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Publikujemy 
podsumowanie dwóch lat 
kadencji Burmistrza Lubska 
Lecha Jurkowskiego.

Drodzy Mieszkańcy miasta 
i gminy Lubsko

Dzisiaj mijają dwa lata od dnia złożenia 
przeze mnie ślubowania na stanowisku 
Burmistrza Lubska. Z tej okazji pragnę 
serdecznie podziękować radnym Rady 
Miejskiej w Lubsku, pracownikom 
Urzędu Miejskiego, kierownikom i pra-
cownikom gminnych spółek, jednostek 
organizacyjnych oraz instytucji kultury 
za zaangażowanie i pomoc w realizacji 
zadań gminy, które wspólnie wykonali-
śmy w ciągu tego okresu.
Szczególnie gorąco dziękuję wszystkim 
mieszkańcom naszego miasta i gminy za 
liczne i szczere słowa wsparcia i życzli-
wości, które od Państwa stale otrzymuję. 
Przyznaję, że to dzięki Państwu mam nie-
ustającą, stałą motywację do intensywnej 
pracy dla naszego wspólnego dobra. 
Na półmetku mogę śmiało stwierdzić, 
że zrealizowaliśmy szereg inwestycji o 
łącznej wartości 24 208 726 zł uzyskując 
dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 
10 617 070 zł. Do głównych inwestycji 
ostatnich dwóch lat należą:
• dokończenie rozbudowy i modernizacji 
kanalizacji na terenie miasta i gminy 
Lubsko,
• termomodernizacja przedszkoli nr 1 i 2,

• system informacji przestrzennej,
• wymiana oświetlenia ulicznego,
• droga Mokra –Małowice,
• most przy ulicy Strażackiej,
• droga Mierków – Gareja.
Ponadto mamy już podpisane umowy 
o dofinansowanie na przebudowę drogi 
gminnej w Białkowie i zakup samochodu 
bojowego dla OSP Stara Woda, staramy 
się również o dofinansowanie zakupu 
podobnego sprzętu do OSP w Górzy-
nie. Rozpoczęliśmy opracowywanie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023; 
przygotowujemy się do uzyskania dofi-

nansowania na przebudowę Przedszkola 
nr 3 i termomodernizacji Przedszkola nr 
5; przygotowaliśmy projekt moderniza-
cji basenu miejskiego oraz złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie przebudowy 
ulicy Przemysłowej do INTERREG-u.
Poprawiliśmy również stan bezpie-
czeństwa na naszych drogach poprzez: 
wymianę oświetlenia na ledowe, wpro-
wadzenie nowej kolorystyki przejść dla 
pieszych oraz monitoringu w newral-
gicznych punktach miasta. Wykonaliśmy 
jeszcze wiele innych zadań w różnych 
obszarach działalności samorządu. 
Szczegółowe sprawozdanie z mojej dzia-

łalności przedstawię Państwu podczas 
styczniowego spotkania z mieszkańcami, 
na które serdecznie zapraszam oraz na 
łamach Magazynu Lubskiego.
To wszystko udało nam się wykonać po-
mimo tego, że 2015 rok rozpoczynaliśmy 
z zagrożeniami wielomilionowych kar 
i zwrotów dotacji unijnych w związku 
z brakiem zrealizowanej inwestycji 
na strefie przemysłowej w Górzynie 
oraz konieczności spłaty zaciągniętych 
kredytów i odsetek w wysokości ponad 
9 mln zł w 2015 roku i 10,4 mln zł w 
bieżącym roku. Są one efektem ponad 
60 mln zadłużenia Gminy Lubsko. Za-
kończyliśmy projekt modernizacji i roz-

budowy kanalizacji unikając grożących 
nam podwójnych płatności, jak również 
przewyższyliśmy wymagany efekt eko-
logiczny podłączając do sieci 5778 osób. 
Obecnie także możemy powiedzieć, że 
jedna kara w wysokości ponad 1 mln 
zł została umorzona i czynimy starania, 
aby taki los spotkał także drugą karę. 
Systematycznie i terminowo spłacamy 
należne zobowiązania.
Dwa lata za mną. Kolejne dwa to ciężka 
praca, dla Państwa. Będę w swoich 
działaniach koncentrował się na realizacji 
kolejnych zadań, do których zobowiąza-
łem się dwa lata temu. 

Burmistrz LuBska
podsumowuje dwa Lata

Na półmetku chciałbym Państwu, jeszcze raz, serdecznie podziękować za 
życzliwość, konstruktywne uwagi i zapewniam, że dobro Gminy Lubsko i jej 

mieszkańców, jest dla mnie najwyższym priorytetem - Lech Jurkowski

W dniu 6 grudnia 
w siedzibie 
Polskiej Agencji 
Informacji i 
Inwestycji 
Zagranicznych 
odbyło się 
doroczne 
spotkanie 
Partnerów 
Regionalnych 
Agencji 
połączone z 
wręczeniem 
certyfikatów dla 
Centrum Obsługi 
Interesantów oraz 
nagród za najlepsze strony 
internetowe.

 Przybyłych gości przywitał Pan Tomasz 
Pisuła – prezes Agencji. Obecny na 
konferencji wiceminister spraw zagra-
nicznych Jan Dziedziczak podkreślał 
rolę, jaką samorządy odgrywają w 
kształtowaniu wizerunku Polski na arenie 
międzynarodowej. - Inwestor w regionie 
to sytuacja win-win. Wygrywają miesz-
kańcy, samorząd i wizerunek gminy 
- powiedział wiceminister Dziedziczak.
 Konferencja była jednocześnie uroczy-
stym zakończeniem procesu certyfikacji 
Regionalnych Centrów Obsługi Inwesto-
ra. PAIiIZ co trzy lata weryfikuje RCOI 
pod względem poziomu przygotowania 

pracowników do pozyskiwania oraz 
obsługi inwestorów zagranicznych. W 
tym roku certyfikację przeszło 13 regio-
nalnych COI, w tym lubuskie.
 Następnym punktem konferencji było 
podsumowanie ogólnopolskiego kon-
kursu na najlepszą samorządową stronę 
internetową promującą lokalne tereny 
inwestycyjne oraz przedsiębiorczość. 
Do organizowanego przez PAIiIZ kon-
kursu zgłosiło się 40 gmin. Kandydatów 
badano pod kątem stopnia zgodności 
strony ze standardami i oczekiwania-
mi organizatora, co umożliwia lepszą 
współpracę z Agencją oraz promocję 
terenów inwestycyjnych przez nią na 
całym świecie. Za wynik pozytywny 
przeprowadzonego audytu, oznaczający 
wdrożenie projektu zgodnie ze wzorcem, 
uznaje się uzyskanie oceny powyżej 

85% zgodności. Nasza strona „Invest in 
Lubsko” została wyróżniona jako jedna 
z czterech najlepszych stron w kraju. 
Wymiernym efektem tego wyróżnienia 
będzie bezpośrednia promocja Lubska i 
naszych terenów inwestycyjnych przez 
Agencję w przyszłym roku. Oprócz 
Lubska wyróżnienia otrzymały: Rawicz, 
Racibórz i Brześć Kujawski.
Kolejnym punktem konferencji było 
podsumowanie współpracy Agencji ze 
specjalnymi strefami ekonomicznymi. 

W bieżącym roku specjalne strefy ekono-
miczne przedstawiły swoje oferty dla 89 
nowych projektów inwestycyjnych reali-
zowanych przez PAIiIZ. Zaowocowało 
to pozytywną decyzją i pozyskaniem 
inwestorów w 17 przypadkach. Najwięk-
szym sukcesem mogą się cieszyć strefy: 
Katowicka (6 projektów), Wałbrzyska, 
Łódzka, Legnicka i Krakowska (każda 
po 2 projekty). Niestety, Kostrzyńsko 
– Słubicka SSE chociaż w tym roku 
przedstawiła 24 lokalizacje dla 20 ofert 

kierowanych przez PAIiIZ, to nie pozy-
skała żadnego inwestora.
Podsumowując swoje wystąpienie 
przedstawiciel Agencji poinformował, że 
specjalne strefy ekonomiczne złożyły w 
bieżącym roku 435 ofert lokalizacyjnych, 
17 spośród nich zakończono pozytywny-
mi decyzjami, które przyniosą ok. 1091,0 
mln. euro nakładów inwestycyjnych i 
pozwolą na stworzenie 4218 nowych 
miejsc pracy.

H. Dybka

Wyróżnienie za najlepszą stronę internetową

Oprócz Lubska wyróżnienia otrzymały: Rawicz, Racibórz i Brześć Kujawski

Lech Jurkowski z nagrodą za stronę „Invest in 
Lubsko” wraz z przedstawicielem PAIZ

W środę 14 grudnia, na 
wspólnym posiedzeniu 
komisji rady miejskiej. 
odbyła się pierwsza 
dyskusja nad projektem 
budżetu gminy Lubsko na 
2017 rok.

Projekt budżetu przedstawiła Skarbnik 
Gminy Danuta Szewczyk. Główne 
założenia są tożsame z publikowanymi 
w listopadowym numerze ML, ale dla 
przypomnienia publikujemy je raz jesz-
cze najistotniejsze fragmenty

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 znacznie 
wzrastają wydatki majątkowe. Wynika to 
głównie z zadań inwestycyjnych, których 
finansowanie planowane jest z udziałem 
środków unijnych. Najbardziej zna-
czące zadania inwestycyjne ujęte w 
budżecie 2017 roku to: przebudowa 
ciągu ulicy Przemysłowej i Sybira-
ków w Lubsku – koszt inwestycji 
3.061.723 zł, w tym dofinansowanie z 
UE – 2.594.266 zł; Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Białków – 
625.733 zł , dofinansowanie PROW 
– 398.153 zł; Zakup samochodów 
ratowniczo – gaśniczych dla OSP 
Górzyn – 1.594.700 zł, dofinanso-
wanie- 1.256.000 zł, dla OSP Stara 
Woda – 964.567 zł, dofinansowanie 
– 825.632 zł; Renowacja parku miej-
skiego – wartość zadania 2.000.000 zł, 
planowane do pozyskania dofinan-
sowanie – 1.700.000 zł; Przebudowa 
Przedszkola Nr 3 – całkowity koszt 
zadania to 6.200.000 zł, z tego plano-
wane do poniesienia wydatki w roku 
2017 – 2.000.000 zł, dofinansowanie 
unijne –1.775.114 zł; Budowa remizy 
dla OSP Górzyn – 950.000 zł. Ponad-
to planuje się wydatki na remonty i 
przebudowę chodników i ulic, konty-
nuację oświetlania miejsc publicznych, 
konserwację i remont oświetlenia oraz 
modernizację oświetlenia drogowego 
na terenie Lubska. (po latach oczeki-
wania w 2017 Biblioteka Publiczna w 
Lubsku doczeka się nowego ogrzewa-
nia – przyt. red)

Kredyty i zadłużenie
Możliwości inwestycyjne Gminy Lub-
sko są bardzo ograniczone w związku 
z wysokim zadłużeniem z tytułu zacią-

gniętych wcześniej kredytów 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 kanali-
zacji na terenie miasta i gminy Lubsko. 
Spłaty kredytów i pożyczek wynikające 
z podpisanych umów wyniosą w roku 
2017 – 5.852.709 zł; w roku 2016 jest to 
kwota 8.226.801 zł. Budżet Gminy Lub-
sko na rok 2017 zamyka się deficytem, 
który wynosi 2.489.984 zł. Na pokrycie 
deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek planuje się zacią-
gnięcie kredytu w kwocie 8.342.693 zł.
W projekcie budżetu znalazło się też 
623 tys. zł na zakup działki po PKS z 
przeznaczeniem na parking.

Autopoprawka
Od czasu złożenia budżetu, Burmistrz, 
wprowadził do niego kilka zmian.
Wydatki zwiększono o 390 tys. zł , w 
tym na termomodernizację Przedszkola 
nr 5 15 tys. zł, 36 tys. zł to dotacja do 
klubu dziecięcego, 329 tys. zł to środki 
na zapewnienie prawidłowej gospodarki 
wodno – ściekowej.
W związku z tymi zmianami deficyt 
budżetu wzrósł do 2, 8 mln. zł, a spłaty 
rat kredytów i pożyczek wyniosą 5,4 
mln. zł.  Deficyt w wydatkach zostanie 
pokryty nowymi kredytami i pożyczka-
mi. Rezerwa burmistrza na zarządzanie 
kryzysowe to 231 tys. zł, a w przypadku 
potrzeby zaciągnięcia nowych kredytów 
i pożyczek burmistrz samodzielnie może 
zaciągnąć zobowiązania do 5 mln. zł.

Dyskusja
Sporo pytań dotyczyło dochodów gminy 
ze sprzedaży nieruchomości w tym dzia-
łek na strefie w Górzynie.
– Działki niedaleko Wrocławia kosztują 
25 zł/m², a u nas 28. Nie za dużo? – pytał 
radny Stefan Żyburt.
Na to pytanie radnemu odpowiedziało 
kilka osób.
– Jest operat rzeczoznawcy i na tej pod-
stawie przyjmujemy ceny – wskazała 
skarbnik gminy.
– W cenie 25 zł za metr, 6 lat temu sprze-
daliśmy na tej strefie 6 ha ziemi. Wiado-
mo, że zawsze są negocjacje – wyjaśnił 
Sekretarz Gminy Henryk Dybka.
– Jeżeli znajdzie się inwestor, to cena na 
pewno spadnie i to sporo – wskazał radny 
Irenusz Kurzawa.
Radny Tomasz Apanowicz pytał, skąd 
się wzięło w dochodach 3,6 mln. zł ze 

sprzedaży, co dokładnie w to wchodzi. 
Z odpowiedzi skarbnika gminy, że są to 
działki pod budownictwo jednorodzinne 
przy ulicach Witosa, Gdańska, Krakow-
skie Przedmieście, Moniuszki, a 2,4 mln 
zł to prognoza przychodów ze sprzedaży 
działek na strefie pod Górzynem.
Radni pytali także o sprawę rozbudowy 
zalewu Nowiniec.
– Czekamy na pozwolenie na budowę, 
a procedura się przedłuża ponieważ 
okazało się, że istniejący już zalew został 
wykonany z naruszeniem przepisów i 
teraz trzeba najpierw zaszłość „wypro-
stować”, a następnie budować drugą 
część. Wynika to z tego, że inwestycja 
jest finansowana z tzw. spec ustawy, z 
czego wynik, że gmina Lubsko poniesie 
znikome wydatki na tę inwestycję – wy-
jaśnił Burmistrz Lech Jurkowski.
Wypowiedź włodarza uzupełnił Naczel-
nik Wydziału Inwestycji.
– Sprawa nie dotyczy tylko zalewu, ale 
terenu 90 ha, który stanowi suchy zbior-
nik. Decyzja urzędników z Gorzowa 
jest taka, że chcą z naszym udziałem 
uporządkować cały ten teren. Obecnie je-
steśmy na finalnym etapie zmian planów 
i map – wskazał Kamil Zakrzewski.
Kolejne pytania dotyczyły funkcjonowa-
nia Zakładu Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym, a dokładnie tego, że w 
2017 roku zakład ten znowu przyniesie 
straty.
– Było spotkanie z Biurem Informacji 
Gospodarczej. Jest możliwość skorzysta-
nia z usług firmy windykacyjnej, która za 
swoje usługi pobiera 11% od ściągniętej 
kwoty.  Takie rozwiązanie działa w 
PGKiM – poinformował burmistrz. 
W samym ZGKiM też podejmujemy 
działania zmierzające do aktywizacji 

pracowników – dodał włodarz gminy.
L. Jurkowski wyjaśnił także, że na gminę 
nałożona jest dalej kara 847 tys. zł za brak 
odpowiednich badań wody, przez LWiK 
i że gmina się od tej kary odwołuje, ale 
pieniądze w budżecie muszą być zabez-
pieczone.

