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W konkursie przewidziane są nagrody 
w kategoriach: najładniej ozdobiona 
bożonarodzeniowymi światełkami 
posesja/ balkon, okno/ wieś. Pracow-
nicy Urzędu Miejskiego i Magazynu 
Lubskiego postarają się dotrzeć do 
każdej nieruchomości w gminie i do-
konać oceny wykonanych iluminacji. 
Możliwe są również bezpośrednie 
zgłoszenia nieruchomości do kon-
kursu pod nr tel.: 068 457 61 14 (do 
dnia 23 grudnia 2016 roku). Szcze-
góły w Magazynie Lubskim, oraz na 
stronach: www.um.lubsko.pl, http://
magazyn-lubski.pl/, https://www.
facebook.com/MagazynLubski/.
Regulamin konkursu na najładniejszą 
dekorację świąteczną 2016
1. Organizatorem konkursu jest 
Burmistrz Lubska, a patronem me-
dialnym Magazyn Lubski.

2. Celem konkursu jest propagowanie 
estetycznego wyglądu posesji, zachę-
ceniemieszkańców do świątecznego 
dekorowania balkonów/okien i ca-
łych posesji.
3. Konkurs na najładniejszą dekora-
cję świąteczną adresowany jest do 
mieszkańców gminy Lubsko.
4. W konkursie oceniane będą świą-
teczne dekoracje domków jednoro-
dzinnych, balkonów lub okien bu-
dynków wielorodzinnych. Ocenione 
zostaną również całe wsie.
5. Ocenie będą podlegały: pomysło-
wość, oryginalność, ogólne wrażenie 
estetyczne.
6. Organizator konkursu powoła 
Komisję, która dokona oceny udeko-
rowania iluminacjami świątecznymi 
nieruchomości podczas wizytacji w 
terenie przewidzianej w terminie od 

27 grudnia 
2016 roku 
do 5 stycz-
n i a  2 0 1 7 
roku.
7. Po doko-
naniu wizy-
tacji, o któ-
rej mowa w 
pkt 6 regulaminu, Komisja wyłoni 
po trzech laureatów w kategoriach:
• posesja
• balkon/okno domu wielorodzinnego
• wieś 
8. Wyniki konkursu zostaną opubli-
kowane na miejskiej stronie inter-
netowej, a także w formie elektro-
nicznej i papierowej w Magazynie 
Lubskim, a laureaci zostaną powia-
domieni indywidualnie o wygranej.
9. Decyzje Komisji konkursowej są 

ostateczne.
10. Organizator konkursu zastrzega 
sobie prawo do sfotografowania 
nieruchomości (podczas wizytacji 
w terenie, o której mowa w pkt 6 
regulaminu) oraz umieszczenia 
zdjęć nieruchomości wyłonionych 
w konkursie laureatów na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w 
Lubsku oraz w formie elektronicznej 
i papierowej w Magazynie Lubskim.
11. Dla zwycięzców przewidziano 
nagrody rzeczowe w wysokości:

posesja 
I nagroda – 500 zł, II nagroda – 300 
zł, III nagroda – 100 zł
balkon/okno
I nagroda – 300 zł, II nagroda – 200 
zł, III nagroda – 100 zł
wieś
I nagroda – 500 zł, II nagroda – 400 
zł, III nagroda – 300 zł
12.  Dodatkowych informacj i 
o konkursie udziela Pan Marcin 
Jodłowski, tel.: 68 457 61 14, email: 
mjodlowski@lubsko.pl

P O L I T Y K A  /  W  R E G I O N I EP O L I T Y K A

W środę 26.padziernika 
w Urzędzie Miejskim w 
Lubsku odbyła się XXXVI 
sesja zwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku.
W sesji uczestniczył Burmistrz Lech 
Jurkowski, Zastępca Burmistrza Jerzy 
Wojnar, Sekretarz Gminy Henryk 
Dybka, Skarbnik Gminy Danuta 
Szewczyk, Naczelnicy Wydziałów, 
Sołtysi oraz zaproszeni goście.
Na początku Sesji odbyły się dwie 
miłe uroczystości. Przewodniczący 
Rady Andrzej Tomiałowicz podzię-
kował Panu Dariuszowi Sidelnikowi, 
byłemu już Dyrektorowi SP-3, za 27 
lat pracy (wcześniej pełnił tę funkcję 
w SP w Górzynie). Następnie Radna 
Sylwia Werstler oraz Burmistrz Lech 
Jurkowski złożyli gratulacje Andrze-
jowi Tomiałowiczowi za wybór na 
stanowisko Wiceprezesa Zarządu 
Oyama Karate na Świecie.
Na wstępie Burmistrz złożył sprawoz-
danie z prac w okresie międzysesyj-
nym. Najważniejszą informacją było 
to, że w 25 października odbyło się 
spotkanie z zarządem PKS, podczas 
którego uzgodniono, iż 26 paździer-
nika zostanie podpisana przedwstępna 
umowa na zakup placu przy ulicy 
Strażackiej , gdzie planowana jest 
budowa parkingu i mini dworca 
PKS. Lech Jurkowski omówił wizytę 
delegacji naszego miasta we Francji 
w miejscowości Masny, która się 
odbyła w dniach 08.-10.10.2016 r. 
Celem było nawiązanie współpracy z 
władzami Masny.
Kolejnym punktem sesji było pod-
jęcie uchwały w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, któ-
rzy nie są obowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy, za 
usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. Po długiej dys-

kusji Radni głosami 5 za, 7 przeciw i 
jednym wstrzymującym się odrzucili 
proponowaną uchwałę.
Najwięcej emocji wzbudził kolejny 
punkt obrad, czyli podjęcie uchwały w 
sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości w roku 
2017. Radny Tomasz apanowicz 
(Klub Dla Dobra Gminy Lubsko) 
zaproponował w imieniu swojego klu-
bu, pozostawienie stawek podatku na 
poziomie z zeszłego roku. W imieniu 
Burmistrza głos zabrała Naczelnik 
Agnieszka woźniak: 
 - W zeszłym roku doszło do podwyż-
ki tylko dla Lubskich Wodociągów 
o 30%, a pozostałe stawki nie były 
podwyższane, w tym roku Burmistrz 
chce wrócić do sytuacji z poprzednich 
lat i obniżyć spółce podatek, co i tak 
wpłynie na wyższą wysokość docho-
du, ponieważ spółka dzierżawi od 
miasta majątek. W tym roku przejmie 

jeszcze majątek, więc kwota będzie 
wyższa, gdzie 1% daje nam kwotę 
taką samą lub wyższą niż w zeszłym 
roku. Od kilku lat podatki nie były 
podwyższane, a gmina nie ma środ-
ków własnych na bieżącą działalność 
(środki na stowarzyszenia, budżet 

obywatelski , oświatę). Nie podwyż-
szanie podatków ma jeszcze jeden 
skutek - brak subwencji (jest to 300 
tyś. rocznie) – argumentowała - a te 
32% to w przeliczeniu na pieniądze 10 
groszy za metr – dodała A. Woźniak.
Wypowiedź naczelnika uzupełnił 

włodarz gminy
- Radni dla Dobra gminy nie chcą 
podwyższyć podatków, ale bocznymi 
drzwiami ładujecie podatek większy 
dla LWK-u, co skutkuje większą staw-
ką za wodę, a to dotyczy już wszyst-
kich mieszkańców gminy – wskazał 
lech jurkowski.
Przepychanki słowne rozgrzały 
wszystkich, przerzucano się argu-
mentami, jednak każdy został przy 
swoim stanowisku. Po dyskusji Prze-
wodniczący Andrzej Tomiałowicz 
zarządził głosowanie nad zgłoszonymi 
poprawkami i 8 głosami za (radni: 
Tomasz Apanowicz, Radosław Bonda-
renko, Ewa Grzywacz, Henryk Pełka, 
Andrzej Tomiałowicz, Stefan Żyburt, 
Zofia Zawiślak, Zbigniew Czarny) i 5 
głosami przeciw (Ireneusz Kurzawa, 
Marcin Flies, Sylwia Werstler, Emi-
lia Zajączkowska, Karolina Białek) 
poprawki zostały przyjęte. Następnie 
głosowano za całością uchwały – z 
poprawkami za głosowało 8 radnych 
(Tomasz Apanowicz, Radosław Bon-
darenko, Ewa Grzywacz, Henryk 
Pełka, Andrzej Tomiałowicz, Stefan 
Żyburt, Zofia Zawiślak, Zbigniew 
Czarny), przeciw było 4 radnych (Syl-
wia Werstler, Emilia Zajączkowska, 
Karolina Białek, Ireneusz Kurzawa) 
i jeden wstrzymujący się – Marcin 
Flies.
Kolejne uchwały to:” Uchwała w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Żarskiemu na realizację 
w 2016r. zadań pn. „Poprawa do-
stępności do usług, bazy rekreacyjno 
- wypoczynkowej oraz oświatowej 
poprzez rozbudowę dróg powiato-
wych w mieście Lubsko: Etap A-droga 
powiatowa nr 3201 F ul. Bohaterów, 
etap B- droga powiatowa nr 3206 F 
ul. E. Plater wraz ze skrzyżowaniem 
ul. Bohaterów” i „Uchwała w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Lubsko na 2016r”. Obie uchwały 
zostały podjęte jednogłośnie.

I.G.

podatki bez zmian

burmistrz lubska ogłasza konkurs
na najładniejszą iluminację świąteczną

Od kilku lat podatki nie były 
podwyższane, a gmina nie 
ma środków własnych na 

bieżącą działalność (środki na 
stowarzyszenia, budżet obywatelski, 

oświatę) – wskazała Agnieszka 
Woźniak

Radni naszego klubu uważają, że 
obecne podatki od nieruchomości w 

naszej gminie są wysokie (w porównaniu 
z 10 sąsiednimi gminami) i nie należy 
ich podnosić. Jednocześnie wiemy 
i rozumiemy, że wpływy do budżetu 
naszej gminy są bardzo ważne, by 
móc realizować zadania gminy. Ale 
budowę basenu, za którą jesteśmy, 

można zrealizować nie tylko z budżetu 
naszej gminy, podnosząc podatki dla 
mieszkańców. Można i należy na ten 

cel pozyskać środki zewnętrzne – 
przekonywał Tomasz Apanowicz

Radni dla Dobra gminy nie chcą 
podwyższyć podatków, ale bocznymi 
drzwiami ładujecie większy podatek 

dla LWK-u, co skutkuje większą 
stawką za wodę ,a to dotyczy już 
wszystkich mieszkańców gminy – 

argumentował Lech Jurkowski

Patronat medialny

1. Gmina Lubsko otrzymała dofinanso-
wanie do projektu dotyczącego zakupu 
samochodu do OSP Stara Woda. Całko-
wita wartość wniosku o dofinansowanie 
wynosi 971.946,00 zł, a otrzymane 
dofinansowanie to 825.631,35 zł.
2. Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony 
na odbiór odpadów komunalnych w 
gminie Lubsko. Otwarcie ofert nastąpi 
29 listopada br.
3. Zakupiliśmy używany samochód 
osobowy Peugeot Bipper rocznik 2014, 
przebieg- 23 909 km. Była to nagła 
potrzeba, gdyż służbowa dacia wymaga 
pilnego remontu. Pierwotnie chcieliśmy 
ją sprzedać, lecz po kilku bezskutecznych 
przetargach i braku chętnych samochód 
został przekazany do Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Lubsko, która 
wcześniej wykazała zainteresowanie tym 
samochodem.
4. W dniu 29 września br odbył się kon-
kurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Lubsku, który 
jednogłośnie wygrała Pani Monika 
Przysmak. Z tej okazji serdecznie ży-
czę nowej Pani dyrektor sukcesów 
dydaktycznych i wychowawczych oraz 
satysfakcji zawodowej. Mam nadzieję, 
że nabyte doświadczenie i osiągnięcia 
w kierowaniu pracą z młodzieżą gimna-
zjalną ułatwi Pani dyrektor zarządzanie 
naszą szkołą w realiach nowej reformy 
szkolnictwa. Pragnę również serdecznie 
podziękować Panu dyrektorowi Dariu-
szowi Sidelnikowi za wieloletnią współ-
pracę z władzami samorządowymi naszej 
gminy i kierowanie Szkołą Podstawową 
Nr 3 w Lubsku. Nasze podziękowanie 
już wcześniej zmaterializowaliśmy w 
formie nagrody z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.
5. W dniu 7 października uczestni-
czyliśmy w uroczystościach 70-lecia 
ZSOiE w Lubsku. Serdecznie gratuluję 
organizatorom przygotowania wspaniałej 
imprezy.
6. W dniach 8-10 października br. na 

zaproszenie Burmistrza Masny uczestni-
czyliśmy w III-cim Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru. Relacja z naszej 
wizyty została przedstawiona w ostat-
nim numerze Magazynu Lubskiego 
i zainteresowanych zachęcam do tej 
lektury. Pragnę dodać, że jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z tej wizyty i widzimy 
duże możliwości rozwoju współpracy z 
samorządem Masny w wielu obszarach. 
Na uwagę zasługuje fakt, że jest to rejon 
bogaty w Polonię, której większość sta-
nowią osoby żyjące we Francji od 3-4 
pokoleń. Są to osoby bardzo dla nas cie-
płe i otwarte na współpracę oraz starające 
się kontaktować w języku polskim. Jako 
ciekawostkę mogę podać, że kontakt z 
nami nawiązał i zaprosił do współpracy 
radny Pan Stephan Herve – rodowity 
Lubszczanin, a ponadto, około 20 km 
od Masny żył w latach 30-tych XX-go 
wieku i organizował tam strajki Edward 
Gierek, za co został karnie wysiedlony 

do Polski. Obecnie w sąsiednim mieście 
Douai posługę kapłańską pełni bratanek 
Papieża Jana Pawła II. Korzystając z 
okazji, zaprosiłem Panią Burmistrz 
Paulette Gauthiez do odwiedzenia Lub-
ska w maju przyszłego roku. Zaproszenie 
zostało przyjęte z zadowoleniem a Pani 
Burmistrz wyraziła przekonanie, że 
jej wizyta w Lubsku będzie kolejnym, 
ważnym krokiem w rozwoju współpracy 
między naszymi gminami. W trakcie 
naszych rozmów samorządowcy Masny 
wyraźnie potwierdzili, że są zaintere-
sowani podpisaniem z nami umowy o 
partnerskiej współpracy.
7. W dniu 12 października odbyła się 
narada z dyrektorami placówek oświa-
towych, na której omówiono sprawy 
bieżące, w tym stan wdrożenia dziennika 
elektronicznego.
8. W dniu 13 października br, odbyły 
się gminne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. Gospodarzem tegorocznej 

uroczystości była Szkoła Podstawowa 
Nr 2 Lubsku. W trakcie uroczystości na-
grodami Burmistrza Lubska wyróżniono 
22 dyrektorów i nauczycieli. Serdeczne 
gratuluję i życzę dalszych sukcesów 
wszystkim wyróżnionym pedagogom 
oraz serdecznie dziękuję dyrekcji oraz 
gronu pedagogicznemu organizatora za 
przygotowanie tej wyjątkowej imprezy.
9. Z dniem 14 października zakończono I 
etap procedury Budżetu Obywatelskiego 
na 2017 rok – zbieranie wniosków o uję-
cie zadania w BO 2017. W terminie od 
1 września do 14 października br. wpły-
nęły 23 wnioski. Obecnie trwa ich we-
ryfikacja w komórkach merytorycznych 
urzędu. 

Do 30 listopada zostaną przygotowane 
i opublikowane listy zadań ocenionych 
pozytywnie lub negatywnie. Odnosząc 
się natomiast do realizacji zadań z 
bieżącego budżetu obywatelskiego, to 
zakończyliśmy ul. Kosmonautów. Zo-
stały jeszcze dwa zadania: plac przy ul. 
E. Plater i oświetlenie chodnika między 
ul. Lipową i ul. XX-lecia. Oba zadania 
są w fazie wykonania projektów.
10. W dniu 18 października br. uczest-
niczyłem w spotkaniu dla wójtów i 
burmistrzów w sprawie planowanych 
konkursów oraz zmian prawa w zakresie 
aplikowania o środki za pośrednictwem 
LGD. Prawdopodobnie gminy uzyskają 
niższe dofinansowanie (63,63 %) a 
instytucją pośredniczącą może zostać 
ARiMR. 
11. W dniu 20 października odbyło się 
spotkanie z organizacjami pozarządowy-
mi w celu przeprowadzenia konsultacji 
na temat założeń programu profilaktyki 
alkoholowej oraz priorytetów programu 
współpracy naszej gminy ze stowa-
rzyszeniami w 2017 roku. Ponadto na 
spotkaniu ustalono termin spotkania z 
klubami sportowymi na 27 października 
o godz. 15:30. Pragnę również dodać, że 
zaprosiłem stowarzyszenia do zgłaszania 
kandydatur do komisji konkursowej, 
która przeprowadzi nabory na realizację 
zadań w przyszłym roku. Mam nadzieję, 
że ta zmiana zwiększy transparentność 
rozdziału środków dla stowarzyszeń. 
12. W dniu 21 października br. uczest-
niczyłem w spotkaniach w Gorzowie 
Wlkp. w sprawie ocenianego wniosku 
o dofinansowanie na przebudowę ul. 
Gdańskiej, a także w sprawie rozbudo-
wy zbiornika retencyjnego na Nowińcu 
(dot. procedury wydania pozwolenia na 

budowę).
burmistrz lubska

lech jurkowski

sprawozdanie burmistrza lubska
z działalności w okresie od 29 września do 26 października 2016 r.

W dniu 7 października Burmistrz Lubska uczestniczył w uroczystościach 70-lecia ZSOiE w Lubsku.
- To również moja szkoła. Jak widać nauka nie poszła w las, a dzisiaj pełniąc obowiązki burmistrza serdecznie gratuluję 

organizatorom przygotowania wspaniałej imprezy – akcentował Lech Jurkowski

We wtorek 15 listopada 
Burmistrz Lubska 
spotkał się z inwestorem 
zainteresowanym budową 
farmy fotowoltaicznej w 
okolicach podgórzyńskiej 
strefy przemysłowej.

Niemiecka firma Prometheus plano-
wała wybudować pod Górzynem kilka 
elektrowni wiatrowych. Nieprzychyl-
ne stanowisko mieszkańców okolicz-
nych wsi wstrzymało tę inwestycję.
– Po zmianie polskiego prawa, obec-
nie takie inwestycje są ekonomicznie 
nieopłacalne, dlatego projekt budowy 
elektrowni wiatrowych został wstrzy-
many – wyjaśnia Zbigniew Stopiński 
z firmy Prometheus.
Zamiast „wiatraków” pojawiła się 
koncepcja budowy w rejonie podgó-
rzyńskiej strefy ekonomicznej farm 

fotowoltaicznych, które miały by 
zająć nawet 6 ha terenów i mogłaby 
to być pierwsza inwestycja w tym 
miejscu.
– To wstępny etap rozmów. Koncep-
cja jest warta uwagi. Najważniejszy 

problem, z uwagi na koszty, to punkt 
wpięcia się do sieci energetycznej. Im 
bliżej od farmy tym taniej. Będziemy 
to sprawdzać – informuje Burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski.

TR

Farma zamiast
wiatraków

Zbigniew Stopiński z firmy Prometheus pokazuje Lechowi Jurkowskiemu 
i Jerzemu Wojnarowi propozycje lokalizacji farmy

Zostań
wolontariusZem

- Zgłoś się do 27 listopada 
do Lubskiego Domu Kultury 

(sekretariat)
- Wypełnij ankietę

- Przyjdź na spotkanie
organizacyjne 27.11.2016,
godz. 17.00 ( kawiarnia LDK)
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Trochę statystyki
W październiku nasi policjanci zatrzy-
mali 11 poszukiwanych, ukrywających 
się przed wymiarem sprawiedliwości. 
W tym samych okresie zatrzymano 
dwóch kierowców, u których stwier-
dzono spożycie alkoholu. W zakresie 
przestępstw, sprawcy dokonali 3 kra-
dzieży z włamaniem.  

Akcja znicz
Akcja „Znicz 2016” trwała w tym roku 
od 28 października do 2 listopada. Dzię-
ki odpowiednim działaniom prewencyj-
nym i skutecznemu zabezpieczeniu nie 
doszło do żadnych zdarzeń drogowych. 

Akcja zima
Przypominamy, że od 1 listopada do 31 
marca trwa akcja „Zima 2016-2017”. W 
związku z tym wzmożono ilość patroli 

w miejscach opuszczonych, na terenie 
działek, parków, przystanków ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na osoby 
nietrzeźwe i bezdomne, które mogą 
ulec wychłodzeniu. Policja zwraca się 
z apelem, aby zgłaszać tego rodzaju 
przypadki dzwoniąc pod nr 997 lub 112. 

Odblaski
Okres jesieni to długie wieczory, opady, 
mgły. Policja apeluje o umieszczanie na 
ubraniach elementów odblaskowych. 
To z pewnością poprawi bezpieczeń-
stwo, będziemy bardziej widoczni 
na drodze podczas pieszych czy ro-
werowych wędrówek, szczególnie w 
miejscach, gdzie nie ma chodników. 
Kierujący pojazdami znacznie szybciej 
zauważą oznaczoną osobę. Przypo-
minamy, że noszenie odblasków to 

obowiązek wynikający z przepisów 
Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Mapa zagrożeń
Jak już informowaliśmy, od paździer-
nika funkcjonuje we wszystkich woje-
wództwach Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. To interaktywne 
narzędzie pozwala mieszkańcom na 
wskazanie miejsc, w których zagrożone 
są bezpieczeństwo lub porządek pu-
bliczny. I są już konkretne wskazania na 
obszarze działania naszego komisariatu. 
Mieszkańcy gminy Jasień wskazali 
ul. Obrońców pod kątem spożywania 
alkoholu w miejscu objętym zakazem, 
a mieszkańcy gminy Brody Jeziory 
Dolne i Biecz jako miejsca, gdzie 
przekraczana jest dozwolona prędkość.

M. sienkiewicz

MAŁŻEŃSTWA

Bartłomiej Amadeusz Druker i edy-
ta kolasa, Dominik Dawid Pawłow-
ski i agata jasik, Patryk Martian 
wujakowski i Małgorzata Jadwiga 
Jagoda, Dawid Jarosław Biniek 
i Izabela kinga kapouszczak, 
Grzegorz Marcin Huk i agnieszka 
jurasik, Sławomir Piasecki i aneta 
Dziedzic.

ZgOny

Dariusz Cezary ścisło l. 50, Regina 
Golec l. 96, Marta Fuchs l. 79, piotr 
Dariusz Kowalczuk l. 42, Zbigniew 
józef karabin l. 63, Ryszard Janusz l. 
63, Michał Rudnicki l. 85, Danuta Mi-
chalska l. 81, wiktoria Aleksandrowicz 
l. 94, Regina Micewicz l. 85, Filomena 
pihulak l. 87, Czesław Antoni Piecuch 
l. 82.

Październik 2016 r.

KRONIKA USC KRONIKA POLICYJNA

Wypadek drogowy
Do stanowiska kierowania Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach wpłynęło 11 
października zgłoszenie o wypadku 
samochodu osobowego w pobliżu miej-
scowości Lutol. Do wypadku doszło 
na łuku drogi pomiędzy przyległymi 
miejscowościami (Lutol-Lubsko). 
Kierująca pojazdem prawdopodobnie 
nie dostosowała prędkości do warun-
ków panujących na drodze. Działania 
strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odłączeniu akumu-
latora, sprawdzeniu wycieków i innych 
zagrożeń, wraz z policją kierowaniu 
ruchem drogowym, a w końcowej fazie 
zebraniu i neutralizacji wycieku płynów 
eksploatacyjnych z aut biorących udział 
w wypadku. Dwie poszkodowane 
osoby zostały zabrane przez Pogotowie 
Ratunkowe do szpitala.

Ewakuacja Szkoły Podstawowej w 
Górzynie

W Szkole Podstawowej w Górzynie 
przeprowadzono 25 października prób-
ną ewakuację uczniów, nauczycieli oraz 
obsługi szkoły. Założono konieczność 
użycia sprzętu przeciwpożarowego, 
będącego na wyposażeniu obiektu 
przez pracowników szkoły oraz udzie-
lania pomocy przedmedycznej osobie 
poszkodowanej. Ewakuacja była do-
skonałą okazją do tego, aby strażacy 
z JRG PSP w Lubsku przeprowadzili 
praktyczne ćwiczenia na wypadek po-
wstania pożaru w tym obiekcie.

Ewakuacja SOSW w Lubsku
Nazajutrz tego rodzaju akcja zosta-
ła przeprowadzona w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Lubsku. Ćwiczenia miały na celu pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa w 
placówce oraz praktyczne sprawdzenie 
zasad postępowania kadry nauczyciel-
skiej w sytuacji realnego zagrożenia. 
W ćwiczeniach czynny udział brali 
oczywiście strażacy z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej w Lubsku.

Inspekcja gotowości operacyjnej w 
JRP w Lubsku

Zespół inspekcyjny Komendanta Po-
wiatowego PSP w Żarach w składzie: 
st. kpt. Zbigniew Słomka, kpt. Mariusz 
Kukuć, mł. asp. Paweł Brela dokonał 
27 października inspekcji gotowości 
operacyjnej w Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej PSP w Lubsku. Podczas 
inspekcji przeprowadzono sprawdzian 
wiedzy teoretycznej, kontrolę czasową 
wyjazdu do zdarzenia, założenie tak-
tyczne oraz sprawdzono znajomość 
obsługi sprzętu znajdującego się na 
wyposażeniu JRG. W inspekcji uczest-
niczyli: dowódca JRG w Lubsku st. kpt. 

Norbert Kawka oraz jego zastępca kpt. 
Mariusz Morawski.

Nowy sztandar dla OSP w Górzynie
Komendant Powiatowy PSP w Żarach 
st. kpt. Robert Słowikowski uczest-
niczył 29 października w obchodach 
jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górzynie. Obchody rozpo-
częły się uroczystą mszą świętą w inten-
cji strażaków, gdzie m.in. poświęcono 
nowy sztandar. W sali gimnastycznej 
odbyła się oficjalna część uroczystości, 
podczas której przypomniano historię 
jednostki OSP Górzyn. Druh Artur 
Jarzębiński z powagą przyjął nowy 
sztandar.

Ewakuacja w ZSOiE w Lubsku
W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w Lubsku została 
14 listopada przeprowadzona próbna 
ewakuacja uczniów, nauczycieli oraz 
pracowników szkoły. Przeprowadzone 
ćwiczenia miały na celu podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa w placówce 
oraz praktyczne sprawdzenie zasad 
postępowania kadry nauczycielskiej w 
sytuacji realnego zagrożenia. Ewaku-
acja była jednocześnie doskonałą oka-
zją, aby strażacy z JRG PSP w Lubsku 
przeprowadzili praktyczne ćwiczenia 
na wypadek powstania pożaru w tym 
obiekcie.

Trening kadry województwa
Kolejny trening kadry strażackiej w 
piłce halowej odbył się 14 listopada. 
Trening był częścią przygotowań re-
prezentacji do udziału w XXII Mistrzo-
stwach Polski Strażaków, które w tym 
roku zostaną rozegrane w dniach 6-9 
grudnia w Busku Zdroju. Zawodnicy 
reprezentujący Komendę Powiatową 
PSP w Żarach to: Mariusz Morawski, 
Sebastian Horodyski, Marcin Jakubik, 
Adrian Cecuła, Zbigniew Januszewski. 
Trening w Lubsku odbył się dzięki 
uprzejmości dyr. OSiR Marii Łaska-
rzewskiej.

M. sienkiewicz

KRONIKA
STRAŻACKA

W  R E G I O N I E

Interesantów i klientów informuje 
się, że od 2 listopada 2016 r. Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lubsku czynny będzie od 
poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek 730 - 1700

Wtorek - czwartek 730 - 1530

piątek 730 - 1400

W związku z w/w zmianami - przyj-
mowanie klientów Ośrodka przez 
pracowników socjalnych odbywać 

się będzie w następujących
godzinach:
poniedziałek 730 - 1100 i 1500 - 1700

wtorek - czwartek 730 - 1100 i 1500 
- 1530

piątek 730 - 1000

kasa Ośrodka czynna będzie:
poniedziałek 900 - 1400

wtorek - czwartek 900 - 1300

piątek 900 - 1200

informacja o zmianie godzin 
urzędowania w mGops w lubsku

Ponad 260 sztuk 
tabletek extasy oraz 120 
gramów amfetaminy 
zabezpieczyli kryminalni 
z Lubska. narkotyki w 
miejscu zamieszkania 
posiadał 28-letni 
mieszkaniec Lubska. 
Mężczyzna usłyszał 
zarzuty dotyczące 
posiadania znacznej 
ilości narkotyków 
oraz ich udzielania. 
Był wcześniej karany, 
grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności. 
Sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury i 
aresztował mężczyznę 
na trzy miesiące.

W środę (26 października) policjanci 
z Komisariatu Policji w Lubsku 
wkroczyli do jednego z mieszkań 
w Lubsku. Zabezpieczyli tam po-
nad 260 sztuk tabletek extasy oraz 
ponad 120 gramów amfetaminy. Do 
sprawy funkcjonariusze zatrzymali 
28-letniego mężczyznę. Został już 
przesłuchany, usłyszał trzy zarzuty 
dotyczące posiadania znacznej ilości 
amfetaminy, posiadania substancji 
psychotropowej w postaci tabletek 
extasy oraz udzielania środków odu-
rzających. Zabezpieczone narkotyki 
poddane zostaną dalszym badaniom. 
Ich czarnorynkowa wartość to 
ponad 11 tys. złotych. Mężczyzna 
był wcześniej karany za podobne 
przestępstwa, grozić mu może do 10 
lat pozbawienia wolności. W piątek 

(28 października) Sąd przychylił się 
do wniosku Prokuratury Rejonowej 
w Żarach i aresztował 28-latka na 

trzy miesiące.
podkom. Aneta Berestecka

Oficer Prasowy KPP w Żarach

TRzy mIeSIąCe AReSzTU
zA NARKOTyKI

Wypadek na drodze do Lutolu

Zabezpieczona amfetamina ważyła 120 gram

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. 
z 2014 r., poz. 518 ze zmianami: Dz. U. 
z 2014 r., poz. 659, poz. 805, poz. 
822, poz. 906, poz. 1200) informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Lubsku, pl. Wolności nr 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 
dni wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lubsko przeznaczone 
do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.

BURmISTRz LUBSKA

W piątek 18 listopada w 
Lubsku na zaproszenie 
Burmistrza Lecha 
Jurkowskiego z wizytą 
gościła Członek 
Zarządu Województwa 
Lubuskiego – Marszałek 
Alicja Makarska, która 
jest odpowiedzialna za 
infrastrukturę drogową.

