Spotkanie zespołu ds. uchodźców z wójtem 
Tadeuszem Kielanem 



⁴ SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Jak zapisać 
dziecko 
z Ukrainy 
do szkoły lub 
przedszkola  
Aby zapisać dziecko do szkoły,  oddziału 
przedszkolnego przy szkole czy też 
punktu przedszkolnego należy, 
po dokonaniu obowiązku rejestracji 
i uzyskaniu numeru PESEL,  
skontaktować się z konkretną gminną 
placówką,  w obwodzie której  mieszka 
dziecko. Wykaz szkół z obwodami 
i kontaktami można znaleźć na www.ug.
lubin.pl  lub  też można skontaktować się   
z Urzędem Gminy w Lubinie, 
ul. Księcia Ludwika I nr 3 – Referat nr 
tel. 76 840 31 81 lub 76 840 31 82.
Aby zapisać dziecko do przedszkola  
należy skontaktować się z Przedszkolem 
im. Jana Pawła II w Raszówce, 
ul. Kolejowa 2 - tel. 76 844 81 92   
 lub z Urzędem Gminy w Lubinie 
(kontakt -jak wyżej).
Dodatkowa nauka języka polskiego 
organizowana jest dla uczniów  
cudzoziemców/uchodźców we 
wszystkich  szkołach prowadzonych 
przez gminę Lubin- tam gdzie dziecko 
zostanie zapisane.
Nie ma w gminie miejsc, gdzie dzieci 
mogą uczyć się w języku ukraińskim.  
Obecnie nie są też organizowane 
specjalne zajęcia dla dzieci z  Ukrainy, 
z chwilą pojawienia się takiej potrzeby 
mogą być organizowane. 

Kup rękodzieło 
- razem możemy więcej!

Serdecznie zapraszamy do dołączenia się 
do akcji pomocy rodzinom, które przybyły 
do gminy z Ukrainy . 

Przepiękne rękodzieło, świąteczne ozdo-
by ceramiczne, materiałowe króliki, różne 
makramy i breloki stworzyli pracownicy 
Ośrodka Kultury Gminy Lubin i  oraz 
mieszkańcy gminy Lubin. Rękodzieło jest 
systematycznie uzupełniane o kolejne pozy-
cje. Akcja potrwa aż do świąt,  zamówione 
rzeczy będzie można odebrać w siedzibie 
OKGL przy ul. Księcia Ludwika I 3. 

Ceny sprzedawanych produktów znajdu-
ją się na ich zdjęciach na Facebooku Ośrod-
ka Kultury Gminy Lubin.

Wystarczy przesłać e-maila na kier-
masz@okgminalubin.pl następujące infor-
macje :

• imię i nazwisko kupującego
• numer telefonu do kontaktu
• ilość zamawianych sztuk oraz nr zama-

wianego rękodzieła
oraz dokonać wpłaty na konto Ośrodka 

Kultury 16866900012031031429630001
Szczegóły w regulaminie, który znajduje 

się na stronie www.okgminalubin.pl 

Czekamy na Waszą pomoc! Uzbierana kwota 
przeznaczona zostanie na pomoc rodzinom 
z Ukrainy zamieszkującym teren gminy Lubin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lubinie informuje że na podstawie Usta-
wy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium te-
go państwa,  uchodźcom,  którzy przybyli 
do Polski od 24 lutego 2022 r. przysługują 
konkretne świadczenia. 

UCHODŹCY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O:
 przyznanie jednorazowego świadczenia 
w kwocie 300 zł - dla każdej osoby, obywa-
tela Ukrainy, 
 świadczenia rodzinne, o których mowa 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003r 
o świadczeniach rodzinnych,
 przyznanie świadczeń, na podstawie usta-
wy z dnia 12 marca 2004. o pomocy spo-
łecznej.
Wnioski o wypłatę świadczeń można 

składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 
w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokojach 
nr 21, 22 ,24 ,26.

WAŻNE: Prawo do ubiegania się o po-
wyższe formy wsparcia daje nadany nu-
mer PESEL z symbolem „UKR”.

Rodzinom z Ukrainy przysługują także 
zasiłki 500+ na każde dziecko. W tym celu 
należy się udać do oddziału Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych i należy wziąć ze sobą: 
 paszporty – osoby dorosłej i dziecka – lub 
inny dokument tożsamości, na podstawie 
których przekroczono granicę (jeśli macie)
 zaświadczenie o nadaniu polskiego iden-
tyfikatora PESEL 
 numer rachunku bankowego w Polsce
 numer telefonu w Polsce i adres e-mail
 orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś 
opiekunem tymczasowym
 dokument potwierdzający, że sprawujesz 
pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli 
masz taką sytuację
 dokument potwierdzający legalność po-
bytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, je-
śli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 
2022 r. 

Wsparcie finansowe 
dla obywateli 
Ukrainy

Obserwując z niepokojem okrutne działania wo-
jenne, które mają miejsce na Ukrainie, społeczności 
gminnych szkół organizują liczne zbiórki. W Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Gór-
nych, z której otrzymaliśmy fotorelację,  nie trzeba 
było nikogo namawiać do wsparcia.

Grono pedagogiczne, pracownicy administra-
cji, uczniowie, rodzice, dziadkowie, mieszkańcy 
Szklar Górnych, Obory, Szklar Dolnych oraz przy-
jaciele szkoły, jak zawsze otworzyli swoje serca. 
Pragnąc zapewnić o solidarności z całym narodem 
ukraińskim i wesprzeć przybywających do nas, 
zorganizowana została zbiórka najpotrzebniej-
szych rzeczy: odzieży, środków higienicznych 
i opatrunkowych, żywności, produktów dla nie-
mowląt, pościeli, kołder, zabawek itd. Do pracy 
ochoczo zabrali się uczniowie oraz koordynatorzy: 
Barbara Kwapisz, Anna Kuc, Paulina Zacharczyk- 
Paryła, Anna Kosacz -Gol, Maciej Stefaniak, Ka-
mila Budka.

– Akcja i pomoc przerosła nasze oczekiwania. 
Zaangażowanie i chęć jej niesienia przy pakowa-
niu, segregowaniu oraz przewożeniu darów, stała 
się doskonałą lekcją obywatelską- mówią ucznio-
wie i nauczyciele.

Zebrane przedmioty trafiły do Urzędu Gminy 
w Lubinie, wśród darów znalazły się posegregowa-
ne ubrania, żywność, środki czystości, zabawki 
i wiele innych. Przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej  kilka kartonów 
darów przekazano od razu sześcioosobowej rodzi-
nie, zaraz po przyjeździe do naszej gminy. Część 
zebranych rzeczy trafiła do magazynów zewnętrz-
nych oraz ZHP.

Środki opatrunkowe oraz odzież, dla walczą-
cych na froncie żołnierzy, odebrane zostały przez 
przedstawicieli policji i trafiły już za granicę.

– Chyba najwięcej emocji wzbudziła pomoc dzie-
ciom ewakuowanym z domów dziecka, tam trafiły 
przede wszystkim zabawki, słodycze, żywność dla 
dzieci, pampersy oraz około 50 kompletnych pakie-
tów dla niemowląt- mówią koordynatorzy akcji. – 
Obecnie nasze podarunki trafiają bezpośrednio do 
rodzin, które przebywają na terenie Gminy Lubin. 
Osobiście zawieźliśmy paczki z pomocą dla około 
50 osób. Najczęściej odpowiadamy na konkretne 
potrzeby. Udało nam się nawet pomóc w wyposaże-
niu mieszkania. Zwykłe przedmioty mamy od ręki, 
na cuda trzeba poczekać dwa dni :)

Oprócz zbiórki rzeczowej, Szkolne Koło Wolon-
tariatu, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodzi-
ców zorganizowały kiermasz ciasta, podczas któ-
rego zebrano ponad 1700 zł. Uczniowie zadecydo-
wali, że z tych funduszy zakupią potrzebne rzeczy 
uczniom, którzy pojawią się w szkole W Szklarach 
Górnych.

Największą nagrodą są słowa wdzięczności 
i wzruszenie na twarzy osób, które otrzymują bez-
interesowną pomoc. I takie “Дякую” ( Dziękujemy) 
Wam, drodzy darczyńcy od nich przekazujemy.

– Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni. Nie 
mamy słów, by opisać radość, którą mamy w sercu 
w tak trudnym momencie. To dzięki Wam, nasza 
szkoła czynnie włączyła się w tę pomoc. Dzięki 
Państwa zaangażowaniu zebraliśmy do tej pory 
ogromną ilość potrzebnych artykułów. W obliczu 
tragedii po raz kolejny wspólnie pokazujemy, że 
życie drugiego człowieka nie jest nam obojętne. 
W tym trudnym czasie wykazaliśmy się empatią, 
zrozumieniem oraz wsparciem – mówią ucznio-
wie i nauczyciele.

Akcja trwa – nie zatrzymujmy się, pomagajmy 
dalej!

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, 
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. ” 

МИ З ВАМИ – 
SOLIDARNOŚĆ I WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW



⁵RADA GMINY

Zgodnie z art. 21 ust. 1, ust 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy 
powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do realizacji określonych zadań, 
ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie 
gminy i corocznie przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. 
Poniżej publikujemy zatwierdzone przez radę plany pracy na rok bieżący.

KOMISJA REWIZYJNA
  I kwartał:  Prace nad  planem  pracy komisji na rok 2022;  Opracowanie planu 

pracy komisji na rok 2022,  Rozpatrzenie spraw bieżących.
  II kwartał: .Analiza: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Lubin za 2021 r, rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego  za rok 
2021, Informacji o stanie mienia Gminy Lubin za rok 2021; Rozpatrzenie spraw 
bieżących
  III kwartał :Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 

I półrocze 2021 r.,  Analiza informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  Gminy Lubin; Rozpatrzenie spraw bieżących.
  IV kwartał: Analiza projektu budżetu Gminy Lubin na rok 2023 wraz 

z Wieloletnią Prognozą Finansową; Prace nad  planem pracy komisji na rok 
2023; Rozpatrzenie spraw bieżących

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
  I kwartał: Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022;Opiniowanie 

przedłożonych projektów uchwał;  Rozpatrywanie spraw bieżących.
  II kwartał: Analiza  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Lubin za 2021 r; Analiza rocznych sprawozdań z wykonania planu  finansowego  
za rok 2021; analiza Informacji o stanie mienia Gminy Lubin za rok 2021; 
zapoznanie się ze Sprawozdaniem Finansowym Gminy Lubin za 2021 r.; 
Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał;  Rozpatrywanie spraw 
bieżących
  III kwartał: Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 

I półrocze 2022 r.;  Analiza informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubin; Opiniowanie przedłożonych projektów 
uchwał; Rozpatrywanie spraw bieżących
  IV kwartał: Opiniowanie projektu budżetu na 2023 r.; Opiniowanie projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej przedłożonego wraz 
z projektem budżetu na rok 2023; Opiniowanie przedłożonych projektów 
uchwał; Rozpatrywanie spraw bieżących

KOMISJA STATUTOWA
  I kwartał: Omówienie planu pracy na rok 2022;sprawy bieżące i wniesione 

zgodnie ze zgłaszanymi komisji problemami.
  II kwartał: Analiza Statutu Gminy Lubin związana z pracami nad projektem 

nowego Statutu;  Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi komisji 
problemami.
  III kwartał: Konsultacje z radcą prawnym w sprawie zgodności  projektu  

nowego Statutu Gminy Lubin z obowiązującymi przepisami prawa; .Sprawy 
bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi komisji problemami.
  IV kwartał:  .Analiza projektu Statutu Gminy Lubin po uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian; Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej przedłożonego wraz z projektem budżetu na rok 2023; 
Opracowanie planu pracy na 2023 rok;  Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze 
zgłaszanymi komisji problemami

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
  I kwartał: Opracowanie planów pracy komisji na rok 2022;  Zapoznanie się ze 

sprawozdaniem ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego za 2021 r.; Opiniowanie wniosków i projektów 
uchwał dotyczących przyznania dotacji na remont zabytków Gminy Lubin; 
Podsumowanie prowadzenia Akademii Senioralnej za 2021 r.; Sprawy bieżące.
  II kwartał: Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni;  Informacja dyrektorów szkół 
nt. realizacji obowiązku szkolnego oraz informacja o realizacji obowiązku 
nauki;  Sprawy bieżące.
  III kwartał: Ocena przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku 

szkolnym 2022/2023; Ocena warunków realizacji wychowania przedszkolnego 
w kontekście zapewnienia miejsc dzieciom realizującym obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach  podstawowych; Sprawy bieżące.
  IV kwartał: Informacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego przez 

uczniów z terenu Gminy Lubin w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubin, 
w tym analiza kosztów związanych z realizacją Porozumienia Międzygminnego; 
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubin w roku szkolnym 
2021/2022; Analiza projektu budżetu Rady Gminy Lubin na rok 
2023;  Opracowanie wniosków i propozycji do Komisji Budżetu i Finansów Rady  
Gminy Lubin na rok 2023; Sprawy bieżące.