Prawo czy polityka?
Burmistrz odniósł się również do dys-
kusji dotyczącej wygaszenia mandatu 
radnego Stefana Żyburta.
– Po tym jak powstało Centrum Usług 
Wspólnych wiemy co się dzieje i niestety 
pojawiły się 3 lub 4 faktury wystawione 
przez radnego i prawo nakazuje mi 
działać – wskazał L. Jurkowski. Nie 
wysłałem jednak pisma o wygaszenie 
mandatu, choć i tak mogłem, tylko o 
opinię, a teraz Wojewoda oddał sprawę 
w ręce radnych i mnie proszę do tego nie 
mieszać – dodał.
Inną ocenę działań burmistrza miał radny 
Tomasz Apanowicz.
– Sprawa najpierw powinna trafić do 
radnych, a nie do wojewody – wskazał. 
To jest zagrywka polityczna i zemsta na 
Panu Stefanie – dodał.
Słów radnego Lech Jurkowski nie pozo-
stawił bez odpowiedzi.
– Do Pana dalej nic nie dociera – krótko 
skwitował sprawę włodarz gminy.
Dyskusja pewnie trwała by dalej, ale 
burmistrz spieszył się na spotkanie, a 
informacji radnym udzielał sekretarz 
gminy.
Pytania dotyczyły 510 tys. zł na budowę 
nowego zaplecza na basenie kąpielowym 
(budynek przy wejściu) oraz 50 tys. zł na 
projekt niecki.
– Sprawdziliśmy różne możliwości 
dofinansowania, ale okazało się, że jest 

to możliwe tylko przy basenach działają-
cych cały rok – poinformował H. Dybka.

Skrzyżowanie zamiast basenu?
Wniosek o wykreślenie z budżetu kwoty 
560 tys. zł na wydatki związane z base-
nem zaproponował radny T. Apanowicz.
– Uważam, że zalew Karaś i jego okolica 
i tak zostały w ostatnich latach mocno 
dofinansowane. Są pilniejsze sprawy 
niż basen i proponuję, żeby te pieniądze 
przeznaczyć na usprawnienie ruchu na 
skrzyżowaniu ulic Reja, Przemysłowej i 
XX-lecia – zaproponował radny.
Projekt polega na wprowadzeniu zakazy 
skrętu w lewo z ul. Reja, wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego na ul. Prze-
mysłowej na odcinku za bankiem PKO 
i wykonanie małego ronda na obszarze 
pomiędzy postojem taxi a dawnym CP-
N-em, a także wykonanie wjazdu i par-
kingu na teren za sklepem „Pod filarami”.
Na zagrożenia związane z taką propozy-
cją wskazał Naczelnik K. Zakrzewski.
– Ingerujemy w projekt dużego remontu 
i to w dodatku na nie naszym gruncie – 
oświadczył radnym.
Swoją ocenę pomysłu radnego Apano-
wicza przedstawił też radny Ireneusz 
Kurzawa.
– Można nie lubić OSiR i Dudojcia (w 
kontekście planowanej przez powiat 
ścieżki dookoła zalewu Karaś – przyt. 
red.), ale zabieranie pieniędzy jest złym 
pomysłem – wskazał szef „Niezależ-
nych”.
Dalej w ocenach poszedł sekretarz 
gminy.
– Nie dokończymy „Karasia” i nie zrobi-
my nic na skrzyżowaniu, to co w końcu 
dla tego społeczeństwa zrobimy? To jest 
torpedowanie budżetu – ocenił H. Dybka.
Mimo takich argumentów wniosek 
komisji budżetu o opisane zmiany 
stosunkiem głosów 3 za (radni Tomasz 
Apanowicz, Stefan Żyburt i Radosław 
Bondarenko) i 2 przeciw (radni Ireneusz 
Kurzawa i Sylwia Werstler) został prze-
głosowany i trafi do burmistrza, który 
może go wprowadzić do budżetu. Jeżeli 
tego nie zrobi radni mogą, większością 
głosów, przegłosować zaproponowaną 
zmianę.
Po dyskusji wszystkie komisje opinio-
wały całość projektu budżetu. Komisja 
Budżetu 2 za i 3 wstrzymujące, Komisja 
Rolnictwa 6 za i 3 wstrzymujące, Komi-
sja Oświaty 4 wstrzymujące, i Komisja 
Bezpieczeństwa 2 za i 3 wstrzymujące.
Kolejna dyskusja i głosowanie nad 
projektem budżetu, na sesji 28 grudnia.

TR

pierwsze podejście do Budżetu 2017

Projekt budżetu Lubska na 2017 rok przedstawiała radnym Skarbnik 
Danuta Szewczyk

W piątek 16 grudnia w Gimnazjum nr 1 
Lubsku, uczniowie, otrzymali komiksy 
edukacyjne „Mocarz”, przybliżające 
młodzieży tragiczne konsekwencje 
stosowania środków psychoaktywnych. 
Komiksy przekazał na ręce Dyrektor 
Małgorzaty Cierebiej – Graczyk i Bartło-
miej Sówka -Przewodniczący Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Następnie Anna Dłubała i 
Alicja Herod z Ośrodka Terapii Intramed, 
przeprowadziły z uczniami pogadankę, 
na temat szkodliwości stosowania dopa-
laczy i wręczyły im komiksy.
Akcja walki z dopalaczami pod nazwą 
STOP DOPALACZOM została wdro-
żona w szkołach naszego regionu przez 

Gazetę Lubuską. Do akcji przystąpiła 
również nasza Gmina, która przekazała 
do szkół 600 egzemplarzy komiksu 
„Mocarz”.
Dopalacze, które skalą obejmuje cały 
kraj, w naszym regionie są bardzo dużym 
problemem. Statystyki są zatrważające. 
Warto zaznaczyć, że problem nie do-
tyczy tylko młodzieży, ale i dorosłych. 
Najmłodsza osoba w województwie 
lubuskim, która zatruła się dopalaczami, 
miała 12 lat, najstarsza - 42 lata. Przez 
cały 2014 rok odnotowano w naszym 
województwie 45 przypadków zatruć do-
palaczami. W 2015 roku było ich już 426. 

I.G.
Uczestnicy spotkania ph. „Stop Dopalaczom”

STOP DOPALACZOM
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Lubscy policjanci weszli 29 listopada 
do mieszkania 28-letniego mężczyzny, 
gdzie znaleźli środki odurzające. Za-
bezpieczone narkotyki poddane zostaną 
dalszym badaniom. Czynności śledczych 
i zebrany materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie mężczyźnie zarzutów nie 
tylko posiadania, ale także rozprowadza-
nia narkotyków. Mieszkaniec Lubska jest 
podejrzany o handel narkotykami, których 
czarnorynkowa wartość wynosi około 23 
tys. złotych. Za tego typu przestępstwa 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Pro-
kuratura Rejonowa w Żarach zastosowała 
wobec 28-latka środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru.

***
W Komisariacie Policji w Lubsku odbyło 
się 29 listopada spotkanie z duchowny-
mi. Podczas szkolenia lubscy policjanci 
poruszyli tematy dotyczące sposobu 
postępowania z osobami znajdującymi 
się pod wpływem alkoholu oraz po-
siadającymi zaburzenia psychiczne, 
zakłócającymi uroczystości kościelne. 
Omówiono także sposób postępowania 
w przypadku podejrzenia zagrożeń o 
charakterze terrorystycznym. Po krótkiej 
prezentacji księża wskazali miejsca, w 
których bezpieczeństwo jest zagrożone. 
To między innymi spożywanie alkoholu 
w centrum miasta, w rejonie kościoła. 
Przypominamy, że na wnioski obywateli 
cały czas jest aktualizowana Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

***
W sierpniu i październiku nieznany spraw-
ca dokonał w Brodach kradzieży torebek. 
Osobami pokrzywdzonymi były starsze 
osoby, obywatelki Niemiec. Kobiety przy-
jeżdżały do Brodów, a podczas spacerów 
sprawca podbiegał i wyrywał im torebkę. 
Dzięki podjętym działaniom policjanci 
ustalili i zatrzymali 24 listopada podejrza-
nego o kradzieże mężczyznę. Okazał się 
nim 18-letni mieszkaniec pow. żarskiego. 
Funkcjonariusze odzyskali dwie torebki 
wraz z dokumentami. Zgromadzony 
przez policjantów z Posterunku Policji 
w Brodach materiał dowodowy pozwolił 
przedstawić 18-latkowi cztery zarzuty z 
art. 275 i 276 kodeksu karnego. Proku-
ratura Rejonowa w Żarach zastosowała 
wobec mężczyzny dozór.

***
Kampania pn. „16 Dni Przeciw Przemocy 
wobec Kobiet” trwała od 25 listopada do 
10 grudnia. Jej celem było wyeliminowa-
nie wszelkich form przemocy ze względu 
na płeć, poprzez budowanie świadomości, 
że przemoc ta stanowi pogwałcenie praw 
człowieka. Chodziło również o wzmoc-
nienie lokalnych struktur przeciwdziała-
jących przemocy wobec kobiet, a także 
wzmacnianie solidarności kobiet na całym 

świecie. W kampanię włączyła się także 
lubuska Policja, która podjęła w tym cza-
sie działania profilaktyczno – edukacyjne. 
Nasi dzielnicowi pełnili dyżury w lubskim 
komisariacie. 

***
Dyżurny KP w Lubsku otrzymał 5 grud-
nia informację o awanturze domowej w 
jednej z miejscowości na terenie gminy 
Jasień. Po przybyciu na miejsce okazało 
się, że nietrzeźwy młody mężczyzna pobił 
dotkliwie bez powodu jednego z domow-
ników. Policjanci zatrzymali sprawcę 
tego czynu i przewieźli do aresztu. Na 
podstawie zebranych informacji ustalono, 
że sprawca znęcał się nad najbliższymi 
fizycznie i psychicznie od prawie 2 lat. 
Wobec tego został mu przedstawiony 
zarzut z art. 207 kk dot. przemocy w ro-
dzinie za co może grozić kara pozbawienia 
wolności do lat 5. Ponadto na wiosek 
policji Sąd Rejonowy w Żarach zasto-
sował wobec podejrzanego 3miesięczny 
środek zapobiegawczy w postaci aresztu. 
W przypadku, jeżeli okaże się, że sprawca 
działał w warunkach recydywy, możliwe 
jest podniesienie wysokości kary do lat 8. 

***
Trwa akcja „Zima 2016-2017”. Dzięki in-
formacjom otrzymanym od mieszkańców 
Lubska policjanci udzielili pomocy 3 oso-
bom, które podczas mrozów znajdowały 
się w miejscach i okolicznościach, które 
mogły zagrażać ich zdrowiu czy nawet 
życiu. Osoby te zostały dowiezione do 
miejsc zamieszkania. Lubscy policjanci 
dziękują za obywatelską postawę i po-
nownie proszą, aby zgłaszać tego rodzaju 
przypadki dzwoniąc pod nr 997 lub 112.

***
Policjanci pionu kryminalnego KP w 
Lubsku w listopadzie dokonali zatrzy-
mania 35-letniego mieszkańca Lubska 
podejrzewanego o dokonanie 2 włamań 
do salonów gier. Sprawca włamywał się 
do salonów, uszkadzał automaty i zabierał 
pieniądze, w sumie ukradł około 2000 zł. 
Dobrze znany lubskiej policji mężczy-
zna, już wcześniej karany za kradzieże 
z włamaniem, odpowie przed sądem. 
Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 10. 

***
Funkcjonariusze Zespołu Operacyjno
-Rozpoznawczego dokonali 8 grudnia 
przeszukania w jednym z domków 
jednorodzinnych w Lubsku, ujawniając 
środek odurzający w postaci heroiny w 
ilości 1,7 gr. „Właściciel” narkotyków 
został zatrzymany. Postawiono mu zarzut 
posiadania środków odurzających za co 
może grozić mu kara więzienia do lat 3. 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o 
przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie 
nawet niewielkiej ilości narkotyków jest 

zabronione. 
***

W listopadzie na terenie działania KP w 
Lubsku doszło do 19 kolizji drogowych. 
Główne przyczyny to: nieprawidłowe 
wykonywanie manewrów, niezachowa-
nie bezpiecznej odległości od poprze-
dzającego pojazdu, zderzenia z leśną 
zwierzyną. W tym okresie doszło również 
do 2 wypadków. Do pierwszego z nich 
doszło 19 listopada około godz. 17.20. 
Kierujący samochodem marki AUDI 
A3, 19-letni mieszkaniec Lubska, wyko-
nując manewr skrętu z ul. Krakowskie 
Przedmieście w ul. E.Plater nie ustąpił 
pierwszeństwa i potrącił 74letniego męż-
czyznę, znajdującego się na przejściu dla 
pieszych Pokrzywdzony z obrażeniami 
nogi został przewieziony na oddział or-
topedyczny szpitala w Żarach. Młodemu 
kierowcy odebrano prawo jazdy. Obecnie 
prowadzone są czynności wyjaśniające 
okoliczności zdarzenia. Za ten czyn z art. 
177 kk grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 5, wysokie grzywny a nawet dłu-
goletni zakaz prowadzenia pojazdów. Do 
drugiego wypadku doszło 28 listopada, 
około godz. 6.00 w Jasieniu. 19-letni 
mieszkaniec gminy Lubsko, kierujący 
VW Passatem i poruszający się ul. I Armii, 
podczas wykonywania manewru skrętu w 
ul. Sienkiewicza nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu kierującą pojazdem OPEL 
Corsa, w wyniku czego doprowadził do 
zderzenia. Właścicielka OPLA doznała 
obrażeń ciała naruszających prawidłowe 
funkcjonowanie powyżej dni 7. Oboje kie-
rujący byli trzeźwi. Obecnie prowadzone 
jest postępowanie wyjaśniające. 
W listopadzie zatrzymano 4 nietrzeźwych 
kierujących pojazdami. Rekordzistka, któ-
ra kierując Oplem doprowadziła do kolizji 
drogowej z innym pojazdem, próbowała 
uciec z miejsca wypadku obwodnicą Ja-
sienia. Dzięki szybkiej reakcji policjantów 
została zatrzymana. W wydychanym po-
wietrzu odnotowano 2,4 promile alkoholu. 
Kolejny rekordzista, mieszkaniec gminy 
Jasień poruszający się pojazdem AUDI A4 
doprowadził do kolizji z zaparkowanym 
samochodem marki Hyundai i oddalił 
się z miejsca zdarzenia. Poinformowani 
policjanci ruszyli za sprawca, który został 
zatrzymany na trasie Budziechów-Jasień, 
po tym jak wpadł samochodem do rowu. 
Kierujący omówił badania alkomatem, 
ale pobrana krew wykazała 2,4 promila. 
Przy okazji policjanci ustalili, że jest on 
osobą ukrywającą się przed wymiarem 
sprawiedliwości. Obecnie odbywa karę 
w Areszcie Śledczym w Lubsku i czeka 
go kolejna rozprawa, która najprawdopo-
dobniej przedłuży jego pobyt w tutejszym 
areszcie. 

M.S.

ZGOny

Czesław Antoni Piecuch l. 82, Ma-
rian Zajączkowski l. 94, Danuta 

Chróściel l. 62, Helena Gajderowicz 
l. 75, Janina Wilk l. 68, Maria Żakieć 
l. 74, Michał Szarzyński l. 71, Julita 
Justyna Stolarek-Klempka l. 39

Listopad 2016 r.

kroNika usc KRONIKA POLICYJNA
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"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci"
Wisława Szymborska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kolegi krzysztofa kulki
Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia

składają Koleżanki i Koledzy z klasy VIIIa wraz z Wychowawczynią
Krzysiu na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (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) informu-

je, 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

Dzieci z Przedszkola nr 5 gościły w 
lubskim komisariacie, spotkanie prowadziła 

dzielnicowa sierż.szt. Anna Pawlak

Pod takim hasłem, w 
sobotę 3 grudnia, Żarskie 
Starostwo i Komenda 
Powiatowa Straży 
Pożarnej, zorganizowała 
spotkanie z mieszkańcami 
Lubska.