W spotkaniu udział wzięli Pan Piotr 
Tykwiński - Zastępca Dyrektora De-
partamentu Infrastruktury i Komuni-
kacji, przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze, 
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, 
Radni Klubu Niezależni: Marcin Flies, 
Ireneusz Kurzawa, Emilia Zajączkow-
ska Robert Słowikowski oraz Radna 
SLD LEWICA RAZEM Karolina 
Bialek, Radny Rady Miejskiej w Jasie-
niu Zbigniew Witkowski, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Żarach, przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, Sołtys Tucholi 
Żarskiej, Prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej w Lubsku, Prezes PGKiM w 
Lubsku oraz Prezes Stowarzyszenia 
Przyjazna Gmina.
Przybyłych gości przywitał Burmistrz 
Lech Jurkowski, który następnie w 
kilku zdaniach przedstawił stan dróg 
i chodników przy ulicach XX-lecia ( 
kiepski stan drogi i chodników) i Po-
znańskiej( droga w złym stanie)
Podczas wizyty przeprowadzono wizję 
lokalną ulic wyżej wymienionych ulic. 
Pani Marszałek przedstawiła możliwo-
ści wykonania przebudowy lub ewen-
tualnego remontu ww. dróg w Lubsku. 
Jednocześnie stwierdziła, że nie ma 
możliwości jednoczesnej przebudowy 
ulic i budowy II etapu obwodnicy, że 
należy ustalić priorytety, a takim jest 
na pewno obwodnica Lubska. Biorąc 

to pod uwagę pozostałe zadania będą 
musiały być wykonane w mniejszym 
zakresie, który czasowo poprawi stan 
techniczny dróg, ale nie będzie to 
kompleksowe rozwiązanie problemu. 
W związku z tym zdecydowano o 
potrzebie wykonania badań geologicz-
nych na drodze przy ulicy XX-lecia (II 
kwartał 2017 r), po przeprowadzeniu 
których będzie można ustalić nośność 
drogi, a także określić zakres prac do 
wykonania. Po otrzymaniu wyników 
pomiarów Marszałek podejmie decyzję 
czy i w jakim zakresie będzie w stanie 
podjąć się realizacji inwestycji napra-
wy ul. XX-lecia.

Obwodnica
Kolejnym punktem spotkania była 
dyskusja na temat budowy II etapu 
obwodnicy Lubska.
Przedstawiciel ZDW przedstawił raport 
oddziaływania na środowisko, który 
został już uzgodniony z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
Uzgodnienie z Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wlkp jest w toku (przewidywany 
termin uzgodnienia: do 31.12.2016 r.).
Obecny na spotkaniu Burmistrz Jasie-
nia stwierdził, że jeszcze za wcześnie 
na jakąkolwiek dyskusję, że potrzebne 

są konsultacje społeczne, jednocze-
śnie zapewnił, że Gmina Jasień robi 
wszystko zgodnie z harmonogramem 
i zgodnie z prawem.
Podczas dyskusji Radny Ireneusz Ku-
rzawa stwierdził, że obwodnica Lubska 
przyniesie korzyści zarówno miesz-
kańcom Lubska jak i Budziechowa w 
gminie Jasień.
Po dyskusji ustalono, że podjęte zosta-
ną konsultacje społeczne z mieszkańca-
mi Budziechowa w zakresie modyfika-
cji trasy, która pozwoli wyeliminować 

rondo w Budziechowie. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zadeklarował przygo-
towanie wstępnej koncepcji przebiegu 
trasy, która powinna usatysfakcjono-
wać mieszkańców Budziechowa. Na-
stępnie zostanie umówione spotkanie 
z mieszkańcami wsi (przewidywany 
termin: grudzień br.).
Na zakończenie Burmistrz Lech Jur-
kowski, zaapelował także do ZDW o 
kontynuację technologii oznakowania 
poziomego przejść dla pieszych, jaka 
została wprowadzona na drogach 

gminnych w 2016 roku, co w znaczny 
sposób podniesie bezpieczeństwo 
ruchu pieszych.
Ustalono również, że zostanie złożony 
wniosek do ZDW z prośbą o postawie-
nie znaków ograniczających prędkość 
w Starej Wodzie do 40 km/h.
Piątkowe spotkanie to efekt zaprosze-
nia Pani Marszałek przez Burmistrza 
Lecha Jurkowskiego.

Radni u Marszałka
Pierwsze spotkanie odbyło się 10 
listopada na wniosek Radnych Klubu 
Niezależni Marcina Flies, Ireneusza 
Kurzawy, Emili Zajączkowskiej i 
Roberta Słowikowskiego w Urzędzie 
Marszałkowskim w Zielonej Górze 
odbyło się spotkanie z Panią Marsza-
łek- członek zarządu woj. lubuskiego 
Alicją Makarską odpowiedzialną na 
infrastrukturę drogową. W spotkaniu 
uczestniczyły także radne RM w Lub-
sku Karolina Białek i Sylwia Werstler. 
Tematem rozmowy była budowa II 
etapu obwodnicy Lubska oraz potrzeba 
pilnego remontu ulicy XX-lecia PRL i 
Poznańskiej. Podczas spotkania odbyła 
się także telekonferencja z dyrektorem 
Zarządu Dróg Wojewódzkich podczas, 
której dyrektor przedstawił stan działań 
zmierzających do budowy obwodnicy 
Lubska. Pani marszałek zażądała także 
od ZDW sporządzenia wykazu prac 
jakie były wykonywane na ul. Po-
znańskiej i XX-lecia PRL. Zdumienie 
u p. marszałek wywołała informacja o 
znakach informujących o złym stanie 
jezdnie na ul. Poznańskiej. Radni 
poprosili także o budowę chodników 
w m. Stara Woda i Tuchola Żarska. 
Z informacji uzyskanych od p. Alicji 
Makarskiej takie prace możliwe są w 
miejscowościach skanalizowanych, 
gdzie m. Stara Woda taki warunek już 
spełnia.

I.G.

WIzyTA PANI mARSzAŁeK

Z udziałem burmistrza Jasienia i radnego z Budziechowa prowadzono rozmowy o stanie prac na II częścią 
lubskiej obwodnicy

Marszałek Makarska w towarzystwie burmistrza i radnych wizytowała 
ul. Poznańską

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku spędzili wieczór 20 października 
u przyjaciół w Żabicach. Wiedźmy, wampiry i upiorny miały tam swój zlot w postaci 
balu Helloween. Było mnóstwo świetnej muzyki, wspaniały poczęstunek i świetna 
zabawa. Odbył się konkurs na najlepsze przebranie oraz na dyniowego potwora. 

Jedno z wyróżnień przypadło Justynie z Lubska.   mars

Wieści z WTz

Akcja pomocy niechcianym zwierzętom jest jedną z tych, w którą mogą włączyć się dzieci. W Przedszkolu Nr 5 w 
październiku przeprowadzono charytatywną akcję ,,Wszystkie zwierzęta kochamy”, w którą zainicjowała grupa 6 latków 
,,Motylki”. Mali wolontariusze wraz z wychowawczyniami ogłosili, na terenie przedszkola, zbiórkę karmy dla zwierząt ze 
schroniska w Żarach. Dzieci i rodzice okazali serce dla bezdomnych zwierząt i z zaangażowaniem włączyli się w akcję. 
Zebrano dużą ilość karmy suchej i mokrej oraz innych smakołyków dla zwierząt. Nie zapomniano również o środkach 

czystości, poduszkach, kocach, miskach, gryzakach, gumowych zabawkach, maskotkach oraz smyczy. W ramach 
przeprowadzonej akcji przedszkolaki pojechały do schroniska, aby przekazać zebrane dary, które stanowiły wsparcie 
dla bezdomnych zwierząt. Dzieci miały wyjątkową okazję zobaczyć schronisko i poznać zasady jego funkcjonowania.

mars

w przedszkolu nr 5 pomagają zwierzętom
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Pierwszego listopada na lubskim 
cmentarzu odbyła się uroczystość 
wyjawienia grobu żołnierza niezłom-
nego Franciszka Bary wel. Edward 
Żygadło pseudonim Sęp. Jego hi-
storię opisywaliśmy, w tym roku w 
styczniowym i lutowym numerze 
Magazynu Lubskiego. Już wtedy było 
wiadomo, że Sęp został pochowany 
na lubskim cmentarzu, w pobliżu 
grobu nieznanego żołnierza. Dopiero 
po śmierci jego przyjaciółki Alek-
sandry Kolago w sierpniu tego roku 
bezimienna dotąd mogiła "odzyskała 
tożsamość". Na uroczystości przybyła 
rodzina Franciszka Bary, lubscy du-
chowni i mieszkańcy naszego miasta. 
A tak o Sępie pisze lubski historyk dr 
Władysław Mochocki:
"Franciszek Bara, „Sęp”, vel Edward 
Zygadło pozostał nieuchwytny dla 

reżimowego aparatu ścigania. Dzięki 
instynktowi doświadczonego party-
zanta i osobistym przymiotom charak-
teru potrafił wymykać się mackom UB 
i MO, a jego prawdziwe nazwisko ni-
gdy nie zostało ustalone przez komu-
nistyczne władze. „Pomimo podjętych 
czynności poszukiwawczych Edwarda 
Zygadło nie zdołano ująć” – pisano 
w raportach komunistycznych ogniw 
bezpieczeństwa.

To, czego nie udało się dokonać struk-
turom przemocy, uczynił jego kolega 
z konspiracyjnej siatki, próbujący 
tym czynem zasłużyć sobie na akt 
ubeckiego wybaczenia. Zdradziecki, 
śmiertelny strzał padł w głuszy leśnej 
nieopodal Drzeniowa. Jesienią 1946 
roku „Sęp” spoczął w mogile, którą 
przez dziesięciolecia bezpieczniej 

było utrzymywać jako bezimienną. 
Dzisiaj budzimy z uśpienia jego po-
stać, przywołujemy do apelu towarzy-
szy walki i przywracamy wszystkich 
zbiorowej pamięci. Niechaj wszelkie 
wątpliwości rozstrzygną nasze su-
mienia."
źródło: http://terazgorlice.pl/

TR

R E K L A M A W  R E G I O N I E  /  B R O DY

Kup w sklepie meblowym przy ul. E.Plater 25 w Lubsku
zestaw meblowy lub wypoczynkowy i pójdź z paragonem 
do składu węgla przy ul. Budowlanych 3, a otrzymasz

aż 10% rabatu
za zakup któregokolwiek węgla, drewna lub kruszywa 
w dowolnej ilości*. Promocja działa również w drugą stronę, 
tzn. z paragonem ze składu węgla przyjdź do sklepu 
meblowego i odbierz rabat.
Promocja trwa do 24 grudnia. ZAPRASZAMY!

Wielka świąteczna promocja
* promocja obowiązuje tylko w przypadku zakupów powyżej 800 zł, do wyczerpania zapasów

Przywracamy
pamięć

Grób Franciszka Bary znajduje się na prawo od grobu nieznanego żołnierza

W Lubskim Domu 
Kultury odbyło się 15 
października artystyczne 
spotkanie z twórczością 
Jolanty Ciecharowskiej. 

Współorganizatorem wernisażu po-
łączonego z recitalem była GRUPA 
LITERYCZNA NA KRECHĘ. Ini-
cjatorem spotkania był wielokrotnie 
nagradzany za swoją poetycką twór-
czość Adam Bolesław Wierzbicki. 
Dyrektor LDK Sławomir Muzyka 
powitał gości i przedstawił głównych 
bohaterów wieczoru. Poznanianka J. 
Ciecharowska jest niezwykłą artystką, 
która łączy pasję do plastyki z poezją, 
muzyką i teatrem. Zajmuje się ma-
larstwem, rysunkiem, płaskorzeźbą 
i grafiką. Śpiewa oraz komponuje 

muzykę do swoich wierszy, ale przede 
wszystkim do twórczości m.in. Sta-
nisława Grochowiaka, Jarosława 
Iwaszkiewicza i wielu współczesnych 
poetów. Jest animatorem z doświad-
czeniem w pisaniu scenariuszy i re-
żyserowaniu przedstawień. Na koncie 
artystki znajdziemy współpracę przy 
tworzeniu płyty ''Quatro Vientos'' 
obok Romualda Andrzejewskiego – 
kompozytora i Krzysztofa Globisza 
– narratora.R. Andrzejewski – po-
znański muzyk, pianista, kompozytor 
i aranżer na co dzień współpracuje z 
artystką. Wcześniej akompaniował 
m.in. Urszuli Sipińskiej, Andrzejowi 
Dąbrowskiemu, Tadeuszowi Woźnia-
kowi, Michałowi Bajorowi i Grażynie 
Łobaszewskiej. Spotkanie prowadził 
znany poeta i eseista Zygmunt Ko-

walczuk, który prezentacje wokalne 
artystki przeplatał cytatami znanych 
artystów i wierszami J. Ciecharow-
skiej, pochodzącymi z jej ostatniego 
tomiku o przewrotnie brzmiącym 
tytule „Moje nowe kłamstwa”. Oto 
próbka twórczości artystki. 

Cienki brudnopis
Mój kwadrat protestu mój okrąg 
twarzy
o czterech stronach lustra wyświetlił 
się
już na monitorach ich pecetów. Nie 
pytali
o błękit mej duszy, nie pytali o jej 
granat, 
nie śpiewają już snom kołysanek gaszą
nocne lampki przy łóżkach zamykają

szczelnie drzwi sypialni. W zazdro-
snych
znakach zapytania ukryte obwoluty
odpowiedzi. Obwoluty lśniące ele-
gancką
czernią ekranów. W absurdalnym 
prostokącie wolności wiadomo już
że życie to taki cienki brudnopis

Po kilku bisach i podziękowaniach 
złożonych przez S. Muzykę, twór-
czość plastyczną artystki pozytywnie 
ocenił Ryszard Tomczak, malarz 
wielokrotnie nagradzany w kraju i 
za granicą, który o swoim dorobku 
mówi, że „tworzenie jest silniejsze ode 
mnie”. Występ artystki stał na napraw-
dę wysokim poziomie i zaskakiwał 
swoją złożonością stylów oraz emocji. 

M. sienkiewicz

spotkanie z multiartystką

– Jolanta 
Ciecharowska 
bardzo dobrze 

interpretuje wiersze 
Grochowiaka czy 

Iwaszkiewicza

W czwartek 17 listopada w 
Brodach odbyła się debata 
o bezpieczeństwie. 

W debacie wzięli udział policjanci z 
Posterunku w Brodach, oraz Zastępca 
Komendanta Komisariatu Policji w 
Lubsku kom. Artur Samsel, rzecznik 
prasowy żarskiej policji podkom. Aneta 
Berestecka i aps. szt. Bogusław Szałęga. 
Na spotkaniu obecny był także Wójt 
Ryszard Kowalczuk.
Policjanci przestawili stan bezpieczeń-
stwa w gminie oraz możliwości „Mapy 
Zagrożeń”, na której każdy mieszkaniec 
może, nie wychodząc z domu, zgłosić 
Policji miejsce, w którym z jego wiedzy 
występuje zagrożenie, czy to przez chu-

liganów, czy piratów drogowych.
Pytania mieszkańców dotyczyły możli-
wość anonimowego zgłaszania o prze-
stępstwach czy wykroczeniach.
- Taka możliwość istnieje. Trzeba poin-
formować policjanta przyjmującego, że 
jest to zgłoszenie anonimowe – wyjaśnia 
A. Berestecka. Trzeba jednak pamiętać, 
że są takie kategorie przestępstw czy 
wykroczeń, jak np. zakłócenie ciszy 
nocnej, gdzie do skutecznego pocią-
gnięcia sprawcy do odpowiedzialności, 
konieczna jest osoba pokrzywdzona. 
Nie może to być osoba anonimowa ani 
policjant w czasie interwencji – dodaje 
rzecznik policjantów.

TR
Fot. KPP w Żarach

O BezPIeCzeńSTWIe
W BROdACh

W czasie debaty obecni byli policjanci, wójt Brodów i mieszkańcy
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Tegoroczny październik 
to ważny okres w życiu 
naszego uniwersytetu. 
Jak na zacną uczelnię 
przystało, 11 października 
odbyła sie uroczysta 
i wyczekiwana 
przez całe wakacje, 
inauguracja nowego 
roku akademickiego. 
Uroczystość rozpoczęła 
Katedra Werblistek 
pod batutą maestro 
Stefana Ciężkowskiego. 
W asyście werbli na 
salę wmaszerowali 
członkowie Rektoratu ( 
Zofia głogowska, Renata 
Jasińska i Andrzej Mól). Po 
uroczystym przywitaniu 
przybyłych do świetlicy 
gimboja przy ul. Kolejowej, 
gdzie tradycyjnie już ( 7 lat ) 
odbywają sie

wszystkie nasze uroczystości, na salę 
wprowadzono sztandar. Odśpiewaliśmy 
hymn, a następnie najlepsza studentka 
na roku Ewa Śmiałek-Kowalewska 
przypomniała zebranym, przy pomocy 
nowoczesnych technik, wszystkie nasze 

ubiegłoroczne osiągnięcia. Nowością u 
nas są 2 - wyprodukowane w ramach 
projektu "Cyfroinnowacyjni - nieprze-
ciętni" filmy. Bardzo dowolnie oparta na 
Mickiewiczu "Świtezianka" oraz bardzo 
współcześnie pojęta prośba do władz 

miasta o darmowe Wi-Fi w Lubsku ph. 
" Każdy dziadek wi, co to jest Wi-Fi".
Przyjęto także w poczet studentów kilko-
ro nowych kandydatów. Lubimy bardzo, 
kiedy nasze grono się powiększa. W 
naszej inauguracji uczestniczył również 

lekarz medycyny naturalnej pan Janusz 
Kołodziejczyk - cudotwórca prawie, po-
nieważ stwierdził, że leczy nieuleczalne. 
Mieliśmy też czwórkę miłych gości z 
Ukrainy, którzy raczej nawiążą z nami 
współpracę. No i upragniony rok aka-

demicki został rozpoczęty. Kilka dni 
później grupa 12 osób wzięła udział 
w projektowym szkoleniu w Pradze. 
Podczas tego szkolenia dwoje z naszych 
uczestników wygłosiło referaty. Pani 
Renata Jasińska mówiła o naszym Uni-
wersytecie, a pan Grzegorz Rybiński 
przedstawił naszą - studentów - pracę nad 
tworzeniem E-portfolio, jako nowocze-
sną metodę nauczania. Uczestniczyliśmy 
też w innych zajęciach, np. w lekcji 
języka angielskiego, różnego rodzaju 
szkoleniach i zajęciach im towarzy-
szących. Byliśmy np. w leśnym ZOO, 
gdzie karmiliśmy "najedzone" zwierzęta. 
Wzięliśmy udział w dwóch wycieczkach 
do Pragi, a tam było spotkanie m.in. : w 
uczelnianym browarze, lekcje sportu, tra-
dycyjne czeskie spotkanie przy chipsach, 
orzeszkach, lampce wina i piwie. Prze-
pięknie nam grała muzykująca rodzina 
pracowników tamtejszego ogromnego 
Uniwersytetu. Zakwaterowani byliśmy 
w studenckim hotelu, w którym pokoje 
są wyposażone we wszystko to, co 
może być przydatne mieszkańcom. Na 
zakończenie otrzymaliśmy certyfikaty 
uczestniczenia w szkoleniu. I wróciliśmy 
tam, gdzie najlepiej - do domu.

UNiweRSYTeCKi
KOSZAŁeK OPAŁeK

W  R E G I O N I E W  R E G I O N I E

zajęcia w bibliotecznym
Oddziale dla dzieci

▲ Dzieci z Przedszkola nr 2 w Lubsku z wizytą w bibliotece.
▼ "Żabki" z Przedszkola nr 3 wystąpiły w bibliotece dla swoich koleżanek 
i kolegów z Przedszkola nr 1 w Lubsku. Program artystyczny nawiązywał 

do obchodów Święta Niepodległości.
Renata Włodarczak

W poniedziałek 17 października, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Lubsku jako jedyna w gminie 
wraz z 85 tys. osób z 868 
instytucji wzięła udział w akcji 
bicia rekordu guinness World 
Records w jednoczesnej 
resuscytacji krążeniowo-
oddechowej prowadzonej przez 
jak największą ilość osób.

Akcję, po raz czwarty, zorganizowała Fun-
dacja WOŚP. W Lubsku w biciu rekordu 
udział wzięło 78 uczniów z klas 1-3. Akcje 
zorganizowały Panie: Jolanta Murawska i 
Julita Grębowiec. W biciu rekordu pomagali 
policjanci z miejscowego komisariatu Kata-
rzyna Wujciów i Marek Murawski.
Data 17 października nie jest przypadkowa, 
bowiem dzień 16 października obchodzony 
jest jako Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca. Dokładną ilość osób, które 

wzięły udział w ogólnopolskiej lekcji pierw-
szej pomocy WOŚP poda po podliczeniu 
raportów z całej Polski. 
Aby pobić rekord w jednoczesnym prowa-
dzeniu resuscytacji krążeniowo – oddecho-
wej potrzeba co najmniej 11 841 uczestni-
ków. Poprzedni rekord został ustanowiony 
w Niemczech, wzięło w nim udział 11 840 
osób.

I.G.

PRÓBA BICIA
REKORDU GUINNESSA

Kolejną piękną akcją popisali Budowlani Lubsko. Drugiego listopada, dzień po dniu Wszystkich Świętych delegacja 
zarządu razem z młodymi zawodnikami klubu, wybrała się na groby byłych zawodników i działaczy swojego klubu. 
Młodzież zapaliła znicze na pomnikach i dowiedziała się o historii ludzi, którzy przez lata tworzyli zespół, w którym 

teraz grają, zachowując względem nich piękny okaz szacunku. MK

mŁOdzI WSPOmINAją 
zmARŁyCh

październik na uniwersytecie trzeciego wieku

Do grona studentów UTW dołączyły kolejne osoby
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ŁOWISKO
POD WIERZBAMI
BIAŁKÓW, MARIA KUŹMICZ
- imprezy okolicznościowe (chrzty, komunie,
 wesela), różnego rodzaju ewenty- do 50 osób
- możliwość połowu ryb,
- godziny otwarcia: od czwartku do niedzieli
 w godzinach 10.00 – 19.00.

LUBSKO

BIAŁKÓW

W Urzędzie Miejskim 
w Lubsku odbyło się 
spotkanie organizatorów 
zawodów Lubsko 
Challenge Cross Duathlon 
2017, który ma się odbyć 
29.04.2017r. w Lubsku 
nad Zalewem „Karaś”.

Gospodarz spotkania Burmistrz Lech 
Jurkowski zapewnił o pełnym po-
parciu i pomocy w zorganizowaniu 
imprezy, która ma promować zdrowy 

styl życia i atrakcje turystyczne na-
szego miasta.
Zapraszamy wszystkich chętnych, 
którzy chcą i mogą pomóc w zorga-
nizowaniu zawodów. 

Więcej szczegółów wkrótce. Zapra-
szamy do obserwowania strony http://
crossduathlon.com.pl/.

I.G.

Lubsko Challenge
Cross Duathlon 2017

W spotkaniu uczestniczyli: pomysłodawca zawodów Michał Glinka, Dyrektor OSiR Maria Łaskarzewska, Prezes 
Klubu Sportowego Karate Oyama Andrzej Tomiałowicz, Redaktor Magazynu Lubskiego Tomasz Rabenda, Sekretarz 
Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Ireneusz Gumienny oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Lubsko Radny Marcin Flies

Zawsze marzyłam o malowaniu, ale dopiero emerytura pozwoliła mi te 
marzenia zrealizować – wyznaje Ewa Śmiałek – Kowalewska

Tradycja powraca. 
Jesienny, polsko-
niemiecki plener malarski 
19-22 października.
Jestem uczestniczką plenerów, ale 
o tzw. "zakulisowych" sprawach 
nie wiem prawie nic. Szukam więc 
informacji u źródła. 
Rozmawiam z Januszem Orze-
powskim - plastykiem Lubskiego 
Domu Kultury, współorganizatorem 
pleneru, który z niekłamaną radością 
użył sformułowania o tradycji. O jaką 
tradycję chodzi i dlaczego powraca 
- pytam?
- Dziesięć lat temu - mówi - mieliśmy 
tu ostatni z pięciu wcześniej orga-
nizowanych plenerów polsko-nie-
mieckich właśnie. Było to przedsię-
wzięcie, które wówczas przybierało 
formę pewnych stałych, cyklicznie 
organizowanych spotkań. Te plenery 
miały charakter konkursów. Kończyły 
się przyznawaniem nagród finan-
sowych - wcale nie symbolicznych. 
Uczestnicy zostawiali wówczas or-
ganizatorom po jednej swojej pracy. 
Teraz, po długiej przerwie, tradycja 
powraca. Długa przerwa, nawet nie 
wiem czym spowodowana - konty-
nuuje - przyspieszyła pojawiające 
się od pewnego czasu plany, by 
wrócić do tych spotkań, do klimatu 
artystycznej współpracy, wymiany 
doświadczeń, które wzbogacały 
obie strony. Z obecnym dyrektorem 
LDK Sławomirem Muzyką podjęli-
śmy działania. Wybór padł, na nowe 
środowisko z Guben (z malarzami z 
Forst jesteśmy od dawna zaprzyjaź-
nieni). Na zaproszenie odpowiedzia-
ło trzech malarzy. Artysta plastyk 
Klaus Bramburger, grafik Joachim 
Kobelius i plastyczka uczennica 
K.Bramburgera Marion Schmidt. Z 
naszej strony udział zadeklarowało 
Stowarzyszenie MARFO (przy okazji 
rozszyfrowuję nazwę Stowarzyszenie 
Malarzy, Rzeźbiarzy i Fotografików) 
oraz grupa plastyczna HALSZKI. Fi-
nansowo wsparł nas burmistrz Lech 
Jurkowski, który jak zauważyliśmy 
jest otwarty na potrzeby lokalnych 
artystów - mówi J.Orzepowski. Do-
datkowe koszty uzupełnił Sławomir 
Muzyka udostępniając poza tym pra-
wie całe skrzydło LDK, na potrzeby 
20 malujących plenerowiczów. Zasa-
dą plenerów - kontynuuje - jest praca 
przy sztalugach na zewnątrz, en face 
przy malowanym obiekcie. Niestety 
wczorajszy i dzisiejszy dzień wska-
zuje, że na pogodę nie ma co liczyć. 
Deszcz uniemożliwia przebywanie 

na zewnątrz i malowanie z natury. W 
deszczowych przerwach plenerowicze 
wyskakują, robią szkice lub zdjęcia 
w komórkach i wracają do pracowni 
Domu Kultury. Goście z Guben zostali 
zakwaterowaniu w hotelu Duet, gdzie 
poza tym cała 20-osobowa grupa 
będzie korzystać z obiadów - kończy 
J.Orzepowski.
Przeglądam wydrukowany program 

jesiennego pleneru. Każdy dzień jest 
właściwie niezmienny, można by rzec 
nudny. Od 10.00 do 14.00 praca. 
Godzinny przerywnik obiadowy i 
po przerwie do 19.00 kolejny etap 
pracy. Dostępny dla uczestników jest 
czajnik - można sobie zrobić kawę 
czy herbatę. Stoję przy sztalugach. 
Nie jestem zadowolona z efektów. 
Pocieszam się, że chyba większość, 

nawet profesjonalnych malarzy, nie 
zawsze na tym etapie wyraża podziw 
dla swojej pracy. Jest cicho. Przez 
wiele godzin pracy właściwie nie 
rozmawiamy. Obok mnie pracuje 
Ewa Śmiałek-Kowalewska i Danusia 
Bojkowska. Pytam dlaczego zaczęły 
swoją przygodę z malarstwem. Ewa 
mówi, że zawsze o tym marzyła, ale 
dopiero emerytura pozwoliła jej te 

marzenia zrealizować. Danusia żar-
tobliwie odpowiada, że odziedziczyła 
swój "talent" po wnuczce, która jest 
malarką, absolwentką Akademii Sztuk 
Pięknych. To ona stwierdziła - babciu 
nie oglądaj telewizji, maluj, to ma 
większy sens. 
Myślę, obserwując moje pracujące ko-
leżanki, że sprawia im to wielką frajdę. 
Odchodzą od sztalug, przyglądają się 
temu co zrobiły, poprawiają, "jęczą", 
że to nie to, ale w gruncie rzeczy 
są radosne i zadowolone z efektów 
swojej pracy.
Często wpada do naszej pracowni 
artysta z Guben i przyglądając się 
pracom, udziela po niemiecku wska-
zówek - tu za dużo tego koloru, tu brak 
kontrastów, tu zrób inną perspektywę. 
Słuchamy go z uwagą, bo chociaż 
znamy te wskazówki od naszej na-
uczycielki Haliny Skindzier - to jednak 
po niemiecku to brzmi jakoś mądrzej. 
A poza tym, co tam dużo mówić, 
autorytet absolwenta Akademii Sztuk 
Pięknych ma swoją wagę. 
W przerwach na zrobienie kawy od-
poczywamy, śmiejemy się, tylko Jola 
Kaczan pracowicie wypełnia kolejne 
karty naszej "halszkowej" kroniki 
(prowadzimy ją od początku istnienia 
grupy). I tak cztery dni mijają niepo-
strzeżenie. Większość z nas maluje 
po dwa, a niektóre nawet trzy obrazy. 
Nie wszystkie prace będą wystawione 
na pokazie poplenerowym, bo nawet 
miejsca na taki urodzaj nie starczy.
W holu LDK, w sobotnie popołudnie 
16 października pojawił się poplon 

czterodniowej pracy. Temat - architek-
tura, pejzaże Lubska były pokazywane 
w bardzo różnych konfiguracjach. 
Najczęściej malowane były fragmenty 
przepięknego obiektu sakralnego na 
deptaku - kościoła p.w. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny. Wiele osób 
przyglądało się kamieniczkom z róż-
nych ujęć starówki, inni malowali frag-
menty obiektów miasta oraz pejzaże z 
pięknymi platanami w parku. Oprócz 
oleju była grafika i akwarele. Niektórzy 
malowali obiekty wręcz fotograficznie, 
z wielką precyzją i dokładnością, inni 
posługiwali się skrótem, impresją, 
własną wizją. Wszystkie były na pew-
no interesujące i taką opinię wyrażali 
zwiedzający wystawę na wernisażu.
J.Orzepowski dziękując obecnym 

twórcom za pracę, żałował najbar-
dziej tego, że plener nie wcisnął 
się w okres bardziej pogodny, bez-
deszczowy. S.Muzyka gratulując 
efektów pracy obiecał, że zawsze 
będzie wspierał wszystkie inicjatywy 
wzbogacające kulturę na terenie 
naszego miasta. 
Uczestnicy otrzymali dyplomy, a 
HALSZKI od jednej z tzw. "widzek" 
Danuty Abramowskiej dostały nie 
służbowe, a prywatnie ufundowane 
przez Nią - piękne róże. Trudno po-
wiedzieć kiedy będzie kolejny mię-
dzynarodowy plener, ale już dzisiaj 
mówimy planom - do zobaczenia.

C.Tęciorowska
Fot. TR

Uczestnicy polsko - niemieckiego 
festynu malarskiego

jesiennY polsko - niemiecki plener malarski

Plenerowe prace prezentowano w holu LDK

Halina Skindzier to nauczycielka grupy

Cecylia Tęciorowska w rozmowie z Januszem Orzepowskim

Jolanta Kaczan maluje i pracowicie wypełnia kolejne karty "halszkowej" 
kroniki całe grupy
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Uczniowie szkoły 
podstawowej 
popularnego 
"Bojana" przystąpili 
do ogólnopolskiego 
Konkursu 
Edukacyjnego 
"Bezpiecznie 
tu i tam". Jest 
on skierowany 
do uczniów, 
nauczycieli 
i rodziców. 
Placówkę zgłosiła 
nauczycielka 
informatyki.