KOMISJA ZDROWIA I SPORTU
  I kwartał: Opracowanie planów pracy komisji na rok 2022; Zapoznanie się 

z kalendarzem imprez sportowych na terenie Gminy Lubin; Omówienie 
działalności gminnych klubów sportowych za 2021 r.; Spotkanie 
z przedstawicielami gminnych klubów sportowych; Opiniowanie 
przedłożonych komisji projektów uchwał; Sprawy różne.
  II kwartał: Analiza wydatków budżetu gminy na profilaktykę związaną 

z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał; Sprawy różne.
  III kwartał: Opracowanie wniosków na działalność sportową i ochronę 

zdrowia do  budżetu Gminy na rok 2023; Sprawozdanie z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Omówienie 
działalności komisji za I półrocze roku 2022 oraz spraw związanych 
z potrzebami dla klubów; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów 
uchwał; Sprawy różne.
  IV kwartał: Analiza kalendarza imprez sportowych; Informacja o rodzajach 

świadczeń w ośrodkach zdrowia; Podsumowanie prac komisji; Opracowanie 
wytycznych do planu pracy komisji na 2023 rok; Analiza projektu budżetu 
Gminy Lubin na 2023 rok; Opiniowanie przedłożonych komisji projektów 
uchwał;  Sprawy różne.

KOMISJA ROLNA I OCHRONY ŚRODOWISKA
  I kwartał: Rozpatrzenie spraw bieżących;  Informacja dotycząca zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej; Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Lubinie, Izby Rolniczej w Lubinie, Agencji 
Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Lubinie; Opiniowanie 
przedłożonych komisji projektów uchwał
  II kwartał: Zapoznanie się z planem pracy na 2022 rok z zakresu melioracji 

rowów i przepustów gminnych; Informacja o gospodarce azbestem na terenie 
gminy Lubin; Wyjazdowe posiedzenie Komisji – lustracja stanu oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Lubin; Omówienie spraw związanych ze szkodami 
łowieckimi; Informacja o zieleni (parki gminne) na terenie gminy Lubin; 
Informacja o przygotowaniu do skupu rzepaku i zbóż; Opiniowanie 
przedłożonych komisji projektów uchwał; Rozpatrzenie spraw bieżących.
  III kwartał: Informacja o przebiegu akcji żniwnej i skupu zbóż; Przygotowania 

do Święta Plonów; Odnawialne źródła energii na terenie gminy Lubin; 
Opiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał; Rozpatrzenie spraw 
bieżących.
  IV kwartał: Informacja o wykonanych pracach melioracyjnych na terenie 

gminy Lubin; Opracowanie wniosków do budżetu gminy Lubin na 2023 rok; 
Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok; Opiniowanie przedłożonych 
komisji projektów uchwał; Rozpatrzenie spraw bieżących

KOMISJA ROZWOJU, INWESTYCJI 
I DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ
  I kwartał: Zapoznanie się ze stanem majątku komunalnego Gminy;  Analiza 

planu inwestycyjno - remontowego na rok 2022; Sprawy bieżące.
  II kwartał: . Analiza zaplanowanych inwestycji przez PGKGL na rok 

2022;  Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych i powiatowych; posiedzenie 
wyjazdowe; Sprawy związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego; Informacje 
z Referatu Inwestycji o postępie prac inwestorsko – remontowych na terenie 
Gminy Lubin; spotkania z sołtysami, zgłaszanie bieżących spraw dotyczących 
poszczególnych wiosek. Posiedzenie wyjazdowe; Ocena stanu placów zabaw 
przy świetlicach wiejskich i na terenach przyszkolnych;  Sprawy bieżące.
  III kwartał: Informacja Referatu Infrastruktury o postępie prac remontowo – 

inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin za pierwsze półrocze 2022 r; Przegląd 
obiektów oświatowych – planowanie remontów szkół, świetlic, przedszkoli 
i bibliotek; Analiza zgłoszonych wniosków inwestorskich przez sołectwa 
i mieszkańców Gminy Lubin; Przegląd obiektów sportowych na terenie gminy 
Lubin;  Ocena stanu infrastruktury PGKGL (ocena stanu urządzeń 
w przepompowniach i oczyszczalniach na terenie Gminy Lubin)  Posiedzenie 
wyjazdowe; Sprawy bieżące.
  IV kwartał: Analiza wykonanych prac inwestycyjnych przez 

PGKGL;  Informacja o działalności komunalnej - koszty utrzymania budynków 
i lokali komunalnych, ich zbywanie, gospodarka odpadami  komunalnymi itp.; 
Analiza wykonanych prac inwestycyjnych na terenie gminy 
Lubin;  Opracowanie wniosków do budżetu na rok 2023; Opracowanie 
wytycznych do planu pracy komisji na rok 2023; Analiza projektu budżetu 
Gminy Lubin na rok 2023; Sprawy różne.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
  I kwartał: Przygotowanie i omówienie planu pracy na rok 2022; .Sprawy 

bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi Komisji problemami.
  II kwartał : Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi Komisji 

problemami.
  III kwartał: Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze zgłaszanymi Komisji 

problemami
  IV kwartał: .Opiniowanie projektu budżetu na 2023 r.; Opiniowanie projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożonego wraz 
z projektem budżetu na rok 2023; Sprawy bieżące i wniesione zgodnie ze 
zgłaszanymi Komisji  problemami.

Na pierwszej w tym roku 
kalendarzowym sesji spotkali się 
radni gminy Lubin. W porządku 
obrad znalazło się ponad dwadzieścia 
punktów.

Radni podjęli decyzję 
w sprawie oceny aktualności 
studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubin 
oraz miejscowych planów 
zagospodarowania na tere-
nie gminy. Jednocześnie zde-
cydowano o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla 
obrębu Chróstnik.

W ramach systematyzowa-
nia i porządkowania nadano 
także wiele nowych nazw ulic 
w gminie Lubin. We wsi Obo-
ra będzie ulica Kwiatowa oraz 
Tytanowa, w Karczowiskach 
ulice Modrzewiowa i Cedro-
wa oraz ulica Jodłowa we wsi 
Niemstów.

W związku z tym, że wraz 
z nowym rokiem weszła w ży-
cie nowa ustawa o ochotni-
czych strażach pożarnych, 
radni zdecydowali także 
o wysokości ekwiwalentu dla 
strażaków za udział w działa-
niach ratowniczych i szkole-
niach.

Zmieniły się również prze-
pisy związane z kompeten-
cjami młodzieżowych rad 
gmin, które do tej pory miały 
wyłącznie charakter konsul-
tacyjny, dlatego radni dosto-
sowali do nowych uwarun-
kowań prawnych również 
statut Młodzieżowej Rady 
Gminy Lubin. 

Gmina Lubin przystąpiła 
jednocześnie do realizacji 
osłonowego programu „Kor-
pus wsparcia seniorów na rok 
2022” i przyjęto w tej sprawie 
stosowną uchwałę. Pieniądze  
na realizację tego projektu 

będą pochodziły z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. 
Przewiduje on zapewnienie 
usług wsparcia seniorom 
w wieku 65 lat i więcej oraz 
możliwości samodzielnego 
funkcjonowania poprzez do-

stęp do tzw. „opieki na odle-
głość” poprzez zakup specjal-
nie oprogramowanych opa-
sek bezpieczeństwa. 

Radni dokonali również 
zmian w tegorocznym bu-
dżecie zmniejszając łączną 
kwotę dochodów o ponad 
1 mln 700 tys. zł  oraz zwięk-
szając wydatki o ponad 
3 mln 357 tys. zł. Przyjęto 
również Roczny program 
opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz Wieloletni 
plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komu-
nalnej Gminy Lubin.     

Przyjęto wiele ważnych uchwał zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i finansowym. 
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⁶ AKTUALNOŚCI

Dofinansowania do zakupu 
odbiornika cyfrowego
21 marca ruszył nowy rządowy program dofinansowania zakupu 
odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania 
telewizji naziemnej, o którym więcej można przeczytać na stronie 
internetowej:  telewizjanaziemna.pl
Obecnie dofinansowaniem w wysokości 100 zł jest objęty zakup 
dekodera lub telewizora zgodnego z zapisami rozporządzenia 
w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla 
odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny 
odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie 
DVB-T2/HEVC.
Dofinansowanie będzie przysługiwało na gospodarstwo domowe, 
które ze względu na swoją sytuację materialną nie może 
samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek 
o przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba 
z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać świadczenie, osoba 
składając wniosek będzie musiała złożyć oświadczenie, iż bez 
dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu 
odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału 
telewizyjnego.
Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na 
podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku 
przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie 
rejestrował wniosek w systemie. Otrzymany kod z przyznanym 
świadczeniem będzie można zrealizować w sklepach internetowych 
i stacjonarnych, które przystąpią do programu. 
Program dofinansowania będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Do 
tego czasu będzie można ubiegać się i zrealizować  świadczenie. 
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię 
pod numer 42 253 54 30 lub napisz na skrzynkę kontaktową 
cyfrowaTV@coi.gov.pl
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 
– 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 18:00. 