Otwierając spotkanie Komendant 
Powiatowy Straży Pożarnej w Żarach 
przytoczył kilka danych statystycz-
nych, które stały się inspiracją do 
prowadzenia spotkań z mieszkańcami.
– W 2015 roku mieliśmy w powiecie 
31 interwencji związanych z pożarami 
sadzy w kominie, a w 2016 roku już 
49. Podobna sytuacja jest z interwen-
cjami związanymi z czadem, w 2015 
roku było ich 8, a w 2016 roku już 
20 – podkreślał st.kpt. Robert Słowi-
kowski. Skala zagrożenia jest na tyle 
poważna, że skłoniła nas do takich 
spotkań, a dzisiejsze jest pierwszym 
z większego cyklu – dodał.
Głos zabrał także Szef Obrony Cywil-
nej Powiatu Żarskiego Starosta Żarski, 
który zaprezentował broszurę, wydaną 
przez żarskie starostwo, a poświęconą 
najważniejszym zagrożeniom pożaro-
wym oraz związanymi z katastrofami 
naturalnymi jak i terroryzmem, spo-
sobami identyfikacji zagrożeń i ich 
przeciwdziałaniu.
– Kilka dni temu, w niedalekiej Cybin-
ce mieliśmy przykład, jakie tragiczne 
skutki może wywołać pożar, w wyniku 
którego zginęło 2 letnie dziecko, stąd 

warto zapoznać się z lekturą i po-
słuchać rad strażaków – akcentował 
Janusz Dudojć.
O czadzie, czyli tlenku węgla, opo-
wiadał mł.bryg. Paweł Hryniewicz 
wskazując, że jest to gaz bezwonny, a 
jego zabójcza moc polega na tym, że 
wiąże się lepiej niż tlen z hemoglobiną 
we krwi, w wyniku czego może na-
stąpić śmierć przez uduszenie. Ważną 
cechą czadu jest to, że gromadzi się 
pod sufitem, ponieważ jest lżejszy od 

powietrza, a pierwsze oznaki zatrucia 
to bóle głowy, duszności i nudności.
– W przypadku zagrożenia należy 
dzwonić na numer 998 lub 112 i podać 
co się dzieje. Ważne żeby pierwszemu 
się nie rozłączać. Słuchawkę odkłąda 
dyspozytor po zebraniu wszystkich 
danych – poinformował P. Hrynie-
wicz.
Rzecznik prasowy żarskiej straży, 
ale jednocześnie biegły sądowy z 
zakresu pożarnictwa bryg. Grzegorz 

Lisik wskazał na to, że o ile pożary 
w pierwszych fazach można ugasić 
wiadrem wody, to po kilkunastu minu-
tach z domu może zostać strop. Swoje 
wystąpienie zilustrował filmami i 
zdjęciami obrazującymi mechanizm 
rozwoju pożaru i jego skutki.
– Często jest tak, że oszczędzamy 
na przeglądach technicznych, czysz-
czeniu kominów, a potem komin się 
rozszczelni, ogień dostaje się w strop 
i po kilku godzinach z domu zostają 

gołe ściany, a my wydajemy na ekipę 
remontową – przestrzegał. Niestety 
czasami są ofiary wśród ludzi – dodał.
Sporo czasu G. Lisiki poświęcił po-
pularnym kominkom, wskazując, że 
najważniejsze jest doprowadzenie 
z zewnątrz świeżego powietrza, tak 
żeby kominek nie zabierał tlenu z 
pomieszczenia, a równie ważne jest 
prawidłowe wykonanie czopucha i 
przewodu spalinowego, który nagrze-
wa się nawet do 900 ºC.
– Pożar od takiego przewodu nie musi 
być od razu. Znajdujące się nad nim 
np. drewno ulega stopniowemu wy-
suszaniu i o ile w pierwszych latach 
temperatura kominka nie zapali go, 
to w kolejnych, już suche często się 
zapala – wskazywał biegły.
Czujki czadu i dymu
Zasady działania czujek przybliżył 
Dowódca JRG PSP w Lubsku  wska-
zując, że są różne czujki, ale najlepsze 
są takie które wykrywają i czad i dym.
– Należy je montować na wysokości 
ok. 1,8 – 2,0 metrów od podłoża. 
Są zasilane bateriami, których wy-
czerpanie wskazuje dioda. Czujka 
sygnałem akustycznym i czerwoną 
diodą sygnalizuje stan zagrożenia. 
Taka czujka uratowała życie ludzi w 
jednym z pożarów na terenie Lubska 
– podsumował st. kpt. Norbert Kawka.
Informacje dotyczące omawianych 
tematów można znaleźć na stronie 
internetowej żarskiej straży.

TR

czad i ogień. oBudź czujNość

Siedem czujek, ufundowanych 
przez żarskie starostwo, zostało 

wylosowane przez obecnego 
na spotkaniu kominiarza i trafiło 

do uczestników spotkania

Pragnę z głębi serca podziękować wszystkim,
którzy byli ze mną w najtrudniejszych chwilach,

wspierali mnie słowami otuchy, okazali wiele serca
i duchowego wsparcia oraz wzięli liczny udział

w uroczystości pogrzebowej mojej żony

ŚP. Janiny Wilk
Szczególnie dziękuję Rodzinie, Księdzu Proboszczowi 

Władysławowi Tasior, Przyjaciołom, Koleżankom 
i Kolegom ze Związku Niewidomych oraz Sąsiadom

Składa Mąż z Dziećmi i Wnukami

Liga Obrony Kraju – Zarząd Rejono-
wy w Lubsku powołał do życia Lubską 
Ligę Strzelecką dla dorosłych. 
Zgodnie z regulaminem w zawodach 
biorą udział drużyny w składzie trzyoso-
bowym. Strzelcy, którzy są niezrzeszeni 
w organizacji LOK-u płacą startowe w 
zawodach 10 zł. Pierwsze zawody zosta-
ły rozegrane w trakcie m-ca listopada b.r. 
W zawodach wzięło udział sześć drużyn 
i osiągnięto następujące wyniki: 
Drużynowo: 
1. ,,Kaliber 4,5 mm’’ 493 pkt.; 2. Zespół 
,, UTW’’-II 469 pkt.; 3. Zespół ,,Trzy 
Orły ‘’ 465 pkt.; 4. Zespół ,,UTW’’-I ‘’ 
461pkt.; 5. Zespół ,, Belfry ’’ 450 pkt.; 6. 

Zespół ,,Auto-Części’’ 416pkt .  
Wyniki indywidualne: 
1. Maciej Szczepański 180 pkt.; 2. 
Elżbieta Zagrajczuk 168 pkt.; 3. Janusz 
Fila 165 pkt. 
Wszystkich biorących udział w zawo-
dach dziękujemy i gratulujemy osiągnię-
tych wyników i zapraszamy na następne 
zawody w trakcie miesiąca stycznia 
2017 r. Zawody prowadził i sędziował 
Aleksander Baworowski. Wszystkich 
niezdecydowanych zapraszamy do wzię-
cia udziału w naszej lidze strzeleckiej. 
Wszelkie informacje dotyczące ligi pod 
numerem telefonu 513 131 365.

Baworowski

strzelcy na start

„Wir sind eine GroBe 
Famille” - „Jesteśmy 
wielka rodzina”. niemiecko 
- polskie zespoły młodzieży 
obsługiwały seniorów 
na tradycjonalnej kolacji 
świątecznej w mieście 
przygranicznym Frankfurt 
nad Odrą. 

Uczestnikami projektu byli uczniowie 
klasy pierwszej i drugiej Technikum 
Żywienia i Usług Gastronomicznych 
z Zespołu Szkół Technicznych w Lub-

sku. Projekt trwał od dnia 27 listopada 
do 8 grudnia 2016 roku. W pierwszym 
dniu uczniowie poznali pracowników 
i program projektu, jak też zaplanowa-
ne uroczystości, animacje językową 
fachowych pojęć gastronomicznych, 
dopasowanie ubrań roboczych (kel-
nerska kamizelka i krawat). W drugim 
dniu pobytu była instrukcja pracy - 
krótkie wprowadzenie, zapoznanie się 
z innymi, ćwiczenie zasad w obsłudze 
i podawaniu, komunikacja z gościem, 
konfrontacja z sytuacją stresową, 
przyjmowanie zamówień. Omówienie 

programu uroczystości świątecznej 
(przebieg menu), wybranie osób odpo-
wiedzialnych, zwiedzanie Frankfurtu 
i Słubic. Trzeci dzień pobytu - przy-
gotowywanie hali Messe we Frank-
furcie: ustawianie stołów (zastawa 
do kawy, dekoracja). Od 30 listopada 
do 5 grudnia – młodzież serwowała 
kawę i ciasta dla seniorów. 6 grudnia 
- wycieczka do Berlina. 7 grudnia 
uroczyste wręczanie certyfikatów 
dla uczniów. 8 grudnia pożegnanie i 
wyjazd do Lubska. 

B. Nadskakuła- Maćkowiak

Uczestnikami projektu byli uczniowie: Karolina Czarnecka, Karolina Majewska, Ilona Sierachan, Maria Trzmiel, Izabela 
Karwat, Marcelina Gembara, Daria Garbaczewska, Marta Powietrzyńska,  Magdalena Dudzic, Julia Kisielewska. 

Opiekunem grupy była: Barbara Nadskakuła-Maćkowiak

Jesteśmy wielką rodziną

W dniu 25 listopada przedszkolaki z Przedszkola nr 3 w Lubsku, z grupy 
„Puchatki”, uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na 

misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim 
małym lub dużym przyjacielem – Misiem. Przybyły misie małe, średnie i bardzo 

duże, białe brązowe, zielone itd. A każdy był piękny i wyjątkowy.
Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak 

najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt z zaprezentowania swojego misia 
kolegom i możliwość wspólnej zabawy z pluszakiem.

Małgorzata Piekło

światowy
dzień misia

AktuAlności
z regionu
www.magazyn-lubski.pl
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r e K L A M A w  r e g I O n I e

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.

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

Wesołych Świąt
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy właściciel
Paweł Zieliński

Z UWAGI NA DUŻE ZAINTERESOWANIE
PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ DO KOŃCA STYCZNIA**

W budżecie powiatu żarskiego zapisano kilka ciekawych inwestycji na terenie gmin 
Lubsko, Jasień, Tuplice i Brody. 

Część zadań stanowi kontynuację tegorocznych działań, jak np. remont SOSW 
w Lubsku, którego pierwsze efekty już widać.

PLANOWANE INWESTYCJE POWIATOWE 2017 R. Wartość ogółem Planuje się
pozyskać

OŚWIATOWE:
Modernizacja budynku po byłym szpitalu w Lubsku przy ul. Pokoju 1A wraz z 
zagospodarowaniem terenu

2 900 000,00 zł 1 700 000,00 zł

Modernizacja Stacji Diagnostycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Lubsku 150 000,00 zł
Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko 1 297 145,00 zł 1 105 000,00 zł

DROGOWE:
Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych 800 000,00 zł 18 600,00 zł
Przebudowa mostu drogowego w m. Grabków przy drodze powiatowej 500 000,00 zł 250 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1105 F Strzeszowice- Jędrzychowice (zaprojektuj 
i wybuduj)

1 805 795,00 zł 1 085 397,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 F Zasieki- Janiszowice- granica powiatu 4 000 000,00 zł 3 400 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 1127 F w m. Mokra - chodnik 60 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1099F w m.Nowa Rola na odcinku 41 mb. 30 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1098F ul.Kopernika w Tuplicach na odcinku 6 mb 30 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1098F ul.Daszyńskiego w Tuplicach na odcinku 
6 mb

30 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1098F ul.Cmentarna w Tuplicach na odcinku 
6 mb

30 000,00 zł

Przebudowa drogi 1171F w m. Guzów- Zabłocie 1 000 000,00 zł 200 000,00 zł
Przebudowa ciągów pieszo rowerowych oraz dróg w Lubsku- Przygoda z Nysą IV 1 250 151,00 zł 1 062 628,00 zł

TR

O wygaszeniu mandatu 
radnego Stefana Żyburta, 
w poniedziałek 12 grudnia, 
dyskutowali lubscy radni.

Sprawa o tyle jest nietypowa, że radny 
Stefan Żyburt jest Przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej, komisji która powinna 
opiniować i przedstawiać pozostałym 
radnym m.in. takie przypadki.
Dlatego przed posiedzeniem komisji 
rewizyjnej odbyło się krótkie posie-
dzenie rady miejskiej, na której radni 
przegłosowali zlecenie komisji rewizyj-
nej  zbadanie sprawy i przegłosowali, 
że Stefan Żyburt zostanie wyłączony, z 
prac własnej komisji, podczas obrad w 
jego sprawie.
Na 15 radnych, 14 było za, a przeciwny 
był tylko radny Zbigniew Czarny.
– Głosowałem przeciw ponieważ uwa-
żam, że radny nie miał świadomości, 
że popełnia błąd – wyjaśnił Zb. Czarny.
O co chodzi
Sprawa ma swój początek kilka miesięcy 
temu, kiedy do ratusza wpłynęły faktury 
z zakładu RTV, który prowadzi radny, 

a które dotyczyły naprawy telewizora i 
monitora w lubskich szkołach. Koszt obu 
napraw to 180 zł.
Radni, zgodnie z przepisami prawa 
„Radni nie mogą prowadzić działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami z wykorzy-
staniem mienia komunalnego gminy, 
w której radny uzyskał mandat”. W tej 
konkretnej sytuacji chodzi o to, że radny 
St. Żyburt otrzymał pieniądze, za świad-
czoną usługę z budżetu gminy.”
W tej sytuacji Burmistrz Lubsku zwrócił 
się do Wojewody o rozstrzygnięcie w 
sprawie wygaszenia mandatu radnego.
Odpowiedź wojewody, który przekazał 
sprawę w ręce lubskich radnych i opinie 
radcy prawnego lubskiego magistratu 
odczytał, prowadzący obrady komisji 
jej wiceprzewodniczący Marcin Flies.
– Przepisy są bardzo restrykcyjne i mają 
za zadanie chronić przed korupcją, opinia 
radcy prawnego wskazuje, że nie ma zna-
czenia czy radny odniósł korzyść, tylko to 
czy korzystał z mienia gminy, ale należy 
każdy przypadek ocenić indywidualnie, 
z uwzględnieniem okoliczności w jakich 
doszło do uzyskania pieniędzy przez 
radnego – wskazał M. Flies.
Wyjaśnienia w sprawie złożył radny 
Stefan Żyburt.
- Mój zakład jest jedynym w okolicy, któ-
ry świadczy takie usługi. W przypadku 
SP nr 1, to mój pracownik poprosił mnie 
o pomoc w naprawie telewizora ze szko-
ły, do której chodzi jego córka. Faktura 
dotyczy tylko kosztów materiałów. W 
przypadku gimnazjum nie pamiętam, ale 
z praktyki wiem, że mogło być tak, że np. 
pracownik szkoły przyniósł do naprawy 
jakąś rzecz, a już po naprawie poprosił 
i fakturę i wtedy dopiero dowiedziałem 
się, że naprawiony przedmiot należy do 
szkoły – wyjaśnił St. Żyburt.