Konkurs jest trzyetapowy. 
Pierwszy etap trwał do 31 
października. Do tego czasu 
uczniowie musieli wykonać 
różne zadania: ułożyć hasła 
o bezpiecznym Internecie, 
napisać bajkę lub opowia-
danie o bezpieczeństwie w 
sieci. Podsumowaniem tego 

etapu był piknik, który odbył 
się 24 października. Naj-
pierw w świetlicy ucznio-
wie prezentowali swoim 
kolegom hasła i scenki o 
bezpiecznym Internecie. 
W ten sposób dzieci za-
poznały się z najważniej-
szymi zasadami swojej 
ochrony. Potem wszyscy 
ustawili się w kolumnę i 
spod szkoły wyruszyli " 
w miasto", by Lubszczan 
zapoznać z ideą konkursu. 
Po drodze spotykali się z 
pozytywną opinią
mieszkańców. Mamy 
nadzieję, że zrobiliśmy 
pierwszy, ale nie ostatni 
krok w stronę bezpiecz-
nego poruszania się po 
Internecie.

Z.G.

LU D Z I E ,  W Y D A R Z E N I A LU D Z I E ,  W Y D A R Z E N I A

 Praca Weroniki 
Cichowlas ►

W środę 26 października 
w Lubskim Domu Kultury 
odbyła się uroczystość 
z okazji jubileuszu 
60-lecia i 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, czyli 
Diamentowe i Złote gody.

W uroczystości uczestniczyło 17 par, 
które przeżyły w związku małżeńskim 
50 lat i jedna para która obchodzi 60 

lecie wspólnego pożycia. 
Diamentowe Gody obchodzili pań-
stwo Maria i Jan Rutyna. Złote Gody 
obchodzili: Janina i Stanisław Antu-
szewscy, Zofia i Jerzy Berger, Natalia 
i Antoni Cichoccy, Marianna i Paulin 
Dragańczuk, Marianna i Józef Dydy-
na, Helena i Jan Dziedzińscy, Irena 
i Kazimierz Dzikońscy, Bernarda 
i Józef Haniszewscy, Zofia i Józef 
Jania, Kazimiera i Jerzy Jasak, Anna 

i Zygmunt Kencel, Krystyna i Jerzy 
Kielczyk, Kazimiera i Władysław 
Konieczyńscy, Katarzyna i Stanisław 
Kościk, Janina i Leon Lasota, Zofia 
i Jan Łobażewicz, Danuta i Ryszard 
Łoniewscy, Irena i Ryszard Łozow-
scy, Teresa i Kazimierz Milewscy, 
Zofia i Stanisław Nowaczyk, Zenona 
i Tadeusz Puchalscy, Jadwiga i Adam 
Smółka, Maria i Henryk Szajkowscy 
oraz Barbara i Jerzy Trotzer.

Uroczystą akademię rozpoczęła Kie-
rownik USC Beata Kowalska skła-
dając życzenia wszystkim jubilatom, 
życząc im spełnienia wszystkich 
niespełnionych marzeń jak również 
następnych 50 lat wspólnego pożycia. 
Do życzeń dołączyli się Burmistrz 
Lech Jurkowski i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Tomiałowicz.
Burmistrz, w imieniu Prezydenta RP, 
wręczył wszystkim jubilatom medale 

za długoletnie pożycie, a uczniowie 
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwi-
gi w Lubsku przygotowali program 
artystyczny
Po części oficjalnej zaproszeni goście 
zostali zaproszeni na symboliczną 
lampkę szampana i słodki poczęstu-
nek.

I.G.

Złoci i Diamentowi Jubilaci spotkali się w Lubskim Domu Kultury

DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY

W środę 26 października dzieci z 
Przedszkola nr 3 w Lubsku, z grupy 
„Żabki”, wybrały się na wycieczkę do 
piekarni wiejskiej w Górzynie. Starszaki 
z wielkim zainteresowaniem poznawały 
pracę piekarza, obserwowały etapy 
powstawania  ch leba,  a  nawet 
miały możliwość wykazania się 
zdolnościami artystycznymi w trakcie 
samodzielnego wykonania bułeczek, 
chleba i ciasteczek, które ozdabiały 
według własnego pomysłu. Wszystkie 
nasze wypieki wyszły doskonale! 
Dzieci miały możliwość degustacji 
wspaniałych słodkich wypieków oraz 
zostały poczęstowane pysznym i 
zdrowym sokiem owocowym. Na 
zakończenie zostaliśmy obdarowani 
drobnymi prezentami rzeczowymi, za 
co bardzo Dziękujemy! Dzieci wróciły 
zadowolone i pełne wrażeń. Serdecznie 
dziękujemy właścicielowi piekarni 
Panu Tomaszowi Apanowiczowi, 
Pani Beacie Kniat - mamie Ali oraz 
wszystkim pracownikom piekarni za 
okazaną gościnność i bardzo miłą 
atmosferę.

M. Piekło

SKąd SIę BIeRze ChLeB?
WyCIeCzKA dO PIeKARNI

Znakomita kawa | desery | lody
wyjątkowa atmosfera

wifi | książki | gry
kącik dla dzieci

Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście 16
tel. 504 133 215, ewamattyadziatkowska@gmail.com

Uczestnicy konkursu na ulicach Lubska

BezPIeCzNIe
TU I TAm

W sobotę 29 października w 
lubskim klubie Ceram zaroiło 
się od wampirów, czarownic, 
Draculi, duchów i różnej 
maści przebierańców rodem z 
horrorów. Okazją były koncert 
trzech zespołów przypadający 
w przeddzień celtyckiego, 
pogańskiego święta. 

Zaczęło się dość lekko. Jako pierwsi 
na scenę dużej sali w Ceramie weszli 
weterani lubskiej estrady Grynek, Łyli, 
Jeżyk, wzmocnieni o pochodzącego z Ja-
sienia grającego na perkusji Baja, którzy 
teraz skrzyknęli się pod nazwą Cukyer. 
Autorskie utwory Łyliego z pogranicza 
popu i rocka w zbiorowej aranżacji kapeli 
rozkołysały publiczność, od nastolatków 
po seniorów sześćdziesiąt pięć plus. 

Później było już mocniej. Na scenę 
wkroczyła gubińska Energia grająca hard 
rock alternatywny z charyzmatycznym 
wokalistą Wikingiem, wymiatającym na 
basie Wąskim, liderem Jaro i Jurandem 
za bębnami. Ci, którzy byli w ceramiku 
na wiosnę, zapewne pamiętali co muzycy 
z tego zespołu potrafią. Tym razem też 
dali czadu.
Jednak czad był dopiero później. Gdy na 
scenę weszli muzycy z Mindfak. Mło-
dzieńcy wszyscy poniżej dwudziestego 
piątego roku życia pochodzą z Żagania, 
jednak jak wyraził się Seba, grający na 
gitarze prowadzącej lider zespołu, wszy-
scy aktualnie stacjonują we Wrocławiu, 
dokąd wyjechali na studia i za pracą. 
Skład zespołu uzupełnia Adam - gitara 
rytmiczna, Jacek - gitara basowa oraz 
Tomek - perkusją. Ci o wrażliwszych 

bębenkach podczas koncertu schodzili 
na dół na piwo. Pod sceną za to szalała 
młodzież. Oni czuli się w swoim żywiole.
- Imprezę zorganizowaliśmy wspólnie z 
Ceramikiem i Lubskim Domem Kultury 
- mówi Krzysztof Uliasz ze Stowarzysze-
nia Lubsko Potrafi. Po co jechać na tego 
typu koncerty do Żar, Zielonej Góry czy 
Żagania. Tracić czas i pieniądze kiedy 
można coś takiego zrobić na miejscu. 
Trzeba tylko chcieć. Chociaż impreza 
była biletowana (wpływy z biletów 
przeznaczyliśmy na gaże dla członków 
zespołów muzycznych), a bilet koszto-
wał piętnaście złotych - to nie jest mało, 
przyszło ponad sto osób. Więc warto 
było. I to daje motywacje do dalszego 
działania – podsumowuje K. Uliasz. 

Adam Bolesław wierzbicki

Rockowe Hallowen
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Ślubujemy! – uroczyste 
pasowanie na ucznia ngdM

Uroczyste pasowanie na ucznia Niepu-
blicznego Gimnazjum dla Młodzieży 
odbyło się 20 października w Lubskim 
Domu Kultury. Tego dnia cała społecz-
ność szkolna spotkała się, by w sposób 
uroczysty przyjąć w swoje szeregi 
uczniów klas pierwszych, chociaż fak-
tycznie już nimi są od 1 września.
Po oficjalnych powitaniach zapro-
szonych gości (rodziców, nauczycieli 
i uczniów), dyrektor szkoły Monika 
Przysmak przedstawiła wyniki kwiet-
niowego egzaminu gimnazjalnego, 
podkreślając jednocześnie, że były to 
najlepsze wyniki egzaminu w gminie 
oraz przypomniała wszystkie sukcesy 
ubiegłego roku szkolnego. Nagrodzono 
także uczniów klas drugich i trzecich 
specjalną Nagrodą Patrona. Zgodnie z 
regulaminem przyznawania nagród z 
okazji Święta Szkoły uczniowie klas dru-
gich otrzymają wyróżnienie III stopnia, 
pozostali mogą otrzymać wyróżnienie 
III, II lub I stopnia (w zależności od tego, 
czy wcześniej otrzymali nagrodę z okazji 
Święta Szkoły). Wyróżnieni uczniowie 
to najbardziej aktywni i twórczy wycho-
wankowie, którzy otrzymają dyplom i 
odznakę za aktywną i znaczącą postawę 
na rzecz szkoły i środowiska. Nauczy-
ciele prowadzący przedstawili sylwetki 
wyróżnionych uczniów i zaznaczyli, że: 
„sam talent nie wystarczy. Zaintereso-
wania i uzdolnienia to dopiero początek 
drogi. Chcąc być naprawdę dobrym w 
jakiejś dziedzinie, trzeba dużo pracować. 
Należy także udzielać się społecznie, 
pomagać potrzebującym, pracować na 
rzecz szkoły, współorganizować szkolne 
imprezy…”Publiczność zgromadzona 
w Lubskim Domu Kultury mogła także 
podziwiać scenki związane z patronem 
szkoły, czyli polskimi noblistami, które 
to scenki zaprezentowały klasy pierwsze 
i drugie. Humorystycznym akcentem był 
występ szkolnego kabaretu, a pokaz sa-
moobrony zwieńczył wszystkie atrakcje. 
Po uroczystości na rodziców uczniów 
Niepublicznego Gimnazjum czekał 
słodki poczęstunek w kawiarni LDK.
Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna, 
tekst przysięgi oraz symboliczny moment 
pasowania na pewno na długo pozostaną 
w pamięci zebranych.

nadesłane

Dzień nauczyciela w ngdM

Choć Dzień Edukacji Narodowej po-
tocznie zwany Dniem Nauczyciela 
przypada 14 października, to w Niepu-
blicznym Gimnazjum dla Młodzieży w 
Lubsku uroczystość przygotowana przez 
Szkolną Radę Młodzieży odbyła się 17 
października.
– Drodzy Nauczyciele, dziękujemy za 
poświęcenie i trud włożony w naszą 
edukację i wychowanie, za wiarę w nas, 
nieustannie potrzebujących Waszych rad 
i wskazówek – tymi słowami uczniowie 
Niepublicznego Gimnazjum dla Mło-
dzieży dziękowali swoim nauczycielom.
Spotkanie upłynęło pod znakiem świet-
nej zabawy i dobrego humoru. Wszystko 
za sprawą występu szkolnego kabaretu 
oraz przeprowadzonego przez uczniów 
plebiscytu ph.„Ośmiu Wspaniałych czyli 
Najlepsi z Najlepszych”. Grono zwycięz-
ców zasilili: pani Lilia Busz – SOKOLE 
OKO, pan Mateusz Siemion – GORĄCY 
UŚMIECH, pan Bartosz Łapa – ŻAR-
TOWNIŚ ROKU, ks. Łukasz Mielnik 
– ELEGANT ROKU, pani Anna Ćwik 
– GŁOS ROKU, pan Maciej Witczak – 
MISTRZ CIĘTEJ RIPOSTY, pani Ewa 
Zienkiewicz-Franczak – BRATNIA 
DUSZA i SUPERNAUCZYCIEL 2016 
oraz p. Dyrektor Monika Przysmak – 
KRÓLOWA SZKOŁY. 
nadesłane
Pierwsze sukcesy sportowe

Tomek najlepszy!
21 października w Lubskim Domu 

Kultury odbyły się pierwsze rozgrywki 
międzyszkolnego turnieju szachowego 
Grand Prix Lubska. Zawody te okazały 
się niezwykle udane dla ucznia Niepu-
blicznego Gimnazjum dla Młodzieży w 
Lubsku – Tomasza Lambrechta, który 
nie pozostawił rywalom żadnych szans. 
W siedmiu rundach uzyskał komplet 
punktów i zdobył tym samym zaszczytne 
I miejsce w kategorii - Gimnazja i Szkoły 
Średnie.

Martyna najlepszą 
siatkarką!

Uczennica drugiej klasyNiepublicznego 
Gimnazjum dla Młodzieży Martyna 
Kurant została powołana do kadry wo-
jewództwa piłki siatkowej i reprezentuje 

jako jedyna z Lubska nasze wojewódz-
two podczas TURNIEJU NADZIEI 
OLIMPIJSKICH!

nadesłane

Wycieczki 
w ngdM

W związku ze stale rosnącymi zainte-
resowaniami uczniów różnymi dzie-
dzinami nauki nauczyciele organizują 
wycieczki, które mają wartość nie tylko 
poznawczą, ale także edukacyjną. 22 
października uczniowie Niepublicznego 
Gimnazjum dla Młodzieży mieli okazję 
kolejny już raz poznać nowe technolo-
gie, gry komputerowe i spotkać znane 
postaci z sieci. A to wszystko podczas 

wycieczki do Poznania na Targi Gier 
PGA. Gamerzy z całego kraju zjechali 
się do Poznania na największe w Polsce 
targi stworzone właśnie z myślą o nich. 
Wśród atrakcji czekających na gości 
targowych wymienić należy możliwość 
spotkania się ze swoimi ulubionymi 
youtuberami. 

Noc Naukowców w Poznaniu 
W piątek 30 września 2016 r. ucznio-
wie Niepublicznego Gimnazjum dla 
Młodzieży wybrali się na wycieczkę 
edukacyjno-poznawczą do stolicy wo-
jewództwa wielkopolskiego – Poznania. 
Młodzież wraz z opiekunami podziwiała 
architekturę Starego Rynku w Poznaniu, 
a następnie udała się na ul. Umultowską, 
gdzie znajduje się kampus Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Uczniowie 
uczestniczyli w licznych wykładach, 
pokazach, zajęciach laboratoryjnych, a 
nawet wykopaliskowych.

Noc Laboratoriów 
we Wrocławiu

W sobotę 8 października klasa 2b wraz 
z wychowawczynią panią Anną Ćwik 
zwiedzała Wrocław, m.in.: Panoramę Ra-
cławicką, Stary Rynek, a w ramach Nocy 
Laboratoriów uczniowie uczestniczyli 
w pokazie „Suchy lód kontratakuje”. 
Dodatkową atrakcją było podróżowanie 
różnymi środkami transportu: pociągami, 
tramwajami i autobusami miejskimi.

Wycieczka do Pragi
W czwartek 6 października klasy trzecie 

wraz z opiekunami 
zwiedziły Pragę – 
jedno z najpięk-
niejszych miast w 
Europie. Razem 
z przewodnikiem 
zwiedzający prze-
szli przez Most 
Karola w kierunku 
Starego Miasta, 
gdzie wędrując tra-
dycyjną drogą kró-
lewską dotarli do 
Rynku Staromiej-
skiego, oczekując 
z niecierpliwością 
na wybicie peł-
nej godziny przez 
astronomiczny ze-
gar Orloj.

nadesłane

wieści z niepublicznego Gimnazjum dla młodzieży
Targi Gier w Poznaniu

Dzień Nauczyciela w NGdM

Pierwszoklasiści, w czasie mianowania na uczniów NGdM, zapoznali się 
z dorobkiem szkoły

W piątek 16 listopada 
w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, 
odbyło się spotkanie 
dotyczące deratyzacji. 

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski, Zastępca Bur-
mistrza Jerzy Wojnar, Kierownik Refera-
tu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
Marta Słowińska, Prezes LWiK Roman 
Żaczyk, Prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Janusz Gołębiewski, Kierownik 
ZGMK Grażyna Sudoł, przedstawiciele 
PGKiM w Lubsku oraz przedstawiciele 
firmy LOKATOR Systemy Zabezpie-
czeń i Zwalczania Szkodników.

Koordynacja deratyzacji
- Spotkanie zostało wywołane, ponieważ 
okazuję się, że niezbędna jest koordyna-
cja przez gminę działań związanych z 
deratyzacją. Z jednej strony konieczna 
jest profilaktyka, czyli wskazanie miesz-
kańcom, że wrzucanie do kanalizacji 
resztek jedzenia, szczególnie w dużych 
kawałkach, to nic innego jak karmienie 
gryzoni, w szczególności szczurów, dla 
których ciepło z kanalizacji i pożywienie, 
to idealne warunki do rozwoju populacji, 
a to jest niebezpieczne bezpośrednio dla 
ludzi jak ponieważ szczury roznoszą 
wiele chorób, a dodatkowo szczury 
drążąc tunele powodują uszkodzenia 
mienia komunalnego, w tym dróg, a 
przegryzając np. rury służące do odpro-
wadzania ścieków, niszczą kanalizację 
– wyjaśnił Burmistrz Lech Jurkowski. 
Z drugiej strony, okazuje się, że firma 
deratyzacyjna ma problemy z dotarciem 
do gniazd szczurzych, gdy te znajdują 
się np. w studzienkach stanowiących 
mienie komunalne, a zlecenie deratyzacji 
dotyczy budynku wspólnoty. Podjąłem 
decyzję, że w takich przypadkach firma 
deratyzacyjna może wchodzić np. do ta-
kich studzienek – dodał włodarz Lubska.

Apel do mieszkańców
Największe skupisko ludzkie to os. 
XX-lecia i tam też jest dużo zagrożeń 
dostrzeganych przez Prezesa Zarządu.
- Raz w roku przeprowadzamy deraty-
zację, ale apelujemy do mieszkańców o 
to, żeby nie wyrzucać resztek jedzenia, 
w tym wnętrzności z drobiu czy ryb, 
do kanalizacji. Jest to działanie wbrew 
regulaminowi i oczywiście wiąże się 
z konsekwencjami. Drugi aspekt to 
właśnie niekarmienie szczurów, które 
rozmnażając się, mogą dostać się do 
mieszkań przez sieć kanalizacyjną – 
apeluje i przestrzega Janusz Gołębiewski.
Z podobnym apelem do mieszkańców 
gminy zwraca się Prezes LWiK
- Rzucanie resztek jedzenie do kanali-
zacji, to jedna z metod powiększania 
populacji. Szczury zawsze są, ale ich nie 
widać, dopóki nie jest ich za dużo, wtedy 
zaczynają się pokazywać. Niemniej z 
kanalizacji wyciągamy różne rzeczy 
np. całego kurczaka, siatkę z rybami, 
ręczniki, szmaty. Takie rzeczy niszczą 
kanalizację, a naprawy kosztują – infor-
muje Roman Żaczyk.

Przykłady z praktyki firmy 
deratyzacyjnej Kamila Fludera 

• W roku 2015 w Lubsku obsługiwaliśmy 
zlecenie polegające na tym, że szczur 
wychodził codziennie z toalety. Pani, 
która przebywała samotnie w domu 
była zrozpaczona. Gryzoń nie wyszedł z 

samej toalety przez deskę, ale przegryzł 
plastikową rurę zaraz przy muszli. Wy-
chodził i chował się pod wanną, a kiedy 
właścicielka wychodziła z mieszkania 
ten je pustoszył.
• Kolejne zlecenie polegające na wycho-
dzącym z wc gryzoniu obsługiwaliśmy 
na początku tego roku. Gryzoń wyszedł 
wtedy już przez deskę w wc. Mieszkanie 
znajdowało się w bloku, a sam budynek 
był bardzo zadbany. Pierwsze oznaki 
bytowania szczurów w okolicy budyn-
ku zlokalizowaliśmy wtedy właśnie w 
studzienkach kanalizacyjnych. Po zakoń-
czonej akcji zebraliśmy 9 padłych sztuk 
z jednej studzienki, która już zaczynała 
się zapadać. Mieszkańcy wiedzieli, że za-
padająca się ziemia to oznaka bytowania 
gryzoni, ale to zignorowali. Kolonia się 
powiększyła do tego stopnia, że osobniki 
słabsze zaczęły badać teren w poszuki-
waniu nowych siedlisk. Tak jeden z nich 
trafił poprzez rury do WC mieszkańca.
• Jedna z drastyczniejszych sytuacji jaką 
zdarzyło nam się obsługiwać, to gryzoń 
próbujący wydostać się z toalety podczas 
załatwiania potrzeby przez właścicelkę 
lokalu. Kobieta usłyszała jak coś pluska 
się w muszli i wtedy okazało się, że 
gryzoń stara się wydostać.

Dlaczego tak się dzieje – wyjaśnia 
Kamil Fluder

Po pierwsze i najistotniejsze to to, że 
ludzie nieświadomi niczego spłukują 
przeróżne reesztki spożywcze właśnie do 
toalety. Najgorzej jest w blokowiskach i 
kamienicach. Ogólnie w zabudowaniach 
wielorodzinnych. Tam odpadków jest 
najwięcej, a więc i kolonia może się 
szerzyć i rozmnażać. W kanalizacji jest 
ciepło i jest dużo jedzenia. To wystarczy 
by z pary gryzoni w jeden sezon zrobiło 
się 50-60 sztuk. Choć podstawa do 
osiedlania się szczurów w kanalizacji 
jest pożywienie, którego dostarczają im 
ludzie to gryzonie nie bytują tam tylko 
dlatego. Jest tam również ciepło i spo-
kojnie. Ludzie nie przeszkadzają, a każda 
studzienka połączona jest rurą z inną. 
Kanalizacja to autostrada dla szczurów. 
Mają dostęp do całego miasta. A kiedy 
zaczyna brakować miejsca zaczynają 
ryć wokół studzienki nory i jami. Tam 
zakładają kolejne gniazda. Do mieszkań 
wchodzą jeszcze w jeden sposób pomi-
jając wc. Gryzonie przeważnie poruszają 
się wzdłuż rur kanalizacyjnych. Ryją 
korytarze wzdłuż odpływów. Kiedy do-
chodzą do miejsca, w którym rura wcho-
dzi w ścianę mieszkania nie ustępują. 
Choć cegły nie przegryzą to zazwyczaj 
miejsce, w którym rura wychodzi ze 
ściany załatane jest już słabszym klejem 
lub tynkiem. To nie stanowi dla nich 
przeszkody. Wygryzają dziury i dostają 
się do kuchni. Zazwyczaj do szafki 
pod zlewozmywakiem. A tam najczę-
ściej trzymane są warzywa, ulubiony 

składnik diety szczurów. Obsłużyliśmy 
już dziesiątki takich przypadków. A w 
99% przypadków historia zaczyna się w 
kanalizacji lub szambie przydomowym, 
do którego to my nieświadomie dostar-
czamy im pożywienie.

Jak zachowują się szczury
Kolonia składna się z kilkunastu do 
kilkudziesięciu sztuk. W takiej koloni 
panuje hierarchia. Słabsze osobniki peł-
nią rolę zwiadowców. Badają nowy teren 
i pierwsze próbują nowego pożywienia. 
To swoista pierwsza linia. Szczur boi się 
człowieka i ucieka przed nim dopóki 
może, ale postawiony pod ścianą potrafi 
zaatakować. Szczury, które występują na 
naszych terenach to szczury wędrowne. 
Są to gryzonie które umieją świetnie 
pływać i nurkować. Dobrze karmione 
rosną do rozmiarów kota. To normalna 
wielkość szczura. Naturalnym przeciw-
nikiem gryzonia nie jest kot. Jest nim 

pies lub dorosła kuna. Choć pies jest 
naturalnym przeciwnikiem szczura to 
jeśli liczebność tych drugich jest duża 
pies będzie wobec nich bierny.
Jesli chodzi o zagrożenie od szczurów to 
jest ono bardzo realne. Są one wektorami 
chorób zakaźnych. To znaczy, że przeno-
szą bardzo groźne dla nas mikroby.

Jak chronić się przed plagą  
szczurów?

Najprościej jest pozbawić 
ich warunków do bytowa-
nia. Przede wszystkim nie 
traktować wc jak pochlania-
cza resztek jedzenia. Nam 
wydaje się, że pozbyliśmy 
się ich na dobre, a niestety 
jest tak, że często nakrę-
camy sobie problem po 
prostu dokarmiając gryzo-
nie, które tylko czekają na 
kąski podrużujące rurami 

kanalizacyjnymi. Nie wolno ignorować 
także innych oznak bytowania szkodni-
ków takich jak zapadający się chodnik 
czy studzienka. Pojawiające się szczury, 
w biały dzień, to sygnał, że problem jest 
już duży.
Zwykłe dokarmianie kotów czy zo-
stawianie jedzenia koło śmietników to 
również duży błąd.
Bardzo ważna jest prewencja. Należy 
pamiętać, że deratyzacja (przynajmniej 
2 razy do roku) jest jednak obowiązkiem 
każdego zarządcy, gospodarza czy wła-
ściciela lokalu mieszkalnego. Ale przede 
wszystkim my jako pierwsi powinniśmy 
kontrolować to co robimy by nie dopu-
ścić do powstania problemu.

Szczury przychodzą na obiad
W jednym z naszych zleceń naprawia-
liśmy zapadniętą studzienkę na osiedlu 
blokowisk. Tam zanim przystąpiliśmy 
do działania obserwowaliśmy szczury, 
które w porze obiadowej pojawiały się 
w studzience w oczekiwaniu na resztki 
z obiadu.
Najdrastyczniejszy przypadek z jakim 
się spotkaliśmy to wielodzietna rodzina 
mieszkająca na poddaszu kamienicy, 
którą opanowały gryzonie. Te w nocy 
wychodziły w takich ilościach, że małe 
dzieci skarżyły się, że chodzą po nich i 
je podgryzają.
Nie obce nam są też przypadki obecności 
gniazd szczurów w stropach. Między su-
fitem a podłogą kondygnacji. W jednym 
z obsługiwanych przez nas lokali wynie-
śliśmy ich aż 14 szt z gniazda, pod pod-
łogą w kuchni. Wszystko spowodowane 
było zwykłym zignorowaniem gryzonia, 
który dostał się po rurze kanalizacyjnej 
za szafkę zlewozmywaka. Tam przegryzł 
podłogę. Za nim pojawiły się inne. Skoń-
czyło się na zrywaniu podłogi, bo smród 
padłych gryzoni był nie do zniesienia.
Stąd apele są jak najbardziej uzasadnio-
ne. Warto spojrzeć na zdjęcia.
Podczas spotkania w Urzędzie ustalono 
działania mające na celu szybkie i spraw-
ne rozwiązanie problemu z gryzoniami, 
poprzez wspólne, skoordynowane dzia-
łania między w/w jednostkami.
Zawiadamiamy o obowiązku zwalczania 
szkodników. Informacji na temat deraty-
zacji udziela pani Marta Słowińska, pod 
nr tel.: 068-457-61-29.

TR /
Zakład deratyzacji Kamil Fluder

Nie karmić szczurów!

Wydobywanie szczura ze studzienki 
kanalizacyjnej

Dziury w okolicach kanalizacji, wydrążone przez szczury

Wnętrze studzienki kanalizacyjnej z padłymi szczurami

DEZYNFEKCJA
DEZYNSEKCJA
DERATYZACJA
ZAKŁAD ZWALCZANIA SZKODNIKÓW

LOKATOR
Tel: 607644640 lub 570621255
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artykuł sponsorowany

StaroSta JanuSz DuDoJć z wicewoJewoDą robertem 
Paluchem uroczyście otwieraJą wyremontowane 

ulice bohaterów i e. Plater w lubSku

Zamiast szarfy otworzymy drogę 
nietypowo, z dziećmi. Niech one będą 

symbolem tego, że przez najbliższe lata 
nie trzeba będzie jej poprawiać, a można 
zrobić inne potrzebne rzeczy - podkreślił 

Starosta Żarski Janusz Dudojć

To dobra inwestycja i na pewno będzie służyć 
mieszkańcom - wskazał Wicewojewoda 

Lubuski Robert Paluch

Nowo oddaną drogę poświęcił ks.kanonik 
Marian Bumbul

W piątek 28.10.2016 roku, 
starosta Powiatu Żarskiego 
Janusz Dudojć dokonał 
uroczystego otwarcia ul. 
Bohaterów i E. Plater w Lubsku.
„Na renowację ul. Bohaterów i E. Plater w Lubsku 
Powiat Żarski wydał ponad dwa miliony złotych” - po-
wiedział podczas uroczystości otwarcia odnowionej 
drogi Starosta Powiatu Żarskiego Janusz Dudojć. 
„Mamy piękną ulicę z nowymi chodnikami, ścieżka-
mi rowerowymi, parkingami. Pod nawierzchnią jest 
nowa sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna. 
Wspólne pieniądze Rządu, Powiatu i Miasta wydali-
śmy z pełnym przekonaniem, że odnowiona droga 
będzie służyła mieszkańcom Lubska przez następne 
dziesięciolecia”.
„Na dzisiejszą uroczystość zaprosiłem - kontynuował
w swoim przemówieniu Starosta Janusz Dudojć - 
między innymi wychowanków przedszkola nr 3 w 
Lubsku. Mam bowiem nadzieję, że kiedy one nas 
zastąpią, nie będą musiały niczego poprawiać, a 
nowo otwarta droga stanie się symbolem rzetel-
nej roboty. Dzisiejsze przedszkolaki, które w tak 
odpowiedzialny sposób przechodziły przez nowe 
przejścia dla pieszych, za kilkadziesiąt lat będą 
dorosłymi świadkami czasów, w których wspólnie 
i odpowiedzialnie zmienialiśmy nasz Powiat Żarski na 
coraz lepsze miejsce do życia”.
„To wzorowa inwestycja, która przez wiele następnych 
lat będzie służyła mieszkańcom Lubska i okolic - do-
dał Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch. Gratuluję 
panu Staroście Januszowi Dudojciowi, bo wiem, z 
jaką determinacją walczył o środki na tę inwestycję z 
rządowego Programu Rozwoju Infrastruktury Miejskiej 
i Wiejskiej.
Działamy wspólnie, bo tylko taka praca przynosi efek-
ty, a Powiat Żarski jest tego najlepszym przykładem”  
- podsumował Wicewojewoda Lubuski. 
Starosta i wicewojewoda przeszli wraz z dziećmi 
po nowych przejściach dla pieszych pokazując tym 
samym, jak bezpieczna jest teraz nowa droga. W 
nagrodę za dokonanie „inspekcji” przedszkolaki 
otrzymały m.in. odblaski zwiększające widoczność i 
bezpieczeństwo na drogach. 

W sobotę 5 listopada w 
Osieku, hodowcy gołębi 
zrzeszeni w lubskiej sekcji 
PZHgP, podsumowali 
sezon 2016.