W tym roku już wielokrotnie straż pożarna 
interweniowała z powodu pożarów 
spowodowanych wypalaniem trawy.
W okolice Bukownej strażacy wyjeżdżali trzy 
razy w ciągu tygodnia! Po okresie zimowym 
trawy palą się bardzo szybko, są wysuszone – 
ogień ogarnia coraz większe połacie powodując 
zagrożenie dla lasów i okolicznych zabudowań.
15 marca po godzinie 21,  OSP Raszówka i OSP 
Zimna Woda znowu były zadysponowane do 
pożaru traw. Na faceboooku strażacy napisali 
później:
– Trzeci raz w ciągu tygodnia udajemy się 
w praktycznie to samo miejsce w miejscowości 
Bukowna. Kolejny pożar traw (…) Przystąpiliśmy 
do gaszenia ognia za pomocą tłumic 
i opryskiwacza spalinowego. Po godzinie 22 
działania zakończono. Po raz kolejny apelujemy 
o nie wypalanie traw!!
Celowe podpalanie traw stanowi około 70% 
wszystkich pożarów w tej kategorii. Około 30% 
pożarów traw powstaje ze względu na 
przypadkowe zaprószenia ognia na przykład 
poprzez wyrzucenie niedopałków 
z przejeżdżających pociągów lub samochodów 
na pobocze drogi.
Strażacy rokrocznie przestrzegają przed tym 
procederem. Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:
  nie jest efektywnym sposobem „odnawiania 

gleby”,
  stanowi poważne zagrożenie dla:
  osoby wypalającej połacie traw (możliwość 

doznania zawału serca lub udaru 
termicznego),

  organizmów żywych – pożytecznych dla 
ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, 
jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. 
Proceder wypalania jest szczególnie 
niebezpieczny dla gniazd lęgowych 

zakładanych zwyczajowo na ziemi lub 
w gałązkach krzewów. Usytuowanie 
terenów trawiastych w pobliżu skupisk 
drzewostanów może skutkować śmiercią 
dużych zwierząt leśnych. W płomieniach 
i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne 
zadymienie towarzyszące pożarom traw 
dezorientuje owady latające, zagraża 
zwierzynie wodnej i organizmom glebowym 
takim jak dżdżownice,

  popularnych roślin łąkowych.
  angażuje znaczne siły w proces opanowania 

pożaru,
  powoduje uwolnienie trujących toksyn, które 

przedostają się do środowiska naturalnego.
Poniżej przepisy prawne, które zabraniają 
wypalania praw. Wypalanie pozostałości 
roślinnych w ogrodach, ogródkach działkowych 
itp. regulowane jest prawem miejscowym 
i w wielu przypadkach na terenach miejskich 
zabronione lub dopuszczalne tylko w sezonie 
wiosennym.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) określa:
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (…) wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega 
karze aresztu albo grzywny.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563):
36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, 
na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak 
również w odległości do 100 m od granicy lasów 

nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności 
mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:
1) rozniecanie ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez właściciela 
lub zarządcę lasu; (…)
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności 
związanych z gospodarką leśną oraz 
wykonywaniem robót budowlanych.
39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych 
na polach w odległości mniejszej niż 100 m od 
zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc 
ustawienia stert lub stogów bądź w sposób 
powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, 
a także bez zapewnienia stałego nadzoru 
miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.

STOP wypalaniu traw – są groźne dla życia i zdrowia 

Samorządowcy, w tym 
gmina Lubin,  są zrzeszeni 
formalnie w Zintegrowa-
nych Inwestycjach Teryto-
rialnych Legnicko-Glogow-
skiego Obszaru Funkcjonal-
nego.

- W latach 2021-2027 na 
Dolnym Ś lą sku bę dziemy 
mieli aż  7 tak zwanych 
instrumentó w terytorialnych, 
obejmują cych cały region, 
w ramach któ rych samorzą dy 
wspó lnie realizować  bę dą  
najważ niejsze w ich obsza-
rach inwestycje - mówił pod-
czas konferencji prasowej 
marszałek Cezary Przybylski. 
-  Po licznych rozmowach 
i konsultacjach 

z samorzą dowcami 
zwię kszyliś my 
łą czną  kwotę  
przeznaczoną  dla 
ZIT-ó w do ponad 317 
mln euro. Co ważne, to nie 
jedyne środki unijne, z któ-
rych korzystać będą samo-
rządy zrzeszone w ZIT-ach.

Przypomnijmy, że  
w styczniu 2020 roku De-
klarację o Współpracy - po-
przedzające utworzenie ZIT 
Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, 
podpisało 31 prezydentów, 
starostów , burmistrzów 
i wójtów z terenu byłego wo-
jewództwa i liderem jest 
Legnica. Mottem przewod-

nim powsta-
nia ZIT było 

zadbanie o in-
teresy samorzą-

dów w kolejnej 
alokacji środków.

Samorządom te pienią-
dze są potrzebne przy reali-
zacji inwestycji zaplanowa-
nych w strategii rozwoju 
poszczególnych miast 
gmin. 

 - Każdy samorząd oczy-
wiście ma inne priorytety 
w strategii rozwoju gminy, 
ale jest bardzo dużo wspól-
nych spraw, które połączo-
ne całość sprawią iż stają 
się celem strategicznym – 
mówił Jerzy Szczupak, bur-

mistrz Przemkowa. -  
Współpracujemy realizując 
wspólne przedsięwzięcia. 
Dlatego z perspektywy mo-
jego Przemkowa cieszy de-
klaracja Marszalka Przybyl-
skiego o zwiększeniu środ-
ków dla ZIT legnicko-gło-
gowskiego.

 - Jesteśmy po konsulta-
cjach społecznych, podczas 
których odbyliśmy wiele 
spotkań i dyskusji nad spo-
sobem wydatkowania środ-
ków europejskich w nad-
chodzącym okresie. Łącznie 
wpłynęło ponad 1200 uwag 
i wniosków. Zakończyliśmy 
już ich analizę i podjęta zo-
stała decyzję o zwiększeniu 

puli pieniędzy dla ZIT legni-
cko-głogowskiego z 34 do 
49 mln euro – zakomuniko-
wał marszałek Przybylski.

Gmina Lubin ubiega się 
w ramach ZIT-u o pieniądze 
na realizację czterech du-
żych przedsięwzięć.

- To przede wszystkim 
kompleksowa termomoder-
nizacja obiektów użyteczno-
ści publicznej oraz gmin-
nych budynków mieszkal-
nych oraz rozwój sieci dróg 
rowerowych na terenie gmi-
ny, ale również budowa in-
frastruktury transportu 
publicznego Raszówce. 
Chcemy tam stworzyć miej-
sce pod hasłem 
„Park&Ride”, czyli zostaw 
auto i jedź pociągiem – mó-
wi Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin.

Gmina chce też zrealizo-
wać duży projekt związany 
z promowaniem i ochroną 
materialnego dziedzictwa 
kulturowego. W Księgini-
cach planuje się zorganizo-
wać centrum wystawienni-
cze dolnośląskiego dziedzi-
ctwa kulturowego.  

WIĘCEJ UNIJNYCH PIENIĘDZY DLA 
REGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO 
Samorządowcy 
z subregionu 
legnicko-
głogowskiego 
spotkali się 
z Cezarym 
Przybylskim, 
marszałkiem 
Województwa 
Dolnośląskiego 
w sprawie 
omówienia 
projektu nowego 
budżetu unijnego 
dla Dolnego Śląska 
na lata 2021-2027 
i najważniejszych 
dziedzin, na które 
będą przeznaczane 
środki finansowe. 

Oprócz wspomnianych sankcji 
wypalającemu grożą również dotkliwe kary, 
które nakładać może Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest 
jednym z warunków, których rolnicy 
zobligowani są przestrzegać, aby móc 
ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz 
płatności obszarowe w ramach PROW 
2014-2020. W przypadku jego złamania 
ARiMR może nałożyć na rolnika karę 
finansową zmniejszającą wszystkie 
otrzymywane przez niego płatności o 3 
proc. W zależności od stopnia winy, może 
zostać ona obniżona do 1 proc. bądź 
zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe 
sankcje przewidziane są dla tych, którzy 
świadomie wypalają grunty rolne – muszą 
oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet 
o 25 proc. Agencja może również pozbawić 
rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich 
za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie 
uporczywe wypalanie przez niego traw.



⁷INWESTYCJE

Przebudowa dróg wewnętrznych  
Trwa przebudowa wielu, 

krótkich odcinków gminnych 
dróg. Tym razem prezentuje-
my zakresy prac przy powsta-
jącej ulicy Lawendowej 
w Osieku i drogi w Czerńcu

W Czerńcu powstaje nowa 
ulica, która biegnie śladem 
działki nr 187/1. Prace po-

winny się zakończyć do koń-
ca maja. Koszt inwestycji to 
około 230 tysięcy złotych. 

Zakres zadania obejmuje 
wykonanie przede wszyst-
kim konstrukcji jezdni o na-
wierzchni z kostki betonowej 
szerokości 4 m i długości ok. 
150 m. Powstają również 

zjazdy indywidualne oraz 
dojścia do posesji i miejsc 
odbioru odpadów. Pobocze 
jest utwardzane kruszywem 
łamanym, a tam gdzie trzeba 
humusowane i  obsiewane 
mieszanką traw. Po wykona-
nych pracach przyległe tere-
ny zostaną uporządkowane. 

Na początku lipca mają się 
zakończyć oficjalnym odbio-
rem prace budowlane, które 
są prowadzone przy ulicy La-
wendowej w Osieku.

Powstaje tam jezdnia o na-
wierzchni z kostki betono-
wej, o szerokości 5 m i dłu-
gości ok. 104 m.  Budowany 

jest także plac do zawracania 
pojazdów o wymiarach 8 x 
15 metrów, zjazdy indywidu-
alne, dojścia do posesji oraz 
miejsc odbioru odpadów.

Pobocze jest utwardzane 
kruszywem łamanym. Po-
wstaje także odwodnienie dro-
gowe, czyli budowana jest ka-

nalizacja deszczowa o długoś-
ci 113 m, na którą składają się 
wpusty uliczne i  studnie.

Wzdłuż jezdni budowane jest 
oświetlenie uliczne o długości 
107 m, pobocza będą humuso-
wane i obsiane mieszanką traw. 

Wartość realizacji inwe-
stycji to około 486 tys. zł. 

Nowy odcinek drogi w Czerńcu Wzdłuż ulicy Lawendowej budowane jest rownież oświetlenie uliczne

Dzieci mają niespożytą energię i uwielbiają być w ruchu! Chętnie wspinają 
się, skaczą, podciągają – w ten sposób nie tylko świetnie się bawiąc, ale 
także trenując rozwijające się dopiero mięśnie. 

Warto dać im szansę na 
aktywne spędzanie wolnego 
czasu na szkolnych i publicz-
nych placach! Na to od kilku 

lat stawia gmina Lubin re-
montując i budując nowe 
place oraz plenerowe siłow-
nie.

Tego typu „małpie gaje” od-
ciągają dzieci od laptopów czy 
smartfonów. Pomagają zrelak-
sować się, dotlenić mózg, aby 

później moc się skoncentrować 
m.in. na nauce. Wspomagają 
produkcję endorfin, zwanych 
hormonami szczęścia, które 

mają właściwości uspokajające 
oraz przeciwbólowe.

Tym razem dzięki dofinan-
sowaniu z miedziowej spółki 
w kwocie 20 tysięcy złotych 
sfinansowano zakup i mon-
taż dwóch takich nowych, 
stalowych urządzeń na tere-
nie placów zabaw przy świet-

licy w miejscowościach  Mi-
łosna oraz Czerniec.

Bezpieczne nawierzchnie 
pod urządzeniami wykonano 
ze środków gminy w kwo-
cie  7694,88 zł. 

W ramach współpracy i otrzymanego dofinansowania z KGHM Polska Miedź SA gmina kupiła i zamontowała dwa 
tzw. „małpie gaje”. Jak tylko zrobi się cieplej, to dzieci z Miłosnej i Czerńca będą miały gdzie się wyszaleć. 

NOWE URZĄDZENIA DO ZABAWY DLA 
NAJMŁODSZYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU



⁸ ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

Strażacy zajmują 
się nie tylko 
gaszeniem 
pożarów. Wzywani 
są do wypadków 
drogowych, do 
usuwania skutków 
różnego rodzaju 
zdarzeń i klęsk 
naturalnych, 
ale także jako 
zabezpieczenie 
imprez 
rozrywkowych  czy 
sportowych.