Do sprawy odnieśli się radni:
– Dla mnie sprawa jest trudna, ale zawsze 
powtarzał nam Pan, że najważniejsza 
jest transparentność – wskazała radna 
Karolina Białek.
– Jeżeli radny chciał zrobić dobry uczy-
nek, to nie powinien brać pieniędzy za 

usługę – dodał radny Robert Słowi-
kowski.
Innego zdania była radna Zofia Zawiślak
– Ja uważam, że to jest mniejsze zło, a 
gmina na tym nie straciła tylko zyskała, 
ponieważ nie musiał kupować nowego 
sprzętu – wskazała radna
Z koleżanką z klubu zgodził się radny 
Tomasz Apanowicz.
– Uważam, że radny nie popełnił żad-
nego błędu, bo gmina na tym zarobiła. 
Chciałbym za to wiedzieć, jaką intencję 
miał burmistrz kierując sprawę do woje-
wody – pytał radny.
W imieniu burmistrza głos zabrał Sekre-

tarz Gminy
– Burmistrz miał wątpliwości i dlatego 
zwrócił się do wojewody, który napisał, 
to co napisał – wyjaśnił Henryk Dybka.
– Dla mnie to, że doszło do złamania 
prawa jest oczywiste, ale do oceny po-
zostaje czy w takim stopniu, że należy 
wygasić mandat. Dla mnie korzyść, którą 
odniósł radny nie miała charakteru ko-
rupcjogennego – podsumował dyskusję 
radny M. Flies.
W głosowaniu radni Z. Zawiślak i T. 
Apanowicz byli za negatywną opinią 
komisji rewizyjnej, w sprawie uchwały o 
wygaśnięciu mandatu radnego, a radni K. 
Białek i M. Flies wstrzymali się od głosu.
Ostateczną decyzję podejmie cała rada, 
na sesji 28 grudnia.
Radni uchwalili też plan pracy w 2017 
roku i zamierzają zająć się lubską obwod-
nicą i strefą pod Górzynem oraz kontrolą 
wykorzystania funduszu sołeckiego i 
mieniem znajdującym się w sołectwach, 
a także procesem zmian w dawnym 
budynku USC.
Radni zapoznali się także z odpowie-
dzią Burmistrza Lubska, na pytanie 
przewodniczącego komisji rewizyjnej, 
w sprawie sprzedaży fragmentu strefy 
przemysłowej pod Górzynem dla KSSE. 
Z odpowiedzi wynika, że działanie takie 
jest nieuzasadnione ekonomicznie.

TR

Zdrowych, radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze.
Miłości oraz dużo optymizmu
w 2017 roku życzy

Starosta Żarski Janusz Dudoić
z Radnymi Powiatowymi

czy radny straci mandat?

Co planuje Powiat w 2017 roku

W przypadku SP nr 1, to mój pracownik 
poprosił mnie o pomoc w naprawie 

telewizora ze szkoły, do której chodzi 
jego córka. Faktura dotyczy tylko 

kosztów materiałów – wyjaśnił radny 
Stefan Żyburt

Uważam, że radny nie popełnił żadnego 
błędu, bo gmina na tym zarobiła. 

Chciałbym za to wiedzieć, jaką intencję 
miał burmistrz kierując sprawę do 
wojewody – pytał radny Tomasz 

Apanowicz

Dla mnie sprawa jest trudna, ale zawsze powtarzał nam Pan, że najważniejsza 
jest transparentność – wskazała radna Karolina Białek. Dla mnie to, że doszło do 
złamania prawa jest oczywiste, ale do oceny pozostaje czy w takim stopniu, że 

należy wygasić mandat – podsumował radny Marcin Flies
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Mijający rok to dla Spółki 
Lubskie Wodociągi i 
Kanalizacja przede 
wszystkim zakończenie 
realizacji inwestycji 
związanych z uzyskaniem 
tzw. efektu ekologicznego, 
akcji zakończonej 
sukcesem przy współpracy 
z Urzędem Miejskim.
Dzięki temu Gmina uniknęła koniecz-
ności zwrotu wielomilionowych dotacji 
przyznanych na realizację projektu 
aglomeracji pn. „Zapewnienie gospo-
darki ściekowej na terenie miasta i 
gminy Lubsko”. Należy dodać, że tego 
rodzaju projekty są realizowane w wielu 
gminach, zgodnie z unijnymi dyrektywa-
mi. Podmioty, które nie zracjonalizują 
gospodarki ściekowej poniosą określone 
koszty. Kolejny zadaniem, wykonanym 
w 2016 roku było wykonanie robót 
związanych z modernizacją rozdziel-
czej sieci wodociągowej i przyłączy 
wodociągowych w ul. Bohaterów i E. 
Plater na odcinku od ul. XX – lecia do 
ul. Krakowskie Przedmieście, w celu 
poprawy jakości świadczonych usług. 

Celem tej inwestycji było dostosowanie 
istniejącej infrastruktury wodociągowej 
na remontowanym odcinku drogi będącej 
w zarządzie Starostwa Powiatowego 
w Żarach do obowiązujących standar-
dów oraz wyeliminowanie zagrożenia 
wystąpienia awarii wyeksploatowanej 
sieci wodociągowej. Zakres rzeczowy 
przedsięwzięcia objął: budowę sieci 
wodociągowej rozdzielczej 160 - 90mm 
o łącznej długości - 750 m; przyłącza 
wodociągowe - 43 szt. / 381 m; montaż 
hydrantów przeciwpożarowych – 5 szt. 

Ponadto Spółka wykonała kilkadziesiąt 
zleceń związanych z likwidacją osadni-
ków i podłączając nieruchomości bezpo-
średnio do sieci kanalizacyjnej. Strategia 
funkcjonowania Spółki objęła również 
inwestycje związane z rozbudową 
infrastruktury wodociągowej. W tej ma-
terii została wybudowana sieć na terenie 
między Biedronką a Budziechowem i w 
samym Budziechowie, który jest przejęty 
przez Spółkę w zakresie zarządzania 
siecią wodociągową i kanalizacyjną. W 
przygotowaniu jest już kilka następnych 

inwestycji dotyczących rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubsku 
i Budziechowie m.in. przy ul. Paderew-
skiego i Robotniczej. Jednym z celów 
strategicznych Spółki jest wymiana 
rurociągów w remontowanych ulicach 
(tak jak to miało miejsce w przypadku E. 
Plater i Bohaterów). Dodatkowo Spółka 
wykona w przyszłym roku w ramach 
swoich zadań wodociąg do ul. Błotnej. 
Obecnie wykonywane są nowe przyłącza 
do budynku po byłym USC w Lubsku.

M. Sienkiewicz

LU D Z I e ,  w Y D A r Z e n I A LU b s K I e  w O D O c I ąg I  I  K A n A L I Z Ac j A

Znakomita kawa | desery | lody
wyjątkowa atmosfera

wifi | książki | gry
kącik dla dzieci

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

Po raz drugi w naszej gminie ogłoszo-
no konkurs dotyczący finansowania 
obywatelskich inicjatyw (w mijającym 
roku miasto sfinansowało 5 projektów). 
W obecnej perspektywie finansowej 
przeznaczono na ten cel 250.000 zł. 
Budżet obywatelski to środki pieniężne 
budżetu Gminy Lubsko, przeznaczone 
na realizację zadań wybranych przez 
mieszkańców miasta Lubsko.Koszt 
realizacji pojedynczego projektu nie 
może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł. 
Mieszkańcy w okresie od 1 września do 
14 października mieli możliwość zgła-

szania swoich propozycji. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego od 17 do 30 paździer-
nika weryfikowali zadania w warstwach: 
rzeczowej, formalnej i finansowej.Ana-
liza projektów jest przeprowadzana pod 
względem: zgodności z obowiązującą 
Strategią Gminy, możliwości realizacji, 
rzeczywistego kosztu, możliwości zabez-
pieczenia w kolejnych budżetach Gminy 
ewentualnych kosztów powstałych w 
wyniku realizacji projektu, znaczenia 
dla lokalnej społeczności, możliwych ko-
rzyści wynikających dla Miasta i Gminy. 
Na początku grudnia zaprezentowano 12 

projektów, które zakwalifikowały się do 
głosowania. 
Głowanie będzie się odbywało od 2 
stycznia 2017 do 11 lutego 2017 roku 
w godzinach pracy Urzędu, czyli w 
poniedziałek 7.30-17.00, od wtorku do 
czwartku 7.30-15.30, w piątek 7.30-
14.00. Głosować będą mogły osoby 
pełnoletnie; należy mieć przy sobie 
dowód osobisty. Ogłoszenie wyników 
nastąpi do 28 lutego 2017. Zachęcamy 
do głosowania!

M. Sienkiewicz

kod 
projektu Nazwa zadania Miejsce realizacji sposób realizacji

1.p Oświetlenie drogi ul. Cypriana Norwida – zespół 
garaży, dz. nr 468/229

Wykonanie oświetlenia dróg w 
obrębie zespołu garażowego przy ul. 
Cypriana Norwida w Lubsku

2.p Przebudowa chodnika oraz naprawa 
i modernizacja oświetlenia

Odcinek od ul. Powstańców Wlkp. do 
ul. Dworcowej ul. Powstańców Wlkp., 
dz. nr 242, ul. Dworcowa dz. nr 248

Wykonanie chodnika z kostki 
brukowej; szerokość chodnika po 
przebudowie: ok. 1,6 m, Wykonanie 
modernizacji oświetlenia

3.p
Wyrównanie i utwardzenie 
nawierzchni dróg przy zespole 
Garaży

ul. Kilińskiego dz. nr 59/25, 220/14, 
60 i dz. nr 220/18

Wyrównanie i utwardzenie 
powierzchni z tłucznia kamiennego 
wraz z profilowaniem

4.p

Wykonanie nowej nawierzchni 
chodnika przy ul. Baśniowej oraz 
drogi dojazdowej do Przedszkola nr 
3 w Lubsku

ul. Baśniowa dz. nr 369/1
Wykonanie odcinka chodnika oraz 
odcinka drogi dojazdowej z kostki 
brukowej

5.p

Kompleksowa modernizacja placu 
zabaw przy ul. Staffa * Drugi wniosek 
złożony na to samo zadanie: Plac 
zabaw dla Dzieci

ul. Leopolda Staffa dz. nr 508/3 Modernizacja placu zabaw

6.p Remont istniejącego chodnika i 
dobudowa nowego ul. Łąkowa 34-40 dz. nr 105/13 Wykonanie chodnika z kostki 

brukowej

7.p
Renowacja nawierzchni drogi 
masą asfaltową wykonana metoda 
natryskową dwukrotnie

Pomiędzy ulicą Łużycką i Robotniczą 
dz. nr 12/98

Renowacja nawierzchni 
drogi obecnie wykonanej z 
płyt betonowych za pomocą 
podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni masą 
asfaltową

8.p Budowa chodnika oraz oświetlenia ul. Wiśniowa dz. nr 347/1 Budowa chodnika z kostki brukowej 
wraz z oświetleniem

9.p Budowa chodnika ul. 3 go Maja dz. nr 66 Budowa chodnika z kostki brukowej

10.p
Wymiana części nawierzchni ciągów 
pieszych z kostki granitowej na płyty 
granitowe o szerokości ok. 80 cm

ul. Popławskiego (I etap – deptak) 
dz. nr 324/3

Wymiana części nawierzchni ciągów 
pieszych z kostki granitowej na płyty 
granitowe o szerokości ok. 80 cm

11.p

Elementy małej architektury nad 
zalewem „Karaś” (ławki, kosze na 
śmieci, stojaki rowerowe, stoły 
rekreacyjne, samoobsługowa 
rowerowa stacja naprawcza, itp.)

Teren przy przystani kajakowej oraz 
wokół akwenu dz. nr 14/6, 14/5, 
14/22, 14/20

Wykonanie małej architektury 
nad zalewem „Karaś” (ławki, kosze 
na śmieci, stojaki rowerowe, stoły 
rekreacyjne, samoobsługowa 
rowerowa stacja naprawcza, itp.)

12.p PAR-KING SZACHOWY
Teren przy LDK pomiędzy placem 
zabaw, a budynkiem LDK-u dz. nr 
353/11

Wykonanie małej architektury przy 
LDK, w tym np. stołów szachowych 
betonowych z ławkami, szachów 
plenerowych, ławek

Jak już informowaliśmy, od września 
przeprowadzane są przez pracowników 
Urzędu Miejskiego i Spółki Lubskie Wo-
dociągi i Kanalizacja ewidencyjne kon-
trole dot. sposobu odprowadzania ście-
ków z posesji na terenie gminy Lubsko. 
Pierwszy etap działania objął administra-
cyjnie teren miasta. Na poszczególnych 
posesjach zbierane są informacje od ich 
właścicieli lub zarządców. Na podstawie 
przeglądów i wniosków kontrolujących 
podczas wizji lokalnych tworzona jest 
baza danych, która jest uaktualniana w 
systemie informatycznym GIS. W ten 
sposób będzie można na bieżąco moni-
torować aktualny stan. Generalnie chodzi 
o zdiagnozowanie obecnej sytuacji 
(przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
zbiorniki bezodpływowe) i zracjonalizo-
wanie sposobu odprowadzania ścieków. 
Po pierwsze - w zakresie zwiększenia 
poziomu ochrony środowiska, po dru-
gie – w zakresie bezpośredniego wpro-
wadzania ścieków z nieruchomości do 

sieci kanalizacyjnej. Trzeba zauważyć, 
że zbierający się w osadniku (np. w 3 
komorze) osad po pewnym czasie ma 
zupełnie inny ładunek substancji, które 
negatywnie wpływają na proces oczysz-
czania ścieków w oczyszczalni (zdarza 
się, że norma taka jest przekraczana 
kilkunastokrotnie). Realizacja akcji już 
spowodowała efekt w postaci zawierania 
umów na wywóz nieczystości płynnych, 
co – zaznaczmy – jest obowiązkiem 
właściciela nieruchomości. Wiele osób 
zgłasza się osobiście do Biura Obsługi 
Klienta przy ul. Tkackiej 4 i do Urzędu 
Miejskiego przy pl. Wolności 1 w celu 
zasięgnięcia informacji dot. możliwości 
m.in. likwidacji szamba, budowy osad-
nika czy przydomowej oczyszczalni 
ścieków. Każdy petent otrzymuje pakiet 
dokumentów w postaci warunków 
technicznych, uzgodnień (zastępujących 
projekt) niezbędnych do wykonania 
inwestycji. W chwili obecnej Spółka nie 
pobiera za to opłat. Na życzenie właści-

ciela nieruchomości dokonywany jest 
pomiar i oferta cenowa LWiK, co jest 
również bezpłatne. To wszystko powodu-
je, że Spółka otrzymuje stale zlecenia na 
likwidację osadników, budowę nowych 
przyłączy itp. 
Warto przy okazji wyjaśnić skąd się 
wzięła cała idea kontroli i diagnozy tym 
bardziej, że wielu mieszkańców dopytuje 
się o to. Zapisy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku obligują gminę do 
podjęcia takich działań, a mieszkańców 
do spełnienia pewnych obowiązków. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach obo-
wiązkiem właściciela nieruchomości 
jest zapewnienie utrzymania czystości 
i porządku m.in. „przez pozbywanie się 
zebranych na terenie nieruchomości od-
padów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z przepisami 
ustawy i przepisami odrębnymi”. Z 
kolei artykuł 6 ust. 1 i ust. 1a stwier-

dza, że właściciel nieruchomości nie 
może bez upoważnienia zawartego w 
odrębnej uchwale rady gminy wyko-
nać obowiązku pozbycia się odpadów 
komunalnych i nieczystości w sposób 
inny niż w ustawie tej wskazany, to jest 
przez zawarcie umowy o świadczeniu 
usług (w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych), zapłacenie za ich wy-
konanie i udokumentowanie tego przez 
okazanie umowy i dowodów płacenia 
za usługi. Jak wynika z powyższych 
przepisów, właściciel nieruchomości 
jest obowiązany udokumentować 
wykonanie obowiązku przez okazanie 
umowy i dowodów płacenia za usługi. 
Oznacza to, że musi przechowywać 
umowę i dowody płacenia. Niewykona-
nie obowiązku określonego w art. 5 ust. 
1 pkt 3b zagrożone jest karą grzywny do 
5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

M. Sienkiewicz

Trwa całościowa wymiana przyłączy do budynku po byłym USC

lWik podsumoWuje

Budowa sieci wodociągowej w 
Budziechowie wymagała dużego 

zaangażowania pracowników

Lubskie Wodociągi i Kanaliza-
cja Spółka z o.o., działając na 
podstawie ustawy z dnia 07 
czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity z 2006r. Dz. 
U. 123 poz. 858 z późn. zm.), 
zgodnie z art. 24 ust. 8, po-
daje się do wiadomości, że z 
dniem 01-01-2017r. wchodzą 
w życie taryfy za zbiorowe za-

opatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, obo-
wiązujące na terenie Gminy 
Lubsko od 01-01-2017 do 
31-12-2017r.