Sekcja liczy 50 hodowców, a jej Preze-
sem jest Robert Krajewski.
– Zdecydowana większość z nas pasję 
do gołębi odziedziczyła po rodzicach i 
dziadkach. Gołębie fascynują i orientacją 
w terenie i prędkością lotu. Potrafią lecieć 
ze średnią prędkością 100 km/h – opo-
wiada prezes.
Nagrody, w poszczególnych kategoriach, 

wręczał Burmistrz Lubska.
– Nawet nie wiedziałem, że jest aż tyle 
różnych kategorii, tym większe uznanie 
dla najlepszych hodowców – podsumo-
wał Lech Jurkowski.
Najlepsi hodowcy to: Ryszard Mazur-
kiewicz, Zbigniew i Wacław Rekść, 
Dr Schwidde – Krasowski, Jasik – Ka-
sprzak, Robert Krajewski i Sebastian 
Milewicz.
Po rozdaniu nagród, w świetlicy w 
Osieku, rozpoczęła się zabawa taneczna.
Za wsparcie finansowe i rzeczowe prezes 
sekcji i hodowcy dziękują: Burmistrzowi 
Lechowi Jurkowskiemu, Firmie Ostal - 

Zaune - Marek Szczepański, Zbigniew 
Krajewski, Firmie "Ewelina" - Krystian 
Ostapowicz, Piekarnia Wiejska Górzyn 
- Tomasz Apanowicz, Jan Jasik, "Magno-
lia" Lubsko, Mirosław Jasik.
Za pomoc i organizację imprezy podzię-
kowania dla: Emilii Zajączkowskiej, 
Małgorzaty Krajewskiej, Wandy Kra-
jewskiej, Weroniki Morskiej, Katarzyny 
Milewicz, Natalii Milewicz, Barbary 
Mermer, Amandy Cholewińskiej i Ry-
szarda Mazurkiewicza

TR

Podsumowali
loty

Po wręczeniu nagród rozpoczęła się zabawa taneczna

Hodowcy PZHGP Sekcja Lubsko 
z pucharami i nagrodami

W piątek 28 października w Przedszkolu nr 1 w Lubsku odbył się pełen atrakcji dla dzieci „Jesienny Bal Witaminek”. 
Tego dnia wszyscy przybyli na bal ubrani w kolorach jesiennych, a każda grupa miała przygotowany transparent 

z hasłem o witaminach, przypominający jak są one ważne dla zdrowia małego i dużego człowieka. Podczas 
wspólnych zabaw dzieci brały udziału w quizach, zgadywankach, wspólnych śpiewach i tańcach oraz konkursach 

sprawnościowych. Zakończeniem balu była degustacja owoców i warzyw w postaci sałatki owocowej i warzywnych 
chipsów. Zabawy i radości było co niemiara, o czym świadczyły uśmiechnięte i szczęśliwe dzieci, które opowiadały 
rodzicom swoje wrażenia z udziału, w pierwszej w roku szkolnym 2016/2017, wspólnej przedszkolnej zabawie. Do 

zobaczenia na kolejnym balu.
Małgorzata Drewniak, Kamila Mruk

jesiennY bal witaminek

W ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” w październiku dzieci z 
Przedszkola Nr 1 w Lubsku rozpoczęły 
cykl spotkań z lubskimi sportowcami. 
Pierwszym zaproszonym gościem był 
Pan Ryszard Cała, który od ósmego 
roku życia uprawia szermierkę, a jest to 
dyscyplina sportowa tak naprawdę w 
naszym regionie mało znana. Dzieci z 
ogromnym zainteresowaniem oglądały 
i przymierzały strój szermierza, poznały 
podstawowe zasady walki. Po wysłuchaniu 
niezwykle ciekawych informacji nasz gość 
przeczytał dzieciom bajkę pt. „W zdrowym 
ciele – zdrowy duch”, a zakończeniem 
niecodziennego spotkania była wspólna 
zabawa przy muzyce. To było spotkanie 
pełne pozytywnych emocji i nabywania 
nowych doświadczeń. Dzieci już są 
ciekawe i z niecierpliwością czekają na 
kolejnego, niecodziennego gościa, który 
na razie jest naszą tajemnicą.

małgorzata Drewniak
Kamila mruk

„sporTowiec Też 
czyTa dzieciom 
Bajki”

W  R E G I O N I E
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W Y D A R Z E N I A G O S P O D A R K A

Z Szymonem 
Jurkowskim członkiem 
lubskiej formacji The 
Painkillers rozmawia 
Adam Bolesław 
Wierzbicki

Magazyn Lubski: Jesteś liderem 
zespołu The Pankillers. Na czym 
polega twoja rola?
Szymon Jurkowski: Ciężko powie-
dzieć czy jestem liderem zespołu. 
Na pewno jestem jego założycielem 
wspólnie z perkusistą Tomkiem 
Wójtowiczem. Wówczas chodzili-
śmy jeszcze do równoległych klas w 
Niepublicznym Gimnazjum, jednak 
już trzeci rok uczęszczamy do jednej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego 
w ZSOiE. Mam też duży wkład w 
aranżacje wykonywanych utworów, 
które jednak wykonujemy wspólnie 
jako zespół.
ML: Jakie były początki waszej 
formacji?
S.J.: Kumplowałem się z Tomkiem. 
Okazało się, że słuchamy podobnej 
muzyki. Później namówiłem go, by 
zaczął grać na perkusji, gdyż posia-
da nieprzeciętne wyczucie rytmu. 
Następnie zaczęliśmy wspólnie po-
grywać. Pierwszy publiczny występ 
mieliśmy podczas finału WOŚP w 
2014 roku. Nie wyszedł on najlepiej, 
jednak pierwsze lody zostały przeła-
mane. Po nim, pod swoje skrzydła 
wziął nas pan Stefan Ciężkowski i 
zaczęło iść nam coraz lepiej. Następ-
nie dołączył do nas gitarzysta Hubert 
Mazurek i basista Dawid Zając.
ML: Kiedy uformował się ostatecz-
ny skład The Painkillers?
S.J.: W tym składzie gramy od li-

stopada ubiegłego roku Najpierw na 
bas wskoczył Kacper Marsula, jako 
ostatni do zespołu dołączył gitarzysta 
Szymon Kurzawski.
ML: w ostatnim okresie dość in-
tensywnie koncertujecie. Możesz 
coś na ten temat powiedzieć?
S.J.: Często gramy na różnych impre-
zach organizowanych przez miasto. 
Koncertowaliśmy na Rockowym 
Graniu, które miało miejsce w lipcu 
nad Zalewem Karaś, na Zlocie Mo-
tocyklowym organizowanym przez 
Lubski Boxer na zalewie Nowiniec, 
na Festiwalu Kolejowym, podczas 
WOŚP, dwa razy koncertowaliśmy 
w Ceramie, oraz w Lubskim Domu 
Kultury, gdzie mamy regularne próby.
ML: Jaki jest wasz repertuar?
S.J.: Najczęściej gramy covery. Kla-
syki z lat sześćdziesiątych, siedem-
dziesiątych, czy osiemdziesiątych. 
W ostatnim czasie zrobiliśmy krok 
do przodu, bo wraz z Tomkiem za-
częliśmy tworzyć kawałki autorskie, 
które aranżujemy wraz z pozostałymi 
członkami zespołu. 
ML: Jakie macie plany na przy-
szłość?
S.J.: Najwyższa pora wyjść poza 
Lubsko, by zaistnieć. Nie mamy jesz-
cze w planie koncertów w miastach 
ościennych. Jednak porozsyłaliśmy 
swoje materiały do właścicieli lokali 
i instytucji kultury, którzy organizują 
tego typu koncerty. Teraz czekamy 
na odzew. Do tego dochodzi jeszcze 
matura, gdyż w maju 75% członków 
zespołu zdaje egzamin dojrzałości.
ML: Dziękuję za rozmowę. Życzę 
powodzenia zarówno na scenie jak 
i na maturze.

Najwyższa pora wyjść poza Lubsko, by zaistnieć – opowiada lider grupy 
Painkillers Szymon Jurkowski

Chcemy wyjść
na zewnątrz

Koło Polskiego Związku 
niewidomych w Lubsku 14  
października obchodziło 
Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski.

 Uroczystość odbyła się w kawiarni 
lubskiego Domu Kultury. W imieniu 
Burmistrza Lubska Lecha Jurkowskie-
go życzenia i kwiaty przekazał nam 
Sekretarz Gminy Pan Henryk Dybka. 
Najstarszą członkinią naszego Koła jest 
Pani Janina Woś ( 86 lat), która należy 

do naszego koła od 20 lat, a w obcho-
dach Dnia Białej Laski uczestniczy 
zawsze chętnie. 
Dyrektor Lubskiego Domu Kultury 
Pan Sławomir Muzyka Który zapro-
sił nasze Koło PZN do współpracy i 
uczestnictwa w imprezach kultural-
nych organizowanych przez LDK. 
Po części oficjalnej zabawiał nas 
Kabaret Zośka. Nie zabrakło ciepłe-
go posiłku, a posileni rozpoczęliśmy 
zabawę taneczną przy muzyce zespołu 
" Sympatyczni „. Zabawa trwała do 

północy, były „Kaczuchy” i Zorba. 
Będzie mnóstwo fajnych wspomnień i 
niecierpliwe oczekiwanie na następne 
spotkanie za rok. 
Składam serdeczne podziękowanie 
naszym sponsorom, dzięki którym 
można uświetnić naszą uroczystość. 
A są to: Magnolia w Lubsku i Leks w 
Sulęcinie. Były to dary w naturze, za 
które serdecznie dziękujemy.

Prezes Koła PZN Lubsko
Helena Szyperska

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Z Krzysztofem Uliaszem, 
przedstawicielem 
Stowarzyszenia Lubsko 
Potrafi, rozmawia Adam 
Bolesław Wierzbicki.

Magazyn Lubski: Jesteś jednym z 
motorów napędowych Stowarzyszenia 
Lubsko Potrafi. Jak to się stało, że 
założyliście stowarzyszenie tego typu?
Krzysztof Uliasz: W naszym mieście 
istnieje grupa miłośników imprez i 
koncertów rockowych. Jest sporo ludzi, 
niekoniecznie młodych, słuchających 
tego typu muzyki. Jeżdżą na różne 
koncerty i festiwale, i zdąrza się nawet, 
że poznają się poza Lubskiem. Wraz z 
kilkoma zapaleńcami, wśród których 
znaleźli się: Mateusz Adamczyk pełniący 
w stowarzyszeniu funkcję protokolanta, 
Kamil Małczyński, któremu przypadła 
rola grafika oraz członkami założyciela-
mi w osobach Mateusza Jabłońskiego, 
Magdaleny Uliasz, Macieja Skindziera i 
Mikołaja Rosińskiego, postanowiliśmy 
takie stowarzyszenie założyć. Myśl ob-
róciliśmy w czyn i 6 września tego roku 
zostaliśmy zarejestrowani w starostwie 
w Żarach, jako pierwsze stowarzyszenie 
zwykłe w powiecie.
ML: Co was skłoniło, by się zalega-
lizować?
K.U.: Działając oficjalnie łatwiej jest 
zabiegać o sponsorów na imprezy kultu-
ralne i załatwiać różnego rodzaju urzędo-
we sprawy. Członek stowarzyszenia jest 
poważniej traktowany niż osoba z ulicy. 
A firmy, przekazując nam darowizny, 
mogą je sobie odliczyć od podatku.
ML: Jaki jest cel działania waszego 
stowarzyszenia?
K.U.: Na pierwszym miejscu stawiamy 
na promocje miasta, poprzez orga-
nizowanie imprez rozrywkowych w 

wymyślony przez nas sposób, czyli 
organizowanie imprez muzycznych. 
Jednak myślimy o szerszej działalności 
kulturalnej. Nie ukrywam, że przy okazji 
chcemy trochę się zabawić tu na miejscu 
i nie jeździć na tego typu imprezy gdzieś 
dalej, ale też stworzyć możliwość do 
zabawy dla innych.
ML: Jakie imprezy udało się wam 
zorganizować?
K.U.: Debiutem było Rockowe Granie, 
które miało miejsce 11 czerwca bieżą-
cego roku nad zalewem Karaś. Podobną 
imprezę, także na Karasiu, zorganizo-
waliśmy na zakończenie wakacji. Ostat-

nio w Klubie 
Ceram wraz z 
Lubskim Do-
mem Kultury 
zorganizowa-
liśmy bileto-
waną imprezę 
pod hasłem 
Rockowe Hal-
loween .
M L :  C z y 
współpracu-
jecie z podob-
nymi organi-
zacjami?
K.U.:  Tak. 
Nawiązaliśmy 
kontakt z Lu-
buskie Dobrze 
Rockuje, która 
to organizacja 
zajmuje się, 
promowaniem 
zespołów i 
w y d a r z e ń 
muzycznych, 
oraz z portalem 
internetowym 
Rock Rebelia 
n i e z a l e ż n y 

front rockowwy, który promuje zespoły 
rockowe.
ML: A jakie macie plany na najbliższą 
przyszłość?
K.U.: Już 10 grudnia do Cerama chcemy 
ściągnąć Ofensywę ze Szczecina, oraz 
Ewakuację ze Szprotawy. Znów powinna 
być dobra zabawa. Jako stowarzyszenie 
weźmiemy też aktywny udział w XXV 
finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
ML: Dziękuję za rozmowę. Gratuluję 
Ciekawego pomysłu i życzę dalszego 
rozwoju w działaniu.

Krzysztof Uliasz z żoną Magdaleną

ŁąCzy NAS mIŁOść
dO ROCKOWej mUzyKI

Prognozowane dochody
Projekt uchwały budżetowej na 2017 
rok został złożony w ustawowym 
terminie, czyli do 15 listopada 2016 
r. Prognozowane dochody wynoszą 
87.148.859 zł, w tym: dochody bieżą-
ce 71.357.114 zł, dochody majątkowe 
15.791.745 zł. Struktura dochodów 
przedstawia się następująco: sub-
wencje i dotacje na zadania zlecone 
i własne – 53.600.684 zł, udział w 
podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i prawnych – 10.260.329 zł oraz 
dochody własne gminy – 23.287.846 
zł. - Wzrost dochodów z tytułu dotacji 
spowodowany jest wprowadzeniem 
w roku 2016 programu Rodzina 500 
+ oraz zaplanowaniem w dochodach 
dotacji na zadania inwestycyjne, które 
mają być realizowane z udziałem środ-
ków z Unii Europejskiej – wyjaśnia 
Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk.

Wydatki i inwestycje
Plan wydatków na 2017 rok wynosi 
89.638.843 zł, w tym wydatki bieżące 
71.117.195 zł, wydatki majątkowe 

18.521.648 zł. Wzrost wydatków na 
zadania bieżące w stosunku do roku 
2016 jest niewielki, natomiast znacz-
nie wzrastają wydatki majątkowe. 
Wynika to głównie z zadań inwesty-
cyjnych, których finansowanie plano-
wane jest z udziałem środków unij-

nych. Najbardziej 
znaczące zadania 
inwestycyjne uję-
te w budżecie 2017 
roku to: przebudowa 
ciągu ulicy Przemy-
słowej i Sybiraków 
w Lubsku – koszt 
inwestycji 3.061.723 
zł, w tym dofinan-
sowanie z UE – 
2.594.266 zł; Prze-
budowa drogi gmin-
nej w miejscowości 
Białków – 625.733 
zł , dofinansowanie 
PROW - 398.153 
zł; Zakup samocho-
dów ratowniczo – 
gaśniczych dla OSP 
Górzyn – 1.594.700 

zł, dofinansowanie- 1.256.000 zł, dla 
OSP Stara Woda – 964.567 zł, dofi-
nansowanie - 825.632 zł; Renowacja 
parku miejskiego – wartość zadania 
2.000.000 zł, planowane do pozy-
skania dofinansowanie – 1.700.000 

zł; Przebudowa Przedszkola Nr 3 - 
całkowity koszt zadania to 6.200.000 
zł, z tego planowane do poniesienia 
wydatki w roku 2017 – 2.000.000 zł, 
dofinansowanie unijne –1.775.114 
zł; Budowa remizy dla OSP Górzyn 
– 950.000 zł. Ponadto planuje się wy-
datki na remonty i przebudowę chod-
ników i ulic, kontynuację oświetlania 
miejsc publicznych, konserwację i 
remont oświetlenia oraz moderniza-
cję oświetlenia drogowego na terenie 
Lubska.

Kredyty i zadłużenie
Możliwości inwestycyjne Gminy 
Lubsko są bardzo ograniczone w 
związku z wysokim zadłużeniem z 
tytułu zaciągniętych wcześniej kredy-
tów i pożyczek oraz ograniczeniami 
wynikającymi z zapisów ustawowych. 
Planuje się, że na koniec 2016 roku 
zadłużenie wyniesie 66.243.293 zł. Jest 
to głównie efekt realizowanej w latach 
poprzednich inwestycji związanej z 
budową kanalizacji na terenie miasta i 
gminy Lubsko. Spłaty kredytów i poży-
czek wynikające z podpisanych umów 

wyniosą w roku 2017 - 5.852.709 zł; 
w roku 2016 jest to kwota 8.226.801 
zł. Budżet Gminy Lubsko na rok 2017 
zamyka się deficytem, który wynosi 
2.489.984 zł. Na pokrycie deficytu i 
spłaty wcześniej zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek planuje się zaciągnięcie 
kredytu w kwocie 8.342.693 zł.
- Planując budżet na 2017 rok, kie-
rowano się głównie zabezpiecze-
niem realizacji zadań obligatoryjnych 
Gminy, takich jak: utrzymanie szkół, 
przedszkoli, zabezpieczenie czystości 
w mieście i na terenach wiejskich, 
zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie 
drogowe, funkcjonowanie LDK i Bi-
blioteki, jak również - w związku z uru-
chomieniem środków unijnych - zadań 
z ich udziałem. Rok 2017 może być też 
trudny w związku z planowaną reformą 
systemu oświaty. Dzisiaj nie wiemy 
jeszcze, jakie będą skutki finansowe 
tej reformy, co może spowodować 
zmiany w wydatkach w trakcie roku 
budżetowego – podsumowuje Skarbnik 
Gminy Danuta Szewczyk. 

M.sienkiewicz

projekt budżetu Gminy lubsko na 2017

Planując budżet na 2017 rok, kierowano się głównie 
zabezpieczeniem realizacji zadań obligatoryjnych Gminy 

- informuje skarbnik Lubska Danuta Szewczyk

W listopadzie grupa młodzieży 
z Hufca Pracy w Lubsku 
wspólnie z kolegami z 
niemiec oraz Kostrzyna nad 
Odrą - uczestnikami polsko- 
niemieckiej inkluzyjnej firmy 
uczniowskiej „Kaffee zum 
glück-Kawa na  szczęście” 
udali się na wycieczkę do 
Wiednia- stolicy i największego 
miasta w Austrii.w
Wycieczka była zwieńczeniem cało-
rocznej pracy w kawiarni. Inicjatywa 
trwała od stycznia 2016 roku w 
Centrum Edukacji i Spotkań Zamek 
Trebnitz finansowanym w ramach pro-
gramu Erasmus +, a celem działań jest 
wprowadzenie długofalowych zmian, 
innowacji i dobrych praktyk wszędzie 
tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia. Koszty 
wycieczki w części zostały pokryte 
za zarobione w ciągu roku pieniądze- 

sprzedaż kawy i ciasta w kawiarni.
Podczas pięciodniowego  spotkania  
młodzież w czasie wolnym od zajęć 
przygotowywała trasę wycieczki, 
zbierała informacje na temat zabytków 
Wiednia. Każdy z uczestników był 
zobligowany do przedstawienia grupie 
historii jednego z zabytków. Był czas 
na przeprowadzenie ewaluacji progra-
mu oraz przedstawienia planu dzia-
łania na następny rok.  Beneficjenci 
projektu otrzymali międzynarodowe 
certyfikaty poświadczające zaan-
gażowanie młodzieży w projektach 
pozaszkolnej międzynarodowej pracy 
z młodzieżą, które koordynowane jest 
przez UAB- Biuro ds. Międzynaro-
dowej Pracy z Młodzieżą Republiki 
Federalnej Niemiec.
Podczas trzydniowego pobytu w 
Wiedniu, młodzież od rana do póź-
nych godzin wieczornych zwiedzała 
piękne miasto jakim jest Wiedeń. To 
wspaniałe miasto europejskie pełne 

cudownych zabytków, pomników, ale 
także kwitnącej młodej kultury. 
Zobaczyli ciekawe miejsca, takie jak: Ka-
tedra św. Szczepana, czyli Stephansdom, 
Kościół św. Ruperta, Zamek Belvedere, 
Hofburg, Staatsoper, Ratusz, Burgtheater, 
Muzeum Historii Sztuki, Belweder, Ko-
lumna Morowa, Kościół św. Karola Bo-
remeusza, Pałac Schönbrunn, Muzeum 
i Galeria Albertina, Kościół św. Karola 
Boromiejskiego, czyli Karlskirche, Teatr 
Zamkowy Burgtheater, Hundertwasser
-Krawinahaus Dom, Museumsquartier, 
Muzeum Sisi. 
Młodzi ludzie również mogli posmako-
wać smaku regionalnej kawy. Wiedeń-
skie kawiarnie cieszą się powszechnie 
opinią oazy spokoju i miłej atmosfery. 
Nic więc dziwnego, że kawiarnie są 
filarami, na których opiera się wiedeńska 
kultura smaku w całej swej zachwycają-
cej różnorodności.

Agnieszka Lisowska - komendant 
Hp lubsko

wiedeńska kawa - podsumowanie projektu
Pamiątkowe zdjęcie 

uczestników HP Lubsko 
w Parku Miejskim przy 
pomniku Straussa syna

Pięcioro uczestników Hufca 
Pracy w Lubsku biorących 
udział w projekcie firmy 
uczniowskiej- „Kawa 
na szczęście”  w dniu 
16.11.2016 roku  udali 
się na uroczystą gale 
do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Republiki 
Federalnej niemiec 
organizowane na cześć 
Polaków w niemczech.
Firma uczniowska to projekt o charak-
terze pedagogicznym nawiązujący w 
swojej formie do prawdziwego przed-
siębiorstwa. Z czasem kawiarnia stała się 
synonimem sukcesu. Projekt wielokrot-
nie nagradzano. Od pomysłu w 2012 r 
minęło już  4 lata, zakończyliśmy czwartą 
edycję projektu. Dziś możemy śmiało 
powiedzieć, że młodzież rozwinęła 
przede wszystkim umiejętność pracy w 
zespole, planowania i organizacji pracy, 

podnoszenia odpowiedzialności oraz 
umiejętność rozwiazywania konfliktów. 
Zdobyte doświadczenia pomagają rów-
nież przy wyborze ścieżki zawodowej, 
uczą samodzielnego podejmowania 
decyzji i wyrażania własnego zdania, 
rozwijają umiejętność autoprezentacji 
i świadomość ekologiczną oraz umoż-
liwiają zdobycie wiedzy z zakresu 
gospodarki.
Zaproszenie to stanowiło dla nas wszyst-
kich ogromne wyróżnienie i podkreśla 
fakt, że informacja o projekcie oraz o 
ogromie pracy dotarła już nawet do Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Republiki 
Federalnej Niemiec. Podczas spotkania 
uczestnicy projektu mieli możliwość 
porozmawiania z Ministrem Spraw 
Zagranicznych Republiki Federalnej 
Niemiec dr Frank-Walter Steinmeier oraz 
zrobić wspólne zdjęcie. 
Tekst - agnieszka lisowska- komen-

dant HP Lubsko
Fot. - Andżelika Padewska

spotkanie z ministrem

Pamiątkowe zdjęcie 
z Ministrem Spraw 
Zagranicznych 
Republiki Federalnej 
Niemiec dr Frank-
Walter Steinmeier
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Andrzej 
Tomiałowicz 5 Dan 
Wiceprezes Światowego 
Oyama Karate oraz dwóch 
mistrzów tej sztuki walki 
Mateusz Łanda 2 Dan 
i Radosław Bandziak 2 
Dan, o swojej drodze do 
mistrzostwa i lubskiej 
polityce.

Mateusz Łanda karate trenuje od 
18 lat. Zaczynał w pierwszej klasie 

podstawówki
- Cały czas trenuję w jednym klubie 
i tak już zostanie. Trafiłem do trenera 
Andrzeja Tomiałowicza. Po wielu la-
tach ćwiczeń przyszedł dzień egzaminu 
mistrzowskiego. Dzień pamiętam. Raz 
z powodu samego egzaminu, a jak już 
zdaliśmy razem z Radkiem Bandzia-
kiem, to zobaczyłem łzy wzruszenia 
w oczach naszych trenerów Marka 
Błaszkowa i Andrzeja Tomiałowicza. 
Takiego obrazka się nie zapomina – 
opowiada M. Łanda
Po zdobyciu, w 2012 roku, stopnia 
mistrzowskiego (1 Dan) Mateusz 
wybrał kierunek trenerski i obecnie 
prowadzi zajęcia karate w Nowogro-
dzie Bobrzańskim, a pracuje w lubskiej 
Magnolii.
- Skończyłem studia jako nauczyciel 
wychowania fizycznego, ale w zawo-
dzie nie pracuję. Jestem brygadzistą 
działu technicznego lubskiej Magnolii. 
Praca fizyczna też się przydaje w karate 
– wyjaśnia.
- Dzięki temu nie mamy problemów, 
jak organizujemy zawody, to wafelki 
zawsze są, a zawodnicy, szczególnie 
z Niemiec, jak tylko się dowiedzą, że 
robimy zawody to pytają o wafelki. 
Zajadają się nimi – dodaje Andrzej 
Tomiałowicz.
Mateusz zanim zajął się trenowaniem 
startował w zawodach.
- Tak. Moje największe sukcesy to 
trzecie miejsce w Pucharze Polski 
Seniorów w 2009 i piąte miejsce na 
Mistrzostwach Europy w 2015 roku. 
Mimo tego, że teraz zajmuję się tre-
nowaniem, nadal jestem czynnym 
zawodnikiem – podkreśla Mateusz

Mateusz Łanda egzamin na drugi 
Dan zdawał razem z Radosła-

wem Bandziakiem, tegorocznym 
czwartym zawodnikiem karate na 
świecie i członkiem Polskiej Kadry 

Narodowej
- Egzamin składa się z dwóch części, 
ale zanim sam egzamin to są przygoto-
wania. One musza być bardzo wszech-
stronne, a kondycja musi być żelazna. 
Do walki przygotowuje się kilka 
„mocnych punktów”, a na egzamin w 
zasadzie wszystko. Trudność egzaminu 
na drugi Dan polega na tym, że trzeba 
potwierdzić swoje mistrzostwo wyni-
kające z „czarnego pasa” – informuje 
R. Bandziak. Egzamin na 2 Dan, jego 
pierwsza część, trwa 4 godziny, gdzie 
non stop trzeba uderzać, kopać, krzy-
czeć i to wszystko w szybkim tempie. 

Wyniki ocenia komisja egzaminacyjna. 
Potem są walki, gdzie trzeba przeżyć, 
czyli walcząc bez przerwy z 10 rywa-
lami, z każdym po 2 minuty, nie można 
się poddać ani zostać znokautowanym. 
Po takim egzaminie przez tydzień cho-
dzi się „do tyłu” – dodaje.
- Każdy z nich zdawał wcześniej egza-
min na 1 Dan i wiedzieli co ich czeka, 
więc to jest dodatkowe obciążenie 
psychiczne. Oyama (założyciel stylu) 
powiedział kiedyś, że prawdziwy eg-
zamin zaczyna się wtedy, jak pierwszy 
raz leżysz i musisz sobie odpowiedzieć 
na pytanie „co ja tu robię”. Warto 
pamiętać, że każdy przeciwnik jest 
„świeży”, a egzaminowany ma już za 
sobą kolejne walki. Jak wstaniesz i 
podołasz to dobrze, ale niektórzy rezy-
gnują lub są nokautowani – uzupełnia 
A. Tomiałowicz.

Radosław Bandziak zawodowo 
zajmuje się sportem, a oprócz 
karate zajmuje się ćwiczeniami 

z odważnikami kettlebell
- Zaczęło się u kolegi. Zaczęliśmy 
się wygłupiać, kto więcej podniesie 
odważnik. Potem spotkałem Darka Wa-
lusia, który w Zielonej Górze zajmuje 
się m.in. ćwiczeniami z odważnikami. 
Okazało się, że jest to bardzo przydatne 
ćwiczenie dla zawodników sztuk walki. 
Charakter treningu jest zbliżony do 
walki i jest dobrym uzupełnieniem. 
No i zakochałem się w żelazie i dzisiaj 
prowadzę trzy grupy, które ćwiczą z 
odważnikami. Zapraszam zaintereso-
wanych – podsumowuje Radek.