OSP W GORZYCY
OSP Gorzyca to 26 druhów, 

w tym gronie nie zabrakło tak-
że  kobiety.

– Kolejny trudny rok, rok 
pandemii za nami – stwierdził 
Mirosław Witkowski, prezes 
OSP Gorzyca. – Bez względu 
na wszystko, my musimy dzia-
łać, musimy walczyć. W roku 
sprawozdawczym udało nam 
się zdobyć dość dużo fundu-
szy, m.in. z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji,  Gminy Lubin, 
i z tzw. Funduszu Covidowe-
go. Wszystkie pieniądze zo-
stały wydane na zakup sprzę-
tu. Życzyłbym nam rozbudo-
wy remizy i może, w przyszło-
ści, nowego, większego samo-
chodu.

Strażacy z Gorzycy w 2021 
roku byli wzywani do inter-
wencji 25 razy. Sześciokrotnie 
gasili pożary a 18 razy miały 
miejsce tzw. miejscowe zagro-
żenia. Przytrafił się także je-
den fałszywy alarm.

Walne Zgromadzenie wy-
słuchało sprawozdań z dzia-
łalności oraz opinii komisji re-
wizyjnej i w czasie głosowa-
nia, jednogłośnie, udzieliło 

zarządowi absolutorium. Dru-
hom podziękował wójt Gminy 
Lubin.

 – Dziękuję wam wszystkim 
za waszą działalność – powie-
dział Tadeusz Kielan. – Dzia-
łalność niełatwą, zwłaszcza 
w tym trudnym okresie, który 
mam nadzieję, niebawem się 
skończy. Widać, że wasza 
działalność jest potrzebna. 25 
wyjazdów to niemało. Ważna 
też jest działalność społeczna, 
którą także widać. Życzę wam 
dużo siły i zdrowia.

Wójt Tadeusz Kielan wrę-
czył także Medale Wzorowy 
Strażak. Otrzymali je druho-
wie: Bartłomiej Pakuła, Kry-
stian Bojko, Grzegorz Gorcza-
kowski i Wojciech Morajko.

Warto dodać, że nasza jed-
nostka z OSP Gorzyca w ple-
biscycie Gazety Wrocławskiej 
zdobyła I miejsce w Powiecie 
Lubińskim i tytuł „Jednostka 
OSP roku 2021”. Gratuluje-
my!

OSP W SZKLARACH GÓRNYCH
Sprawozdania przedstawiał 

prezes OSP Jan Zelek. Komi-
sja rewizyjna przebadała dzia-
łalność OSP za okres sprawo-
zdawczy i stwierdziła, że został 
on wykonany w 100 proc. OSP 
w Szklarach Górnych stawia 
na poprawę wyposażenia swo-
jej jednostki. W ubiegłym roku 
strażacy pozyskali m.in. drabi-
nę słupkową, buty strażackie 
i kominiarki.

OSP Szklary Górne liczy 17 
druhów. W ubiegłym roku jed-
nostka wyjeżdżała do 24 akcji 
ratowniczych, w tym do 7 po-
żarów i 17 razy do likwidacji 
miejscowych zagrożeń, na 
szczęście nie odnotowali żad-
nych fałszywych alarmów. 
Najczęściej w akcjach uczest-
niczyli: Roman Kosacz (24), 
Patryk Budka (22) oraz Piotr 
Charchal (21).

– Gratuluję zarządowi za 
otrzymane jednogłośnie abso-
lutorium. Chciałbym również 
pogratulować waszej działal-
ności, bo mimo że jednostka 
jest jedną z mniejszych, to 
dzieje się u was bardzo dużo. 
Świadczy o tym nie tylko ilość 
wyjazdów, ale i zaangażowa-
nie w działalność społeczną - 
mówił Tadeusz Kielan, wójt 
gminy Lubin.

Strażacy mają w planach 
dużo akcji profilaktycznych 

oraz udział w Gminnych Za-
wodach Strażackich, które są 
planowane w tym roku. Jed-
nostka współpracuje z  sołty-
ską oraz z  parafią.

– Chcielibyśmy do końca te-
go roku zorganizować kurs 
podstawowy dla naszych dru-
hów z OSP. Szkolenie trwa 
136 godzin i jest bardzo ob-
szerne. Łączy w sobie szkole-
nie wysokościowe, ratowni-
ctwo techniczne i wodne. Ilość 
i częstotliwość szkoleń będzie 
zależna od sytuacji na granicy 
z Ukrainą, bo wielu z naszych 
druhów pełni tam służbę i na 
razie mamy braki kadrowe 
wśród instruktorów. Mam jed-
nak nadzieję, że w tym roku 
uda nam się zrealizować pla-
ny- mówi st. bryg. Cezary Ol-
bryś, zastępca komendanta 
powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie.

Podczas zebrania poruszo-
no kwestię budowy remizy 
w Szklarach Górnych, która 
nie została sfinalizowana z po-
wodu braku wykonawcy, 
w kwocie która zadysponowa-
no na ten cel w budżecie gmi-
ny. Wójt poinformował stra-
żaków, że samorząd złożył 
wniosek w ramach Programu 
Polski Ład na 4,5 mln złotych 

na wykonanie trzech inwesty-
cji – w tym budowy remizy 
w Szklarach Górnych.

OSP W RASZÓWCE
Zbiórka darów dla miesz-

kańców Ukrainy oraz minuta 
ciszy poświęcona ofiarom 
wojny, poprzedziły zebranie 
sprawozdawcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Raszówki. 

OSP Raszówka liczy 38 
osób, w tym 16 kobiet. 
W ubiegłym roku po pande-
micznej przerwie strażakom 
udało się zorganizować festyn 
pod hasłem „Bezpieczne wa-
kacje”, Turniej piłkarski dru-
żyn OSP, zabawę sylwestrową 
oraz noworoczne ognisko. Ko-
lejne ognisko będzie jubileu-
szowe i właśnie z tej okazji, 
w 10-tą rocznicę ognisk stra-
żacy chcą upamiętnić Juliana 
Madzika, poświęcając mu 
specjalną tablicę na remizie.

– Bardzo wam dziękuję za 
tę społeczną działalność i gra-
tuluję zaangażowania – mówił 
wójt Tadeusz Kielan. – Z roku 
na rok jednostka się rozwija 

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lubin przeprowadziły już zebrania sprawozdawcze i przyjęły plany działań na rok bieżący.

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIA 

OSP Gorzyca w plebiscycie Gazety Wrocławskiej 
zdobyła I miejsce w Powiecie Lubińskim i tytuł 
„Jednostka OSP roku 2021”. 

OSP Szklary Górne liczy 17 druhów. 

OSP Raszówka liczy 38 osób, w tym 16 kobiet.

DLA WSZYSTKICH ZARZĄDÓW OSP



⁹ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

i bardzo mocno integruje 
mieszkańców. To świadectwo 
tego,  jak bardzo OSP jest 
w Raszówce potrzebne.

Wiele słów podziękowań 
i gratulacji  kierowanych do 
strażaków padło również z ust 
sołtysa Tadeusza Kosturka, 
przewodniczącego rady sołe-
ckiej Tomasza Rybarczyka, 
radnego Marcina Nyklewicza 
i Zdzisława Korczaka, prezesa 
klubu Huzar Raszówka.

OSP Raszówka uczestniczy-
ła w ubiegłym roku w 39 ak-
cjach ratowniczych, w tym 14 
razy wyjeżdżała do pożarów. 
Druhowie, którzy najczęściej 
wyjeżdżali to:  Damian Dobro-
wolski (39), Paweł Doniec 
(37), Michał Gierczak (35).

W roku sprawozdawczym 
jednostka pozyskała liczny 
sprzęt, m.in. pilarkę spalino-
wą, kosiarkę, umundurowa-
nie. W ramach czynu społecz-
nego strażacy wyremontowali 
3 pomieszczenia u jednej z po-
trzebujących pomocy miesz-
kanek. Przeprowadzono też 
liczne pogadanki profilaktycz-
ne, uczestniczono w wielu uro-
czystościach.

Plan na rok 2022 zakłada 
przyjęcie sześciu nowych 
członków, w tym dwie kobiety. 
Jednostka chce też pozyskać 
dwa aparaty ochrony dróg od-
dechowych i zakupić komi-
niarki. Jednym z większych za-
dań inwestycyjnych, które 
chcieliby strażacy zrealizo-
wać, jest rozbudowa remizy, 
co pozwoliłoby organizować 
nowe akcje profilaktyczne, 
szczególnie kierowane do 
dzieci i młodzieży.

OSP W  CZERŃCU
Minutą ciszy poświęconą 

pamięci ofiar wojny na Ukrai-
nie oraz Renacie Jężak, byłej 
sołtys Czerńca, rozpoczęło się 
zebranie sprawozdawcze 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Czerńcu. 

OSP Czerniec liczy 27 osób, 
w podsumowywanym 2021 ro-
ku reprezentanci tej jednostki 
otrzymali znaczące odznacze-
nia: Złoty Krzyż Floriana, Me-
dal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza oraz tytuł Strażak 
Roku.

W ubiegłym roku ochotnicy 
brali udział w czterech akcjach 
ratowniczych, w tym w gasze-
niu jednego pożaru. We 

wszystkich tych akcjach brał 
udział druh Marek Nowicki. 
Jednostka systematycznie ku-
puje nowy sprzęt i wyposaże-
nie, w ubiegłym roku oprócz 
rękawic, pasów czy butów ku-
piono także hydronetkę i gaś-
nice. Przygotowano także fun-
damenty pod garaż blaszany, 
zamontowano garaż i założo-
no instalację świetlną.  W ra-
mach prac społecznych udroż-
niono przy kościele przepust 
melioracyjny.

W tym roku planowane są 
dalsze prace przy garażu bla-
szanym, m.in. montaż regałów 
oraz odnowienie garażu samo-
chodowego. Jednostka planu-
je też zakupić pompę pływają-
cą. OSP zamierza dalej aktyw-
nie wspierać i współpracować 
z radami sołeckimi. W specjal-
ny sposób – dyplomami dzię-
kowano  Ewie Gil – sołtys Kło-
potowa oraz  Lilii Chudy – soł-
tys Czerńca oraz radom sołe-
ckim obu miejscowości.

– Gratuluję jednogłośnie 
otrzymanego absolutorium 
i dziękuję za waszą pracę 
w tym trudnym okresie. Jeste-
ście tutaj bardzo potrzebni, 
gwarantując poczucie bezpie-
czeństwa. Ja zawsze podkre-
ślam jak ważna jest nie tylko 
wasza ratunkowo-gaśnicza 
działalność, ale także ta spo-
łeczna i prewencyjna – mówił 
Tadeusz Kielan, wójt gminy 
Lubin.

Do gratulacji i życzeń przy-
łączał się Eryk Górski, komen-
dant Państwowej Straży Po-
żarnej w Lubinie.

– Wasze plany i zamierzenia 
to gwarancja dalszego rozwo-

ju waszej jednostki, za co moc-
no trzymam kciuki. Od nowe-
go roku funkcjonuje ustawa 
o Ochotniczych Strażach Po-
żarnych, która daje wam sze-
reg przywilejów, nakładając 
jednocześnie nowe obowiązki 
na PSP. To przede wszystkim 
szeroki zakres szkoleń, które 
będą realizowane przez PSP – 
mówił komendant Górski.