Zarząd Spółki

Lubskie Wodociągi i Kanaliza-
cja Spółka z o.o., działając na 
podstawie ustawy z dnia 07 
czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity z 2006r. Dz. 
U. 123 poz. 858 z późn. zm.), 
zgodnie z art. 24 ust. 8, podaje 
się do wiadomości, że z dniem 
01-01-2017r. wchodzą w życie 
taryfy za zbiorowe zaopatrze-

nie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, obowiązu-
jące na terenie Gminy Jasień w 
miejscowości Budziechów od 
01-01-2017 do 31-12-2017r.

Zarząd Spółki

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena
netto brutto

1. Grupa 1 gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody (zł/m3) 4,12 4,45
2. Grupa 2 inni odbiorcy cena za 1 m3 dostarczonej wody (zł/m3) 4,18  4,51
3. Grupa 3 przemysł spożywczy cena za 1 m3 dostarczonej wody (zł/m3) 4,15 4,48

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena
netto brutto

1. Grupa 1 gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody (zł/m3) 4,12 4,45
2. Grupa 2 inni odbiorcy cena za 1 m3 dostarczonej wody (zł/m3) 4,18  4,51
3. Grupa 3 przemysł spożywczy cena za 1 m3 dostarczonej wody (zł/m3) 4,15 4,48

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp Taryfowa grupa odbiorców  Cena
netto brutto

1. wszyscy odbiorcy usług cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 
(zł/m3)

10,66 11,51

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Lp Taryfowa grupa odbiorców  Cena
netto brutto

1. wszyscy odbiorcy usług cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 
(zł/m3)

10,66 11,51

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia

Chcemy życzyć Państwu,

aby wszystkie chwile

spędzone w rodzinnym gronie

były radosne i spokojne,

a każdy dzień Nowego Roku

był pełen szczęścia i nadziei.

Pracownicy i Zarząd Spółki

„Lubskie Wodociągi i Kanalizacja”

PoDsumowanie roku 2016 z nowĄ 
stawkĄ oPŁaty za gosPoDarowanie 
oDPaDami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy!
W tym roku minęły trzy lata od mo-
mentu wprowadzenia nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Na przestrzeni tych lat nastę-

powały zmiany zarówno we wzorze 
deklaracji, wysokości stawki opłaty, jak 
również zmieniały się koszty związane 
z gospodarowaniem odpadami, które 
przedstawia poniższa tabela:

Obecnie system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi na terenie Gminy 
Lubsko jest zbilansowany, tzn. wpływy z 
tytułu opłaty pokrywają koszty systemu. 
Niestety występują zagrożenia dla utrzy-
mania w przyszłości stawek opłaty na do-
tychczasowym poziomie. Do nich należy 
zaliczyć m.in. nierzetelne podawanie w 
deklaracji liczby osób zamieszkałych na 
nieruchomości co zmniejsza dochody 
gminy z tytułu opłaty oraz fakt, że wielu 
właścicieli nieruchomości zbiera odpady 
niezgodnie ze złożoną deklaracją przez 
co zwiększone są koszty zagospodaro-
wania odpadów. Takie zachowania budzą 
poczucie niesprawiedliwości wśród 
mieszkańców, którzy rzetelnie wypeł-
niają swoje obowiązki. Jednocześnie 
należy podkreślić, że aprobata sąsiedzka 
takich zachowań ma bezpośredni wpływ 
na wysokość stawki za gospodarowanie 

odpadami. 
 Aby zapobiec wzrostowi stawek opłat, 
wspólnie musimy podjąć odpowiednie 
działania zmierzające do wyeliminowa-
nia ww. nieprawidłowości.
Wobec powyższego przypominamy, jeśli 
w Państwa gospodarstwie domowym 
zwiększyła się liczba osób zamieszka-
łych, należy złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od daty nastąpienia 
zmiany. 
Więcej szczegółów dot. zasad gospodarki 
odpadami można uzyskać od poniedział-
ku do piątku, w godz. funkcjonowania 
Urzędu, ul. Powstańców Wielkopolskich 
3, pok. 28 ( tel. 68-457-62-17, 68-457-
62-87 )

Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Infrastruktury i Gospodarki 

Komunalnej
Referat Ochrony Środowiska

Legenda: S - selektywny, NS - nieselektywny

Rok
Stawka opłaty (zł) w 
zależności od sposo-
bu zbierania odpadów

Koszty 
odbioru i 

transportu 
odpadów

Koszty 
zagospoda-

rowania

Koszty
pozostałe

Razem

2014
I-III IV-XII

1111652,23zł 799517,90zł 152743,30zł 2063913,43złS 11 9
NS 15 15

2015 S 9 1521488,63zł 776166,30zł 141030,20zł 2438685,13złNS 15

2016 S 10 1274637,70zł 952213,20zł 142360,05zł 2369210,95złNS 16

przeglądów kontrolnych ciąg dalszy

artykuł sponsorowany
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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

Przekonali się o tym 
wszyscy, którzy 2 
grudnia br. o godz. 16:00 
zjawili się w Lubskim 
Domu Kultury. Hol, 
widownia oraz kulisy 
pękały w szwach. A to 
za sprawą trzeciego już 
charytatywnego Koncertu 
Mikołajkowego „Święty 
Mikołaj jest w każdym z 
nas”, zorganizowanego 
przez niepubliczne 
Gimnazjum dla Młodzieży 
im. noblistów Polskich 
oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Lubsku

Koncert rozpoczął się występami naj-
młodszych artystów – dzieci z lubskich 
przedszkoli oraz szkół podstawowych. 
Na scenie, w niezwykłych układach 
choreograficznych, mogliśmy zoba-
czyć małych mikołajków, śnieżynki 
oraz przepiękne baletnice. Tuż po 
pierwszym występie na scenie pojawili 
się - Pani Dorota Lakowska Kabała , 
pan Dariusz Zubowicz i pan Mariusz 
Dudek - prowadzący całą imprezę, 
którzy przywitali wszystkich zgro-
madzonych na widowni, dziękując za 
przybycie i okazane już przy wejściu 
wsparcie finansowe. Obecnością za-
szczycili wszystkich Starosta Powiatu 
Żarskiego– Janusz Dudojć, Burmistrz 
Lubska – Lech Jurkowski, Księża 
Proboszczowie Marian Bumbul i 
Władysław Tasior oraz dyrektorzy 
lubskich firm, instytucji i placówek 
oświatowych. Prezent świąteczny dla 
podopiecznych WTZ przekazał rów-
nież pan Jerzy Lachowicz – przedsta-
wiciel lubskich pracodawców.
Nad przebiegiem mikołajkowej im-
prezy czuwali honorowi gospodarze, 
a właściwie gospodynie - pani Monika 
Przysmak – Dyrektor Niepubliczne-
go Gimnazjum dla Młodzieży im. 
Noblistów Polskich oraz pani Beata 
Mytyś - kierownik Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.
Uczestnicy koncertu mogli podziwiać 
także występ szkoły tańca Patrycji 
Gabrysiak z Nowogrodu Bobrzań-
skiego, fundacji Doktora Clowna 
oraz pokaz Karate Oyama z Lubska 
i Nowogrodu Bobrzańskiego. Aplauz 
otrzymała również szkoła tańca Free 

Mind prowadzona przez Artura Nie-
zgodę – wielokrotnego Mistrza Polski, 
instruktora i choreografa Mistrzów 
Polski w break dance, electro boogie 
i hip hop. Finałowy występ należał 
do podopiecznych Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Lubsku – beneficjentów 
akcji „Święty Mikołaj jest w każdym 
z nas”. To dla nich właśnie spora część 
lubskich serc drgnęła w szlachetnym 
porywie, a dłonie sięgnęły do portfeli.
Na przybyłych i gotowych wesprzeć 

WTZ w Lubsku czeka-
ło mnóstwo atrakcji. W 
holu dolnym LDK moż-
na było wziąć udział w 
loterii fantowej. Dary 
na loterię św. Mikołaja 
zostały zasponsorowa-
ne przez lubskie firmy 
i instytucje, których 
nie sposób wymienić 
wszystkich. Obok znaj-
dowało się stoisko ze 
świątecznymi prezen-
tami (stroikami, bomb-
kami, pierniczkami i 
kartkami). W kawiarni 
czekał na uczestników 

poczęstunek – pierogi i bigos, ciasto 
oraz kawa i herbata. W Holu górnym 
panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznej w Żarach mierzyły 
ciśnienie, badały poziom cukru we 
krwi oraz przeprowadzały analizę 

tkanki tłuszczowej i mięśniowej, była 
pani dietetyczka Elżbieta Skórzewska, 
która pomagała dbać o formę fizycz-
ną. Obok znajdowały się stoiska dla 
najmłodszych: malowanie twarzy i 
paznokci, wykonywanie zwierzątek z 
baloników oraz warsztaty rysunkowe. 
Dodatkową atrakcją była fotobudka, 
gdzie pani Estera Matras wykonywała 
świąteczne zdjęcia. 
Przygotowanie i przeprowadzenie tej 
niecodziennej akcji nie byłoby moż-
liwe bez zaangażowania rodziców 
uczniów, i nauczycieli Niepublicz-
nego Gimnazjum dla Młodzieży im. 
Noblistów Polskich w Lubsku oraz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.To 

oni, z niebywałą motywacją, chęcią 
do działania i otwartym sercem, zajęli 
się organizacją koncertu. Ogromne 
podziękowania należą się również 
pracownikom Lubskiego Domu Kul-
tury, którzy z równie dużym zapałem 

starali się, aby impreza przyjęła tak 
bogatą oprawę. 
Koncert Mikołajkowy „Święty Miko-
łaj jest w każdym z nas” pokazał, jak 
wielkie serca mają mieszkańcy na-
szego miasta. Ogromna chęć pomocy 
potrzebującym połączyła w tym dniu 
wszystkich – przedstawicieli placówek 
oświatowych, parafii, instytucji pań-
stwowych, firm i osób prywatnych. W 
natłoku rozpoczętych już świątecznych 
przygotowań znaleźli oni czas dla dru-
giego człowieka i otworzyli się na jego 
potrzeby. Warto pomagać i nikogo nie 
trzeba o tym przekonywać, bo przecież 
„Święty Mikołaj jest w każdym z nas”.

Aleksandra Abramowicz

„Święty Mikołaj jest w każdym z nas”

29 listopada w Przedszkolu Nr 2 w Lubsku odbył się konkurs recytatorski pod 
hasłem „Wiersze, wierszyki…”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 20 dzieci 

ze wszystkich grup wiekowych. Wykonawców oceniało jury w składzie: Teresa 
Załużna – przewodnicząca konkursu, Magdalena Grzeszak – przedstawicielka 

Rady Rodziców, Martyna Kaczyńska – przedstawicielka Rodziców oraz 
Lilianna Lewicka – dyrektor przedszkola. Jury miało bardzo trudne zadanie, 
gdyż wszystkie dzieci starały się pięknie recytować przygotowane wiersze. 

Ostatecznie laureatami konkursu zostali: I miejsce – Antoni Duczmal, II 
miejsce - Lena Ugrynowicz, III miejsce - Fabiana Trzebińska.

Wyróżnieni: Oliwia Słodka, Gabriela Godlewska, Filip Stolarczyk, Maciej Zimny, 
Hania Sułkowska, Amelia Sinicka i Krzysztof Nowakowski. Nagrody książkowe 
i dyplomy czekały nie tylko na zwycięzców konkursu, ale także na wszystkich 
uczestników, którym serdecznie gratulujemy. Fundatorem nagród książkowych 

była Rada Rodziców. Dyplomy zaprojektował pan Radosław Ugrynowicz - 
przedstawiciel Rady Rodziców. Dziękujemy. E.Ś.

„wiersze, wierszyki…” 

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

trwa konkurs burmistrza lubska
na najładniejszą iluminację świąteczną Patronat medialny

W Przedszkolu nr 3 w Lubsku Rodzice 
dzieci z grupy „Puchatki” przychodzą 
do przedszkola nie tylko po to, aby 
przyprowadzić i  odebrać swoje 
pociechy, ale także po to, aby poczytać 
im bajki. Są to chwile bardzo przez 
dzieci wyczekiwane. I dla całej grupy, 
która chętnie i uważnie słucha nowych 
bajek, i dla dziecka, którego rodzic nas 
odwiedza – bo to duma, wyróżnienie i 
przywilej. Dziękujemy za odwiedziny 
i zapraszamy kolejnych rodziców. Na 
fot. Mama Leny w stroju Śnieżki czyta 
bajkę pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków”.     Małgorzata Piekło

rodzice czytają
W czwartek 1 grudnia 2016 r. w Szkole 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Lubsku odbył się spektakl 
pt.,, Żywa lekcja historii - jak to Sobieski 
pod Wiedniem wojował''. Z ogromnym 
zainteresowaniem uczestniczyły w nim 
dzieci z klas III - VI. Organizatorzy tego 
przedsięwzięcia przybliżyli uczniom 
najważniejsze wydarzenia historyczne 
od II połowy XVI w. do końca XVIII 
w.(od panowania Stefana Batorego do 
Jana III Sobieskiego). Prawdziwą atrak-
cją był pokaz walki na szable i scenki 
historyczne z udziałem publiczności. 
Prezentacje oręża i uzbrojenia okazały 

się ciekawe szczególnie dla chłopców. 
Przymierzając stroje, widzowie prze-
nieśli się w czasie do minionej epoki. 
Na zakończenie programu odbyły się 
konkursy tematycznie związane ze 
spektaklem i prezentacją. Zwycięzcy 
otrzymali Dukat Gdański Jana III So-
bieskiego. Prezentacja wystrzału z broni 
czarnoprochowej na dziedzińcu szkoły 
była dodatkową atrakcją. Mieliśmy oka-
zję uczestniczyć w żywej lekcji historii, 
która na długo pozostanie w pamięci 
uczniów i rozbudzi pasje historyczne.

D. Gawron
U. Tomiczek

Żywa lekcja historii
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Czwartego 
grudnia 
miejsca w 
kawiarni 
Lubskiego 
Domu 
Kultury 
wypełniły 
się niemal 
w stu 
procentach. 
Powodem 
tak licznego 
audytorium 
był występ 
Magdaleny 
Łazar- 
Massier z Żar połączony 
z otwarciem wystawy 
jej malarstwa. Jej 
prace prezentowano w 
galeriach w Polsce i za 
granicą., uczestniczy 
w ogólnopolskich i 
międzynarodowych 

festiwalach, była 
niejednokrotnie nagradzana 
w dziedzinie malarstwa.