Obaj zawodnicy Lubskiego Klu-
bu Karate należą do ścisłej elity 

światowego Karate Oyama, które 

na świecie uprawia 30 tysięcy za-
wodników, a w Polsce 10 tysięcy i 
z tylko 78 z nich ma 2 Dan. Drugi 

stopień mistrzowski blednie jednak 
przy 5 Danie Shinana Andrzeja 

Tomiałowicza – Wiceprezesa Świa-
towego Oyama Karate

- Treningi zacząłem 33 lata temu w 
szkole podstawowej. To było jeszcze 
przed słynnym filmem „Wejście Smo-
ka”. Znalazłem w domu dwie książeczki 
o karate i zacząłem czytać, a potem 
zacząłem ćwiczyć w klubie Ceramik u 
Marka Błaszkowa. Później trafiłem do 
technikum do Wrocławia i tam zaczęły 
się treningi w innych klubach. Najpierw 
był to Shotokan czyli walka niepełno 
kontaktowa, ale czułem, że to nie to i 
trafiłem do Kyokushinkai – opowiada 
A. Tomiałowicz. Po studiach, w czasie 
których również ćwiczyłem, wróciłem 

do Lubska. Miałem wtedy 5 Kyu. To 
były takie czasy, że w karate rządziła 
japońska szkoła mentalności, w której 
nie liczy się jednostka tylko grupa. Do-
piero jak twórca stylu pojechał do USA, 
to zmienił podejście do ludzi i zmieniło 
się też podejście władz polskiego karate 
do nas. Zaczął się szacunek do jednostki 
i tak jest do dzisiaj – uzupełnia.
W 1996 roku A. Tomiałowicz uzyskał 
pierwszy stopień mistrzowski, jedno-
cześnie trwała kariera zawodnicza.
- Zdobyłem w sumie 11 medali w 
mistrzostwach Polski, w tym 5 tytułów 
Mistrza Polski i raz startowałem w 
Pucharze Świata zajmując 5 miejsce 
w Kata. 
Od wielu lat A. Tomiałowicz jest Preze-
sem Lubskiego Karate.
- Klub jest zarejestrowany jako stowa-
rzyszenie i oficjalna nazwa to Lubski 
Klub Sportowy Oyama Karate, ale od 
czasu jak otworzyliśmy sekcję w Nowo-
grodzie Bobrzańskim, Zielonej Górze, 
Jasieniu i Żarach, nazwa klubu zmieniła 
się na Lubuskie Centrum Oyama Ka-
rate, ale jest to ten sam klub. Musimy 
w końcu zlikwidować ten dualizm w 
nazwie. W klubie jest około 250 osób, 
a w samym Lubsku około 100. Od 2005 
roku zaczęła się rozbudowa karate w 
Niemczech. W 2006 roku Sochu Shi-
geru Oyama nominował mnie na przed-
stawiciela Krajowego Oyama Karate w 
Niemczech. Początki były trudne, ale 
korzystając z doświadczeń Japończy-
ków, którzy po wojnie zostali w USA 
i najpierw pracowali w klubach jako 
instruktorzy, a potem zaczęli otwierać 
swoje kluby, poszedłem ta samą drogą. 
Założyłem, że to musi być spore miasto 
i tak trafiłem do Cottbus. W 2006 roku 
zostałem instruktorem, a dwa lata temu 
założyłem z niemieckimi przyjaciółmi 
swój własny klub, w którym jestem wi-
ceprezesem - uzupełnia Shihan Andrzej.
Oprócz Karate szef lubskiego klubu 
zajmuje się Defendo.
- Zaczęło się od tego, że z bratem 
stworzyliśmy program autorski, który 
miał służyć nie zawodnikom tylko pra-
cownikom służb mundurowych do ich 
pracy. Potem okazało się, że chcieliśmy 

wyważyć otwarte drzwi, ponieważ było 
już Defendo, które ogarnia cały temat. 
Różnica między Karate a Defendo jest 
głównie taka, że Karate do droga ży-
ciowa na wiele lat, a Defendo to system 
walki i samoobrony do opanowania w 
2-3 lata, w którym nie musisz być super 
sprawny - opowiada A.Tomiałowicz.
W październiku przyszła nominacja na 
5 Dan i awans na Wiceprezesa Świato-
wego Karate Oyama.
- 5 Dan czyli Shinan to znaczy profesor. 
Do 4 Dana podchodzi się do egzami-
nów. Kolejne stopnie są przyznawane 
za dorobek w Karate. Ja jestem m.in. 

autorem wymagań egzaminacyjnych 
w karate, wykładowcą na studiach 
podyplomowych (trener karate), współ-
autorem nowych kata, przedstawicielem 
krajowym Oyama Karate na Niemcy, 
współautorem nowych przepisów 
sportowych w konkurencji kata i walki, 
sędzią centralnym w kata i sędzią maty 
w walkach, egzaminatorem do 1 kyu, 
posiadam tytuł trenera karate klasy II 
i I, od roku 1996 do 2016 pracowałem 
w Zarządzie Oyama Polska Federacja 
Karate. Teraz jestem Wiceprezesem 
Światowego Oyama Karate. Jest nas 
trzech. Ja mam się zajmować promo-

cją i kata. Dlatego teraz muszę pilnie 
uczyć się angielskiego. Karate zmienia 
się, ewoluując do tego co dzieje się na 
zewnątrz. Dzisiaj trzeba umieć bronić 
się przed napastnikiem, który kopie 
leżącego w głowę czy kopie w krocze 
- wskazuje wiceprezes Tomiałowicz.
W Lubsku najbardziej znaną impre-
zą jest gala sportów walki „Bitwa o 
Lubsko”.
- Te gale na pewno będą. Jako zespół po-
trafimy zrobić imprezę na najwyższym 
poziomie. Ich skala zależy jednak od 
finansów. Oyama Karate nie należy do 
Polskiego Związku Karate i nie dostaje 
pieniędzy z budżetu państwa. Nie chcą 
nas wpuścić, bo wiedzą, że jesteśmy 
bardzo liczną grupą i mielibyśmy dużo 
głosów. Ale gale będą dzięki wspa-
niałym sponsorom i pomocy Miasta 
Lubska. I łamanie twardych przed-
miotów, czyli dachówek też będzie. 
To jest widowiskowe i niby proste, ale 
ochotników z innych sztuk walki nie ma. 
Trzeba przełamać strach, wypracować 
szybkość i technikę – opowiada Shihan.

Z karate do polityki
- Jak wielu i ja narzekałem, aż spotka-
łem Panią Cecylię Kiełbratowską, która 
powiedziała mi, że jest takie Forum 
Samorządowe i ona w nim działa i 
żebym przyszedł zobaczyć. Poszedłem 
na zebranie, a tam Bogdan Bakalarz 
powiedział, żebym startował do rady 
miejskiej. Najpierw nie chciałem, bo 
nic nie wiedziałem o takiej działalności, 
ale w końcu wystartowałem i zdobyłem 
najwięcej głosów w swoim okręgu i 
od razu zostałem Przewodniczącym 
Rady. To było w roku 2006 i przez 
kadencję 2006 – 2010 i 2010 -2014 
byłem Przewodniczącym. W obecnej 
kadencji, po trzy miesięcznej przerwie 
też nim jestem. To jest całkiem inna 
kadencja. W poprzedniej był dobry 
kontakt z Burmistrzem. Teraz jest 
inaczej. Burmistrz działa sam. Zrobi 
fajną rzecz a później… niestety potem 
są niepotrzebne przepychanki słowne 
na sesji. Ale muszę też pochwalić 
Lecha Jurkowskiego za pomoc stowa-
rzyszeniom. Jeśli widzi dobrą pracę to 

dane stowarzyszenie 
nie zostanie pozo-
stawione samemu 
sobie.  Taką pomoc 
uzyskaliśmy też, gdy 
chcieliśmy wysłać na 
mistrzostwa Świata 
Radka Bandziaka. 
Burmistrz bez pro-
blemów wsparł nas 
finansowo – wskazu-
je Przewodniczący 
Rady
Samo Forum też się 
zmienia. Była pro-
pozycja Prezesa FS. 
Mówi się o Forum 
Bis.
- Była taka propozy-
cja, ale moje życie 
to karate. Dlatego 
nie chciałem. Nie 
mam też zamiaru 
startować na stano-
wisko Burmistrza. 
Wiem, ile to pracy i 
wiem, że życie poza 
urzędem przestaje 
istnieć.  Musiałbym 
zrezygnować z kara-
te, a to jest moja bar-

dzo ważna część życia. A co do Forum 
Bis. W polityce, nawet tej lokalnej jak 
i w życiu obowiązuje zasada „nigdy 

nie mów nigdy” – podsumowuje A. 
Tomiałowicz

Rozmawiał T. Rabenda
Fot. Ml i LKS Oyama Karate

elita Lubskiego, Polskiego, Światowego karate

Nie mam zamiaru startować na 
stanowisko burmistrza lubska. Moje 
życie to karate. Czy będzie Forum-
bis? W polityce obowiązuje zasada 

nigdy nie mów nigdy - podsumowuje 
Andrzej TomiałowiczSensei Andrzej Tomiałowicz w 1991 ...i w 1996 roku

Sensei Andrzej ze złamaną ręką po egzaminie 
na I Dan z Hanshi Dyduchem 1996

33 lata uprawiania karate i nadal doskonała kondycja. Mateusz Łanda (na fot. po lewej) ma 25 lat, 
a Andrzej Tomiałowicz w listopadzie kończy 50.

Radosław Bandziak z Soshu Shigeru Oyamą po 
egzaninie na I Dan 2012 i w czasie walki o wejście do 

finału mistrzostw Polski - Andrychów 2014

Mateusz Łanda z Soshu Shigeru Oyamą po egzaninie 
na I Dan 2012 i w czasie walki o wejście do finału 

mistrzostw Polski - Andrychów 2014

Mateusz Łanda pokaz na Pucharze Europy Oyama Karate 
w 2009
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Jestem święcie przekonany, 
że gdyby zrobić sondę wśród 
mieszkańców gminy Lubsko 
zadając im pytanie gdzie leżą 
Janowice, większość nie 
miałaby pojęcia o lokalizacji 
tego przysiółka. O takich 
wsiach mówi się przeważnie 
- "dziury zabite dechami", że 
"ptaki tam zawracają", lub 
bardziej wulgarnie, że "psy 
tam przyrodzeniami (mówiąc 
delikatnie) wodę piją". gdy 
dostałem od naczelnego 
zlecenie na reportaż o tej 
miejscowości, kojarzyłem, 
że leży gdzieś koło Lutolu, 
jednak pomyliłem ją z 
Malwicami, w których 
też nigdy nie byłem. W 
atlasie samochodowym 
(wydanym przez warszawski 
geoCenter w roku 1994) 
miejscowości o takiej nazwie 
koło Lutolu nie znalazłem. 
Po drodze do celu swojej 
podróży, zachodzę na piwo 
do sklepu w Lutolu, by 
zasięgnąć języka i spytać o 
dalszą drogę. W Janowicach 
- zwanych niegdyś 
Janówką - nie ma sklepu. 
nie ma też sołtysa, gdyż 
administracyjnie przysiółek 
podlega pod sołectwo w 
Lutolu, więc może być 
problem żeby z kimś 
porozmawiać, zwłaszcza że 
moja fizjonomia nie wzbudza 
raczej zaufania.

-A gdzie się pan tam wybiera - mówi 
jeden z mężczyzn kończący pić piwo, 
gdy mówię mu o celu swojej podróży.
-Toż to jest już koniec świata. Tam droga 
się kończy.
Po chwili dosiada się do mnie inny 
mężczyzna.
–Tam teraz tylko pięć obejść zostało. 
Kiedyś było znacznie więcej. Pięć do-
mów, a trzy wyznania, bo są katolicy, 
Świadkowie Jehowy i prawosławny 
- Białorusin, gdzieś w Żarach pracuje, 
ponoć nauczyciel.
Sołtys Lutolu Teresa Rałowiec, która 

mieszka w tej wsi od 1975 roku, pamięta 
że kiedyś gospodarstw w Janowicach 
było więcej. – "Od czasów powojennych, 
z tego co się orientuję, w Janowicach 
rozebrano osiem gospodarstw. Najwię-
cej na ten temat mógłby powiedzieć 
mieszkający na końcu osady Benedykt 
Malinowski. On mieszka tam najdłużej, 
dom odziedziczył po rodzicach. Pozostali 
mieszkańcy Janowic osiedlili się znacz-
nie później".
-Za boiskiem skręć w lewo, jakieś pół-
tora kilometra i będzie Janówka – nawet 
nie zauważyłem jak z moim rozmówcą 
przeszliśmy na ty. I jak tu nie twierdzić, 
że alkohol zbliża ludzi. – Tam taki dro-
gowskaz zielony będzie.
Rozleniwiony październikowym słoń-
cem i wypitym piwem po chwili pod-
noszę się z ławki. Robotę trzeba zrobić, 
a dzień coraz krótszy. Idę w kierunku, 
który wskazał mi znajomy spod sklepu. 
Dochodzę do boiska na rozstajnych 
drogach i widzę drogowskaz z napisem 
Janowice 2,7 km. Miało być "półtora 
klocka" - myślę wkurzony. Postana-
wiam liczyć kroki, jednak wkrótce od 
tej czynności odrywa mnie telefon. Idę 
polną drogą wzdłuż nieskoszonych pól 
kukurydzy. Jeśli w Janówce jest pięć do-
mów to szansa złapania stopa jest niemal 
równa strzelenia szóstki w totolotka. Po 
minięciu kilku zakrętów i upływie niemal 
pół godziny widzę w oddali budynki po 
prawej stronie drogi.
Zanim wszedłem do osady drogę prze-
biegło mi stado kóz. Chciałem zrobić im 

zdjęcie, jednak okazały się za szybkie. 
Wita mnie drewniana tablica z wyrzeź-
bioną dawną nazwą wsi Janówka. Na 
podwórku przed pierwszym domem 
nie ma nikogo, w obawie przed psami 
postanawiam nie wchodzić. Przed 
drugim domem stoi kobieta w średnim 
wieku. Gdy pytam czy mogłaby ze 
mną zamienić kilka zdań, gdyż piszę 
artykuł o tej miejscowości, odpowiada, 
że nie ma czasu i odsyła mnie do są-
siadki mieszkającej dom dalej, która jest 
członkiem rady sołeckiej. Po chwili pod 
jej dom podjeżdża duże terenowe auto. 
Dwaj mężczyźni w myśliwskich strojach 
wyciągają z niego motocykl.
-A ten pan tutejszy? – pyta starszy (z 
charakterystycznym zabużańskim ak-
centem) kobiety stojącej przed domem.

-A co? Nietutejsi potrzebują paszportu 
żeby tu przebywać? Czy mają zakaz 
wstępu? - Odpowiadam wyzywająco 
pytaniem na pytanie. Wkurzony, że nie 
mogę złapać języka.
- A czemu zaraz zakaz panie? Tak tyl-
ko spytałem – odpowiada zmieszany 
mężczyzna.
Po lewej stronie drogi znajduje się tablica 
przystanku autobusowego. Przy niej trzy 
drewniane, toporne ławeczki. Jednak, 
żaden autobus liniowy nigdy tu nie dotarł, 
kursują jedynie te dowożące dzieci do 
szkół. Nie ma też wody, więc mieszkańcy 
zdani są na przyłącza z przydomowych 
studni, o gazie czy kanalizacji nawet nie 
ma co wspominać. Szerokopasmowy 
światłowód też Janowice ominął. W trze-
cim domu mieszka Małgorzata Michał-

kiewicz, która reprezentuje przysiółek w 
radzie sołeckiej Lutolu. Podchodzę do 
płotu i przekrzykując szczekające psy 
wołam krzątającego się na podwórku 
młodzieńca, od którego dowiaduję się, 
że ciocia pracuje w szkole i do domu 
przyjeżdża tylko na weekendy, a on za 
wiele też mi nie może powiedzieć, gdyż 
mieszka na co dzień w Zielonej Górze. 
Ruszam dalej. W oddali po lewej stronie 
widzę jeszcze dwa domy. Podchodzę do 
pierwszego, gruntownie odremontowa-
nego, w oczy bije wschodnia ornamenty-
ka. Tu zapewne mieszka ów Białorusin, o 
którym słyszałem pod sklepem w Lutolu. 
Dzwonię raz i drugi, czekam pięć minut 
ale nikt nie otwiera. Został mi jeszcze 
ostatni dom, to zapewne dom Bońka - jak 
mówią o Benedykcie Malinowskim. Od 
niego mógłbym się zapewne dużo do-
wiedzieć. Też echo. Dochodzę do końca 
osady. Piaszczysta droga zmienia się w 
leśny dukt i znika w lesie. Karłowate 
sosny wżerają się zakolami w piaszczyste 
pole. Pora wracać. Za jakieś pół godziny 
będę pod sklepem w Lutolu.

Adam Bolesław wierzbicki
Fot. Adam Bolesław wierzbicki 

i Adam Sommerfeld

Wyprawa na koniec świata

We wtorek, 8 listopada, 
w Lubskim Domu Kultury 
odbył się IV Festiwal 
Pieśni Patriotycznej, 
który już na stałe wszedł 
do kalendarza imprez 
kulturalnych w naszym 
mieście. 

Festiwal zorganizował Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku i Lubski 
Dom Kultury.
W Festiwalu udział wzięło 102 wy-
konawców w różnych kategoriach, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich z powiatu żarskiego.
Wykonawcy zaprezentowali piosen-
ki patriotyczne z różnych okresów 
historycznych. Prezentacje wokalne 
oceniało jury w składzie: Janusz 
Gajda - Dyrektor Domu Kultury w 
Gubinie, Sławomir Muzyka - Dyrek-
tor Lubskiego Domu Kultury, Hanna 
Łabudzińska - Dyrektor Miejsko 
- Gminnego Ośrodka Kultury w 

Jasieniu. Kryteria oceny to: dobór 
tekstów, interpretacja utworu, wyraz 
artystyczny. Konferansjerami byli: 
Patrycja Kobyłka - uczennica klasy 
IV Technikum Logistycznego oraz 
Krzysztof Kowsz - nauczyciel historii, 
który w ciekawy sposób przybliżał 
zebranym widzom rys historyczny 
wykonywanych utworów.
Na początku uczniowie i nauczyciele 
Zespołu Szkół Technicznych w Lub-
sku wspólnie odśpiewali „ROTĘ”. 
Następnie rozpoczęły się zmagania 
festiwalowe. W zgodnej opinii jury i 
zaproszonych gości poziom festiwalu 
z roku na rok jest coraz wyższy.
 Po wysłuchaniu wszystkich solistów 
i zespołów, jury postanowiło przy-
znać następujące nagrody: 
GRAND PRIX w kategorii szkół 
podstawowych
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
GRAND PRIX w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
-  wiktoria Ptak Gimnazjum 

w Tuplicach
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy 
Lubsko
- Katarzyna Szymaniec Klub„ 
Blusik” Lubski Dom Kultury
Nagroda Stowarzyszenia Forum Sa-
morządowe Miasta i Gminy Lubsko
- Ośrodek dla Dzieci z wadami 
Mowy i Słuchu w Żarach
Nagroda Dyrektora Lubskiego Domu 
Kultury
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddzia-
łami integracyjnymi w Lubsku
wyróżnienia:
- Nicole Skrętkowska Zespół Szkol-
no - Przedszkolny w Jasieniu
- Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Żarach
- Placówka wsparcia Dziennego w 
jasieniu
- Szymon Grochowski Gimnazjum 
w jasieniu
Nagrody wręczała Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych w Lubsku Alicja 
Czerniawska, jury oraz fundatorzy 

nagród.
Nagrody dla młodych artystów ufun-
dowali:
Stowarzyszenie "Belfer" działające 
przy Zespole Szkół Technicznych w 
Lubsku,
Burmistrz Miasta i Gminy Lubsko 
Lech Jurkowski,
Stowarzyszenie Forum Samorządowe 
Miasta i Gminy Lubsko,
PKO Bank Polski o/ Lubsko,
Małgorzata Delijewska PZU o/ Lub-
sko,
Lubski Dom Kultury.
Podziękowania oraz symboliczną różę 
dla sponsorów wręczyła Dyrektor Ze-
społu Szkół Technicznych w Lubsku 
Alicja Czerniawska.
W organizację IV Festiwalu zaanga-
żowani byli nauczyciele i pracownicy 
ZST: Teresa Bałdyga, Łukasz Ziemba, 
Urszula Bryłka, Anna Rosińska, Anna 
Butkiewicz, Arkadiusz Bereźnicki, 
Aneta Korostylew, Marta Kunicka, 
Mariusz Ossowski Renata Szymczak, 

Ewa Świryda- Kałuża, Bożena Śli-
wińska, Mieczysław Pszon, Danuta 
Popowicz. 
 W chórze Zespołu Szkół Technicz-
nych wystąpili: Anna Paszkowska, 
Mariola Czarna, Marta Kunicka, 
Danuta Popowicz, Barbara Nadska-
kuła- Maćkowiak Krzysztof Sowiński, 
Łukasz Drozdek, Łukasz Ziemba oraz 
uczniowie.
Koordynatorem całości była Barbara 
Nadskakuła-Maćkowiak
Organizatorzy składają słowa podzię-
kowania dla:
-Spółki Magnolia w Lubsku
-PSS Społem w Lubsku
-Państwa Danuty i Tadeusza Pogorzel-
skich- Piekarnia Lubsko
-Pana Rafala Żukowskiego- Piekarnia 
lubsko
-Pana Tomasza Apanowicza - Piekar-
nia Górzyn
-Pana Łukasza Hebdy 50Style Żary

I.G.

IV FESTIWAL PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJWspólne zdjęcie

uczestników festiwalu

Pod takim hasłem, w 
dniu 21 października 
w Zespole Szkół 
Technicznych w Lubsku 
odbył się powiatowy 
konkurs wiedzy o 
nowotworach piersi.

W konkursie udział wzięła młodzież 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z 12 szkół. Konkurs został 
podzielony na dwie części: quiz wie-
dzy oraz prezentacja plakatów zgodna 
z tematem. Jury reprezentowały:
Jolanta Dankiewicz- Starostwo Po-
wiatowe Żary
Joanna Kasowska- Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna Żary
Lilianna Kurek- Stowarzyszenie 
"Amazonek" Żagań
Zwycięzcami zostali:

I miejsce- Gimnazjum w Jasieniu
II miejsce- Społeczne Liceum Ogól-
nokształcące Żary
III miejsce Zespół Szkół Ekonomicz-
nych Żary
Pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy i upominki.
Fundusze pozyskaliśmy ze Starostwa 
Powiatowego w Żarach i Stowarzy-
szenia Forum Samorządowego w 
Lubsku. Poczęstunek na słodko od 
pana Tomasza Apanowicza z Piekarni 
w Górzynie. 
Po zakończeniu części konkursowej 
program edukacyjno - profilaktyczny 
poprowadziła pani Lilianna Kurek ze 
Stowarzyszenia Amazonek z Żagania. 
Dodatkową atrakcją było wykonanie 
makijażu dziennego i studniówkowe-
go przez panią Małgorzatę Zielińską z 
firmy AVON. Modelkami były uczen-

nice klasy IV Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych: Natalia 
Sarnowska i Karolina Chrobak. Po-
nadto nasza młodzież mieszkańcom 
Lubska rozdawała ulotki i balony, 
które miały nam przypominać o sys-
tematycznym badaniu piersi.
Konferansjerami byli: Dagmara Fran-
czak z klasy IV TŻi UG i Mateusz 
Miciak z klasy I TE/TL.
W organizację konkursu byli nauczy-
ciele: Teresa Bałdyga, Urszula Bryłka, 
Aneta Korostylew, Anna Butkiewicz, 
Małgorzata Ogonowska, Marta Kunic-
ka, Jolanta Bartkowska- pielęgniarka 
szkolna. Poczęstunek przygotowali 
uczniowie klasy II Technikum Ży-
wienia i Usług Gastronomicznych 
pod czujnym okiem pani Olgi Biał-
kowskiej.
Koordynator: Barbara Maćkowiak

Uczniowie ZST rozdawali mieszkańcom Lubska ulotki i balony, które mają 
przypominać o systematycznym badaniu piersi

piersi – zdrowie - uroda
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Pod takim tytułem, w sobotę 12 
listopada w gminnym Ośrodku 
Kultury w Tuplicach, odbył się 
koncert z okazji 98 rocznicy 
odzyskania niepodległości.

Na scenie tuplickiego domu kultury wystąpili 
mieszkańcy tej gminy: Wójt Katarzyna Kromp, 
Renata Medwediuk, Marta Sawicka, Maria 
Pacholska, Sara Preneta, Amelia Kotwica, 
Wiktoria Ptak, Marek Salwa, Piotr Haracz 
(śpiew i gitara basowa), Czesław Ceglarz 
(śpiew, instrumenty klawiszowe i aranżacja 
utworów), Zbigniew Łazarski (śpiew i gita-
ra), Piotr Grześkowiak (perkusja), Krzysztof 
Szpringiel - obsługa techniczna. Koncert prowa-
dzili Tomasz Kosiorski i Przewodniczący Rady 
Gminy Sylwester Mazurkiewicz, którzy pieśni 
patriotyczne płynące ze sceny, "dekorowali" 
fragmentami wierszy polskich poetów. 
Frekwencja? Jak widać na zdjęciu GOK pękał 
w szwach, a finał to wspólne "Żeby Polska 
była Polską"
- Dziękuję mieszkańcom i gościom za przyby-
cie, wszystkim wykonawcom i osobom które 
pracowały przy koncercie i już zapraszam na 
koncert Bożonarodzeniowy do Tuplic - pod-
sumowała Wójt Tuplic Katarzyna Kromp.

TR
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Spotkanie na linii wójt-sołectwa
RO Z W Ó J

W poniedziałek 29.02.2016 r. odbyło się
spotkanie informacyjno-organizacyjne dla
sołtysów na zaproszenie Wójt Gminy Tu-

plice Katarzyny Kromp. Stawiło się 8 z 13
przedstawicieli sołectw: Łazy reprezento-
wał Paweł Kaźmierczak, Gręzawę Edyta

Nikoliszyn, Jagłowice Mirosława Naza-
ruk, Grabów Krzysztof Jagodzki, Ciel-
mów Krystyna Buczyńska, Chlebice
Maria Korczyńska, Nową RolęMirosława
Kromp, Chełmicę Aneta Sarnecka. Spo-
tkanie rozpoczęła wójt Katarzyna Kromp,
podsumowując rok 2015 w kontekście po-
lityki inwestycyjnej, społecznej i kultural-
nej. Następnie wójt zarysowała
przedstawicielom sołectw ogólną sytuację
naszej gminy oraz przedstawiła najważ-
niejsze plany na przyszłość. Dużą dyskusję
i zainteresowanie wzbudziła kwestia poli-
tyki wodno-ściekowej i melioracyjnej,
zwłaszcza w kontekście przydomowych
oczyszczalni ścieków i problemów z nie-
drożnymi rowami, które powodują duży
dyskomfort w codziennym funkcjonowa-
niu gospodarstw domowych, także este-
tyczny. Omówiony, przeanalizowany
i przedyskutowany został również (jako
novum w naszej gminie) program fundu-
szy sołeckich, który w tym roku będzie

realizowany po raz pierwszy w historii
Gminy Tuplice. Program ten wymaga wy-
tężonej pracy, tzw. papierowej, co wydaje
się działać demobilizująco na niektóre so-
łectwa. Głęboko wierzymy jednak, że pie-
niądze z funduszów sołeckich zostaną
mądrze wydane, zgodnie z najpilniejszymi
potrzebami poszczególnych sołectw. Wy-
raźnie dało się odczuć, że takie spotkania
są potrzebne obu stronom. Dzięki rozmo-
wom na linii wójt-sołectwa udało się za-
wrzeć dużo kompromisów, wyjaśnić
nieporozumienia oraz ustalić strategię na
najbliższą przyszłość. Szkoda tylko, że nie
wszyscy przedstawiciele sołectw pojawili
się na spotkaniu i tym samym nie mieli
możliwości (nie chcieli?) reprezentować
interesów swoich mieszkańców. W XXI
wieku, czasach wysokiego kapitału spo-
łecznego, funkcje społeczne powinno się
traktować odpowiedzialnie, poważnie
i z zaangażowaniem albo ich nie pełnić
wcale.

Tomasz Kosiorski

Tomasz Kosiorski

Radny Jacek Krawczyk na ostatniej sesji Rady Gminy Tuplice zaapelował o rozważenie
zmiany nazwy ul. Świerczewskiego. Powód? Życiorys patrona owej ulicy. Karol Świer-
czewski był generałem-pułkownikiem Armii Czerwonej, działaczem komunistycznym
(sowieckim, hiszpańskim oraz polskim), członkiem Centralnego Biura Komunistów Pol-
skich i Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. W wojnie polsko-bolszewickiej
z 1920 r., krytycznej dla istnienia młodego państwa polskiego, Karol Świerczewski wal-
czył w strukturach Armii Czerwonej przeciwko Wojsku Polskiemu, dowodzonemu
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, wskrzesiciela Rzeczpospolitej Polskiej. Karol Świer-
czewski przelewał polską krew pod obcym sztandarem. W sierpniu 1943 r. został skiero-
wany przez Stalina do organizowania zależnych od Sowietów Polskich Sił Zbrojnych
w ZSSR. Pojawia się więc pytanie: czy 27 lat po upadku władzy komunistycznej w Polsce
moralne jest gloryfikowanie czerwonych generałów? Jesteśmy ciekawi, co o pomyśle
zmiany nazwy ul. Świerczewskiego myślą ludzie mieszkający przy tej ulicy. Radny
Krawczyk zamierza zorganizować w tej sprawie specjalne spotkanie. Do tej sprawy na
pewno wrócimy.

Kontrowersyjny patron ulicy - do zmiany?
PR AWO I H I S TO R I A

Akt wandalizmu w Chlebicach
BE Z P I E C Z EŃS TWO

Niezidentyfikowani (jeszcze) osobnicy
w niewytłumaczalny dla cywilizowa-
nego człowieka sposób zdewastowali
przystanek autobusowy w Chlebicach,
z którego codziennie dzieci odjeżdżają
do szkoły. Do tego aktu destrukcji naj-
prawdopodobniej użyto petard o wiel-
kiej sile rażenia. W każdym razie
przystanek jest kompletnie zniszczony
i nie może służyć już dzieciom jako
ochrona przed deszczem i wiatrem

w czasie oczekiwania na autobus szkolny. W przyszłości nie bądźmy obojętni na akty
wandalizmu na obiekty użyteczności publicznej - za naprawę bowiem zapłacimy z na-
szych podatków. Sprawcom gratulujemy głupoty. Tomasz Kosiorski

facebook.com/TuplickiBiuletyn

▲ Koncert 
prowadzili Tomasz 
Kosiorski i 
Przewodniczący 
Rady Gminy 
Sylwester 
Mazurkiewicz

„Jest taki kraj” z repertuaru Jana Pietrzaka zaśpiewało trio 
Wiktoria Ptak, Amelia Kotwica i Sara Preneta

Balladę o Janku 
Wiśniewskim 
wykonał 
Piotr Haracz

◄ „Nie 
żałuję” Edyty 
Geppert 
wykonała 
Wójt 
Katarzyna 
Kromp

Maria Pacholska 
zaśpiewała  
„My Pierwsza 
Brygada”

Piosenkę barda 
Solidarności Jacka 
Kaczmarskiego „Mury” 
zaśpiewał Marek Salwa

Marta Sawicka 
debiutowała w utworze 
Sławy Przybylskiej 
„Wybaczcie piechocie”

 „Wrócą chłopcy z wojny” wykonał duet 
Renata Medwediuk i Zbigniew Łazarski

W sobotę 29 
października, 
70-lecie działalności, 
świętowali Strażacy 
Ochotnicy z górzyna

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta, na której poświęcono 
nowy sztandar Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Górzynie.
W sali sportowej miejscowej 
szkoły historię OSP w Górzynie 
przypomniał jej wiceprezes 

Burmistrza Lubska, Przedsta-
wicieli Nadleśnictw Lubsko 
w osobie Marcina Fliesa, oraz 
Nadleśnictw Krzystkowice 
i Brzózka, a także przez ks. 
Leszka Białugę, który pomógł 
w zbiórce wśród mieszkań-
ców Górzyna, prezes OPS w 
Górzynie Artur Jarzębiński 
przekazał sztandar pocztowi 
sztandarowemu.

TR

druh Józef Radzion.
– Pierwszymi strażakami byli 
żołnierze Kościuszkowcy, którzy 
zamieszkali w Górzynie zaraz 
po wojnie. Przez lata zmieniała 
się kadra, a wieli dzisiejszych 
strażaków zawodowych, stawiało 
swoje pierwsze kroki, właśnie w 
OSP – wskazywał wiceprezes.
Nowego sztandaru gratulował, je-
den z jego fundatorów, Burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski
– Cieszę się, że jestem tutaj i 

mam kilka dobrych wiadomości. 
Mam nadzieję, że już niedługo 
strażacy otrzymają nową remizę 
i jeden, a może dwa nowe pojazdy 
gaśnicze. Te inwestycje i zakupy 
realizujemy z budżetu gminy 
przy znacznym dofinansowaniu 
z funduszy unijnych – podkreślał 
włodarz gminy.
– Ja swoje pierwsze kroki stawia-
łem oczywiście w straży zawo-
dowej, ale właśnie w Górzynie, 
po raz pierwszy spotkałem się ze 

strażą ochotniczą. Dzisiaj umie-
jętności i wyposażenie druhów 
ochotników niewiele odbiega od 
strażaków zawodowych, a OSP w 
Górzynie od wielu lat jest wpisane 
do Krajowego Systemy Ratowni-
czo – Gaśniczego – akcentował 
Komendant Powiatowy Straży 
Pożarnej w Żarach st.kpt. Robert 
Słowikowski.
Po wbiciu, w drzewce sztandaru, 
pamiątkowych gwoździ przez 
fundatorów: Starostę Żarskiego, 

70 lat OSP w Górzynie
Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystych obchodów 70 - lecia osP w Górzynie

W piątek 21 października 
w Łazach (gm. Tuplice) 
otwarto świetlicę wiejską.