Strażacy z gminnych jedno-
stek OSP są bardzo zaintere-
sowani nowymi możliwościa-
mi rozwoju. Jak podkreślał 
wójt, to bardzo ważne, bo-
wiem dla gminy warto utrzy-
mywać straż nawet wtedy, 

gdyby miała wyjechać w danej 
miejscowości tylko kilka razy 
w ciągu roku. Bowiem zawsze 
ratuje wtedy mienie, zdrowie 
i bezcenne życie ludzkie.

OSP  W KRZECZYNIE WIELKIM
Zebranie Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej z Krzeczyna Wiel-
kiego rozpoczęło się minutą 
ciszy w hołdzie strażakom, 
którzy zginęli na wojnie 
w Ukrainie. OSP Krzeczyn 
Wielki liczy 20 druhów, w tym 
4 kobiety. W ubiegłym roku 
jednostka uczestniczyła w 26 
akacjach ratowniczych, w tym 

9 razy gaszono pożary i 17 ra-
zy wyjeżdżano do miejsco-
wych zagrożeń. We wszyst-
kich wyjazdach uczestniczyli 
strażacy: Michał Woś i To-
masz Woś, 25 wyjazdów od-
notował prezes Marcin Trafid-
ło. 

W ubiegłym roku straża-
kom udało się w znaczący spo-
sób doposażyć i mają już aku-
mulatorową piłę szablasta 
z wyposażeniem, nowe ubra-
nia, kominiarki, hełmy i ręka-
wice. Podczas zebrania zostali 
dodatkowo bardzo mile zasko-
czeni prezentem od sponsora 
jednostki. Reprezentujący  

Przedsiębiorstwo Budowlane 
Manczak Sp. z o.o. przekazał 
strażakom wysokiej klasy szli-
fierkę kątową. 

W tym roku jednostka pla-
nuje dalsze doposażenie oraz 
przyjęcie nowego strażaka do 
swojego grona. Ochotnicy 
czekają także na zakończenie 
budowy nowej remizy.

- Ubiegamy się o pienią-
dze na ten cel z tzw. drugie-
go naboru w Polskim Ła-
dzie, więc jak wszystko pój-
dzie po naszej myśli, to 
przyszłym roku remiza po-
winna być oddana do użytku 
– mówił Tadeusz Kielan, 
wójt gminy Lubin.

Wójt dziękował strażakom 
za ich ofiarną służbę ale rów-
nież za wsparcie w pande-
micznych i codziennych spra-
wach. Strażacy odebrali też 
wiele słów uznania m.in. od 
Jerzego Tadli, sołtysa Krze-
czyna Wielkiego oraz Eryka 
Górskiego, komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lu-
binie.   

Spotkanie było także okazją 
do wręczenie odznak Wzoro-
wy Strażak. Otrzymali je dru-
howie: Maciej Baran, Mateusz 
Baran, Tomasz Woś, Michał 
Woś i  Kamil Zelent. 

Zabranie OSP Krzeczyn 
Wielki zakończyło cykl dzie-
więciu sprawozdawczych ze-
brań OSP w gminie Lubin. 

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lubin przeprowadziły już zebrania sprawozdawcze i przyjęły plany działań na rok bieżący.

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIA 

W specjalny sposób – dyplomami dziękowano  Ewie Gil – sołtys Kłopotowa oraz  Lilii Chudy – sołtys Czerńca 
oraz radom sołeckim obu miejscowości. 

Podczas zebrania strażacy zostali dodatkowo bardzo mile zaskoczeni prezentem od sponsora jednostki. 
Reprezentujący  Przedsiębiorstwo Budowlane Manczak Sp. z o.o. przekazał im wysokiej klasy szlifierkę kątową. 
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Gminny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
W tym roku na wszystkie działania 
związane z opieką nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobieganie 
bezdomności gmina Lubin przeznaczyła 
205 tysięcy złotych. Uchwalony przez 
Radę Gminy roczny program przewiduje 
m.in. odławianie zwierząt, zapewnienie 
schroniska, czy też sterylizację.
Gmina jest ustawowo zobowiązana do 

przygotowania, realizacji i sfinansowania 
rocznych programów opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności na swoim 
terenie. W tym celu zawierane są także 
stosowne umowy z firmami zewnętrznymi.
W tym roku na odłów i transport 
bezdomnych zwierząt przeznaczono 25 
tys. zł. i 70 tysięcy na umieszczenie ich 

w schronisku wraz z obligatoryjną 
sterylizacją. 
Na zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt wolno 
żyjących (dzikich) może być wydanych 40 
tys. zł. Kolejne 30 tys. może kosztować 
zapewnienie takiej opieki przy wypadkach  
drogowych z udziałem zwierząt innych 

niż wolno żyjące. Także ok. 30 tys. złotych 
może kosztować zakup usług lekarsko –
weterynaryjnych innych niż wcześniej 
wymienione.
Po 6 tys. zł przeznaczono na zakup karmy 
dla wolno żyjących kotów i zabiegi 
sterylizacji lub kastracji zwierząt 
domowych chętnym właścicielom, którzy 
na stałe zamieszkują na terenie gminy. 

Zapewnienie opieki dla zwierząt 
gospodarskich to 4 tysiące i dodatkowo 
jeden tysiąc na usypianie ślepych miotów 
kotów i psów dla chętnych właścicieli 
zamieszkujących na terenie gminy Lubin.
W zdecydowanej większości są to wydatki 
szacowane, a wypłata pieniędzy 
następuje na podstawie faktycznie 
wykonanych usług i wystawianych faktur.  

W TROSCE O NASZE 
BEZPIECZEŃSTWO

Na wniosek wójta rada Gmi-
ny Lubin dokonała zmian w te-
gorocznym budżecie przezna-
czając 165 tysięcy złotych na 
wsparcie dla policji i straży po-
żarnej. 

Wpłaty na fundusz celowy po-
licji będą miały następujące 
przeznaczenie:
 nagrody za osiągnięcia w służ-
bie dla Policjantów Komendy 
Powiatowej Policji  w Lubinie 
w łącznej wysokości 10.000 zł,
 rekompensatę pieniężną za 
czas  służby przekraczający 
normę określoną w art. 33 ust. 
2, ustawy o Policji w łącznej 
wysokości 20.000 zł,
 zakup sprzętu kwaterunkowe-
go oraz materiałów i wyposa-
żenia niezbędnego do funkcjo-
nowania Komendy Powiato-
wej Policji  w Lubinie w łącznej 
wysokości 10.000 zł,
 pokrycie wydatków związa-
nych z remontami  Komendy 
Powiatowej Policji  w Lubinie 
w łącznej wysokości 25.000  zł.

Jednocześnie przeznaczono 
się kwotę 100.000  zł na dofinan-
sowanie zakupu samochodu ra-
towniczo - gaśniczego z funkcją 
do ograniczania stref skażeń 
chemicznych i ekologicznych dla 
Komendy Powiatowej Straży Po-
żarnej w Lubinie. 

Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej:
 mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
 mężczyzn urodzonych w latach 1998 - 2002, którzy 
nie posiadają określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej; 
 kobiety urodzone w latach 1998 – 2002 posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej 
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akade-
mickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych albo będące student-
kami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków 
(o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaza-
nia grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają oso-
by zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający 
ponad trzy miesiące na terenie Gminy Lubin.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Po-
wiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Kardy-
nała Wyszyńskiego 10, (Centrum Konferencyjne Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przylesie”) w dniach:

25-28 kwietnia 2022 roku - mężczyźni, 
29 kwietnia 2022 roku - kobiety.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia 
osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obo-
wiązku stawienia się w terminie i miejscu wskaza-
nym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dol-
nośląskiego w 2022 roku.

 Lubin, dnia 21 marca 2022 r. 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI 
WOJSKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBIN W 2022 ROKU 

Pomoc Ukrainie była 
głównym powodem, dla 
którego radni gminy Lubin 
już po raz drugi w marcu 
spotkali się na obradach 
Rady Gminy.

W przyjętym porządku ob-
rad zwołanej przez wójta 
gminy Lubin, nadzwyczajnej 
38. sesji Rady Gminy znala-
zła się uchwała w sprawie 
udzielenia upoważnienia dla 
wójta gminy, której podjęcie 
pozwalało na realizację za-
dań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Inicjatorem 
uchwały był wójt gminy Lu-
bin Tadeusz Kielan. Radni 

jednogłośnie (15 głosów 
„za” podjęciem uchwały) po-
wierzyli wójtowi uprawnie-
nia umożliwiające dokony-
wanie w budżecie zmian 
w celu wykonania zadań 
związanych z pomocą oby-
watelom Ukrainy.

Radni zdecydowali także 
o przesunięciu niewykorzy-
stanych przez Powiat Lubiń-
ski w roku 2021 części środ-
ków na realizację zadania in-
westycyjnego pn.: „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 
1233D w Raszówce”. Środki 
te gmina Lubin przekaże Po-
wiatowi Lubińskiemu 
w 2022 roku zwiększając tym 
samym wartość II raty po-
mocy finansowej, która wy-
nosi 2 600 000 zł.

Radni jednogłośnie za pomocą dla Ukrainy
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Jak być bezpiecznym 
na drodze i nie tylko 
– policja uczy dzieci

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osieku mieli okazję spot-
kać się z policjantem. W trakcie prelekcji dzieci pogłębiły swoją 
wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań w przypadku kontak-
tu z obcą dla nich osobą, różnego rodzaju zagrożeń i ich unika-
nia oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Każde spotkanie z policjantem jest dobrą okazją do pogłębie-
nia swojej wiedzy. Ostatnio mogli się o tym przekonać ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Osieku. Dzieci w trakcie prelekcji 
dowiedziały się jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych 
uczestników ruchu drogowego, zarówno podczas przemiesz-
czania się rowerem, jak  i pieszo. Policjant opowiedział, jak 
ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe umieszczone na 
odzieży wierzchniej.

– Już niedługo wiosna, nie zabrakło również wiedzy na temat 
tego w jakie elementy powinien być wyposażony każdy rower 
oraz jak ważną rolę odgrywa kask ochronny – mówi asp. szt. 
Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Lubinie.

Spotkanie było świetną okazją do omówienia różnego rodza-
ju zagrożeń z jakimi dzieci mogą spotkać się nie tylko na drodze 
ale również w kontakcie z obcą osobą. Policjant opowiedział jak 
radzić sobie w różnych sytuacjach i jak unikać niebezpiecznych 
zachowań.

Nie zabrakło również pytań, na które funkcjonariusz chętnie 
odpowiadał.

Przedszkole im. Jana Pawła II 
w Raszówce oraz Oddział Zamiej-
scowy w Lubinie z radością święto-
wały powitanie wiosny.  Była to do-
skonała okazja, do pokazania 
dzieciom bogactwa, które niesie ze 
sobą budząca się do życia przyro-
da.

W przedszkolu królowały wszyst-
kie odcienia zieleni, bowiem przygo-
towania do powitania wiosny zaczę-
ły się już kilka dni wcześniej - sale 

i korytarze zaczęły zmieniać wystrój 
i zazieleniły się. 

Świętowanie powitania wiosny 
rozpoczęło się od zabaw związanych 
z tematyką pór roku. Dzieci śpiewa-
ły piosenki, rozwiązywały zagadki 
oraz wysłuchały opowiadań o nadej-
ściu wiosny. Wzięły również udział 
w wiosennym balu, podczas którego 
pląsały wesoło przy akompaniamen-
cie muzyki.