Artystka z wykształcenia jest plastykiem 
( ukończyła Akademie Sztuk Pięknych 
w Krakowie), jej drugą wielką pasja jest 
śpiewanie. Przed laty wraz z mężem 
Mariuszem stanowili trzon zespołu 
Wyspa śpiewającego poezje literacką. 

W Lubsku w ponad godzinnym recitalu 
artystce obok męża grającego na pianie 
towarzyszyli wiolonczelistka Sylwia 
Kamzelska oraz Adam Mikulski gra-
jący na gitarze akustycznej. Pieśniarka 
z ekspresją zaprezentowała piosenki 
do tekstów Stanisława Grochowiaka, 
Józefa Barana, Tomasza Różyckiego, 
czy Mieczysława Czechowicza, zdążało 
się jej też śpiewać piosenki do tekstów 

własnego autorstwa, zaś muzykę do 
wszystkich piosenek zaśpiewanych w 
kawiarni LDK skomponował Mariusz 
Massier, 
 Na wystawę prezentowaną w LDK 
składały się obrazy trzech cyklów. 
Pierwszym były kolorowe obrazy z 
cyklu Bajki dla córeczek. Można było 
oglądać też Koci cykl, gdyż artystka 
bardzo lubi te zwierzęta. W cyklu za-

inspirowanym fascynacją twórczością 
Tadeusza Kantora malarka inspirowała 
się wszelkimi odcieniami szarości. Był 
tez jeden obraz z tak zwanego Cyklu 
kobiecego o angielskiej nazwie Big& 
Fresch.
Jak na zakończenie powiedziała artystka 
jej motto życiowe brzmi; dokąd Idę, 
przez co muszę przejść i dlaczego.

ABW

Dualistyczna artystka zza miedzy

WySTAWy
Wystawa malarstwa Magdaleny 
Łazar Massier czynna do 6 stycz-
nia 2017 – Galeria Mała LDK

PRZEGLĄD GRUP 
JASEKOWyCH
10 stycznia 2017r, o godz. 10.00 
zapraszamy do sali widowiskowej 
Lubskiego Domu Kultury na Prze-
gląd Grup Jasełkowych.Wstęp 
wolny.
Regulamin i formularz zgłosze-
niowy dla grup znajduje się na 
naszej stronie www.ldk.lubsko.pl, 
zakładka PLIKI DO POBRANIA

Koncert zespołu 
MORTE PLAyS
14 stycznia 
godz.18.00
Kawiarnia Lubskiego Domu Kultu-
ry. Wstęp wolny.
Morte Plays to jazzowy kwartet 
Marcina Łukasiewicza, który wy-
konuje autorskie kompozycje li-
dera. Zespół ma w swoim dorobku 
album o nazwie Anomalia, wydany 
we wrześniu 2016 roku.
Do ważniejszych osiągnięć grupy 
można zaliczyć koncerty festiwa-
lowe (Jazztopad 2016 w Dzier-
żoniowie, 16 Międzynarodowe 
Spotkania Artystyczne 'Park Expe-
ryment' w Zbąszyniu, XI Róże Jazz 
Festiwal oraz występ podczas 
Wiosny Bluesowo-Jazzowej w 
Piekarni Cichej Kobiety, podczas 
którego część kompozycji została 
wykonana z udziałem kanadyjskiej 
gwiazdy jazzu, Jacquesa Kuby 
Seguina), kilka tras koncertowych 
oraz kilkadziesiąt koncertów (m. 
in. Warszawa, Gdańsk, Łódź, 
Poznań, Wrocław, Lublin, Toruń, 
Opole i Zielona Góra).

Skład:
Patryk Mott - saksofon tenorowy
Marcin Łukasiewicz - gitara jazzo-
wa, kompozycje
Marek Styk - gitara basowa
Marek Wesołowski - perkusja

Członkowie zespołu to osoby, 
które tworzą wiele składów, nie 
tylko jazzowych (Hierodula/Mar-
cin Łukasiewicz Quartet, MATE, 
Yes4Jazz, Peace of Mind, Lazy 
Chill Afternoon, Just Another Jazz 

Quartet, Blue Dreaming Cat, Day 
After Day, Las Melinas) i mają za 
sobą liczne koncerty, jak i rów-
nież warsztaty z doświadczonymi 
muzykami, zarówno z Polski, jak i 
ze świata.

Spotkanie
z autorką
- Renata Diaków
21 stycznia 2017, godz. 17.00 ka-
wiarnia Lubskiego Domu Kultury.
Renata Diaków - magister filologii 
polskiej, współzałożycielka Ro-
dzinnego Teatru Lalek PINOKIO. 
W lutym 2013 roku na rynku wy-
dawniczym ukazała się powieść 
"Artysta zmartwychwstały". 
Artysta zmartwychwstały to po-
wieść skonstruowana na bazie 
drogi krzyżowej. Składa się z XV 
rozdziałów – stacji.
Osamotniony artysta, żyjący w 
zniewolonym przez komunistycz-
ny system kraju, nieomal popada 
w obłęd. Na drodze poszukiwań 
prawdy, szczęścia i miłości napo-
tyka na wszechobecną hipokryzję, 
poplecznictwo i brak zrozumie-
nia. Czując się niezrozumiany i 
wyalienowany, dźwiga swój krzyż 
i cierpi. Jest jak Mesjasz pokolenia 
„zniewolonych umysłów”. Upod-
lony biedą, której doświadcza w 
ojczyźnie, wyjeżdża na „zachód” 
w poszukiwaniu godności.

Tam, obdarzony ponadprzeciętną 
wrażliwością, rozpamiętuje sceny 
z dzieciństwa i młodości, które 
były dlań inicjacją erotyczną i 
seksualną. Poszukuje prawdziwej 
namiętności. Czy ją odnajdzie? I 
jaką prawdę kryje powtarzający 
się wciąż motyw malarski?

Mocna, bezkompromisowa lek-
tura, dostarczająca głębokich i 
skrajnych emocji.
Nagrody
Książka nominowana do Waw-
rzynów Literackich za najlepszą 
książkę 2014

Książka zakwalifikowana do Lite-
rackiej Nagrody Europy Środkowej 
ANGELUS 2015

Autorka książki w XXXVI Ogólno-
polskim Konkursie Poetyckim "O 
Laur Jabłoni '2016" 
zdobyła II nagrodę

Serdecznie zapraszamy – wstęp 
wolny.

AktuAlności
z regionu
www.magazyn-lubski.pl

(...) Są na świecie anioły zielone
one patrzą na mnie ciekawie,
i w pośpiechu płoszą motyle
kiedy biegam boso po trawie.
Gdy za oknem wciąż pada i pada,
krople deszczu kapią jak łezki
wtedy leci do mnie z pomocą,
prosto z nieba, anioł niebieski.
Kolorowe anioły skrzydlate
prosto z nieba niosą nam dary
bezszelestnie i niewidzialnie
ale bez nich świat byłby szary (...)

W Szkole Podstawowej w Górzynie 
wszystkie anioły - serafiny, archanioły, 
małe, duże, kolorowe, białe i złote przy-
siadły, i oglądały efekty pracy uczniów, 
którzy namalowali, wyrzeźbili, upla-
stycznili, a w końcu ubrali w poezję ich 
wdzięczne, skrzydlate postacie. 
Sala gimnastyczna przystrojona w naj-
piękniejsze prace plastyczne na wystawie 
"Anioły" stanowiła znakomite tło dla 
występujących recytatorów. A było ich 
niemało. Z SP-2 w Lubsku wystąpiło 
sześcioro recytatorów, SP-1 pięcioro, 
SP-3 siedmioro, SP im. Bojanowskiego 
pięcioro, SP Górzyn pięcioro, SP Mier-
ków troje, Powiatowego Domu Dziecka 
dwoje, Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dwoje oraz gimnazjaliści - 
Gimnazjum nr 1 czworo, Niepublicznego 
Gimnazjum dla Młodzieży siedmioro, i 
troje z PDD. 
Jury (Cecylia Tęciorowska, Renata Chre-
nowicz) pod przewodnictwem księdza 
Łukasza Mielnika wybrało po trzech 
recytatorów z każdej grupy wiekowej. 
I tak w najmłodszej grupie klasy I-III: 
I miejsce uzyskała Marta Nowakowska 
SP-2, 
II m. Oliwia Waszak SP-1,
III m. Kornel Mielcarek SP-1
- grupa wiekowa klasy IV-VI
I m. Konrad Kossek SP-2
II m. Szymon Garda SP-1
III m. Ewa Rewaj SP-3

- grupa gimnazjalistów
I m. Kamil Żurawicki PDD
II m. Klaudia Gwozdowska Gimnazjum 
nr 1
III m. Agata Hahn NGdM
wyróżnienie za wiersz autorski uzyskała 
Iwona Szakoła z SOSW.
Każda z wyróżnionych osób otrzymała 
wielkie torby prezentów. Prezentami 
obdarowane zostały również dzieci z 
SP Górzyn, które przygotowały bardzo 
piękne anielskie prace plastyczne na 
wystawę.
Nagrodzono uczniów tego konkursu:
I m. Gabriela Kawulska i Martyna 
Karpezo
II m. Adrian Michalski i Klaudia Waluś
III m. Michalina Basznica oraz Inez 
Fieńko
IV m. Oliwia Niedźwiecka i Wiktoria 
Powietrzyńska
wyróżnienie otrzymały - Julia Waszkow-
ska i Weronika Jasik.
Temat aniołów w plastyce i poezji był dla 
dzieci bardzo wdzięczny i sympatyczny. 
Najmniejsze już dziecko wychowane w 
rodzinie katolickiej, w prostej, nieskom-
plikowanej modlitwie zwraca się do
swego skrzydlatego opiekuna "Aniele 
Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie 
stój". Już tytuły wybranych wierszy 
sugerowały ciepło i bezpośredniość 
kontaktów między dzieckiem, a aniołem, 
np. "Mój mały aniołek", "Kolorowe 
anioły", "Niech ci się przyśnią anioły", 
"Twój aniołek jest obok" itd. Najczęściej, 
bo sześć razy recytowany był wiersz 
"Kolorowe anioły" (jego fragment przy-
toczyłam na początku artykułu).
Ks. Łukasz w podsumowaniu podzięko-
wał recytatorom za ich pracę i wskazał, 

że tym razem na szczególne wyróżnienie 
zasłużyli uczniowie z PDD - świetnie 
przygotowani do prezentacji. Sugero-
wał, aby w przyszłości szukać bardziej 
ambitnych tekstów, by nie powtarzać 
tego samego utworu zbyt często. Przy-
pomniał, że w roku przyszłym - roku fa-
timskim - bohaterką i głównym tematem 
XIV edycji poezji religijnej będzie postać 
Najświętszej Marii Panny.
W części artystycznej przygotowanej 
przez panią Magdę Stasin wystąpiły 
dziewczęta w ładnie skomponowanym 
pokazie taneczno-wokalnym. 
Gośćmi konkursu byli aktywni ks. pro-
boszcz Leszek Białuga oraz ks. Marcin 
Siewruk dziennikarz z "Gościa Niedziel-
nego". Wstąpił na chwilę ks. Adrian Put 
z Zielonej Góry. Całości przysłuchiwały 
się również mieszkanki Górzyna.
Trzynasta edycja konkursu poezji re-
ligijnej przeszła do historii. Bardzo 
dobrą koncepcję całości opracowała i 
nad sprawnym przebiegiem konkursu 
czuwała kierowniczka Filii Bibliotecznej 
w Górzynie pani Jolanta Karasińska. Na 
jej prośbę wymieniamy dobrodziejów, 
dzięki którym imprezę o charakterze 
gminnym udało się wzbogacić o wy-
mierne dobra. Są to: dyrektor BPMiG 
Maria Rudek, dyrektor SP Górzyn Józef 
Radzion, sołtys wsi Górzyn Zbigniew 
Mróz, sklep Lewiatan, Piekarnia Wiejska 
Górzyn Tomasz Apanowicz oraz pan 
Artur Jarzębiński. Dziękując serdecznie 
sponsorom, przypominamy uczniom: 
w roku przyszłym w konkursie poezji 
religijnej, będziemy zajmować się mo-
tywami maryjnymi. Można już szukać 
materiałów...

C.Tęciorowska

"Anioł w 
poezji"- XIII 
edycja Konkursu 
Recytatorskiego 
Poezji Religijnej 
w Górzynie

Laureaci XIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Górzynie 
"Anioł w poezji" – zdjęcie będzie do podmiany na oryginalną rozdzielczość

Dzieci z Przedszkola Nr 3 w Lubsku 
wzięły udział w ogólnopolskim 
projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy". 
W działaniach edukacyjnych brały 
udział zarówno dzieci jak i ich rodzice 
oraz nauczyciele. Razem z Królikiem 
Pampisiem uświadamialiśmy wszystkim, 
jak ważne jest dbanie o zęby dzieci już 
od najmłodszych lat i wyrabianie dobrych 
nawyków. Uczyliśmy, jak prawidłowo myć 
zęby i pokazaliśmy, co wpływa na zdrowie 
jamy ustnej. Projekt realizuje Uniwersytet 
Medyczny w Poznaniu wspólnie z 
ośmioma innymi uczelniami medycznymi 
w Polsce, a finansuje Ministerstwo Zdrowia 
i Szwajcarski Program Współpracy z 
Nowymi Krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Każde dziecko wyposażone 
zostało w szczoteczki i pasty do zębów, a 
rodzice otrzymali materiały edukacyjne.
Małgorzata Piekło

Dzieciństwo bez próchnicy
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Zespół niespotykani w 
składzie Łukasz, natalia i 
Waldek, powstał już wiele 
lat temu.

Od kwietnia tego roku postanowili 
zasłynąć bardziej, dążąc do tego, aby 
zaistnieć w mediach. Udaje się jak na 
razie, ponieważ ich klipy są emitowa-
ne we wszystkich możliwych stacjach 
tv z muzyką Disco i Dance. 
Urodzili się w Lubsku i tu mieszka-
ją. Pasja do muzyki zaczęła się już 
dziesięć lat temu, a początki to gra 
na weselach.
- Stało się to w końcu monotonne 
chcieliśmy zapoczątkować coś swoje-
go a nie tylko cover. Postanowiliśmy 
nagrać swoje autorskie numery. Dla-
czego disco polo? Ponieważ ta muzy-
ka moim zdaniem jest dla każdego i 
każdy mówi, że nie zna, ale śpiewa i 
dlatego disco polo – opowiada Łukasz 
Gąsiewski.
Pierwszy nasz utwór to "Nasz najlep-
szy czas" klip kręcony w Wiechlicach. 
Kolejny to piosenka pt. "Mów mi na 
Ty" i to ona skradła serca lubuszan i 
nie tylko. Właśnie ta piosenka jest w 
konkursie, w Muzycznej Wizytówce, 
w Telewizji Polsat. W następnej ko-
lejności jest utwór „Ile czekać jeszcze 
chcesz” , a ostatnia nasza produkcja to 

"Mamy dla siebie noc”. Tym razem 
grupa Niespotykani zrealizowała 
zdjęcia do piosenki pt. „Mamy dla 
siebie noc”, która opiewa miłość, ale 
nie taką zwykłą a kolorową – taką, o 
której każdy marzy – dodaje Łukasz. 

Formacja chce wprowadzić na rynek 
coś swojego, coś oryginalnego – co 
najprawdopodobniej będzie odzwier-
ciedlało osobowość grupy. Klip 
opowiada o tym – jak zapoznana w 
Internecie dziewczyna przyjeżdża 
do chłopaka. Dużo tym ryzykuje, 
ponieważ dobrze go nie zna, lecz jej 
zwątpienie i strach szybko mija po 
tym, jak okazuje się, że ich znajomość 
jest strzałem w dziesiątkę. 