Mieszkańcy Łazów mieli co prawda 
pomieszczenie świetlicy, ale było 
ono w opłakanym stanie.  Szansa na 
remont pojawiła się razem z fundu-
szem sołeckim.
– Remont kosztował nas 10 tys. zł. 
z funduszu i do tego własny wkład 
finansowy i praca mieszkańców. Ner-
wów było sporo, ale się udało. Ściany 
są odnowione, są nowe stoły i stolarka 
okienna. Na kolejny rok planujemy 
budową ubikacji – wskazał sołtys 
Zdzisław Nowakowski.
Cieszę się i gratulują Panu sołtysowi 
i wszystkim mieszkańcom tej dobrej 
inicjatywy. Widać, że fundusz sołecki 
to dobry pomysł – wskazała Wójt 
Tuplic Katarzyna Kromp – zamiast 
kwiatka przywiozłam coś co postoi 
lub powisi dłużej dodała, przekazując 
na ręce sołtysa spory obraz z różą.
Otwarcie świetlicy to także okazja 
do wspólnego spotkania i zabawy, do 
której przygrywał miejscowy zespół 
śpiewaczy „Lesowianki”.

TR Otwarcie świetlicy to okazja do spotkania mieszkańców z Wójtem Tuplic

nowa świetlica
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W związku z realizacją programu „Zdrowe jedzenie jest teraz w cenie” w Przedszkolu nr 3 w Lubsku przedszkolaki obchodziły Dzień Jabłka. Celem zajęć i wspólnej zabawy było zachęcanie ich do 
spożywania owoców, a w szczególności  jabłek i to pod różnymi postaciami z powodu  jego walorów zdrowotnych i odżywczych. Dzieci z grupy „Żabki” i „Motylki” wszechstronnie poszerzały wiedzę o 

jabłkach: poznawały różne ich gatunki, rozpoznawały kształt, zapach, kolor, smak. Zdobywały wiadomości na temat potraw i przetworów z jabłek. Tego dnia dzieci również śpiewały wspólnie piosenki o 
jabłuszku, zatańczyły również „jabłkowy” taniec. Dzieci próbowały musu jabłkowego, jadły jabłka surowe i suszone, piły sok z jabłek, rozwiązywały zagadki, oraz samodzielnie zrobiły kompot jabłkowy. 
Były również okazje do wykonania zadań matematycznych typu przeliczanie jabłek, porównywanie wielkości. To był bardzo ciekawy dzień w przedszkolu. Zajęcia i zabawy przeprowadzone właśnie w 

taki sposób zachęcają dzieci do sięgania po owoce i warzywa oraz promują zdrowy styl życia.     M.Piekło

śWIęTUjemy dzIeń jABŁKA

W piątek 17 listopada w Jasieniu Burmistrz Andrzej Kamyszek podpisał uroczyście umowę o współpracy z niemiecką gminą Spreetal. Porozumienie dotyczy współpracy w dziedzinie handlu, nauki 
i przemysłu. Obejmuje również ochronę zabytków, pracę z młodzieżą. Podpisanie umowy odbyło się MGOK w Jasieniu. Ze strony niemieckiej umową parafował Manfred Heine Burmistrz Spreetal.

Podpisanie umowy

W czwartek 17 listopada 
w Jasieniu odbyła się 
uroczystość Jubileuszy 
Pożycia Małżeńskiego. W 
uroczystości wzięły udział 
pary, które obchodziły 
srebrne, złote, brylantowe 
i diamentowe gody.

Na uroczystość przybyli przedsta-
wiciele Gminy Jasień- Burmistrz 
Jasienia Andrzej Kamyszek, Wicebu-
rmistrz Jasienia Katarzyna Łuczyńska 
oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej w Jasieniu Danuta Rudnikowicz.

Jubilatom, obchodzącym 50- tą 
rocznicę ślubu wręczono Medale  Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nada-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.
Dla zacnych Jubilatów wystąpiła 
młodzież ze szkół jasieńskich, których 
opiekunem jest Pan Mirosław Zych.
Życzenia i gratulacje dla Jubilatów 
złożył Burmistrz Jasienia
– Jubileusz Małżeński zawsze uświa-
damia, że dwoje kochających, wspie-
rających i szanujących się ludzi, 
których połączyło płomienne i gorące 
uczucie wytrwało w swojej miłości, 

jaką pielęgnowali i o jaką się troszczy-
li – podkreślił A. Kamyszek, dziękując 
za przybycie rodzinom i przyjaciołom 
Jubilatów, akcentując, że jest to nie-
bywale ważne i cenne względem Ich 
pamięci.
Podczas uroczystości odnowiono 
przysięgę małżeńską, małżonkowie 
podziękowali sobie wzajemnie za 
wspólne lata, które były zgodne, 
szczęśliwe i trwałe.
Na zakończenie uroczystości wszyst-
kich obecnych zaproszono na wznie-
sienie toastu za zdrowie wszystkich 
Jubilatów oraz słodki poczęstunek.

Pary odznaczone Medalem Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie:
Helena i  Tadeusz   Barańscy
Krystyna i Jan    Bilińscy
Danuta i Henryk  Bojkowscy
Irena i Jan Czernichowscy
Anna i Stanisław Góral
Jadwiga i Jan Jankowicz
Kazimiera i Piotr Mankiewicz
Elżbieta i Zbigniew Stodolscy
Brylantowe Gody – 55- ta rocznica 
ślubu
Maria i Władysław Siemieńscy
Diamentowe Gody – 60- ta rocznica 
ślubu

Helena i Mieczysław Kaśków
Anna i Jan Rudawscy
Józefa i Bronisław Szklarscy
srebrni jubilaci- 25 Rocznica Poży-
cia Małżeńskiego
Anna i Zbigniew Adamczewscy
Arleta i Piotr Burakiewicz
Lucyna i Piotr Janik
Beata i Zdzisław Krzywieccy
Anna i Piotr Okołowicz
Renata i Dariusz Potapko
Małgorzata i Czesław Szklarscy
Joanna i Mariusz Zatylni

TR

Jasieńskie Jubileusze
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11 listopada pełna sala Lubskiego 
Domu Kultury. Na proscenium znicze, 
w stojakach biało-czerwone flagi. Scena 
w półmroku, srebrzą się na niej swojskie 
brzozy. "To dla ciebie ojczyzno" - motto 
koncertu widnieje w centralnej części 
estrady. Wchodzący Małgorzata Henc-
lik i Krzysztof Kasperski witają gości, 
zapraszają na spotkanie z historią. Pro-
wadząca, w kilkunastominutowej pre-
zentacji przybliża wydarzenia związane 
z historią Święta. Przejrzysty, logiczny 
wywód wspomaga współgrający pokaz 
multimedialny. Animacje, stare filmy i 
zdjęcia pokazane w tle, świetnie egzem-
plifikują to co mówi pani Małgorzata. 
Cisza na widowni. Widać, że wszyscy 
w skupieniu chłoną słowa prezentacji, 
które być może dla niektórych były 
wiadomościami nie do końca znanymi. 
Kolejny punkt - niespodzianka. Tekst 
"Roty" Marii Konopnickiej, który 
powstał w okresie zaborów - odśpie-
wuje cała sala. Ja, przyznam szczerze 
pierwszy raz w życiu śpiewałam ją na 
takiej oficjalnej akademii. Nie ukrywam 
- zrobiło to wrażenie.
A potem wchodzi młody chłopak, wy-
ciąga tablet. Pisze: Skąd jestem? Jakie 
są moje korzenie? Dokąd zmierzam? 

(Napisy wyświetlają się na prezenta-
cji). Rozgląda się, wzdycha. Podpiera 
się, myśli...
Dzwoni telefon. Matka:
Synu wszędzie cię szukam. Gdzie 
jesteś?
Szukam...
Szukasz? Czego szukasz?
Odpowiedzi...
Hmm. Odpowiedzi? Na jakie pytanie?
Na pytanie pani od historii. Jaki wpływ 
na moją przyszłość ma pamięć o 
przeszłości?
Aha. Rozumiem... I? Znalazłeś od-
powiedź?
Nie, jeszcze nie...
I o tym, o szukaniu odpowiedzi opo-
wiada piękna etiuda słowno-taneczno
-muzyczna, w wykonaniu nauczycieli i 
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Lubsku. Pięknie 
dobrane piosenki mówiące o wolności, 
m.in. "uwięziony ptak nie śpiewa, 
wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy 
w klatce ptaka szczęśliwego". 
Muzyka Zbigniewa Preisnera - klasyka 
gatunku oraz innych bardziej młodzie-
żowych kompozytorów, dodawała 
niezwykłej barwy tekstom poetyckim. 
Osobny rozdział tworzyły oryginalne 

alegorie. Przypominały obrazy Jacka 
Malczewskiego, który nota bene "malo-
wał tak, żeby Polska zmartwychwstała". 
Wymowna była symbolika alegorii 
Polski rozszarpywanej przez zaborców, 
a później Polski uwięzionej w klatce, 
orła spętanego drutem kolczastym. 
Niezwykły był układ choreograficzny 
zaprezentowany w tańcu - nietańcu. 
Postacie w ciemnych trykotach, w pół-
mroku sceny, wykonywały rytmiczne, 
spójne ruchy rąk związanych białymi 
szarfami. Biel pasków w zamykają-
co-otwierających się dłoniach mógł 
symbolizować niewinność, czystość, ale 
i cierpienie skojarzone choćby z bielą 
bandaża. "Taniec" kawałków bieli, na 
tle muzyki z filmu "Reqem dla snu" był 
naprawdę poruszający. Mocna rzecz. 
(Na marginesie mówiąc, 12 sylwetek to 
11 nauczycielek i 1 uczennica SOSW). 
Kwintesencją pięknego, wzruszające-
go pokazu była odpowiedź sformuło-
wana dla chłopaka z tabletem. "Myślę, 
że bez trudu napiszesz wypowiedź 
zadaną przez nauczyciela historii". 
"Tak odpowiada chłopak: poznałem, 
zrozumiałem słowa najważniejsze - 
niepodległość znaczy wolność, słowa 
najpiękniejsze". 

Zwieńczeniem całości była recytacja 
wiersza B.Żurakowskiego:
"Słowa ojczyzna nie należy wymawiać 
zbyt często,
ani zbyt szybko, aby nie zatraciło sensu 
powierzonego przez przodków (...)
Słowo ojczyzna należy czasem wydo-
bywać,
na przykład na Święto Zmarłych lub 
Święto Zmartwychwstania,
i kłaść na białym obrusie (...)"

Zaskoczeniem dla pierwszego rzędu 
widzów było "przymusowe zaprosze-
nie" na scenę, gdzie jak zdążyliśmy 
zauważyć i usłyszeć dominowały głosy 
naszych proboszczów Władysława 
Tasiora i Mariana Bumbula oraz władz 
miasta, którzy wspólnie z wszystkimi 
wykonawcami odśpiewali piosenkę o 
ojczyźnie "Niepodległa, niepokorna".
Każdy tekst, choćby najpiękniej napisa-
ny, nie jest w stanie oddać tego co widzą 
oczy, czuje serce i odczuwa wrażliwość 
każdego widza. Emocje były tak głębo-
kie, że trudno je odmalować słowami. 
Najpełniej chyba wyraził je burmistrz 
Lech Jurkowski, który dziękując na 
scenie organizatorom powiedział, że nie 
może mówić nie dlatego, że uwiera go 

krawat, ale dlatego, że gardło ściśnięte 
ma wzruszeniem. Widzowie zorgani-
zowali wykonawcom standing ovation, 
czyli owację na stojąco. Brawo! Brawo!
Szczególne słowa uznania należą 
się autorce bardzo pomysłowego, 
niebanalnego scenariusza - Dagma-
rze Nowak - polonistce SOSW oraz 
współorganizatorkom Joannie Mag-
dziarz i Małgorzacie Nadworskiej. 
Zobaczyliśmy na scenie chóralnie 
zestrojonych wszystkich nauczycieli 
tej placówki. Można powiedzieć tak: 
to prawdziwe szczęście dla uczniów 
jak i, co od dawna wiadomo również 
dla środowiska mieć taki właśnie 
zestrojony, ambitny i kreatywny ze-
spół. Gratulujemy dyrektor Elżbiecie 
Maćko za umiejętność kierowania taką 
gromadką entuzjastów, którzy potrafią 
czymś nowym zaskoczyć, wzruszyć i 
często bawić. 

C.Tęciorowska
P.S.
Po zakończonym koncercie SOSW 
uraczył widzów słodkim poczęstun-
kiem. Niczym nas nie zaskoczył. 
Zawsze jest taki sam. Pięknie podany 
i bardzo, bardzo smaczny. 
Dziękujemy.

przeżyjmy to jeszcze razŚwięto Niepodległości -

W Lubskim Domu Kultury 
realizowany był w 
dniach 4-9.11 projekt pn. 
„Łużyczanie i Podolanie” 
współfinansowany 
ze środków Polsko-
Ukraińskiej Wymiany 
Młodzieży, w którym 
udział wzięło 7 osób 
z Ukrainy i 7 z gminy 
Lubsko. 

Już pierwszy dzień projektu był 
bardzo aktywy. Wspólne śniadanie, 
a następnie zajęcia integracyjne. 
Młodzież bardzo szybko zaczęła się 
ze sobą dogadywać. Najwięcej zaba-
wy sprawiło poszukiwanie podobnie 
znaczących słów w obu językach. 
Po zwiedzeniu miasta, odbyły się 
warsztaty robienia wianków i koron 
kwiatowych. Były rozmowy o obu 
kulturach, poznawanie zwyczajów 
i obyczajów.
Sobotnie warsztaty dotyczyły pozna-
wania łużyckich i podolskich strojów 

ludowych, przystrajania głów chusta-
mi lub wiankami, tańca i współpracy 
z Klubem Kultur Dawnych, gdzie 
uczestnicy poznali historię tańca z 
poi i jego starodawnych korzeni. Naj-
ciekawszym elementem były próbne 
występy na scenie, które przerodziły 
się we wzajemne uczenie się tańca 
gości z Ukrainy i lubszczan. Uśmiech 
nie gasł na twarzach młodzieży i 
opiekunów, integracja postępowała. 
Wieczorem odbyła się dyskoteka, 
okraszona wieloma niespodziankami 
i zabawami.
Trzeci, czwarty i piąty dzień były 
również bardzo aktywne. W niedzielę 
skupiono się na pracy twórczej i 
tworzeniu lalek motanek, koników 
oraz biżuterii. Poznano historie 
ich powstania, znaczenie i metody 
tworzenia. Dużo radości sprawiło 
ozdabianie, które z drugiej strony 
wymagało precyzji.
W poniedziałek goście odwiedzili 
najpierw Szkołę Podstawową nr 2 i 
zapoznali się z systemem edukacji w 
Polsce. Następnie udali się w strojach 

ludowych do ratusza na spotkanie z 
Burmistrzem Lubska Lechem Jur-
kowskimi z-cą Jerzym Wojnarem, 
gdzie zostali bardzo miło przyjęci. 
Włodarze z uwagą wysłuchali in-
formacji o projekcie, warsztatach i 
skutecznej integracji. Po południu 
odbyła się kolejna próba do pokazu 
podsumowującego.
Wtorkowe zajęcia rozpoczęły się 
od warsztatów kulinarnych w re-
stauracji „DUET”. Niektórzy mieli 
okazję po raz pierwszy sprawdzić 
swoje umiejętności cukiernicze, ale 
wszystkie wypieki były przepyszne. 
Po słodkim poranku zorganizowano 
ankietę uliczną na temat Łużyc i Po-
dola, a wieczorem próba generalna. 
Projekt był bardzo udany, wszyscy 
zadowoleni. Rozstanie było ciężkie, 
jednak już planujemy kolejne wspól-
ne działania. 
Pokaz wieńczący projekt realizo-
wany przez LDK i stowarzyszenie 
„Nasze Podole” z Ukrainy odbył 
się 9 listopada. W pokazie wzięły 
również udział przedszkola i szkoły 

z Lubska. Otwarcia imprezy dokonał 
Burmistrz Lubska i Dyrektor LDK 
Sławomir Muzyka. Można było 
podziwiać narodowy taniec ukraiń-
ski „Hopaculki”, taniec z chustami, 
pokaz mody, tańce ludowe z różnych 
regionów Polski, magiczny pokaz 
„Noc Kupały”, przygotowany z Klu-
bem Kultur Dawnych. Goście mogli 
również usłyszeć piosenki w języku 
serbołużyckim. Na zakończenie pre-
zentacji zaśpiewano piosenkę „Hej 
sokoły” w obu językach. L. Jurkow-
ski podziękował za przygotowanie 
wspaniałego widowiska, wręczając 
uczestnikom upominki. Na holu gór-
nym znajdowała się wystawa zdjęć 
prezentująca stroje łużyckie i podol-
skie. Można też było posmakować 
ukraińskich wypieków czy zakupić 
ręcznie robione przez uczestników 
tradycyjne wyroby, lalki motanki. 
Dochód zostanie przekazany na cele 
charytatywne. 
Zdaniem zarówno organizatorów, 
jak i obserwatorów realizacja pro-
jektu była bardzo udana, o czym 

świadczą konkretne efekty wymiany 
kulturowej i nawiązane przyjaźnie. 
Przyczynili się do tego pracownicy 
LDK i przede wszystkim Wikto-
ria Jureczko, która nie tylko była 
współautorem projektu, ale i przez 
cały czas opiekowała się grupą, 
czynnie uczestnicząc we wszystkich 
zajęciach. W. Jureczko zajmuje się na 
co dzień pozyskiwaniem funduszy i 
prowadzeniem zajęć teatralnych: Te-
atr Obu i Klub Inicjatyw Młodzieżo-
wych ISKRA. Warto dodać, że nie po 
raz pierwszy goście z Podola byli w 
naszym mieście. Ostatnio wystąpili 
podczas ubiegłorocznegoVI Festi-
walu Kultur Dawnych. A opiekunka 
grupy ukraińskiej gości w naszym 
kraju od wielu lat, przyjmując zapro-
szenia S. Muzyki, który cyklicznie 
współpracuje z „Naszym Podolem” 
i był współpomysłodawcą projektu. 
Uczestnicy projektu rozstawali się 
ze łzami w oczach i uśmiechami na 
twarzach. Już planowane są kolejne, 
wspólne działania.

M. sienkiewicz

Łużyczanie i Podolanie

▲ Łużyczanie i Podolanie z wizytą
u Burmistrza Lubska

Goście z Ukrainy zaprezentowali
na scenie swój kunszt ►

Od lewej 
Wiktoria 

Jureczko 
i Larysa 

Snepanets 
podczas 

warsztatów ►
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Część zwyczajów 
pogrzebowych jest z 
pewnością czytelnikom 
bliska, o innych pewnie 
nawet nigdy nie słyszeli. 
Postaram się więc 
przybliżyć kilka ciekawych, 
dziwnych, strasznych, 
a czasem śmiesznych 
zwyczajów pogrzebowych. 

Ciekawe tradycje pogrzebowe mamy 
niemalże za miedzą. Na samej północy 
Rumunii w miejscowości Săpânta, zaraz 
przy granicy z Ukrainą, a nie więcej niż 
50 kilometrów w linii prostej od grani-
cy z Polską znajduje się tzw. Wesoły 
Cmentarz (rum. Cimitirul Vesel). O 
wyjątkowości cmentarza w skali Europy 
stanowią unikalne kolorowe, drewnia-
ne nagrobki, na których wyrzeźbione 
są scenki z życia pochowanych tam 
mieszkańców wioski, często opatrzone 
dowcipnymi wierszykami mówiącymi 
o zmarłych lub przyczynach, z powodu 
których rozstali się z życiem. Cmentarz 
zaczął przyjmować obecny wygląd w 
1935 roku, kiedy to miejscowy artysta 
Stan Ioan Pătraș po raz pierwszy wyko-
nał „wesołe" epitafium. Kontynuatorem 
cmentarnego dzieła S.I. Pătrașa jest 
Dumitru Pop Tincu. Obecnie z ponad 
800 nagrobkami Cimitirul Vesel jest 
jedną z najpopularniejszych atrakcji 
turystycznych Rumunii.
Gruzińskie cmentarze niczym wielkim 
nie odróżniają się od tych znanych w 
Polsce. Wszak wiara ta sama, tradycja 
podobna, ale nie do końca. Zniczów w 
Gruzji się nie uświadczy, ale dla odmia-
ny, przy każdym nagrobku w postaci czy 
to kamiennej tablicy, czy malowanego 
obrazu znajdują się niewielkie stoliczki, 
zastawione butelkami z winem.  Trady-
cja mówi, że za zmarłego należy wy-
chylić szklankę wina. Ciekawy zwyczaj 
przyznać trzeba, gorzej jak na danym 
cmentarzu leży kilkunastu krewnych, 
przecież nie wypada opuścić cmentarza, 
przed wypiciem za każdego. W dzień 
pamięci o zmarłych przypadający na 
9 kwietnia, Gruzini nie tylko wino piją 
na cmentarzach, ale i rozkładają się z 
jedzeniem tak wspominając zmarłego.  
Obchody dnia zmarłych w Gwatemali 
to prawdziwy miks zwyczajów chrze-
ścijańskich i dawnych, ludowych, 
sięgających czasów prekolumbijskich. 
Obchody trwają bardzo długo bo od 
21 października aż do 2 listopada, lecz 
najważniejszy jest oczywiście dzień 
Wszystkich Świętych. W ten dzień 
puszcza się ku niebu ogromne, jaskrawo 
- kolorowe, wykonane na bambusowych 
stelażach latawce. Mają one pomagać 
zmarłym w tym jedynym dniu znaleźć 
drogę na ziemię, będąc swoistym dro-
gowskazem. Po zakończeniu zaś święta, 
zgodnie z wierzeniami, zmarli wracają 
do siebie.
Kolejnym dziwnym zwyczajem po-
grzebowym stosowanym na Filipinach, 
jest zawieszanie trumny na skałach. 
Tradycja taka wytworzyła się m.in. w 

okolicach miejscowości Echo Valley i 
Sagada. Niektóre z trumien liczą sobie 
setki lat i są już w całkiem zaawan-
sowanym stanie rozkładu. Dlaczego 
trumny wiszą one na skale? Ludzie 
zamieszkujący okolicę wymyślili sobie, 
że nie wypada chować zmarłych w zie-
mi, a że wokoło jest tyle gór bogatych 
w jaskinie, to dlaczego by tam właśnie 
nie chować swoich krewnych. Według 
tradycji osoby starsze same powinny 
wykonać dla siebie trumnę, jeśli zaś 
nie są w stanie mogą zostać wyręczone 
przez członka rodziny. Czasem jednak 
trumna okazała się być zbyt duża i 
zwyczajnie nie mieściła się w jaskini. 
Takiego denata za pomocą lin lub me-
talowych kotew zawieszano właśnie na 
skale. Według tradycji ciało zmarłego 
przez złożeniem w grobie znajduje się 
w domu przez okres nawet tygodnia, 
aby krewni mogli się z nim pożegnać. 
Obecnie taki pochówek został oficjalnie 
na Filipinach zabroniony. 
Cmentarze w Kirgistanie, w zależności 
od regionu wyglądają różnie. Na pół-
nocy, w okolicach Biszkeku są bogate, 
pokaźne, odremontowane, na południu 
zaś w wysokich górach bardziej ubogie, 
zaniedbane, nieco zapomniane. Zawsze 
są to jednak niesamowicie ciekawe i 
bardzo tajemnicze miejsca. Czasem 
mieszają się one z tymi nieco prost-
szymi, tańszymi, znanymi z naszych 
cmentarzów tablicami nagrobkowymi. 
Kirgizi to lud koczowniczy, kiedy Kir-
gizi przemieszczali się wraz ze swoimi 
jurtami z jednej doliny do drugiej cały 
swój dobytek wrzucali na konie i osły. 

Bagaże, ubrania, skrzynie, elementy 
jurt. Nie dotyczyło to jednak tkanin. 
Z takich tkanin tworzone były koce, 
ozdoby, ubrania, cały wystrój jurty. 
Materiał ten był na tyle drogocenny, że 
kobiety na czas przeprowadzki zawijały 
go sobie właśnie na głowę, mężczyźni 
zaś wokół pasa. Tradycja islamska 
mówi, że ciało powinno zostać złożone 
do ziemi w 24 godziny po śmierci, bez 
jakiejkolwiek trumny, jedynie owinięte 
w płótno.  Kiedy taki Kirgiz - koczownik 
umierał, ciało jego zostało obmywane, 
zawijane właśnie w owe płótno i składa-
ne do ziemi z twarzą obróconą w stronę 
Mekki, jak to nakazuje Islam. Mimo że 
ze względów sanitarnych, coraz bardziej 
kładzie się nacisk na chowanie ciał w 
trumnach, Kirgizi jednak nadal często 
kultywują stary zwyczaj pochówku.
W Mongolii w kraju stepów, jeśli ktoś 
umrze, jego ciało wynoszone jest poza 
wioskę i pozostawiane wilkom i innym 
padlinożercom na pożarcie. Inne źródła 
mówią też o wypuszczaniu z tej samej 
wioski wygłodniałych psów, które mia-
łyby pożreć ciało zmarłego. Jest to pewna 
odmiana popularnego także w Tybecie 
pochówku powietrznego, wywodzącego 
się z tradycji buddyjskiej i zoroastriań-
skiej. Pomysł na taki pochówek bierze się 
stąd, że brak w danych krajach drewna, 
na którym można by spalić zwłoki, a 
ziemia jest była zbyt twarda, żeby wy-
kopać grób. Jedynym rozwiązaniem było 
porzucanie ciał zwierzętom na pożarcie. 
Niemniej bardzo drastyczny sposób 
żegnania się z kochanym członkiem 
rodziny. Po objęciu w Mongolii władzy 

przez komunistów zakazano takiego 
chowania zmarłych i nakazano kopać 
ludziom groby.
  Iran to bardzo różnorodny, wielokultu-
rowy kraj, więc ciężko byłoby opisać i 
przedstawić wszystkie praktykowane w 
nim zwyczaje pogrzebowe. Na uwagę 
zasługują tak zwane wieże wiatrowe, 
które znaleźć możemy w całkiem dobrze 
zachowanym stanie w okolicach miasta 
Jazd w środkowym Iranie. Za ich bu-
dowę odpowiedzialni są Zoroastrianie, 
czyli twórcy jednej z najstarszych religii 
świata. Zoroastrianie wierzą, że ciało po 
śmierci jest nieczyste. Jako, że ziemia 
jest z kolei uważana za czystą, świętą nie 
mogą oni grzebać w niej zwłok. Spalić 
ciała także nie mogą, ponieważ ogień 
również uważany jest za nad wyraz 
święty i nie bez przyczyny nazywają się 
oni także wyznawcami ognia. Wymyślili 
oni dość oryginalny sposób żegnania 
zmarłych i stworzyli tak zwane Wieże 
Milczenia. Na ich szczycie kładziono 
zwłoki zmarłych i zostawiano na pożar-
cie sępom, tym samym nie skażając zie-
mi. Dopiero resztki doczesne, w postaci 
białych kości, były strącane do specjal-
nego szybu znajdującego się w wieży. 
Podobno jeszcze w latach sześćdziesią-
tych Wieże Milczenia były regularnie 
używane. Teraz, kiedy oficjalnie praktyka 
ta została zabroniona, zwłoki Zoroastrian 
chowane są w betonowych grobach, tak 
aby nie skazić ziemi.
Najbardziej dziwny z dziwnych zwy-
czajów pogrzebowych jest boliwijskie 
Święto Czaszki, obchodzone 8 listopada. 
W Boliwii wierzy się, że czaszki zmar-
łych krewnych przynoszą szczęście, 
dobrobyt, wszelką pomyślność i dlatego 
trzyma się je w domach. Wierzy się 
także, że jeśli takowa czaszka zmarłego 
jest źle traktowana może sprowadzić na 
domowników nieszczęście. Raz do roku 
trzeba ją więc traktować szczególnie 
dobrze, wychodząc z nią na cmentarz, 

do kaplicy, kościoła czy gdziekolwiek, 
byleby się nieco przewietrzyła. Aby 
jeszcze bardziej udobruchać zmarłego, 
tym samym zwiększając szansę, że nie 
będzie on zsyłał na nas nieszczęścia, 
czaszkę obsypuje się kwiatami, zakłada 
jej wianki, do ust wkłada papierosy albo 
też skrapia alkoholem. Wszystko, żeby 
tylko nieboszczyk był zadowolony. 
Także w Ghanie postanowili jakoś zo-
brazować życie zmarłego. Jednak nie 
tworzą oni kolorowych nagrobków na 
wzór rumuńskiego wesołego cmentarza, 
a wytwarzają specjalne, kolorowe, często 
śmieszne, a już na pewno kiczowate 
trumny przedstawiające w jakiś sposób 
zmarłego. I tak rybak dostaje drewnianą 
trumnę w kształcie rekina, fotograf naj-
lepszy model Canona, a fan Coca-Coli 
pochowany zostanie w butelce swojego 
ulubionego napoju. Niedaleko wybrzeża 
Florydy znajduje się podwodny cmen-
tarz, oficjalnie nazywany Cmentarną 
Rafą Neptuna, a także Atlantycką Rafą 
Cmentarną. Otwarty w 2007 roku obiekt 
jest pierwszym tego rodzaju cmentarzem 
na świecie. Obecnie pochowanych jest 
w nim blisko tysiąc osób, które albo 
były mocno związane z morzem, albo 
poszukiwały ciekawego miejsca na swój 
wieczny spoczynek. Rosyjski cmentarz 
Szirokoreszenskoje w Jekaterynburgu 
znany jest jako miejsce spoczynku wielu 
przywódców i członków mafii, którzy 
aktywnie działali i nadal działają w tym 
mieście. Na cmentarzu można zobaczyć 
wiele nowych i bardzo bogatych na-
grobków ze specjalnie umieszczonymi 
na nich techniką laserową wizerunkami 
mafiosów wraz z ich pseudonimami i 
informacji czym się za życia zajmowali. 

Krzysztof Kowsz

DZIWNE ZWYCZAJE POGRZEBOWE
NA ŚWIATOWYCh CMENTARZACh

Świąteczne rozmyślania nad śmiercią
Ogromne latawce wysyłane ku niebiosom, kolorowe cmentarze, picie wina na cmentarzach, trumny na skałach, składanie 
zwłok na pożarcie przez padlinożerców, procesje z czaszkami, trumny na życzenie, cmentarze na zupełnym odludziu, 
wielkie krematoria, zapalanie tysięcy zniczy. Świat to miejsce pełne dziwnych tradycji pogrzebowych, niezrozumiałych 
wierzeń i w niektórych przypadkach wręcz głupich obyczajów.

Kolorowy cmentarz w Săpâncie w RumuniiFilipińskie trumny pozawieszane na skałach

Boliwijskie Święto Czaszki

Rosyjski cmentarz 
Szirokoreszenskoje
w Jekaterynburgu

Za miesiąc dalsza część tema-
tów funeralnych, tym razem o 
fotografii pośmiertnej epoki 
wiktoriańskiej.