Z okazji pierwszego dnia wiosny 
nauczycielki z Zamiejscowego Od-

działu w Lubinie zaprezentowały 
dzieciom przedstawianie pt.: „Bajka 
o śpiącym niedźwiedziu”, które 
wprowadziło przedszkolaki  w atmo-
sferę poszukiwania oznak wiosny. 
Nasi mali poszukiwacze wiosny wy-
ruszyli także w kolorowym korowo-
dzie i szukali w naturze pierwszych 
zwiastunów wiosny. 

Jesteśmy pewni, że starania na-
szych wspaniałych przedszkolaków 
sprawią, że wiosna zadomowi się  
u nasz szybko i na dobre.

Wiosna w kalendarzu, 
za oknem i w zabawach najmłodszych 

Ptaki szukają teraz w naszych 
ogrodach miejsca na złożenie jaj 
i wychowanie piskląt. Aby stworzyć 
im bezpieczne i komfortowe warun-
ki wystarczy zrobić odpowiedni do-
mek dla ptaków.

Domek dla ptaków, nazywany 
także budką dla ptaków lub skrzyn-
ką lęgową,  jest bardzo często mylo-
ny z karmnikiem, ma on jednak zu-
pełnie inne przeznaczenie. Jest on 
imitacją dziupli drzewa, zapewnia 

ochronę przed deszczem, wiatrem, 
chłodem i drapieżnikami. Przy 
odrobinie szczęście ptaki założą 
w nim swoje gniazda, złożą jaja 
i wychowają pisklęta.

Kilkanaście takich domków zro-
bił w swojej prywatnej pracowni 
wójt Tadeusz Kielan i przekazał je 
na rzecz Gminnego Przedszkola 
w Raszówce.

- To naturalne, nieheblowane  
drewno. Poszczególne części są zbi-

te gwoździami, 
nie powinny im 
być straszne opa-
dy deszczu. Budki 
mają otwory o róż-
nych wielkościach, 
więc posłużą zarów-
no małym sikorkom jak 
i większym szpakom – mówi 
Tadeusz Kielan. – Co ważne, nie 
może na nich być żadnych wystają-
cych patyczków, które ładnie wy-

glądają na ilustracjach w książ-
kach, bo to ułatwienie dla drapież-
ników, którzy szukają złożonych 
ptasich jaj .

Z udziałem podopiecznych 
przedszkola, domki zamocowano 
już na drzewach. Była to  także do-
skonała okazja do praktycznych za-
jęć z przyrody dla najmłodszych, 
którzy z zainteresowaniem pytali o  

zwyczaje różnych ptaków. 
Domki nie były wy-
kładane trawą czy 

liśćmi, bowiem 
ptaki zrobią to 
zdecydowanie 
lepiej. Przygo-
towanie i za-
montowanie 

domków przed 
końcem lutego 

daje duże szanse na 
to, że skrzydlaci złożą 

w nich swoje jaja. Oby jak 
najpiękniej i jak najliczniej ptaki 
śpiewały nam wraz z nadchodzącą 
wiosną. 

NOWE DOMKI DLA PTAKÓW 
W GMINNYM PRZEDSZKOLU
Sporo desek, 
trochę precyzji, ale 
przede wszystkim 
dobry pomysł 
- do Gminnego 
Przedszkola 
w Raszówce trafiły 
budki dla ptaków. 
To placówka 
z dużym terenem 
rekreacyjnym, 
umiejscowiona wśród 
drzew, więc budki 
będą doskonałym 
miejscem lęgowym 
dla wielu ptaków.
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Dzień Dinozaura 
w bibliotece w Raszówce

Choć dinozaury wyginę-
ły bardzo dawno temu to 
nadal fascynują się nimi lu-
dzie, szczególnie dzieci. 
W naszej gminnej bibliote-
ce w Raszówce Dzień Di-
nozaura świętowano z ucz-
niami klasy I i III Szkoły 
Podstawowej w Raszówce.

W czasie zajęć rozma-
wiano m.in. o tym czym 
zajmuje się paleontolog, 
jak wyglądają szkielety di-
nozaurów, wykopaliska i co 
to są skamieliny. Uczestni-
cy zabawy uczyli się wyszu-

kiwania informacji w książ-
kach.

Każdy otrzymał figurkę 
dinozaura, musiał odna-
leźć jego nazwę i krótko 
przedstawić gada. Dzieci 
obejrzały także prezenta-
cję, w której było wiele cie-
kawostek na temat dino-
zaurów. Dodatkowo goście 
biblioteki  mogli poczuć się 
jak paleontolodzy, bowiem 
wykonali szkielet dinozau-
ra oraz skamielinę z odci-
skiem jego łapy. Ależ to by-
ły fascynujące zajęcia!

Wójt Tadeusz Kielan ro-
zegrał specjalna symultanę, 
którą zainicjowano po licy-
tacji, w ramach tegoroczne-
go 30. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Licytację w sprawie pojedyn-
ku szachowego z wójtem 
prowadziła Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopni-
ckiej w Krzeczynie Wielkim.

Licytację , która prowadzo-
na była na facebook-owym 
profilu szkoły wygrał Jerzy 
Tadla – sołtys Krzeczyna 
Wielkiego i radny gminy Lu-
bin. Po jej zamknięciu, sko-
mentowała ją jedna z miesz-
kanek która również licytowa-
ła, pisząc:

 – Gratulacje, przegapiłam, 
a już trenowałam syna na 
gambita!

Radny wyszedł z propozy-
cją, by zamiast jednej roz-
grywki, przygotować symul-
tanę z udziałem ucznia szkoły, 
w którego imieniu licytowała 
mama. I w ten sposób Mate-
usz Różycki z IV klasy wraz 
z sołtysem Jerzym Tadlą rzu-
cili wyzwanie wójtowi.

– Cieszę się, że mogłem 
wesprzeć w tak czynny sposób 

szczytny cel i że udaje mi się 
tak skutecznie propagować 
rozgrywki szachowe – mówił 
wójt Tadeusz Kielan.

Sołtys miał nadzieję na wy-
graną, więc nie przystał na za-
proponowany przez wójta ar-
cymistrzowski remis i kilka 
ruchów później przegrał swo-
ją partię. Mateusz przystał na 
remis, za co odebrał gratula-
cje.

– Dobrze było, nie było 
nudno, trenuję gry w szachy 
z mamą i tatą – mówił później 
Mateusz Różycki.

– Szachy niesamowicie roz-
wijają umiejętności taktyczne 
i uczą radzenia sobie z emo-
cjami. Cieszę się, ze syn do-
skonali swoje umiejętności 
i fajnie było zorganizować ta-
ką symultanę – mówiła Bar-

bara Różycka.
Warto przypomnieć, że 

w tegoroczną działalność na 
rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zaanga-
żowało się trzydziestu czte-
rech uczniów z klas IV- VI-
II  szkoły w Krzeczynie Wiel-
kim. Siedemnastu z nich kwe-
stowało z puszkami w dzień 
finału, pozostali realizowali 
wiele działań na terenie szko-

ły w tygodniu poprzedzają-
cym wielki finał.

Były więc słodkie kramiki 
z ciastami i deserami oraz 
liczne licytacje. Licytowane 
były m.in. : piłka  oraz koszula 
z autografami piłkarzy Zagłę-
bia Lubin, wejściówki do ki-
na, vouchery do salonów kos-
metycznych oraz ręcznie wy-
konane przez wójta gminy 
Lubin zabawki z drewna. 

Symultana szachowa na rzecz 
WOŚP w Krzeczynie Wielkim

NA RZECZ WOŚP UZBIERANO:
  3 900 zł – działania na terenie Szkoły w Krzeczynie 

Wielkim (licytacje, kramiki)
  11 464 zł –uczniowie SP Krzeczyn Wieki zebrali do puszek 

w dniu finału
  5352 zł – zbiórka wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 

w Szklarach Górnych – kwota uzbierana przez e-skarbonkę 
oraz poprzez kwestę uczniów szkoły w dniu finału

Quizy, zabawy zręcznoś-
ciowe oraz prace plastyczne 
zorganizowane w niekon-
wencjonalnej formie, przy-
bliżyły uczniom wiedzę o ży-
ciu i twórczości pisarki, 
poetki, publicystki, tłumacz-
ki, której imię nosi szkoła. 
We wspólnej zabawie uczest-
niczyło 50 uczniów z kl. IV-
-VIII.

Na początku uczniowie 
poznawali życie Konopni-
ckiej i najważniejsze jej 
utwory, słuchając informacji 
przygotowanych przez na-
uczycieli, a następnie  rywali-
zowali w grupach wykonując 
różnorodne zadania.

Pierwsza grupa zadań na-
leżała do kategorii „Wiem 
i potrafię”. W quizie „Co 

wiem o patronce szko-
ły”  młodzież zaprezentowała 
wiedzę na temat usłyszanych 
wcześniej wiadomości o pi-
sarce i popisała się umiejęt-
nością wyszukiwania infor-
macji na dany temat. Jak się 
okazało, uczniowie mimo 
późnej pory zaskoczyli 
wszystkich doskonałą pa-
mięcią i otwartym umysłem.

Inną formą rywalizacji 
grupowej były zabawy zwin-
nościowo- zręcznościowe. 
Uczniowie  zbierali „jago-
dy”- fioletowe piłki, pokony-

wali „leśne pułapki”- prze-
szkody i wrzucali zebrane 
dary „do kosza”- celu. Kon-
kurencje wzbudziły mnóstwo 
emocji, ponieważ oprócz do-
kładności, znaczenie miała 
też szybkość.

Ostatnim punktem spot-
kania była akcja plastyczna. 
W tym zadaniu młodzież wy-

kazała się pomysłowością 
i zdolnościami manualnymi 
tworząc bohaterów z książek 
autorki. A byli to: Koszałek – 
Opałek, Sierotka Marysia, 
Stefek Burczymucha, Królo-
wa Tatra i inne. Z wykorzy-
staniem tradycyjnych przy-
borów  i specjalnie zakupio-
nych nietypowych dodatków 

–  piórek, papierów karbowa-
nych, kolorowych kuleczek 
styropianowych, artyści 

stworzyli ciekawe prace, któ-
re  udekorowały szkolny ko-
rytarz.

Po wyczerpujących konku-
rencjach wszyscy udali się na 
stołówkę, gdzie z apetytem 
zjedli ulubione smakołyki 
przyniesione z domu. Laure-
aci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody ufundo-
wane przez dyrektora szkoły.

Uwieńczeniem spotkania 
było wspólne nocowanie 
w sali gimnastycznej.  

NOCNE SPOTKANIE Z LEKTURĄ 2022 
– MARIA KONOPNICKA I JEJ UTWORY W KRZECZYNIE WIELKIM 
W nocy z 4 na 5 marca miłośnicy 
literatury ze Szkoły Podstawowej 
imienia Marii Konopnickiej 
w Krzeczynie Wielkim już po raz 
VI przybyli na „Nocne spotkanie 
z lekturą”.  Zbiegło się ono w tym 
roku z obchodami 180. rocznicy 
urodzin poetki i uhonorowaniem 
przez Sejm roku 2022 – rokiem 
Konopnickiej.

ZAJĘCIA ODBYŁY SIĘ DZIĘKI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI, 
ZA CO DYREKCJA I UCZNIOWIE SERDECZNIE DZIĘKUJĄ: 
MAŁGORZACIE SZELIDZE, MARCIE ORLIGÓRZE, JADWIDZE 
DEMCZUK I  ADRIANNIE  RATAJ.

Młodzież zaprezentowała wiedzę na temat pisarki i popisała się umiejętnością 
wyszukiwania informacji na dany temat.