Zdjęcia do teledysku zrealizowano 
w Zielonej Górze, gdzie głównym 
planem była Palmiarnia, deptak oraz 
najbliższe okolice. 
Czy ta propozycja przypadnie Wam 
do gustu tak samo jak naszej ekipie? 
Czekamy na opinie i komentarze. 
Współpracujemy z portalami jak 
disco-polo.info Discokoncerty.pl jak 
i agencją artystyczną feniks – podsu-
mowuje Ł. Gąsiewski
„Niespotykanych” będzie można 
zobaczyć na koncercie Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

niespotykani
NIESPOTYKANI. Na fot od lewej Waldek, Natalia i Łukasz

nie da się ukryć, że 
Leon Wojciechowski 
należy do 
rozpoznawalnych 
postaci Lubska, 
nie tylko z powodu 
charakterystycznej 
bródki, którą nosi 
od lat, ale przede 
wszystkim dlatego, że 
ponad trzydzieści dwa 
lata jeździ za kółkiem 
taksówki.

Legendarny lubski taksówkarz 
ukończył szkołę budowlaną o 
specjalności murarz-tynkarz. 
Jednak jak sam stwierdził, po-
mylił się z powołaniem kończąc 
podstawówkę i w swoim zawo-
dzie nie przepracował nawet dnia. 
Bardziej ciągnęło go za kółko. Po 
uzyskaniu pełnoletniości zdobył 
wszystkie kategorie prawa jazdy 
(z wyjątkiem kategorii A, ale jak 
twierdzi z powodu dolegliwości 
reumatycznych, które doskwiera-
ją mu od dzieciństwa nie ciągnęło 
go do jednośladów) i przez trzy-
naście lat jeździł jako kierowca w 
Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Samochodowej najpierw na 
przewozach towarowych, później 
autobusami liniowymi. W 1984 
roku postanowił iść na swoje i 5 
kwietnia po raz pierwszy stanął 
na postoju TAXI w Lubsku, sie-
dząc za kierownicą czerwonego 
pięcioletniego polskiego Fiata 
125 z numerem bocznym 40. 
Później jeździł jeszcze kolejnym 
dużym Fiatem, następnie Merce-
desem 123 (przez dwadzieścia 
jeden lat) Mercedesem 124, 
a aktualnie siedzi za kółkiem 
Mercedesa potocznie zwanym 
Okularem.
Stało nas wówczas na taksówce 
trzydziestu dziewięciu - wspomi-
na Leon Wojciechowski - Jednak 

datki wraz z dwoma kolegami z 
postoju, poszliśmy robić przecin-
ki w lesie. Na początku dano nam 
trzyhektarową działkę myśląc, że 
jako taksówkarze nieprzywykli 
do roboty, po jej zrobieniu bę-
dziemy mieli dość. Jednak my 
zrobiliśmy ponad dwadzieścia i 
dalej byliśmy w stanie pracować. 
Jednak leśniczy nam odmówił, 
gdyż musiał mieć robotę dla 
stałych pracowników. W Opiece 
Społecznej też nie dostałem za-
siłku, gdyż w przepisach było, że 
posiadacz samochodu nie może 
ubiegać się o zapomogę. Jakoś 
to przetrzymałem, choć wielu 
taksówkarzy się wykruszyło.
Współcześnie z usług taksówka-
rzy w Lubsku przeważnie korzy-
stają ludzie starsi, schorowani i 
samotni. Większość kursów - jak 
twierdzi Leon Wojciechowski - to 
kursy do lekarza, na rehabilita-
cje czy na cmentarz z jednego 
końca miasta na drugi. Wozi się 
też ludzi z większymi zakupami 
z supermarketów. Zarobić też 
trochę można podczas Nocy 
Sylwestrowej, zabawy andrzej-
kowej, czy dożynek, ale wówczas 
rezygnuje się samemu z zabawy. 
Obecnie w Lubsku jest dziewięć 
taksówek – mówi Leon Woj-
ciechowski. – Jednak tylko dla 
trzech taksówkarzy jest to jedyne 
źródło utrzymania. Pozostali albo 
są na emeryturze czy rencie, lub 
prowadzą dodatkową działalność 
gospodarczą. Gdy w przyszłym 
roku odejdę na emeryturę niemal 
80% lubskich taksówkarzy będą 
to taksówkarze dorabiający. Nie 
widzę tu perspektyw dla młodego 
taksówkarza rozpoczynającego 
pracę. Gdybym ja miał startować 
w tych czasach, raczej bym nie 
zaczynał.

Adam Bolesław Wierzbicki

nikt nie chciał jeździć z trzynast-
ką, bo jak twierdzono przynosiła 
pecha. Zanim to się jednak stało 
musiał odbyć ośmiotygodniowy 
kurs taksówkarski, organizowany 
przez Zrzeszenie Taksówkarzy w 
Zielonej Górze, a zakończony eg-
zaminem z regulaminu wewnętrz-
nego, obsługi klienta, oraz etyki 
zawodowej. Lata osiemdziesiąte 
to były ciężkie czasy – kontynuuje 
swoją opowieść Leon Wojciechow-
ski. - Szara komuna. Wszystkiego 
na rynku brak. Gdy rozpoczynałem 
prace jako taksówkarz, jeszcze 
trwał stan wojenny. Benzyna była 
na kartki i dostawaliśmy na nią 
bony ze Zrzeszenia Taksówkarzy 
w Zielonej Górze w zależności 
od rodzaju pojazdu i jego pojem-
ności). Jednak taksówkarzom 
wiodło się dobrze, gdyż w tych 
czasach posiadanie samochodu 
uchodziło za luksus, wiec roboty 
nie brakowało i potrafiłem przez 
jeden weekend zarobić więcej niż 
kierowcy autobusów PKS przez 
dwa tygodnie (dodając do tego 
prowizje za sprzedaż biletów, którą 
pobierali po tym jak w autobusach 
zrezygnowano z zatrudniania kon-
duktorów). Wraz z nastaniem no-
wego ustroju wszystko zaczęło się 
psuć. Zachodnie pogranicze zalała 
fala samochodów sprowadzanych 
z zachodu. Dajmy przykład, gdy 
w latach osiemdziesiątych na ulicy 
liczącej kilkadziesiąt numerów 
było maksymalnie dziesięć sa-
mochodów to po zmianie ustroju 
samochodów stało tam dziesięć 
razy tyle. Jak dawniej robiło się 
dziennie kilkadziesiąt kursów, a 
ludzie niejednokrotnie musieli stać 
w kolejce na postoju, tak - wraz z 
wejściem w nowy system - robiłem 
w ciągu dnia jeden, góra dwa kursy 
– wspomina Leon Wojciechowski 
– Przycisnęła mnie do tego stopnia 
bieda, że aby zarobić na ZUS i po-

Leon zawodowiec
r e K L A M A

Rok 2016 zaskakiwał 
pod wieloma względami. 
O ile w sprawie kopalni 
odkrywkowej węgla 
brunatnego nie udało 
się na szczęście nic, o 
tyle w sprawie rozwoju 
odnawialnych źródeł 
energii miało miejsce wiele 
pozytywnych wydarzeń. 
Zachęcamy do prześledzenia 
krótkiego kalendarium mniej 
lub bardziej spektakularnych 
wydarzeń energetycznych w 
naszym polsko-niemieckim 
regionie. 

 

Styczeń - gminy Brody i Gubin 
położone są na terenie Unii 

Europejskiej
Przedstawiciele niemieckich gmin le-
żących przy polskiej granicy złożyli na 
ręce Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wielkopol-
skim negatywne stanowisko w sprawie 
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
pod Gubinem. Nie zgadzają się na od-
krywkę kilkaset metrów od własnych 
domów, ponieważ uważają, że projekt 
jest sprzeczny z dyrektywami unijnymi 
i zagraża mieszkańcom. Niektórych 
zaskoczył fakt, że potrzebna jest zgoda 
niemieckich sąsiadów. Zapomnieli, że 
jesteśmy w Unii Europejskiej? 
 

Luty - wystawa fotograficzna 
w Gubinie 

W Gubińskim Domu Kultury młodzież 
wspólnie z fundacją Greenpeace zorga-
nizowała wystawę fotograficzną. Zapre-
zentowane zostały fotografie o tematyce 
przyrodniczo-ekologiczno-społecznej. 
Chyba po raz pierwszy mieszkańcy 
Gubina i okolic fotografiami przedstawili 
ekologiczno-społeczne aspekty życia w 
cieniu węglowych projektów. 
 

Marzec - kopalnia odkrywkowa 
węgla brunatnego zrobi ekologa 

z każdego 
Na VII Kongresie Kobiet w Warszawie, 
mieszkanka gminy Brody, Anna Dzia-
dek - wystąpiła z prezentacją na temat 
sytuacji w naszym regionie. Opisała 
trudne położenie mieszkańców Lubska, 
Brodów i okolic - z jednej strony bardzo 
duży negatywny wpływ niemieckiego 
zagłębia węgla brunatnego (brak wody, 
zanieczyszczenie powietrza), z drugiej 
strony niekończące się planowanie pod 
Gubinem nierealnego kompleksu ener-
getycznego i związana z tym blokada 
rozwojowa regionu. 
 

Kwiecień - brak warunków 
przyłączenia elektrowni

Senator Waldemar Sługocki (PO) otrzy-
mał pisemne odpowiedzi, z których 
jasno wynika, że PGE nigdy nie złożyło 
wniosku o podłączenie niby planowanej 
pod Brodami elektrowni do polskiego 
systemu energetycznego. Pytania: - co 
miało stać się z wydobywanym wę-

glem? Dlaczego obiecywano budowę 
kompleksu energetycznego, skoro do 
dzisiaj nie znane są warunki, możliwości 
podłączenia nowej elektrowni do sieci w 
Polsce? - nadal aktualne. 

Maj – piękny maj
Piękno naszej przyrody chyba pozytyw-
nie wpłynęło nawet na naszych dzielnych 
planowaczy odkrywek, kompleksów i 
innych cudów-wianków, bo w sprawie 
opowiadania o kopalni nie działo się nic.
 

Czerwiec - kopcie piłkę, 
a nie węgiel 

W całym kraju odbywała się akcja prote-
stacyjna Koalicji Rozwój TAK - odkryw-
ki NIE ” Kopcie piłkę a nie węgiel!". Nasi 
piłkarze wzięli sobie do serca to hasło i 
polska drużyna pięknie zaprezentowała 
się na mistrzostwach Europy w piłce 
nożnej we Francji. 
A w gminie Brody wsparciem finanso-
wym, biegu wokół Jeziora Brodzkiego, 
przeciwnicy energetyki węglowej, uczcili 
rocznicę referendum. 
 

Lipiec - "TRABANT" sprzedany! 
Szwedzki koncern Vattenfall sprzedał 
TRABANTA (tak pieszczotliwie elek-
trownię Jänschwalde nazwała swego 
czasu pani dyrektor z PGE) Czechom. 
3 elektrownie i 5 kopalni na niemieckich 
Łużycach kupili Czesi, za symboliczne 
1 euro. U nas za to obiecuje się kopalnię 
za ciężkie miliardy, których nikt nie ma. 

Nie lepiej zamiast na drogie planowanie 
kopalni wydać pieniądze na remont 
drogi Brody-Tuplice, która już dawno 
przypomina odkrywkę.

Sierpień - wstrzymane 
postępowanie w sprawie 

kopalni Gubin-Brody 
Na wniosek PGE, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska wstrzymała postę-
powanie w sprawie kopalni Gubin-Bro-
dy. Strategiczna spółka energetyczna 
(PGE) wniosła o zawieszenie postę-
powania, ponieważ „nie była w stanie 
w terminie dostarczyć wymaganych 
uzupełnień w dokumentacji”. Informacja 
zaskoczyła wszystkich. Czy postępowa-
nie zostanie kiedykolwiek wznowione? 
Nie wiadomo. 
 

Wrzesień - szkoły zostały 
PROSUMENTAMI 

500 dzieci ze wszystkich szkół znaj-
dujących się na terenie gmin Gubin i 
Brody utworzyło na dziedzińcu szkoły 
w Brodach kształt słońca, pod którym 
znalazł się transparent z hasłem “Nasze 
szkoły świecą słońcem”. W ten sposób 
świętowano fakt, że szkoły stały się 
pełnoprawnymi prosumentami odna-
wialnych źródeł energii. Każda ze szkół 
zaoszczędzi w najbliższym roku na 
zakupie energii między 1.700 a 4.300 zł 
rocznie. Jak widać można produkować 
energię w sposób przyjazny ludziom i 
środowisku korzystając z nowoczesnych 

technologii, takich jak elektrownie sło-
neczne zamontowane na dachach szkół.

Październik - protest 
w Atterwasch

Ponad 250 przeciwników odkrywek 
zebrało się, aby dyskutować na temat 
odejścia od gospodarki węglowej. 
Czeska firma LEAG - nowy właściciel 
elektrowni Jänschwalde - mimo zapo-
wiedzi dialogu z lokalną społecznością 
nie przysłała swojego przedstawiciela. 
Motto spotkania: "Rewolucja energe-
tyczna to reformacja XXI wieku", jak 
najbardziej słuszne, ale co to za różnica, 
czy trują nas Szwedzi, Niemcy, czy Cze-
si? Tak długo, jak działa elektrownia po 
niemieckiej stronie, będą pojawiać się u 
nas spekulanci, zainteresowani sprzedażą 
dwóch polskich gmin na przemiał do 
Jänschwalde. Na pomoc władz woje-
wództwa, w sprawie odszkodowań za 
szkody górnicze, też nie mamy co liczyć. 

Zgodnie ze starą zasadą - umiesz liczyć? 
- licz na siebie!

Listopad - warto czatować 
Marszałek Elżbieta Polak poinformowa-
ła na czacie, że kompleks energetyczny 
Gubin-Brody nie został wpisany do 
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Szkoda, że tylko na czacie, bo przecież 
nie wszyscy korzystają z Internetu, ale 
lepszy rydz, niż nic. Z tego samego 
czatu dowiedzieliśmy się, że mamy w 
lubuskim najniższe bezrobocie w kraju 
(8,4%)! Może dlatego, że nie oddaliśmy 
tysięcy hektarów urodzajnej ziemi pod 
odkrywki? 

Grudzień - PGE dołuje 
na giełdzie papierów 

wartościowych w Warszawie 
Najniższa wartość akcji PGE od mo-
mentu wejścia na giełdę. 2-go grudnia 
za 1 akcję PGE płacono już tylko 9,05 
zł, czyli 65 % mniej, niż w 2009 roku. 
Smutne to, bo to jednak nasza państwowa 
firma i mogłaby się lepiej gospodarzyć. 
 
Nawet pobieżne zapoznanie się z te-
matem tegorocznych wydarzeń jasno 
wskazuje kierunek rozwoju energetyki. 
Z jednej strony - drogie i bezsensowne 
planowanie kopalni odkrywkowej pod 
Gubinem, z drugiej - instalowanie 
nowoczesnych przyjaznych środowi-
sku technologii. W sprawie odkrywek 
węgla brunatnego nie udaje się nic w 
całej Polsce, nie tylko u nas w lubuskim. 
Natomiast energetyka obywatelska, 
odnawialne źródła energii, rozwijają 
się same. Są coraz bardziej efektywne 
i opłacalne, chociaż celowo blokowane 
przez lobby węglowe.

stowarzyszenie nie kopalni 
odkrywkowej zrzeszające 

przeciwników energetyki węglowej na 
terenie gmin Brody i Gubin

kontakt: 
niekopalniodkrywkowej@wp.pl

Z okazji Świąt Bożego narodzenia 
życzymy nadziei, własnego skrawka 
niezadymionego nieba, zadumy nad 
płomieniem świecy, piękna poezji, 
muzyki i przyrody.
Pogodnych świąt  z imowych, 
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
wielu chwil roziskrzonych kolędą, 
śmiechem i wspomnieniami.
 