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku po raz kolejny 
przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Śniadanie daje moc”. Celem 

programu jest zwiększenia świadomości na temat zdrowego odżywiania i 
roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu 
niedożywienia dzieci w Polsce, poprzez edukację i promocję prawidłowego 

żywienia. Spotkanie inspirowane popularnym programem zatytułowano - „TOP 
CHEF Bojan”. Tegoroczna edycja rozpoczęła się prezentacją multimedialną 

przygotowaną dla naszych uczniów. Dzieci przypomniały sobie 12 zasad 
zdrowego odżywiania wg „Śniadanie daje moc” oraz zapoznały się z 

„Piramidą żywienia” wg WHO. Po części edukacyjnej przyszła pora na zajęcia 
praktyczne, na których nasi uczniowie przygotowali: klasa I –kolorowe 
kanapki; klasa II a energetyczną sałatkę owocową, kl. II b – owocowe 

szaszłyki i zdrowe desery owocowe; kl. III – pożywną sałatkę warzywną. 
Po ciężkiej pracy Jury „TOP CHEF Bojan wraz z uczestnikami rozpoczęli 

degustację. Wszyscy doszli do jednego wniosku: „Tylko zdrowe śniadanie daje 
moc”.

Barbara Kichard

ŚNIADANIE
DAJE MOC

Cieszę się, że Biblioteka 
Publiczna Miasta i 
gminy zorganizowała 
w czytelni spotkanie 
autorskie z poczytną 
lubską pisarką. Odbyło się 
ono 5 listopada. Tak na 
marginesie, przypomniałam 
sobie wiersz Wisławy 
Szymborskiej pt. "Wieczór 
autorski" (...) Dwanaście 
osób jest na sali. Już czas 
żebyśmy zaczynali. Połowa 
przyszła, bo deszcz pada. 
Reszta to krewni. Muzo (...)

Ten wieczór autorski A. Olejnik nijak 
się nie ma do tekstu naszej noblistki. 
Spotkanie zgromadziło dużą frekwencję 
kobiet (56 osób), policzyłam! 
Po powitaniu przez dyrektor Marię 
Rudek, słowem wstępnym zainicjowa-
ła spotkanie niżej podpisana, autorka 
artykułu w "Magazynie Lubskim" z 
2014 roku pt. "Mamy w Lubsku naj-
prawdziwszą pisarkę". Na spotkaniu 
pojawił się burmistrz Lech Jurkowski, 
który pięknym bukietem róż podzięko-
wał Agnieszce Olejnik za twórczość, 
rozsławiającą nasze miasto. Nie mogąc 
uczestniczyć w spotkaniu obiecał, że 
zapozna się z jej pisarstwem.
Autorka zaproszona na wieczór autorski, 
stworzyła wspaniały klimat spotkania. 
Potoczyście, ze swadą, ale i wyczer-
pująco przybliżyła słuchaczkom swój 
pisarski życiorys. 
Pół żartem, pół serio opowiadała o po-
czątkach swego pisania. W szkole śred-
niej mianowicie, pisała na zamówienie 
koleżanek, różne romansowe historie, 
których bohaterkami były zamawiające 
te teksty. Potem, w dorosłym życiu, 
pisanie w początkowym okresie trakto-
wała poniekąd jako potencjalne źródło 
dochodu. W ogłaszanych konkursach 
literackich była szansa na zdobycie na-
grody rzeczowej lub finansowej, co przy 
nauczycielskich dochodach małżonków 
było nie do pogardzenia. Otrzymywane 
wówczas nagrody i wyróżnienia zachęci-
ły A.Olejnik do potraktowania tego zaję-
cia już bardziej poważnie. Wydawnictwo 
literackie, chyba najbardziej znaczące 
na naszym rynku, wydało jej większość 
autorskich pozycji. Do tej pory - na 
półkach księgarskich ukazały się "Ava 

i Tim. Droga na północ", "Dante na tro-
pie", "Zabłądziłam", "A potem przyszła 
wiosna", "Dziewczyna z porcelany", 
"Nieobecna", "Szczęście na wagę", "Mi-
łość z nutą imbiru". Kolejne już napisane, 
czekają na publikację w przyszłym roku. 
Wydawnictwo poznańskie, wymusza na 
autorce większą aktywność, podpisując 
z nią umowy na książki, które są jeszcze 
nie zaczęte. I to jest, jak sądzę, miarą 
pisarskiego sukcesu.
Każdą z wymienionych powieści, któ-
rych okładki prezentował medialnie pan 
Mariusz, pisarka przybliżała również 
od strony inspiracji, jak i specyficznych 
"smaczków" związanych z treścią utwo-
rów. I tak np. pies Dante występujący w 
tytule, to autentyczny pies Agnieszki, 
który ze swoich psich wypraw przy-
nosi w pysku przeróżne, zaskakujące 
przedmioty. Stąd inspiracja związana 
z głównym kryminalnym wątkiem 
tej powieści. W innej książce autorka 
wykorzystała literacko, autentyczną i 
dramatyczną opowieść swego ojca, który 
przeżył śmierć swoich rodziców w rzezi 
wołyńskiej. Powieść "Zabłądziłam", co 
wręcz niewiarygodne, napisała w trzy 
tygodnie. Spacery wokół zalewu "Ka-
raś", szum trzcin, sta-
ły się inspiracją do 
wątku w powieści 
"Szukam właśnie cie-
bie", która ukaże się 
w przyszłym roku. 
I tak, opowieści te 
interesująco przybli-
żały zasłuchanym 
czytelniczkom kolej-
ne tytuły.
Było bardzo, bardzo 
ciekawie i sympatycz-
nie. Zgromadzone pa-
nie zadawały pytania, 
autorka wyczerpująco 
i często dowcipnie 
odpowiadała: co sama 
czyta, jaką literaturę 
preferuje (słuchaczki 
notowały tytuły, bo 
to jakaś wskazówka 
wartościowej litera-
tury). Podobnie od-
powiadała na pytanie 
co zabrałaby na bez-
ludną wyspę. Prawie 
dwugodzinne spo-

tkanie przebiegło niepostrzeżenie, aż żal 
było się żegnać. Sporo osób przyniosło 
z domu zakupione powieści, a autorka 
okraszała je ciepłymi - wcale nie zdaw-
kowymi - dedykacjami. 
Kończąc ten krótki opis udanego spo-
tkania nie mogę nie zakończyć go taką 
konstatacją. 
Agnieszka Olejnik świetnie wpisuje się w 
kanon tzw. literatury kobiecej. Z talentem 
portretuje rodzinne relacje, kontakty mię-
dzyludzkie i osobiste. Swoje literackie 
postaci obdarza osobowością i czyni je 
wiarygodnymi. Z zawodu polonistka, 
robi dobry użytek z nauczycielskiego 
doświadczenia. Rozumie młodzież, 
nie słodzi, nie moralizuje, jest lojalna 
wobec swoich młodych bohaterów. 
Rozumie również kobiety, przygląda 
się ich życiowym zakrętom, miłościom, 
rozczarowaniom i kłamstwom z uwagą, 
ale i dużą dozą zrozumienia i empatii. 
Nie przepadam za tzw. literaturą ko-
biecą, rzadko ją czytam, ale po książki 
Agnieszki Olejnik sięgam, nie tylko z 
lokalnego patriotyzmu, ale i z szacunku 
do tego, co pisze.

C.Tęciorowska
Fot. TR

NAPISAŁA jUż 14 POWIeśCI 
- PISARKA AgNIeSzKA 
OLejNIK O SOBIe

Na spotkaniu pojawiło się sporo miłośników talentu lubskiej pisarki

Burmistrz Lech Jurkowski, pięknym bukietem 
róż, podziękował Agnieszce Olejnik za twórczość, 

rozsławiającą nasze miasto
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W środę 16 listopada 
w świetlicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lubsku 
z mieszkańcami, radnymi 
i przedstawicielami 
miejscowych instytucji 
spotkał się Komendant 
Komisariatu Policji w 
Lubsku kom. Robert 
Pieniążek oraz Burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski.

Obecni byli także : podkom. Kry-
stian Szylko - kierownik Referatu 
Prewencji w Lubsku , podkom. Aneta 
Berestecka - oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Żarach oraz 
dzielnicowi: sierż szt. Anna Pawłak 
- dzielnica nr 2 (rejon bloków), sierż. 
szt. Bartosz Kozakiewicz - dzielnica 
nr 3, asystent Zespołu Dzielnicowych 
- st. asp. Katarzyna Wujciów, oraz go-
spodarz spotkania - Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Janusz Gołębiewski.
Debata odbyła się pod hasłem ,,Ty 
też możesz mieć wpływ na swoje 
bezpieczeństwo”
Komendant Komisariatu Policji w 
Lubsku podkreślił jak bardzo ważną 
rolę stanowi dobry kontakt i współ-
praca Policji z mieszkańcami, przed-
stawił ocenę stanu bezpieczeństwa na 
terenie miasta i gminy Lubsko oraz 
gmin wchodzących w rejon działania 
Komisariatu (Gmina Jasień i Gmina 

Brody) omawiając poszczególne ka-
tegorie przestępstw oraz najbardziej 
uciążliwych dla społeczności lokalnej 
wykroczeń. Poinformował o akcjach 
prowadzonych na terenie gminy, 
wskazał główne przyczyny zdarzeń 
drogowych.
Podkom. Krystian Szylko zaprezento-
wał nowe narzędzia ułatwiające społe-
czeństwu kontakt z Policją, tj. aplika-
cję ,,Moja Komenda” oraz ,,Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” 
obie aplikacje są bezpłatne i każdy 
mieszkaniec może je zainstalować 
na swoim telefonie lub komputerze i 

mieć wpływ na stan bezpieczeństwa w 
rejonie swojego zamieszkania. 
Następnie Aneta Berestecka omówiła 
kilka przykładów działania oszustów, 
które miały miejsce na terenie po-
wiatu żarskiego(„na wnuczka”, „na 
urzędnika pocztowego” ,a nawet „na 
policjanta”) oraz przekazała kilka 
wskazówek co zrobić, aby nie stać 
się ich ofiarą, m.in. wylegitymować 
takiego urzędnika, poprosić sąsiada 
o obecność.
Kolejną częścią debaty była dyskusja. 
Główne zagadnienia, które zostały 
poruszone to problem z osobami 

spożywającymi alkohol w miejscu pu-
blicznym( lubski deptak), niewłaściwe 
parkowanie pojazdów-zastawianie 
chodników, oraz kierowcy porusza-
jący się z nadmierną prędkością( ul. 
Przemysłowa). Radny Stefan Żyburt 
zgłosił problem niewidocznych pie-
szych patroli. Kom. Robert Pieniążek 
odpowiedział: -"pomimo, że patroli 
nie widać, to one były, są i będą”. Na 
temat przedsięwzięć już podjętych w 
kierunku poprawy bezpieczeństwa 
mówił Burmistrz Lubska Lech Jur-
kowski oraz kom. Robert Pieniążek.
Prezes Janusz Gołębiewski zaapelo-

wał do mieszkańców -Nie bójcie się 
dzwonić na Policję!
Celem debaty było zdiagnozowanie 
obszarów i miejsc najbardziej nie-
bezpiecznych oraz określenie form 
poprawy bezpieczeństwa oraz zaan-
gażowanie do wspólnego działania 
mieszkańców Lubska.
Podsumowując spotkanie Burmistrz 
Lech Jurkowski podziękował przyby-
łym i wyraził nadzieję, że takie spo-
tkania będą odbywać się cyklicznie.

I.G.

nie bójcie się dzwonić na policję 

Na spotkaniu obecni byli włodarze Lubska, kierownictwo Policji i mieszkańcy

27 października odbyła 
się XII Konferencja 
dotycząca nauk papieża 
Jana Pawła II pod 
hasłem „Miłosierdzie w 
nauczaniu Jana Pawła II” 
.

Współorganizatorami byli: Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy w 
Lubsku, Parafia rzymsko-katolicka 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny i Gimnazjum nr 1 im. Królo-
wej Jadwigi. Zebranych powitał ks. 
Łukasz Mielnik i zaprosił prelegen-
tów do autorskich wystąpień. Ks. dr 
Andrzej Draguła i ks. Robert Patro 
dokonali swoistej analizy zagadnie-
nia miłosierdzia w kontekście kwestii 
sprawiedliwości, odwetu czy zemsty. 
Padały odważne tezy i stwierdzenia: 

„miłosierdzie to nie jest pobłażanie 
ani litość”, „człowiekowi trudno jest 
pogodzić miłosierdzie ze sprawiedli-
wością”, „miłosierdzie jest radykalne 
a zło banalne i ekstremalne”. Pontyfi-
kat Ojca Świętego Jana Pawła II był 
bardzo bogaty w różne wydarzenia 
i dokumenty, które przypomniały i 
systematyzowały na nowo doktrynę 
Kościoła. Jednym z charakterystycz-
nych jego przejawów było zwrócenie 
uwagi na Boże miłosierdzie. Jan 
Paweł II był jednym z gorliwszych 
czcicieli i propagatorów jego kultu. 
Druga encyklika "Dives in misericor-
dia (z 1980 roku, dalej DM) Papieża 
Polaka wskazywała na szczególny 
rys, pod jakim przebiegnie ten pon-
tyfikat. Jan Paweł II ustanowił Święto 
Miłosierdzia Bożego oraz doprowa-
dził do kanonizacji Siostry Faustyny, 

której objawiał się Jezus Miłosierny. 
Pod koniec swego pontyfikatu w 2002 
roku, w czasie pielgrzymki do Polski, 
dokonał aktu zawierzenia rodzaju 
ludzkiego Bożemu miłosierdziu. 
To są najważniejsze fakty, którym 
towarzyszyła codzienna pobożność 
Papieża ukierunkowana na Boże mi-
łosierdzie, którego kult w tym czasie 
rozprzestrzenił się błyskawicznie 
i samoczynnie na całym świecie. 
Podczas konferencji zaprezentowano 
również relację i krótki film ukazują-
cy fragmenty Światowych Dni Mło-
dzieży, które odbyły się w tym roku 
w Polsce. Konferencję urozmaiciły 
występy artystyczne młodzieży z 
Gimnazjum nr 1 i miły poczęstunek 
po zakończeniu oficjalnej części.

M. sienkiewicz

Publiczność poznawała naukę 
Jana Pawła II o miłosierdziu

o miłosierdziu w bibliotece

Sukcesem drużyny Ligi 
Obrony Kraju w Lubsku 
zakończyły się zawody w 
konkurencji strzelania z 
broni pneumatycznej, które 
odbyły się w Słubicach 
5 listopada z okazji 98 
rocznicy niepodległości 
Polski. 

Drużyna z Lubska w składzie: Alek-
sandra Hryciuk, Agata Wojciechowska, 
Michał Nita i Michał Kościński zajęła 2 
miejsce. Indywidualnie - w konkurencji 
karabinek pneumatyczny 30 strzałów – 
dziewczęta: III miejsce Aleksandra Hry-
ciuk 250 pkt., IV Agata Wojciechowska 

222pkt.; chłopcy: IV Michał Kościński 
253 pkt., IX Michał Nita 224 pkt. W kon-
kurencji pistolet pneumatyczny –open 20 
strzałów:III miejsce Michał Kościński 
174 pkt., IV Zdzisław Hryciuk 165 pkt. 
W konkurencji karabinek pneumatyczny 
- open 20 strzałów: III miejsce Zdzisław 
Hryciuk 151 pkt. 
PODZIĘKOWANIA
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju 
w Lubsku dziękuje Panu Markowi 
Drygowskiemu (właścicielowi drukarni 
DEMDRUK w Lubsku) za wsparcie 
działalności LOK w postaci wydrukowa-
nia tarcz strzeleckich w ilości 1500 sztuk.

M. sienkiewicz

LOK zawody Słubice - pierwsza od prawej Aleksandra Hryciuk

SREBRO
DLA LUBSKA

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne 
do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. 
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup 
nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku 
przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo 
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, 
którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości 
przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 106) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W 
przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28.
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych: www.bip.lubsko.pl i www.monitorurzedowy.pl.

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/8 o pow. 881 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Jarzębinowej (obręb 5). Działka posiada kształt regularny zbliżonym do prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, 
pojedynczymi drzewami samosiewnymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu jest płaskie (brak deniwelacji terenu). Dojazd do nieruchomości drogą polną. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: 
wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa (w pewnej odległości do podłączenia). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. Na przedmiotową nieruchomość wydana jest decyzja Nr 14/2014 o warunkach zabudowy 
z dnia 29 stycznia 2014 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działkach o numerach ewidencyjnych: 53/5, 53/4 i 62/2, obręb 
5, położonych w Lubsku przy ul. Jarzębinowej i ul. Witosa. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 33.579,00 złotych brutto. Do ceny sprzedaży w/w nieruchomości został doliczony podatek VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązujący w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 12 
grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 
8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 08 grudnia 2016 roku. 

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/9 o pow. 852 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Jarzębinowej (obręb 5). Działka posiada kształt regularny zbliżonym do prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, 
pojedynczymi drzewami samosiewnymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu jest płaskie (brak deniwelacji terenu). Dojazd do nieruchomości drogą polną. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: 
wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa (w pewnej odległości do podłączenia). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. Na przedmiotową nieruchomość wydana jest decyzja Nr 14/2014 o warunkach zabudowy 
z dnia 29 stycznia 2014 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działkach o numerach ewidencyjnych: 53/5, 53/4 i 62/2, obręb 
5, położonych w Lubsku przy ul. Jarzębinowej i ul. Witosa. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 32.472,00 złotych brutto. Do ceny sprzedaży w/w nieruchomości został doliczony podatek VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązujący w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 12 
grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 
8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 08 grudnia 2016 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 39,90 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, skrytki, łazienki i przedpokoju, usytuowanego na I piętrze budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego, 
wolnostojącego położonego przy ul. Pokoju nr 13 w Lubsku. W budynku o kubaturze 930 m3 znajdują się 4 lokale mieszkalne (w tym 3 lokale stanowiące własność prywatną). Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: 
elektryczną, wodociągową, gazowa i kanalizacyjną oraz ogrzewanie piecowe. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego działką 139/9 o powierzchni 778 
m2w udziale 235/1000 położonego w obrębie 1 miasta Lubsko. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości 
gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z ceny wylicytowanej udziału w gruncie (wyodrębnionej z wylicytowanej ceny nieruchomości w 
proporcji wynikającej z ceny wywoławczej), opłaty wynosić będą: - pierwsza opłata 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu - opłaty roczne 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres 
użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku , z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości gruntowej, nie częściej niż raz na trzy lata. Zgodnie 
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych, doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, 
a cena sprzedaży lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00031095/6. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 39.000,00 złotych (w tym cena udziału w gruncie wynosi 9.030,00 złotych). Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 15 grudnia 2016 
r. o godz. 10:10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:00 do 13:30 
lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 12 grudnia 2016 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 29,00 m2 składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowanego na II piętrze budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego, 
wolnostojącego położonego przy ul. Łabędziej nr 4 w Lubsku. W budynku o kubaturze 4707,2 m3 znajdują się 24 lokale mieszkalne (w tym 18 lokali stanowiących własność prywatną). Lokal wyposażony jest w następujące 
instalacje: elektryczną, wodociągową, gazową i kanalizacyjną. Ciepła woda użytkowa oraz centralne ogrzewanie z kotłowni osiedlowej. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste 
gruntu oznaczonego działką 36/46 o powierzchni 1142 m2w udziale 28/1000 położonego w obrębie 6 miasta Lubsko przy ul. Łabędzia 2-4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z ceny wylicytowanej 
udziału w gruncie (wyodrębnionej z wylicytowanej ceny nieruchomości w proporcji wynikającej z ceny wywoławczej), opłaty wynosić będą: - pierwsza opłata 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu; - opłaty roczne 1% ceny 
gruntu osiągniętej w; Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku , z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości 
nieruchomości gruntowej, nie częściej niż raz na trzy lata. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych, 
doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, a cena sprzedaży lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej 
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00023929/3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. 
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 60.000,00 złotych (w tym cena udziału w gruncie wynosi 1.660,00 złotych). Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 15 grudnia 2016 
r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:00 do 13:30 
lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 12 grudnia 2016 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/15 o pow. 864 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Wincentego Witosa (obręb 5). Działka posiada kształt regularny zbliżonym do prostokąta, porośnięta jest trawą, 
chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu jest płaskie (brak deniwelacji terenu). Dojazd do nieruchomości drogą szutrowa. Uzbrojenie w sieci infrastruktury 
technicznej: wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa (w pewnej odległości do podłączenia). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. Na przedmiotową nieruchomość wydana jest decyzja Nr 14/2014 o 
warunkach zabudowy z dnia 29 stycznia 2014 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działkach o numerach ewidencyjnych: 
53/5, 53/4 i 62/2, obręb 5, położonych w Lubsku przy ul. Jarzębinowej i ul. Witosa. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość odbył się 29 września 2016 r.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 32.964,00 złotych brutto. Do ceny sprzedaży w/w nieruchomości został doliczony podatek VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązujący w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 14 
grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 
8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 09 grudnia 2016 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 138/2 o pow. 1900 m2 położona jest w miejscowości Chocicz, Gmina Lubsko. Działka ma kształt regularny zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość jest nieogrodzona, 
porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami samosiejkami i inną roślinnością. Ponadto na działce znajdują się ruiny pozostałe po budynku, z tego tytułu występuje konieczność poniesienia nakładów na rozbiórkę i utylizację 
gruzu. Nieruchomość uzbrojona w sieci: wodociągową i elektroenergetyczną. Brak deniwelacji terenu. Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Dla przedmiotowej nieruchomości 
brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Br – grunty rolne zabudowane (pow. 0,10 ha) 
i PsIV – pastwiska trwałe (pow. 0,09 ha). Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd 
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00028537/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg 
na ww. nieruchomość odbył się 27 września 2016 r.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 35.000,00 złotych Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 07 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w 
Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 
0267 7821 w terminie do 02 grudnia 2016 roku.
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Czterech zawodników z 
roczników 2002 i 2003 
odbyło testy w Pogoni 
Szczecin. Po dwóch dniach 
treningów, chłopcy wrócili do 
domów, jednak jeden z nich z 
pewnością jeszcze wróci do 
Szczecina.

W minioną niedzielę do Szczecina z tre-
nerem Stali Jasień, Marcinem Stankie-
wiczem wybrali się jego podopieczny 
Przemysław Pachała oraz trzech gra-
czy Budowlanych Lubsko: Sebastian 
Szymański, Jakub Chomutowski oraz 
Dorian Borowski.
W poniedziałek do Szczecina dojechał 
również szkoleniowiec Budowlanych 
Jarosław Hajdul. Po dwóch dniach te-
stów, w których udział wzięło dziesięciu 
zawodników z całej Polski, chłopcy 
z potężnym bagażem doświadczeń 
wrócili do domów
Kolejną szansę ma dostać jednak Do-
rian Borowski, obrońca, rocznik 2003. 
Młody gracz Budowlanych brał udział 

również w treningu swojego rocznika 
w Pogoni, gdzie trener porównywał 
jego poziom ze swoimi podopiecznymi. 
Patryk Dąbrowski, będący również głów-
nym skautem młodzieży „Portowców” 
zauważył potencjał w naszym zawodniku 
i ma zamiar zaprosić go na mecz sparin-
gowy swojego zespołu z Lechią Gdańsk 
w grudniu.

Mk

W Olbrachtowie, w 
dniach 8-9 listopada, 
odbyły się Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej na 
szczeblu powiatowym 
w ramach Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży 
Szkół Podstawowych 
i gimnazjów w tenisie 
stołowym.

Bardzo dobrze wypadli zawodnicy i za-
wodniczki Uczniowskiego Klubu Tenisa 
Stołowego w Lubsku. W kategorii chłop-
ców I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Lubsku w składzie: Mateusz 
Bogdanowicz, Kacper Boczarski. W 
kategorii dziewcząt I miejsce zajęły 
zawodniczki ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 - Dominika Magdziarz, Weronika 
Czerniak. W „Gimnazjadzie” kolejne 
nasze zawodniczki: Weronika Lech i 
Martyna Kurant z Niepublicznego Gim-
nazjum dla Młodzieży w Lubsku zajęły 
I miejsce, a na II miejscu uplasowały 

się zawodniczki z Jasienia w składzie: 
Oliwia Krzywiecka, Kaja Sługocka i 
Klaudia Banecka. Julia Słowikowska, 
która z partnerką reprezentują Społeczne 
Gimnazjum w Żarach zajęły III miejsce. 
Do dalszych rozgrywek awansowały po 

dwa pierwsze zespoły. 
Finał Wojewódzki Drużynowych Mi-
strzostw UKS
W Otyniu odbył się 12 listopada Finał 
Wojewódzki Drużynowych Mistrzostw 
Uczniowskich Klubów Sportowych. W 

zmaganiach uczestniczyły cztery nasze 
zespoły.W kat żaczek II miejsce zajęły: 
Julia Kasprzak i Nikola Sobczak, w 
kat. młodzików II miejsce wywalczyli 
Kacper Boczarski z Mateuszem Bogda-
nowiczem, III miejsce zajęła druga dru-

żyna UKTS Lubsko w składzie: Mikołaj 
Chaszczewski, Bartłomiej Morawski i 
Fabian Niemców. Wśród dziewcząt na 
drugim miejscu uplasowały się Domi-
nika Magdziarz i Weronika Czerniak.

M. sienkiewicz

K R Z Y ŻÓ W K A  /  S P O R T

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 10 ML jest hasło: 
"Pamiętaj o zmarłych".
Nagrody wylosowali: Dorota Basiak, genowefa gołębiewska 
i Zbigniew Sowiński - wszyscy z Lubska.
Gratulujemy i zapraszamy do Redakcji po odbiór nagród.

Litery z kratek ze 
strzałką wpisane w 
kolumnę obok krzyżówki 
dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać 
na adres redakcji do 31 
października br.

KRZYŻÓWKA NR 11 (310)2016 r.
Poziomo:
1. Cel pielgrzymek muzuł-
mańskich, 7. Antrakt w te-
atrze, 8. Zabobony, przesądy, 
9. Podwodny pocisk, 10. 
Janos, poeta węgierski, 11. 
Rytm, poczucie umiaru, 14. 
Założenie, część twierdzenia, 
17. Rzeka w azjatyckiej części 
Rosji, 19. Filmowy pokaz, 20. 
Preria, trawiasta równina, 21. 
Nikolas (zm. 1963) malarz 
holenderski, uczeń Rem-
brandta, 22. Imię aktorki "Nad 
Niemnem", 23. Umowny lub 
rozpoznawczy, 24. Miasto w 
Serbii, 27. Drewno do budo-
wy żaglowców, 31. Wierzeje 
stodoły, 32. Żona brata, 33. 
Wysuszona trawa, 34. W XV
-XIX w. podatek akcyzowy 
od piwa, miodu i wódki, 35. 
Więzienne "firanki".
Pionowo:
1. Osoba zmieniająca miejsce 
zamieszkania, 2. Rozpruje 
sejf, 3. Fosforan wapnia, 
składnik nawozów mineral-
nych, 4. Maciej (1826-1905), 
pisarz i publicysta ludowy, 
5. Pierwiastek chemiczny, 6. 
Turecki kindżał, 12. Rozbiór 
zdania lub badanie krwi, 13. 
Abel, holenderski żeglarz, 15. 
Słone jezioro w Rosji na nizi-
nie Nadkaspijskiej, 16. Punkt 
widzenia, 18. Przód monety, 
23. Trofeum, łup, 25. Linia 
wokół niżu, 26. Mniej niż 
kolega, 28. Uczony badający 
reakcje zwierząt na bodźce, 
29. Cytrynowy w kuchni, 30. 
Bon, kupon.

PRZESKOK KURSORA O 12,54 MM

S P O R T

W Żarach, równolegle do obcho-
dów Dnia Niepodległości, 11 li-
stopada odbyły się uroczystości 
związane z jubileuszem 30-lecia 
Klubu Sportowego FORTIUS, 
którego prezesem jest obecnie 
Arkadiusz Szczepański. Gość-
mi honorowymi byli: członek 
zarządu Polskiego Związku 
JUDO Zbigniew Zamęcki i 
wiceprezes Polskiego Związku 
Kickboxing Tadeusz Duda. Pa-
tronat nad imprezą sprawowali: 
Burmistrz Miasta Żary Danuta 
Madej i Starosta Żarski Janusz 
Dudojć. Miłym akcentem było 
wyróżnienie Adriana Drosika – 
wychowanka klubu – „za godne 
reprezentowanie na ringach w 
kraju i za granicą”.

mars

Wyróżnienie dla Adriana

Na fot. od lewej: Tadeusz 
Duda, Adrian Drosik, Arkadiusz 

Szczepański

Wychowanek 
Budowlanych Lubsko i 
LUKS Dwójka Lubsko, 
Mateusz Bondarenko 
niedawno strzelił bramkę 
Realowi Madryt w Lidze 
Młodzieżowej UEFA. 

17-latek od dwóch lat występujący w 
barwach Legii Warszawa zagrał do 
tej pory w trzech spotkaniach, dwu-
krotnie przeciwko „Królewskim” i raz 

przeciwko Borussii Dortmund. 
W stolicy Hiszpanii na początku spo-
tkania popełnił co prawda błąd, jed-
nak w drugiej połowie fantastycznie 
uprzedził Lukę Zidane, syna słynnego 
Zinedine’a i skierował piłkę do bramki 
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. 
Świetnie spisał się również w drugim 
spotkaniu, w którym Real ponownie 
nieznacznie pokonał polski zespół.

Mk

Bondarenko na co dzień gra w 
Centralnej Lidze Juniorów, w której 

jego zespół prowadzi, a on sam jest 
czołowym zawodnikiem zespołu. Do 

tej pory opuścił zaledwie 45 minut w 14 
meczach. W zeszłym sezonie świętował 

mistrzostwo Polski zdobyte razem z 
kolegami

Bondarenko 
pokazuje się Europie

W sobotę 22 października w Piotrko-
wie Trybunalskim odbył się Puchar 
Polski Kadetek w zapasach kobiet. 
Zawodniczka UKS ZST Lubsko Wik-
toria Cieślarczyk wywalczyła na nim 
brązowy medal. To największy sukces 
jak do tej pory Wiktorii. Wierzę, że na 
Mistrzostwach Polski, które wiosną 

odbędą się w Żarach poprawi swój 
wynik – komentował trener klubowy 
Mirosław Sawicki. 
Piąte miejsce na tych zawodach po 
czterech ciężkich pojedynkach wy-
walczyła klubowa koleżanka Wiktorii 
Natalia Tomiałowicz.

sawka

Wiktoria Cieślarczyk
brązową medalistką

Wiktoria 
Cieślarczyk 
z trenerem 

Mirosławem 
Sawickim

W sobotę 05 listopada drużyna Nadleśnictwa Lubsko zajęła I miejsce w XVII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Reprezentacja lubskich leśników jest niepokonana od 

wielu edycji tego turnieju, a pokonanym polu pozostawia kolegów z sąsiednich nadleśnictw.
TR / Fot. Paweł Mrowiński (siatkarz zwycięskiej drużyny)

Lubscy leśnicy najlepsi

Powiatowa Olimpiada Młodzieży w tenisie stołowym

Na testach w Pogoni

W czasie testów w Szczecinie

Zaledwie jednej minuty 
zabrakło trampkarzom 
Budowlanych Lubsko, aby 
zająć pierwsze miejsce 
w I lidze okręgowej. Po 
fantastycznym sezonie, 
wszystko miało rozstrzygnąć 
się w ostatniej kolejce, gdy 
gracze Jarosława Hajdula 
pojechali do Zielonej góry, na 
starcie z liderem, Falubazem. 