We wspólnej zabawie uczestniczyło 50 uczniów 
z kl. IV-VIII.

Uczniowie stworzyli 
ciekawe prace, 
które  udekorowały 
szkolny korytarz. 
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EUGENIUSZ GUT 
Jest sołtysem od 2015 roku, czyli już drugą kadencje zarzą-

dza Raszową i dba o polepszanie jakości życia swoich sąsia-
dów. Sołtys prowadzi działalność gospodarczą i jest dumnym 
mężem Bogusławy. Jest również szczęśliwym dziadkiem Ga-
brysi (7 lat), dla której zrobi wszystko. 

Zapytany o to co udało mu się zrobić w czasie sołtysowania 
odpowiada: 

- Jestem zadowolony z tego, że zrobiliśmy fosę, na której co 
roku odbywają się zawody kajakarskie. Przeznaczyliśmy na nią 
prawie milion złotych, które udało nam się pozyskać od gminy 
Lubin i z dofinansowania Unii Europejskiej. Mamy piękną za-
jezdnię autobusową, która jest chlubą naszej wsi. Co roku rów-
nież robimy 50-100 m chodnika, bo brakuje nam bezpiecznych 

przejść wzdłuż ulicy. Jestem też dumny z tego, że nasi miesz-
kańcy mogą w końcu korzystać ze światłowodu. Na pewno w czasach pracy i nauki online 
przydaje się lepsze łącze.

SOŁTYS BARDZO SOBIE CHWALI WSPÓŁPRACĘ Z RADĄ SOŁECKĄ, KTÓRA 
JEST DLA NIEGO JAK „DRUGA PRAWA RĘKA”, BO PIERWSZĄ JEST ŻONA BO-
GUSŁAWA. 

- Gdyby nie Rada Sołecka i radny Robert Piekut nie udałoby nam się zrobić połowy projek-
tów, które są zrealizowane. Zawsze mogę na nich liczyć i nigdy nie muszę martwić się, że mnie 
zawiodą.

WNUCZKA DLA SOŁTYSA JEST BARDZO WAŻNA I TO Z JEJ POMOCĄ UDAŁO 
SIĘ POSUNĄĆ DO PRZODU PLAN UTWORZENIA PLACU ZABAW. 

- Gabrysia mówiła, że nasz plac zabaw jest biedny- śmieje się sołtys- i dzięki niej zmotywo-
wałem się aby stworzyć miejsce dla dzieci. Problem z pracami był jednak spory, ponieważ plac 
jest umiejscowiony w parku, który jest wpisany na listę zabytków i rozmowy z konserwatorem 
były trudne. Oprócz nowych zjeżdżalni zrobimy tam również kącik dla seniora i boiska spor-
towe do piłki nożnej i koszykówki – mówi Eugeniusz Gut.

SOŁTYS ZAPYTANY O NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĘ WSI ODPOWIEDZIAŁ ZATRO-
SKANY:

- Niestety jest to droga łącząca Raszową z Raszową Małą. Jest ona w tragicznym stanie, wy-
gląda jakby należała do Lasów Państwowych jako droga przeciwpożarowa. Jednak jest to dro-
ga powiatowa, która została chyba zapomniana przez tamtejszych urzędników. Byliśmy już 
wiele razy u starosty, jednak cały czas odbijamy się od ściany. Mam nadzieję, że w końcu uda 
nam się ją zrobić. Tam nie ma nawet wylanego asfaltu, a jeżdżą tamtędy autobusy dowożące 
nasze dzieci do szkoły.

ADRIAN DYCHAŁA
 Jest sołtysem od 2015 roku i jednocześnie gór-

nikiem pracującym w KGHM. Od 16 lat mieszka 
na wsi z żoną i dziećmi – Gabrysią (18 lat) i Igo-
rem (11 lat) oraz Reksiem, który jest ich towarzy-
szem w domu i podczas wycieczek.  Jego pasją jest 
praca w ogrodzie i majsterkowanie.

ZAPYTANY DLACZEGO ZECHCIAŁ SPRÓ-
BOWAĆ SWOICH SIŁ W SOŁTYSOWANIU 
ODPOWIADA:

- Chciałem zintegrować naszą wieś, mimo że 
jest mała, to mieszka tu wiele ludzi, którym zależy 
na współpracy. Także gmina widzi nasze potrzeby. 
Okazało się, że ludzie są niesamowicie pomocni 
i zaangażowani. Mamy dużo sukcesów za sobą 
m.in. już trzeci raz udało nam się uzbierać pełne 
serduszko na nakrętki. Teraz pomagamy uchodź-
com z Ukrainy. Pomaganie uskrzydla, ale trzeba 
to robić z odpowiednią pokorą.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ SOŁECKĄ UKŁADA SIĘ BARDZO DOBRZE, A Z POMOCĄ 
RADNEJ POWIATOWEJ UDAŁO IM SIĘ DOPROWADZIĆ DO REMONTU ODCIN-
KA DROGI POWIATOWEJ. 

- Nie tylko droga jest naszym sukcesem. Udało nam się w ramach funduszu sołeckiego po-
stawić siłownię zewnętrzną, doposażyć plac zabaw oraz zakupić ogólnodostępnego grilla. 
Własnymi siłami przeprowadzamy renowację wiaty. Wokół boiska posadziliśmy drzewka 
i krzewy, które pięknie rosną na naszych oczach. Wspólnie z księdzem staramy się uzyskać 
wpis naszej dzwonnicy do księgi zabytków aby starać się o dofinansowanie- mówi Adrian Dy-
chała.

DUŻĄ BOLĄCZKĄ WSI JEST BRAK OŚWIETLENIA, MIESZKAŃCOM BRAKUJE 
RÓWNIEŻ ŚWIETLICY. SOŁTYS MA W PLANACH ORGANIZOWANIE 
KREATYWNYCH I INTEGRACYJNYCH ZABAW DLA DOROSŁYCH I DZIECI

-Przed pandemią organizowaliśmy Dzień Dziecka i sprzątaliśmy naszą wieś w ramach 
Sprzątania Świata. Dwukrotnie zwyciężyliśmy w gminnym konkursie ekologicznym, a w trze-
ciej edycji zajęliśmy drugie miejsce. Udało nam się w zeszłym roku zorganizować imprezę łą-
cząca porządkowanie i zabawę. Cieszy mnie, że zawsze mamy dużą frekwencję. W tym roku 
jak tylko zrobi się ciepło ponowimy cykliczną akcję ”Witaj Wiosno”, potem przywitamy lato 
i jesień. Polegają one na łączeniu zabawy i sprzątaniu terenu sportowo- rekreacyjnego- mówi 
sołtys.

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 

RASZOWEJ
SOŁTYS 

DĄBROWY GÓRNEJ

Uroczyste spotkanie z sołtysami gminy Lubin 
Z okazji przypadającego 11 mar-

ca Dnia Sołtysa zorganizowano 
pierwsze, po prawie trzyletniej 
przerwie, uroczyste spotkanie soł-
tysów, urzędników i radnych. Była 
to doskonała okazja do złożenia 
wielu życzeń i gratulacji,  ale też 
czas na podsumowanie i przekaza-
nie ważnych bieżących informacji.

Okazji do podziękowań i święto-
wania było kilka, bowiem oprócz 
przypadającego w dniu spotkania 
święta sołtysów, uczczono także 
niedawny Dzień Kobiet, a dodat-
kowo sołtysi sprawili wójtowi nie-
spodziankę z okazji przypadają-

cych niedawno jego  tzw. okrągłych 
urodzin.

W ramach bieżących spraw 
omówiono kwestie organizacyjne 

i prawne związane z rozrastającym 
się monitoringiem gminnych jed-
nostek oraz programy, z których 
można pozyskać dofinansowania 

na wymianę źródeł ciepła i m.in. 
termomodernizację.

Przekazano także formalne infor-
macje związane z realizacją fundu-

szy sołeckich. Przypomniano rów-
nież o obowiązkowych deklaracjach 
o źródłach ogrzewania budynków, 
które muszą być składane do Cen-
tralnej Bazy Emisyjności Budynków 
(CEEB). Do tej pory w gminie Lubin 
złożono ich około tysiąca, z około 6 
tysięcy oczekiwanych dokumentów.

Dariusz Olszak -  przedstawiciel 
gminnego zespołu ds. uchodźców 
z Ukrainy przedstawił również ob-
szerne informacje na temat reali-
zowanych  i planowanych działań 
w sprawie wsparcia i lokacji 
uchodźców na terenie naszej 
gminy. 



¹⁴ STRONA SENIORA

W świetlicy sołeckiej w Oborze odbył się II Powiatowo-Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego dla seniorów 50+ w grze podwójnej. Do zawodów zgłosiło 
się 16 zawodników, którzy rozegrali turniej systemem ,,ukraińskim ‚’. 

Każdy z uczestników otrzymał upominek, a pierwsze pięć par pamiątkowe 
statuetki. Miłym wydarzeniem zmagań przy tenisowym stole była obecność 
księdza Piotra Drapiewskiego, który czynnie uczestniczył w zawodach. Sę-
dzią głównym zawodów był Jerzy Tadla.

Powiatowo-Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
dla seniorów 50+ gra podwójna

Wyniki:
1. Leszek Karczewski \ Tomasz Denisiuk
2. Albert Szafrański \ Robert Szafrański
3. Jacek Kaliski \ Ewa Rosław 
4. Sławomir Wałęga \ Józef Draczyński

5. Ryszard Kwiecień \ Jarosław Słota 
6. Stanisław Klin \ Jerzy Tadla
7. Ganczar Adam \ Piotr Drapiewski
8. Marian Kupiecki \Konrad Bartkowiak

Obecni na potkaniu  mieli 
możliwość wysłuchania pro-
pozycji z  kalendarzy wydarzeń 
kulturalnych
i sportowych w gminie Lubin, 
przygotowanych przez Ośro-
dek Kultury Gminy Lubin 
i Gminą Bibliotekę Publiczną 
w Raszówce na ten rok. Senio-
rzy przekonali się, że gminne 
instytucje oferują wiele dzia-

łań skierowanych do ich grupy 
wiekowej. 

Przewodnicząca rady - Jani-
na Mucha podsumowała i sze-
roko omówiła warsztaty tera-
peutyczne „Radość życia”, któ-
re odbyły się w ramach projektu 
realizowanego z Fundacja Eko-
logiczną Zielona Akcja z Legni-
cy. Warsztaty miały formę wy-
kładu i treningu. Seniorzy mó-

wili o rozpoznawaniu emocji 
i uczuć oraz o wykształceniu 
własnych sposobów i umiejęt-
ności pozyskiwania dobrosta-
nu zwanego szczęściem. 

Prezes Fundacji „Zielona 
Akcja” Irena Krukowska – 
Szopa przypomniała senio-
rom, że w ramach projektu pt. 
„Rady seniorów – przestrzeń 
do aktywności obywatelskiej 

seniorów”  Rada Seniorów 
Gminy Lubin ma do dyspozy-
cji na działania w ramach tej 
inicjatywy 1 800 zł. Po dysku-
sji w tym temacie Rada  ustali-
ła, że chciałaby nawiązać 
współpracę i stworzyć działa-
nie międzypokoleniowe z ucz-
niami ze szkoły podstawowej 
w Krzeczynie Wielkim tworząc 
wspólnie zakątek ziołowy i ro-
ślin miododajnych. W tym ce-
lu ustalono skład członków 
Rady, który spotka się z dyrek-
torem szkoły w celu ustalenia 
szczegółów współpracy, która 
powinna być zrealizowana do 
końca czerwca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Se-
niorów Gminy Lubin opowie-
działa również o spotkaniu 
i nagraniu filmu w Komendzie 
Powiatowej Policji w Lubinie 
w ramach program „Bezpiecz-
ny Senior”. W nagraniu 
uczestniczyła poza Janiną Mu-
chą również Magdalena Du-
bińska, dyrektor Ośrodka Kul-
tury Gminy Lubin. 