Choć niemal wszystko na przekór starał 
się robić sędzia, Lubszczanie spisali się 
fantastycznie. Szybko objęli dwubram-
kowe prowadzenie, jednak ostatecznie 
Falubaz zdołał wyrównać, co pozwoliło 
na wyprzedzenie w tabeli Budowlanych.
20 punktów w dziewięciu meczach i 
tylko jedna porażka to fantastyczny 
wynik. Budowlani szczególnie mocni 
byli na własnym boisku, gdy tylko raz 

dali sobie urwać punkty. Fantastyczną 
rundę rozegrał strzelec 14 goli, Sebastian 
Szymański, który trafił do reprezentacji 
województwa lubuskiego. Na wyróżnie-
nie zasługuje jednak cały zespół.
Nieźle spisali się też młodzi zawodnicy 
Stali Jasień. Gracze Marcina Stankie-
wicza słabiej rozpoczęli sezon, mając 
problemy ze skompletowaniem pełnego 
składu, zremisowali tylko z Tęczą Kro-
sno Odrzańskie, a następnie ponieśli 
cztery porażki z rzędu. Kluczowym 
momentem okazał się mecz z Cariną 
Gubin, znajdującą się w czubie tabeli, 
gdy po fantastycznym meczu udało się 
wygrać 2:0. W kolejnych trzech meczach 
udało się zdobyć jeszcze pięć punktów. 
Czterech naszych zawodników w końcu 
trafiło również na testy do Pogoni Szcze-
cin. To właśnie na nich opierała się gra 
Budowlanych i Stali.

Mk

Budowlani wicemistrzami

Sytuacja odmienna 
do trampkarzy 
starszych, nastąpiła 
w lidze młodzików. Po 
dziesięciu meczach 
Promień Żary i Victoria 
Jasień miały tyle samo 
punktów. Zadecydowała 
porażka 0:3 w Żarach, 
która premiowała 
wygraniem ligi 
młodzików przez Żaran.

Występująca z młodszym rocz-
nikiem Victoria, strzeliła jednak 
zdecydowanie najwięcej bramek 
w lidze, straciła tyle samo co 
Promień. Zadecydowały więc 
detale. A połowa kadry Victorii 
to przecież reprezentanci wo-
jewództwa lubuskiego. Gracze 
Grzegorza Kopernickiego mogą 
swój sezon uznać za udany, 
szczególnie, że i oni niedługo 
wyjadą na testy do Szczecina.

Mk

Victoria o włos od pierwszego miejsca

zaPraSzamy na nową StronĘ
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Mateuszem Strzemeckim 
zdobywcą pierwszego 
miejsca podczas IX 
Pokazów w Kulturystyce 
I Fitness w kategorii 
do dziewięćdziesięciu 
kilogramów Sopot 
2016 rozmawia Adam 
Bolesław Wierzbicki.

Magazyn Lubski: w lipcu tego 
roku podczas pokazów w Sopocie 
stanąłeś na najwyższym podium. 
Jak się przygotowywałeś do tych 
zawodów?
Mateusz Strzemecki: Do zawodów 
zacząłem się przygotowywać z rocz-
nym wyprzedzeniem, pod okiem 
mieszkającego we Wrocławiu tre-
nera Łukasza Kaźmierczaka, który 
ma na swoim koncie tytuły mistrza 
świata. Trenowałem sześć razy w 
tygodniu po dwie i pół godziny na 
siłowni Goliat w Żarach. Łącząc 
trening z obciążeniem i z treningiem 
kardio. Do tego musiała dojść jesz-
cze specjalna dieta.
ML: Specjalna to jaka? ilościowa, 
jakościowa?
M.S.: Staram się jeść sześć razy 
dziennie o ustalonych godzinach. 
Przede wszystkim produkty mącz-
ne (makarony w każdej postaci i 
z różnorakimi dodatkami), także 
wszelkiego rodzaju kasze. Ryby w 
każdej postaci z dodatkiem oleju 
lnianego. Nie ukrywam też, że 

lubię wszelkiego rodzaju potrawy 
mięsne.
ML: Jak zaczęła się twoja przygo-
da z kulturystyką?
M.S.: Już w szkole podstawowej 
zacząłem wykonywać różnego ro-
dzaju ćwiczenia z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała. Później 
zacząłem ćwiczyć w domowej si-
łowni, korzystając ze sprzętu, który 
w okresie swojej młodości wykonał 
mój ojciec dla siebie. Więc można 
śmiało powiedzieć, że miłość do 
kulturystyki przekazał mi w genach. 
W czasie studiów w Zielonej Górze 
zacząłem regularnie uczęszczać na 
profesjonalną siłownie Orange Gym.
ML: Skąd bierzesz materiały do 
technik ćwiczeń?
M.S.: Korzystam z fachowych 
czasopism, a także z rad starszych i 
bardziej doświadczonych kolegów. 
Pierwszym z nich był Marcin Szy-
mański z Dłużka, który zaraził mnie 
miłością do ćwiczeń na siłowni. Od-
byłem też w 2014 roku kurs trenera 
personalnego w Poznaniu. 
ML: Przy takiej pasji o używkach 
raczej nie wypada wspominać.
M.S.: Papierosów nie paliłem nigdy, 
narkotyków nie widziałem na oczy, 
piwo zdarzało mi się wypić, nawet 
nie raz. Niestety, jedna porządna 
impreza alkoholowa i tydzień inten-
sywnego treningu idzie na marne.
ML: Dziękuję za rozmowę, życzę 
dalszych sukcesów.

MIŁOŚć DO SZTANGI 
ODZIEDZICZYŁEM
PO OJCU

Mieszkający w Dłużku Mateusz Strzemecki, podczas pokazów 
kulturystycznych w Sopocie

W Żukowie k/gdańska w 
dniach 11-13 listopada 
2016r. odbyły się 
Mistrzostwa Polski 
Młodzików w zapasach. 

W zawodach wzięło udział 220 zawod-
ników z 50 klubów. Czterech lubskich 

zapaśników stoczyło 18 walk. Najwię-
cej, aż 6 walk stoczył Kamil Krzyżyń-
ski, który uplasował się na wysokim 8 
miejscu. W jego kat. wagowej 53 kg 
wystartowało 36 zawodników. 7 miejsce 
wywalczył Krystian Paś kat. wag. 66 kg. 
Szymon Mormol kat. wag. 59 kg był 
14, natomiast w najcięższej wadze do 

100 kg Patryk Gubała wywalczył 8 m.
Turniej stał na bardzo wysokim po-
ziomie. W każdej kategorii wagowej 
rywalizowało po kilkudziesięciu za-
wodników, dlatego wygrane walki i 
wywalczone miejsca bardzo cieszą - 
podsumował trener Mirosław Sawicki.

sawka

Sędzią głównym Mistrzostw Polski był dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Andrzej Wroński, z którym nasi 
gladiatorzy mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Mistrzostwa Polski
Młodzików w Zapasach

W czwartek 27 
października w hali 
sportowej przy ulicy 
Bohaterów odbył się 
XV Lubuski Dzień 
Treningowy Programu 
Aktywności Motorycznej 
Olimpiad Specjalnych 
organizowany po raz 
kolejny przez SOSW 
im Jana Pawła II w 
Lubsku i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci 
niepełnosprawnych 
„Serce Za Uśmiech”.

Współorganizatorami były Olimpia-
dy Specjalne Oddział Regionalny 
Lubuskie, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego, Starostwo 
Powiatowe w Żarach, Urząd Miasta w 
Lubsku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Lubsku. W Lubuskim Dniu Treningo-
wym udział wzięło 16 klubów z całego 
województwa Lubuskiego: 
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Gubin
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Krosno Odrzańskie
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Świebodzin
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Szprotawa
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Nowa Sól
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Wschowa
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Sulęcin
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Strzelce Krajeńskie
• Specjalny Ośrodek szkolno -
Wychowawczy Sulechów
• Zespół Szkól Specjalnych Żary 
• Zespół Szkół Specjalnych Zielona 

Góra
• Dom Pomocy Społecznej Miłowice
• Ośrodek Terapii Zajęciowej ARKA-
DIA Zielona Góra
• Warsztaty Terapii Zajęciowej Żary
• Dom Pomocy Społecznej Między-
rzecz
• Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy Lubsko
Część oficjalna zawodów rozpoczęła 
się powitaniem przybyłych gości 
przez panią dyrektor SOSW im Jana 
Pawła II w Lubsku Elżbietę Maćko. 
Wniesiono flagę Olimpiad Specjal-
nych, odsłuchano hymn OS, złożono 
Olimpijską Przysięgę (w imieniu 
wszystkich uczestników złożyła ją Ża-
neta Rudnikowicz), po czym zastępca 
burmistrza Jerzy Wojnar oficjalnie 
otworzył zawody. 
Sześćdziesięciu zawodników zapre-
zentowało umiejętności sportowe na 
miarę swoich możliwości psychofi-
zycznych dając z siebie wszystko, a 
zaangażowania i woli walki mogliby 
im pozazdrościć sportowcy pełno-
sprawni.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-
wawczy w Lubsku i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 
„Serce Za Uśmiech” po raz kolejny 
stanęło na wysokości zadania. W tym 
wyjątkowym dniu, w którym sukce-
sem był już sam udział i pokonywanie 
własnych słabości tak wyjątkowych 
uczestników. Była odwaga, wysi-
łek sportowy, radość i duma. Była 
wspaniała zabawa, wszystko to co 
bywa udziałem prawdziwych olim-
pijczyków.
Wysiłek każdego zawodnika po 
wykonanej konkurencji nagradzany 
jest plakietką uczestnika i medalem 
Programu Aktywności Motorycznej.

Na zakończenie - co to jest MATP: 
Motoryczny Trening Aktywności 
Ruchowej (Motor Activities Training 
Program) 
Program Treningu Aktywności Moto-
rycznej (MATP) jest oficjalnym pro-
gramem sportowo-rehabilitacyjnym 
Olimpiad Specjalnych. Nawiązuje 
do dyscyplin sportu uprawianych w 
Olimpiadach Specjalnych i od wielu 
lat rozwija się pod patronatem oficjal-
nych struktur na poziomie zarówno 
lokalnym, regionalnym oraz ogólno-
polskim.
MATP jest programem rehabilitacyj-
no-treningowym dla osób, które z róż-
nych przyczyn nie mogą brać udziału 
w zawodach Olimpiad Specjalnych. 
Brak możliwości zrozumienia zasad, 
przepisów oraz współistniejących z 
niepełnosprawnością intelektualną 
niepełnosprawności fizycznych, unie-
możliwia im udział w oferowanych 
dyscyplinach sportu podczas Olim-
piad Specjalnych. 
Program podkreśla korzyści syste-
matycznej i konsekwentnej pracy 
terapeuty i zawodnika. Zawodnicy 

korzystają z fizycznej pomocy tera-
peuty oraz z zaadaptowanego do ich 
potrzeb sprzętu.
Zawody prowadziła z-ca dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Lubsko Anita Gar-

galis.
Specjalne podziękowania należą się 
uczniom - wolontariuszom z ZST w 
Lubsku.

I.G.

XV Lubuski Dzień Treningowy

Każda konkurencje treningowa została nagrodzona medalami

Olimpijską Przysięgę w imieniu wszystkich uczestników złożyła 
Żaneta Rudnikowicz, której towarzyszyła prowadząca zawody Anita Gargalis

Lubscy sportowcy wyróżniali się oryginalnymi strojami

W tym sezonie Kado Górzyn posta-
wiło na drużynę juniorów młodszych. 
Zawodnicy Arkadiusza Athenstadta 
zakończyli już swoją rundę, którego 
nie mogą jednak zaliczyć do szcze-

gólnie udanych. W żagańskiej III lidze 
okręgowej zajęli przedostatnie, siódme 
miejsce z dorobkiem dwóch punktów 
w sześciu meczach. Wyprzedzili tylko 
Pogrom Pożarów, który jedyny punkt 

zdobył właśnie z graczami z Górzyna 
w ostatniej kolejce. Wcześniej w 
pierwszej kolejce zremisowali 3:3 z 
Zorzą Brzeźnica

Mk

Juniorzy Kado
z dwoma punKtami

Na treningu nie zabrakło władz samorządowych Lubska, kierownictwa SOSW 
i OSiR oraz sponsorów

Zakończyła się runda 
jesienna LALPn. Po 9 
kolejkach liderem jest 
- najrówniej grająca - 
drużyna Błękitnych, która 
doznała tylko jednej 
porażki z ekipą Bez 
nazwy(1:3). 

Na czele tabeli znajduje się pięć ekip, 
które mają raczej zapewniony udział 
w play-offach są to: Błękitni, MMalu, 
Bez Nazwy, AC Żarski Team i Caleg I. 
Bardzo ciekawie zapowiada się walka 
o pozostałe jedno miejsce, w czołowej 
szóstce, o które powinno powalczyć 
pozostałe pięć ekip, a miejsce to 
premiuje drużynę możliwością walki 
o medale. 
Większość meczy to zacięte i wy-
równane pojedynki, rozgrywane na 
wysokim poziomie, obfitujące w 
dużą ilość sytuacji podbramkowych 
i efektownych parad bramkarskich. 
Zawodnikom grającym w lidze nie 
brakuje ambicji i woli walki. Warto 
zaznaczyć, że zdecydowana więk-
szość pojedynków rozgrywana jest w 
sportowej atmosferze. 
O wysokim poziomie LALPN może 
świadczyć fakt , że Prezes MLKS 
Budowlani Lubsko ( organizator 
LALPN) S. Słobodzian zwrócił się z 
prośbą do kapitanów drużyn grających 
w lidze o pomoc i wyrażenie zgody na 
grę w Budowlanych Lubsko trzech 
zawodników ligi ( S. Słobodzian, D. 

Dworczak, T. Bahyrycz). 
Najskuteczniejszym zawodnikiem po 

rundzie jesiennej z 23 trafieniami jest 
Łukasz Hass reprezentujący ekipę 
MMalu Żary. 

Klasyfikacje:
Strzelcy:
1. Ł. Hass(MMalu) - 23 
2. M. Gawrych(Błękitni) - 16 
3. A. Samosionek(CalegI) – 13
Fair Play:
1. MMalu
Bez Nazwy
Eurotrans
CalegI

I.G.

KONIEC RUNDY JESIENNEJ W LALPN

Jeden z czołowych strzelców ligi w akcji Mateusz Gawrych ( na fot. przy piłce) 
w walce z obrońcami Caleg II

M Pkt.
1. Błękitni-Kayman 9 24
2. MMalu Żary 9 22
3. Bez nazwy 9 21
4. AC Żarski Team 9 16
5. Caleg 9 15
6. Eurotrans 9 9
7. Magicy Żary 9 7
8. Do 3 X 9 7
9. Orły 9 7
10. Caleg II 9 4

TABELA PO RUnDZIE JESIEnnEJ:
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Cztery mecze, dwa 
zwycięstwa i dwie 
porażki, tak do minionego 
weekendu (kolejna kolejka 
po zamknięciu wydania) 
wyglądały mecze polskiego 
zespołu w duńskiej 
VolleyLigaen. Ishoj Volley 
świetnie rozpoczęli sezon, 
ostatnio jednak doznali 
dwóch porażek z rzędu.

To jednak nie przeszkadza w robieniu 
furory przez Jakuba Rygiera. Wycho-
wanek USA Beach Volley Lubsko przed 
sezonem podpisał kontrakt z duńskim 
klubem i radzi sobie wyśmienicie. Jako 

jedyny libero w drużynie, szkoleniowiec 
nie może mieć co do niego żadnych 
zastrzeżeń. Na cztery występy, cztero-
krotnie trafiał do najlepszego zespołu 
kolejki, dwukrotnie jako pierwszy libero. 
W statystycznej klasyfikacji jest drugim 
zawodnikiem na swojej pozycji. Roze-
grał wybitne spotkanie z wicemistrzem 
Danii. Choć Ishoj przegrali gładko 0:3 
21-latek miał 93% pozytywnego przy-
jęcia, w tym 71% perfekcyjnego, co 
jest wynikiem niebywałym. Podobnie 
rozpoczął sezon.

Mk

Jakub Rygier jest czołowym libero
w duńskiej lidze siatkówki

Rygier podbija Danię

Kolejny turniej szachowy 
z cyklu „grand Prix 4 
Miast” odbył się 23 
października w Zbąszyniu. 

„Zbąszyńska Jesień” – bo tak organi-
zatorzy nazwali niedzielne rozgrywki 
- przyciągnęła 81 zawodników, w tym 
oczywiście drużynę Lubskiego Klubu 

Szachowego CAISSA. Nasi szachiści, 
jak zwykle nie zawiedli i spisali się 
na medal. W kat. OPEN zwyciężył 
Dariusz Bieliński a II miejsce z taką 
samą ilością punktów zdobył Walde-
mar Szylko. Grzegorz Kołodziejski 
był 5 a Ryszard Szydzik 10. W kat. D 
2 miejsce zajęła Agata Wojciechow-
ska, 4 Eryk Ostojicz, 5 Aleksander 

Kiełek, 7 Cyprian Skibicki, 9 Andrzej 
Pastuszak, 12 Jakub Mierzwiak. W 
kat. F 6 był Szymon Gajda. W kat. 
G 11 miejsce zajął Jakub Tołłoczko. 
Gratulujemy i życzymy sukcesów. 
Przypominamy, że kolejny turniej 
z cyklu odbędzie się w Lubsku 27 
listopada.

mars

KOLEJNY SUKCES
LUBSKICh SZAChISTÓW

▲ Od prawej Dariusz Bieliński, 
Waldemar Szylko, drugi od lewej 

Grzegorz Kołodziejski 

S P O R T S P O R T

najwyżej z naszych Stal 
Jasień, dobrą rundę 
za sobą mają jednak 
wszystkie nasze ekipy.

Stal Jasień wystartowała fantastycz-
nie, notując kolejne zwycięstwa 
z rzędu. Po pechowym remisie ze 
Startem Płoty, było już jednak gorzej, 
kolejne wpadki i wydawało się, że 
widmo awansu znacząco się oddala. 
Ale po porażce w derbach ze Spartą 
Mierków, ponownie ruszyli do ataku. 
Najpierw urwali punkt w Leśniowie 
Wielkim, następnie zmiażdżyli bardzo 
mocną Alfę Jaromirowice. Gdyby nie 
kolejna wpadka w Wężyskach, byłoby 
świetnie. Teraz gracze Tomasza Ko-
rolika tracą do lidera cztery oczka, co 
eliminuje kolejne możliwości wpadek 
na wiosnę, jednak daje realną szansę 
na dogonienie rywala i świetny start 
z drugiego miejsca.
Czwarte miejsce zajmuje Kado Gó-
rzyn. Mimo kontuzji lidera, Artura 
Dąbrowskiego, gracze Tomasza Apa-
nowicza kompletują kolejne punkty. 
Na koniec w zaległym spotkaniu byli 
jednak bez szans w Jasieniu. Nadal 
utrzymują się jednak w czołówce, 
a znacząco zwiększyła się również 

kadra górzynian. W meczach Kado 
zawsze jest dużo bramek, co dodat-
kowo podnosi rangę tego zespołu. 
Na wiosnę również mogą być groźni.
Błękitni Zabłocie to kolejna niespo-
dzianka. Gracze Marcina Biczewskie-
go potrafią sprawiać niespodzianki, 
szczególnie na swoim boisku, co 
pozwala utrzymywać im się w górnej 
połowie tabeli. Zmiażdżenie Relaksu 
Grabice, czy niespodziewane zwy-
cięstwo w Płotach to zdecydowanie 
wyniki na plus dla zawodników z 
małej wsi na pograniczu gminy Jasień.
W kratkę dalej gra Sparta Mierków, 
która fantastyczne mecze (jak ten 
w Jasieniu) przeplata poważnymi 
wpadkami. I to one odgrywają bardzo 
ważną rolę w słabej rundzie zawodni-
ków Jarosława Wysokińskiego. Choć 
Sparta jest mocna za każdym razem, 
pojedyncze czynniki nie pozwalają na 
regularne punktowanie. A żeby bić się 
o najwyższe cele regularność jest naj-
ważniejsza. Jak ważny jest m.in. kapi-
tan drużyny Łukasz Perdoch pokazał 
mecz w Zabłociu, gdzie brak kapitana 
spowodował, że w trudnym momencie 
nie miał kto poderwać zespołu.

Mk

Najwyżej wśród zespołów A klasy jest Stal Jasień

Ciekawa runda
w A Klasie

Jak ważny jest kapitan drużyny Łukasz Perdoch pokazał mecz w Zabłociu, 
gdzie jego brak spowodował, że w trudnym momencie nie miał kto poderwać 

zespołu

W Lubskim Domu Kultury 
odbył się 21 października 
cykliczny Turniej gRAnD 
PRIX Szkół, organizowany 
przez Lubski Klub 
Szachowy CAISSA. 

W zawodach wzięło udział ponad 
80 uczniów ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 
Gminy Lubsko i Jasienia. Podczas pod-
sumowywania wyników przez Mariusza 
Kucharskiego i wypisywania dyplomów, 
symultanę z 11 młodymi szachistami 
rozegrał Dariusz Bieliński. Dyrektor 
LDK Sławomir Muzyka pogratulował 
zwycięzcom i wyraził zadowolenie ze 
współpracy z klubem CAISSA, czego 
rezultatem jest popularyzacja szachów 
i współorganizacja wielu imprez. Prezes 
klubu CAISSA Waldemar Szylko dodał, 
że w najbliższym czasie odbędą się w 
Lubsku kolejne turnieje szachowe m.in. 
Finał Turnieju 4 Miast (27.11). Wyniki 
turnieju - szkoły podstawowe (chłopcy): 

I Eryk Ostojicz, II Aleksander Kiełek, 
III Cyprian Skibicki; (dziewczęta): I 
Karolina Machnicka, II Nikola Majkut, 
III Daria Góralczyk; gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne (chłopcy): I Tomasz 
Lambrecht, II Marcin Hermansdorfer, 
III Tomasz Dynowski; (dziewczęta): I 

Agata Wojciechowska, II Natalia Polak. 
Wszystkim gratulujemy, życzymy kolej-
nych sukcesów i zapraszamy w imieniu 
organizatorów na kolejne turnieje. 

M. sienkiewicz

GRAND PRIX Szkół Od lewej Waldemar Szylko, Eryk 
Ostojicz Karolina Machnicka, Tomasz 

Lambrecht, Mariusz Kucharski, 
Sławomir Muzyka ▼

Od meczu z Lubuszaninem 
Drezdenko, Budowlani to 
już całkiem inna drużyna. 
Do składu powrócili wtedy 
Damian Dworczak, Tomasz 
Bahyrycz i Stanisław 
Słobodzian. Ten drugi 
załatał problem w środku 
obrony, co okazało się 
kluczowym elementem.
Ci trzej zawodnicy, przed laty grali w 
ekipie Budowlanych. Ciągle grają jed-
nak w Lubskiej Amatorskiej Lidze Piłki 
Nożnej. Ostatecznie zespoły biorące w 
niej udział pozwoliły na grę tych trzech 
zawodników w ekipie Roberta Ściłby. 
Całe Lubsko zaczyna dokładać swoje 
do utrzymania Budowlanych.
W Drezdenku zawodnicy z Lubska co 
prawda przegrali, jednak zaprezento-
wali ciekawy futbol, który pozwolił 
na pozytywne patrzenie w przyszłość. 

Doświadczenie odegrało kluczową rolę.
Rywale bijący się o utrzymanie zaczęli 
niebezpiecznie się oddalać, w związku 
z tym zdobywanie kolejnych punktów 
było koniecznością.
W kolejnym spotkaniu z ligowym 
średniakiem, Piastem Karnin w końcu 
ponownie udało się wygrać. Budow-
lani pokazali, że u siebie są groźni dla 
każdego i po fantastycznym spotkaniu 
zaliczyli zwycięstwo, wygrywając 2:1.
Słabiej było w Witnicy, gdzie w ciągu 
kwadransa trzy bramki, rozbiły drużynę. 
Na punkty jednak realnie można było 
liczyć w minioną sobotę. Do Lubska 
przyjechała Odra Górzyca, która prze-
grała dziewięć kolejnych spotkań.
W Lubsku również łatwo nie było, ale 
ponowne powroty do zespołu zadecy-
dowały o szczęśliwym zakończeniu. 
Świetnie było to widać w 56 minucie, 
gdy Dawid Walczak popisał się pięk-
nym podaniem z głębi pola do Macieja 

Trziszki, który wyrównał, dając sygnał 
do ataku. A w doliczonym czasie gry 
przy stanie 3:2 lubski superstrzelec 
zapewnił swojej ekipie zwycięstwo 
strzałem z przewrotki.
Ostatecznie Budowlani zakończyli run-
dę jesienną na 15 miejscu, gromadząc 
15 punktów po pięciu zwycięstwach. 
Do 12, Arki Nowa Sól strata wynosi 
zaledwie dwa oczka. Runda wiosenna 
będzie bardzo ciekawa.
Zimą Budowlani muszą skupić się 
głównie na utrzymaniu obecnego skła-
du, który pokazał, że jest w stanie wal-
czyć z każdym. A Robert Ściłba musi 
znaleźć sposób na pobudzenie swoich 
podopiecznych na wyjazdach. Z pewno-
ścią czeka nas bardzo ciekawa wiosna. 
Przy obecnym składzie i wracającym 
po kontuzji Bartoszu Radko, może być 
bardzo ciekawie. Kolejne wzmocnienia 
mogłyby fantastycznie uzupełnić skład.

Mk

W drużynie Budowlanych grają starzy wyjadacze, a do skuteczności w ataku powrócił Maciek Trziszka

Dobra końcówka Budowlanych

W hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, w sobotę 
19 listopada odbyły się rozgrywki Lubuskiego Nurtu Basketu Amatorskiego.  W 
zawodach wzięło udział 10 zespołów. Pierwszy mecz ZSM ZASTAL – UROLOG 

zakończył się wynikiem 68-62. Kolejne rezultaty: CEMBE ENERGY BROKER 
POLAND  - OVB ZIELONA GÓRA (56-72), TOSCANA – SIGMAPIT-GIGAPRINT.

PL (108-60), EXPETO – ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE (49-71). Ostatni 
mecz rozgrywali gospodarze. Podopieczni Marka Gutowskiego KORONA 

LUBSKO pokonali zdecydowanie zespół BOHAR PELETY (84-65). Początkowo 
gra obu drużyn stała na wyrównanym poziomie, ale od trzeciej kwarty nasi 

przejęli inicjatywę i tym samym zdobywali coraz większą przewagę.

Walczyli pod koszem

nasze kadetki rozegrały 23 
października mecz w sali 
przy ul. Tkackiej w Lubsku.

Siatkarki USA BEACH Volley Lubsko 
tylko w pierwszym secie oddały pole 
zawodniczkom z zespołu ARES Nowa 
Sól i przegrały (20:25). W kolejnych 3 
setach nasze dziewczyny pokazały kto 
tu rządzi, wygrywając kolejno (25:18, 
25:14,25:19. Wcześniej, bo w sobotę 
(22.10) nasze kadetki rozgromiły prze-
ciwniczki w Zielonej Górze 3-0, a w roz-
grywkach III ligi zespół z Lubska uległ 
nieznacznie drużynie z Nowej Soli 2-3.
Kolejny mecz kadetki USA Beach Volley 

Lubsko rozegrały 5 listopada. Przeciw-
niczki z Kożuchowa nie były w stanie 
dotrzymać kroku naszym siatkarkom, 
które zdecydowanie wygrały w trzech 
setach (25:15, 25:12, 25:3). Po południu 
rozegrano kolejkę III ligi seniorek (w tym 
sezonie po raz pierwszy w Lubsku). Go-
ściem był Klub Uczelniany AZS Zielona 
Góra, w którym jest kilka doświadczo-
nych zawodniczek, grających również 
w II lidze. Nie przeszkodziło to jednak 
naszym w osiągnięciu bezapelacyjnego 
zwycięstwa. Dziewczyny grały bez 
żadnych obciążeń i tremy, wygrywając 
w konsekwencji 3:0. Pierwszy set za-
kończył się rezultatem 25:18. W drugim 

secie przy stanie 13:13 „Amerykanki” 
przejęły całkowicie inicjatywę i straciły 
już tylko cztery punkty (25:17). Ostatni 
set wzbudził wiele emocji wśród licznie 
zebranej publiczności, ale niespodzianki 
nie było (25:18).
- Wszystkie dziewczyny rozegrały 
bardzo dobre spotkanie. Szczególnie 
wyróżniała się Paulina Gira, która 
dominowała zarówno w ataku, jak i w 
zagrywce – powiedział po spotkaniu 
trener Jarosław Rygier. 
Zawodniczki podziękowały kibicom za 
mocny doping.

M. sienkiewicz

Kadetki i seniorki do przodu

Siatkarki USA Beach Volley 
bardzo dobrze rozpoczęły 

kolejny sezon
W Lubskim Domu Kultury 
odbyły się 16 listopada 
Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży w Szachach 
szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

W zawodach – przeprowadzonych 
przez Lubski Klub Szachowy CAISSA 
- wzięło udział 80 zawodników. Pre-
zes klubu Waldemar Szylko i sędzia 
główny Mariusz Kucharski otworzyli 
turniej i życzyli wszystkim sukcesów. 
Po rozegraniu 5 rund ogłoszono wyni-
ki i wręczono nagrody, puchary oraz 
medale ufundowane przez Starostę 
Żarskiego Janusza Dudojcia. Katego-
ria – szkoły podstawowe: I m – Szkoła 
Podstawowa nr w Lubsku, II Zespół 
Szkół w Mirostowicach Dolnych, III 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach, IV 
Katolicka Szkoła Podstawowa Żary, V 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku. 
Kategoria – gimnazja: I Katolickie 
Gimnazjum w Żarach, II Społeczne 
Gimnazjum w Żarach, III Gimnazjum 
Jasień, IV Niepubliczne Gimnazjum w 
Lubsku, V Gimnazjum nr 1 w Lubsku. 
Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne: 
I Zespół Szkół Ekonomicznych w Ża-
rach, II Społeczne Liceum w Żarach, 
III Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w Lubsku, IV Ze-
spół Szkół Technicznych w Lubsku, 
V Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące w Żarach. Warto zaznaczyć, że 
podopieczni Mireli Wojciechowskie 
z SP nr 2 zdobyli 10 punktów, czyli 
komplet – brawo!

M. sienkiewicz

Fot. Uczniowie z SP nr 2 w Lubsku byli bezkonkurencyjni

Igrzyska Szachowe 
w Lubsku
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NZOZ VITAMED
Przychodnia lekarza rodzinnego, ul. hubalczyków 8, lubSko

czynna: pon. - pt. 8-18 • REJESTRACJA TELEFONICZNA: 68 457 17 77
Pacjenci nówieni na godzinę, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

lekarze roDzinni umowa z nFz
Przyjmują lekarze:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
lek. Ireneusz Dębski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej
UWAGA! od 1 czerwca br. czynna jest PORADNIA KARDIOLOGICZNA
- Ireneusz Dębski (wizyty prywatne)
UWAGA! Posiadamy szczepionki przeciw grypie - zapraszamy na szczepienia.