XI POSIEDZENIE II KADENCJI 
RADY SENIORÓW GMINY LUBIN 
Przedstawienie 
wydarzeń 
kulturalnych 
i sportowych gminy 
Lubin na rok 2022 
dedykowanych 
seniorom oraz 
planowanie 
II wiosennej 
inicjatywy seniorów 
w ramach projektu 
„Przestrzeń 
aktywności 
obywatelskiej 
seniorów”, 
realizowanej 
przy współpracy 
z Fundacją 
Ekologiczną „Zielona 
Akcja” z Legnicy 
były między innymi 
tematami dyskusji 
seniorów. 



¹⁵SPORT

W Dąbrowie Tarnowskiej 
odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młod-
szych w łucznictwie. LZS 
SKS Raszówkę reprezento-
wała 4 osobowa ekipa. 

Najlepiej spisał się Jakub 
Smaga, który w finale w łu-
kach bloczkowych przegrał 
jednym punktem z zawodni-
kiem Łucznika Żywiec zdo-
bywając srebrny medal i tytuł 
wicemistrza Polski. Dla po-
zostałej trójki był to pierwszy 
start w tej kategorii wiekowej 
i stanowił etap przygotowaw-
czy do startów kwalifikacyj-
nych do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 
w Łucznictwie. Ostatecznie 
Hubert Wachowski zajął 48 
miejsce, Mikołaj Szajna – 
71, a Julia Trela – 76. Wszy-
scy w łukach olimpijskich.

Wcześniej w Ścinawce 
Średniej zorganizowano Mi-
strzostwa Dolnego Śląska 
Dzieci i Młodzików w Łucz-
nictwie. Mikołaj Mitek zdo-
był w nich drugie miejsce 
i srebrny medal w kategorii 
młodzik młodszy chłopców.

Pozostali reprezentanci 
naszej gminy zajęli następu-
jące miejsca :
1.  Mateusz Wójcik Vel Ja-

worski ósme miejsce w ka-
tegorii młodzik młodszy 
chłopców

2.  Zuzanna Anopczenko za-
jęła szóste a Hania Kożew-
nikow ósme miejsce w ka-
tegorii młodzik dziewcząt

3.  Karol Wachowski zajął 
dziewiąte miejsce w kate-
gorii młodzik chłopców

4.  Natalia Maluska była 26. 
a Gabriela Rakowska 27. 
w kategorii młodzik dziewcząt 

MISTRZOSTWA POLSKI I DOLNEGO ŚLĄSKA W ŁUCZNICTWIE 

Jakub Smaga wicemistrzem Polski

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Szklarach Górnych odbył się finałowy tur-
niej Gminnej Ligi Piłki Siatkowej. W zawo-
dach udział wzięło pięć zespołów: Miroszo-
wice, Lisiec, Obora, Osiek oraz Szklary Gór-
ne.

Turniej rozegrano systemem ,, każdy z każ-
dym” do dwóch wygranych setów. Najlepszą 
ekipą została po raz kolejny reprezentacja so-
łectwa Lisiec. Drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary i piłki, a najlepsi zawodnicy oko-
licznościowe statuetki.

WYNIKI GIER:
 Miroszowice – Obora 2:0 (25:12 , 25:13 )
 Szklary Górne – Osiek 2:0 (25:14, 25:14 )
 Lisiec – Miroszowice 2:0 (25:15, 25:17 )
 Obora – Osiek 0:2 (15:25, 19:25)
   Szklary Górne – Lisiec 0:2 (17:25, 19:25)
Najlepszym zawodnikiem wybrano Pawła 

Żmiejewskiego (Lisiec), najlepszym atakują-
cym Igora Parynę (Szklary Górne), a rozgry-
wającym Jerzego Herbuta (Lisiec).

Wręczono również upominki dla najstarszego 
uczestnika i najlepszej zawodniczki Gminnej Li-

gi Piłki Siatkowej, otrzymali je – Antoni Śmieta-
na (Szklary Górne) oraz Małgorzata Kandut 
(Obora). Sędzią głównym zawodów był Dawid 
Stankiewicz. Nagrody i wyróżnienia w imieniu 
wójta gminy Lubin wręczał radny Jerzy Tadla.

KOŃCOWA TABELA
 Lisiec 4- 12 8:0
 Szklary Górne 4- 9 6:2
 Miroszowice 4- 6 4:4
 Osiek 4- 3 2:6
 Obora 4- 0 0:8

Lisiec wygrywa finał Gminnej Ligii Piłki Siatkowej 

Niedzielne derby 
rozpoczęły się 
od minuty ciszy, 
którą piłkarze 
i kibice uczcili 
pamięć zmarłego 
Adama Myrdy 
Starosty Powiatu 
Lubińskiego. Już 
pierwsze akcje 
zapowiadały, iż 
derbowy mecz 
będzie bardzo 
trudny dla obu ekip.

Przewagę optyczną 
w środkowej strefie boiska 
posiadali gospodarze, jed-
nak nic pozytywnego z tego 

nie wyniknęło. Po zmianie 
stron w 47. minucie goście 
przeprowadzili składną ak-
cję, którą na bramkę zamie-
nił Damian Moroch. Gospo-
darze po stracie gola dążyli 
do odrobienia strat, lecz mą-
drze grający piłkarze z Nie-
mstowa nie pozwolili ,,wy-
drzeć’’ sobie zwycięstwa. 

Zawodnicy stworzyli cie-
kawe widowisko i należą się 
im słowa uznania za ambit-

ną postawę. W przerwie me-
czu rozegrano tradycyjny 
konkurs rzutów karnych, 
którego zwycięzcą okazał się 
Aleksander Kaszubski (Lu-
bin).

Najlepszymi piłkarzami 
niedzielnych derbów zostali 
wybrani Oliwier Hałys (Vic-
toria) i Wiktor Mizieliński 
(KS Kłopotów-Osiek). Na-
grody i wyróżnienia wręczał 
wójt gminy Lubin Tadeusz 
Kielan i radny Patryk Jarko-
wiec. 

KS Kłopotów-Osiek - Victoria Niemstów 0:1 (0:0)

NIESPODZIEWANA PORAŻKA 
KS KŁOPOTÓW-OSIEK W DERBACH GMINY 

WSZYSTKIE MECZE 
NASZYCH DRUŻYN
  Kaczawa Bieniowice 

- Iskra Księginice  4:1
  Fortuna Obora 

- Mewa Goliszów  5:4
  Sparta Przedmoście 

- Unia Szklary Górna  2:2
  Sparta Parszowice 

- Unia Miłoradzice  1:3
  KS Kłopotów -Osiek 

- Victoria Niemstów   0:1
  Huzar Raszówka 

- Relaks Szklary Dolne  4:1



¹⁶ ROZRYWKA

Hasło krzyżówki z numeru  2/2022 Wiadomości Gminnych 
Gminy Lubin brzmi: „ Prasa dla was”. Nagrodę otrzymuje Patryk 
Walentyński z Osieka. 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 kwietnia. 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. 

Mężczyzna do kobiety:
- Obraziłaś się?
- Nie.
- Bardzo?
- Tak.

***
Więźniowie w łagrze:
- Ile dostałeś?
- 10 lat. 
- A za co?
- Za nic.

- To niemożliwe, za nic dostaje 
się 5.

***
W gabinecie stomatologa.
- Panie doktorze, czy to 
prawda, że pan potrafi 
bezboleśnie wyrwać zęby?
- Niestety nie zawsze. Wczoraj 
na przykład podczas 
wyrywania zwichnąłem sobie 
rękę.

***
Mama patrzy przez okno i 
widzi, jak Jasio pije wodę z 
kałuży.
- Nie pij tej wody, przecież tam 
żyje mnóstwo bakterii!
- Już nie! Przejechałem je kilka 
razy rowerem!

***
Rozmawiają dwie koleżanki:
- Szef mi powiedział, że 

powinnam iść do domu bo źle 
wyglądam. Teraz nie wiem, czy 
się obrazić czy cieszyć z 
wolnego dnia.

***
Dlaczego beton stracił pracę?
Bo go wylali

***
Małgosia była grzeczna, 
dlatego dostała od mamy dwa 
złote. Zapomniała jednak 

podziękować.
- Nie masz mi nic do 
powiedzenia? - podpuszcza ją 
mama.
Dziewczyna milczy.
- A co ja zawsze mówię tacie, 
kiedy daje mi pieniądze?
- „Tylko tyle”?

***
Pewna kobieta kupiła sobie 
psa i nazwała go „Łajdak”. 

Kiedy wychodziła z nim na 
spacer do parku i go wołała, to 
zawsze kilku facetów się 
obejrzało...

***
- Kochanie, spójrz, to 
spadająca gwiazda! Pomyśl 
życzenie!
- Życzę sobie, abyś przestał 
chlać
- A nie, to samolot 
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Krzyżówka Wiadomości Gminnych
LITERY W ZACIENIONYCH POLACH, CZYTANE KOLEJNO, STWORZĄ HASŁO, KTÓRE JEST ROZWIĄZANIEM KRZYŻÓWKI.

POZIOMO:
1. Opiekun bydła;
6. Chroni przed deszczem;
10. Przepływa przez Poznań; 
11. Letnie obuwie;
12. Środek nasenny; 
13. Zapisek w gazecie; 
14.  Ziele wzmacniające układ 

immunologiczny; 
15. Producent płyt meblowych; 
16. Męski potomek; 
19. Góra od Arki; 
23. Jedzone na Św. Marcina; 
26. Rodzice, dzieci, dziadkowie; 
27. Papuga; 
28. Koniak inaczej; 
29. Chwali swój ogonek; 
30. Nakrycie głowy muzułmanek; 
33.  Rodzaj klasycznego płaszcza 

z zapięciem dwurzędowym; 
37. Jubilerska jednostka wagi; 
40. Imię żeńskie; 
41. Zbiór ofert; 
42. Chorobowa; 
43. Rodzaj białych krwinek; 
44. Gmina w woj. Podlaskim; 
45. Smacczne kawałki jedzenia; 
46. Imponujący wodospad; 
47. Rodzaj bawełnianej tkaniny

PIONOWO:
1. Prośba wielu petentów na raz; 
2. Dział mechaniki; 
3. Współodczuwanie; 
4. Gatunek jaszczurki; 
5. Wchodzi w skład atomów; 
6. Polski baseball; 
7. Rodzaj rumu; 
8. Gitarzysta od Europy; 
9.   Gwiazda w gwiazdozbiorze 

Wielkiej Niedźwiedzicy; 
17. 60 minut; 
18.  Członkini sekty żyjącej bez 

techniki; 
20. Członek zespołu rugby; 
21. Imię Amundsena; 
22. Dawniej zespół teatralny; 
23.  Upust; 
24. Imię Kelly; 
25. Miasto w kanadyjskiej Albercie; 
30. Wonna przyprawa; 
31. Na berecie; 
32.  Sprawozdanie; 
34. Naczynie alchemika; 
35. Domowe alkohole na owocach; 
36. Apokalipsa; 
37. W zeszycie lub książce; 
38.  Warszawska wytwórnia wód 

gazowanych; 
39. Tworzenie materiału
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