WESOŁyCH ŚWIĄT I ZRÓWnOWAŻOnEGO 
nOWEGO ROKU!
 
życzą członkowie Stowarzyszenia nIE kopalni 
odkrywkowej oraz Stowarzyszenie Ekologiczne 
EKO-UnIA, Fundacja Greenpeace Polska, 
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF),
Międzynarodowy zespół prawników Frank Bold,
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki nIE"

artykuł sponsorowany

rok 2016 już za Nami, co
z odkrywką pod Brodami? Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju 

tradycyjnie w nowym roku szkolnym 
organizuje nowy sezon strzelecki mię-
dzyszkolnej lig szkół podstawowych , 
gimnazjalnych i średnich. Rywalizacja 
jest prowadzona w dwóch grupach: Gru-
pa ,,A’’ – szkoły gimnazjalne, średnie. 
Grupa ,,B’’ – szkoły podstawowe. Za-
wody strzeleckie zostały rozegrane w 
miesiącu październiku, w listopadzie z 
broni pneumatycznej. Uzyskano nastę-
pujące wyniki:
Grupa ,,A’’ Zespół Szkół Technicznych 
druż.,1’ 514 pkt. Gimnazjum nr: 1 druż.1 
480 pkt. Zespół Szkół Doskonalenia 
Zawodowego druż. 1 478 pkt.
Zespół Szkół Technicznych druż. 2 404 
pkt. Gimnazjum nr 1 druż. 2 298 pkt. 
Grupa ,,B’’
SP nr 3druż. 1 600 pkt. 
SP nr 1 druż.1 515 pkt. 
SP nr 3 druż. 2 489 pkt. 
SP nr 2 druż. 1 462 pkt. 

SP nr 2 druż. 2 425pkt. 
Wyniki Indywidualne grupa ,,A’’ 
1. Nita Michał (ZST) 179 pkt.; 2. Woj-
ciechowska Agata (Gim.) 152 pkt.; 3. 
Karpowicz Dominik (ZST) 137 pkt. 

Grupa ,,B’’ 1. Jaros Julia (SP-3) 162 
pkt.; 2. Mazur Natalia (SP-3) 153 pkt.; 
3. Parzysz Jakub (SP-1) 146 pkt. 
W zawodach Międzyszkolnej Ligi Strze-
leckiej pierwszy raz nie biorą udziału 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Ekonomicznych – wielka 
szkoda. Zawody prowadził i sędziował 
Aleksander Baworowski przy pomocy 
Mirosława Niewiadomskiego, Małgo-
rzaty Snopkiewicz, Dariusza Zubowi-
cza i Jerzego Niedżwieckiego. Zarząd 
Rejonowy Ligi Obrony Kraju dziękuje 
Dyrekcjom szkół, wychowawcom i 
uczniom za udział w zawodach i życzy-
my sukcesów w sporcie strzeleckim.

Baworowski

komunikat międzyszkolnej
ligi strzeleckiej 2016/017
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Termomodernizacja 
faktem. Przyszły rok będzie 
wyjątkowy dla Gminy 
Tuplice pod względem 
inwestycyjnym, a na pewno 
najlepszy od 1989 roku. 

W 2017 roku ruszą bezprecedensowe, 
jeśli chodzi o rozmach, remonty gmin-
nych dróg, które radykalnie poprawią 
komfort podróżowania mieszkańców. 
Te wielomilionowe inwestycje to jednak 
nie wszystko, co czeka Tupliczan w naj-
bliższej przyszłości. Pod koniec listopada 
z Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej 
Górze przyszła wiadomość mówiąca o 
tym, że uda się jeszcze zrealizować trzy 
potężne projekty, które bez wątpienia 
trwale zmienią lokalną rzeczywistość. 
Tuplicka administracja zakończyła 
bowiem sukcesem batalię o dofinanso-
wanie do termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej, czyli szkoły, 
przedszkola i budynku Urzędu Gminy. 
Całość inwestycji zamyka się w kwocie 4 
mln 60 tys. zł, z czego dzięki efektywnej 
pracy urzędników, pozyskano ponad 3 
mln 100 tys. dofinansowania. 900 tys. 
zł to wkład własny gminy. Około 55% 
z całości pochłonie remont budynku 
szkoły, 15% przedszkola, a 10% siedziby 
Urzędu Gminy. Na czym polega termo-
modernizacja i jakie przynosi efekty? W 
skrócie, polega na zminimalizowaniu 
utraty ciepła przez budynek i sprawie-
niu, żeby był bardziej energooszczędny. 
Pozwala to oczywiście w perspektywie 
długoterminowej na duże oszczędności 
finansowe wynikające z mniejszego 
zapotrzebowania na energię. W płasz-
czyźnie empirycznej prace związane z 
termomodernizacją polegają m.in.: na 
ociepleniu ścian, dachów lub ich wy-
mianie, remoncie lub wymianie okien 
i drzwi zewnętrznych, modernizacji lub 
wymianie źródła ciepła (kotła), instalacji 

grzewczych, systemu zaopatrzenia w 
ciepłą wodę czy usprawnienie systemu 
wentylacji. Te wszystkie prace wyma-
gają ogromnych nakładów finansowych, 
których tuplicki budżet samodzielnie by 
nie udźwignął. Dlatego należy raz jesz-
cze pochwalić tuplickich 
urzędników za skuteczną 
determinację w pozyska-
niu dofinansowania – bez 
dofinansowania bowiem 
nie byłaby możliwy kom-
pleksowy remont budyn-
ków, w których mieści 
się szkoła, przedszkole 
i Urząd Gminy Tuplice, 
a tym samym radykalne 
podniesienie ich jakości 
użytkowania. Jest to o tyle 
ważne, że wszystkie wy-
żej wymienione budynki 
rozpaczliwie potrzebują 
modernizacji, a wieloletnie 
zaniedbania są widoczne 
gołym okiem. W szkole 
dach cieknie w nowej czę-
ści, przez stare okna wieje 
wiatr, a część nowych z 
kolei nie otwiera się przez 
niską jakość wykonania. 
Osoby spoza Gminy Tupli-
ce, odwiedzające budynek 

szkoły, nie mogą wyjść ze zdumienia, że 
dzieci i młodzież w XXI wieku ciągle 
uczy się w takich warunkach. Nie jest 
tajemnicą, w jakim stanie jest budynek 
Urzędu Gminy Tuplice – wystarczy spoj-
rzeć. Dla tych, którzy nie widzieli, pod-

powiemy: w fatalnym. Do cieknącego 
dachu i spuchniętych przez to ścian oraz 
niemożności odpowiedniego ogrzania 
budynków (stara i niedrożna instalacja 
grzewcza) urzędnicy i petenci zdążyli już 
się przyzwyczaić. Podobnie rzecz ma się 

z budynkiem przedszko-
la, którego przedwojenny 
dach ma tyle ubytków, 
że wygląda jak po bom-
bardowaniu. Wiąże się 
to oczywiście z cieknącą 
wodą do pomieszczeń, 
możliwością występowa-
nia grzybów na ścianach 
etc. W przedszkolu od wie-
lu lat nieużytkowane jest 
całe poddasze – w sumie 
ponad 100m2, które moż-
na zagospodarować dla 
dobra najmłodszych. Wójt 
Gminy Tuplice Katarzy-
na Kromp ma w planach 
przekształcenie poddasza 
w pomieszczenie zdolne 
do projekcji filmowych, 
świetlicę i gabinety m.in. 
dla logopedy i psychologa. 
Co do kwestii technicz-
nych – warto zaznaczyć, 
że kompletowanie doku-
mentacji potrzebnej do 

samego uczestnictwa w konkursie na 
dofinansowanie termomodernizacji 
trwało ponad rok i kosztowało niemało. 
Dość powiedzieć, że tylko dokumentacja 
projektowa kosztowała 140 tys. zł. Poza 
projektem zrobiony został audyt ener-
getyczny, na podstawie którego wska-
zano elementy niezbędne do naprawy 
poszczególnych budynków. Wykonano 
również dokumentację ornitologiczną, 
która jest bezwzględnie niezbędnym 
składnikiem potrzebnym do przedłożenia 
w przypadku rywalizowania w konkursie 
o dotacje unijne. Należy dodać, że Tupli-
ce nie mogłyby startować w konkursie o 
termomodernizację, gdyby Rada Gminy 
Tuplice nie uchwaliła Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, w którym założono 
m.in. działania termo obejmujące bu-
dynki szkoły, przedszkola oraz Urzędu 
Gminy. Być może część mieszkańców 
jest przyzwyczajona do tego, w jakim sta-
nie są budynki użyteczności publicznej w 
Tuplicach, ale to nie znaczy, że nie może 
być inaczej. Jak widać, wystarczy ciężka 
praca, determinacja i zgrany zespół ludzi, 
którym zależy. Przyszłoroczne remonty 
to niewątpliwie dobra zmiana dla tuplic-
kiego społeczeństwa, które zasługuje na 
coś więcej niż przeciętność i bylejakość. 

Tomasz Kosiorski

T U P L I c e

w kilku zdaniach opiszę, czym zajmuje-
my się w naszej jednostce, aby osobom 
które jeszcze o nas nie słyszały, przybliżyć 
tematykę naszych działań związanych 
z pośrednictwem pracy i doradztwem 
zawodowym. Młodzieżowe centrum 
Kariery podejmuje szereg inicjatyw 
w zakresie doradztwa zawodowego 
prowadzonego w szkołach i ośrodkach 
pomocy społecznej, współdziała z powia-
towym urzędem pracy, pracodawcami 
i lokalnymi firmami. Dzięki temu wielu 
uczniów i młodzież szczególnie z tere-
nów wiejskich poszukująca zatrudnienia 
może liczyć na znaczącą formę wsparcia. 
wystarczy skontaktować się z nami, by 
zyskać profesjonalną pomoc.
 jakie więc działania podejmujemy? 
Przede wszystkim staramy się uświa-
domić beneficjentom, że sami są odpo-
wiedzialni za swoją karierę zawodową. 
Młodzież, z którą pracujemy, wie już, 
jak funkcjonuje dzisiejszy rynek pracy. 
Potrafi określić swoje predyspozycje i 
umiejętności zawodowe. Uświadamia-
my młodym ludziom, jak efektywnie 
poszukiwać zatrudnienia oraz jak pro-
fesjonalnie przygotować dokumenty 
aplikacyjne. Podpowiadamy, w jakim 
kierunku kształtować swoją ścieżkę 
zawodową, zapoznajemy ze zmianami 
zachodzącymi w szkolnictwie. w związku 
z tym uczniowie odważniej podejmują 
decyzje, które pozytywnie wpływają na 
ich przyszłość.
 naszym największym przedsięwzięciem 
jest organizacja giełd pracy dla młodzie-
ży. współpraca z lokalnymi pracodaw-
cami jest systematyczna i owocna. Po-
nadto staramy się wychodzić naprzeciw 
młodzieży i zrozumieć, z jakimi boryka 
się problemami i w jakiej znalazła się 
sytuacji. gdy człowiek wchodzi na rynek 
pracy, traci pracę lub intensywnie rozpo-
czyna poszukiwanie nowej, koncentruje 
swoje siły na trzech głównych wątkach. 
Pierwszym z nich jest określenie samego 
siebie: własnych preferencji i predyspo-
zycji zawodowych, posiadanych kwalifikacji, 
wykształcenia czy uprawnień. jest to etap, pod-
czas którego człowiek często szuka pomocy, 
kieruje swoje kroki do doradcy zawodowego i 
pośrednika pracy. staramy się utrzymywać stały 

kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami.
Drugim wyzwaniem, z którym każdy wcześniej 
lub później się musi zmierzyć, są wymagania 
rynku pracy, zawarte w pojawiających się 
ofertach pracy. 
Pośrednictwo pracy wspiera takie działania 

poprzez analizę kompetencji klienta dobieramy 
odpowiednią ofertę pracy. Trzecim elementem, 
na którym często koncentruje swoją uwagę 
pośrednictwo pracy, są metody aktywnego 
poszukiwania pracy. Uzupełnieniem tych 
działań jest wzmacnianie u klienta wiedzy z 

zakresu autoprezentacji i przygotowania 
się do rozmowy kwalifikacyjnej. w po-
średnictwie pracy staramy się budować 
indywidualny plan działań, pozwalający 
w sposób celowy i wykluczający przy-
padkowość znaleźć miejsce pracy.
Tak więc pomoc pośrednictwa pracy i 
doradcy zawodowego koncentruje się 
wokół działań przygotowujących mło-
dzież do optymalnego wykorzystania 
własnego potencjału i tworzenia własnej 
strategii działań na rynku pracy.
Zatem wśród usług, z których można sko-
rzystać, między innymi można wymienić:
• porady indywidualne i grupowe z dzie-
dziny poradnictwa zawodowego,
• informacje o kształceniu, zawodach 
oraz rynku pracy,
• testy zainteresowań i uzdolnień zawo-
dowych,
• pośrednictwo pracy w kraju i za granicą,
• giełdy pracy i spotkania z pracodaw-
cami,
• szkolenia zawodowe,
• kompleksowe i profesjonalne doradz-
two w zakresie pisania dokumentów 
aplikacyjnych,
• autoprezentacja,
• pomoc dla pracodawców w zakresie 
rekrutacji pracowników,
reasumując, można więc stwierdzić, że 
działanie McK ma przede wszystkim 
na celu:
• zwiększenie dostępu młodzieży do 
usług z zakresu poradnictwa i informacji 
zawodowej oraz pośrednictwa pracy,
• kompleksowe wsparcie młodzieży 
w procesie wejścia na rynek pracy, 
uzyskania i utrzymania zatrudnienia, 
kształtowania kariery zawodowej, samo-
poznania poprzez usługi poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy.

wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my do Młodzieżowego centrum Kariery 
mieszczącego się przy ulicy górnoślą-
skiej 2 (Zsb) w Żarach; 

e-mail : mck.zary@ohp.pl 
tel.: 508 307 475, 690 505 301.

Marlena Grodowska 
Pośrednik pracy

r e K L A M A

Promocja dobrych
Praktyk - młodzieżowego 
centrum kariery w żarach

„Jeśli chcesz zbudować okręt, to nie zwołuj ludzi w celu 
zrobienia planów, podzielenia pracy, przygotowania narzędzi 
i wycinania drzew, lecz naucz ich tęsknoty 
za bezmiarem morza. Wtedy zbudują statek sami.”

(Antoine de Sint - Exupery)

Zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych wzajemną miłością i życzliwością

oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy

Wójt Tuplic Katarzyna Kromp
wraz z Radnymi

2017 - Czas remontów

Dzięki termomodernizacji gruntownej zmianie ulegnie wygląd i funkcjonalność tuplickiego przedszkola, szkoły i budynku gminy

Fundusz sołecki działa w 
Gminie Tuplice od tego 
roku na podstawie ustawy 
o funduszu sołeckim i 
wynosi niecałe 150 tys. zł 
rocznie. 

Jego wysokość zależy od ilości miesz-
kańców danej miejscowości. Co ważne, 
to poszczególne sołectwa decydują na 
co wydać pieniądze i mają w tej materii 
całkowitą autonomię. Warunki? Zadania 
realizowane przez fundusz sołecki muszą 
być zgodne ze strategią rozwoju gminy i 
przyczyniać się do poprawy warunków 
życia mieszkańców. I tak właśnie się 
dzieje. Trzy miejscowości zdecydowały 
się kupić siłownie zewnętrzne - Gręza-
wa, Nowa Rola i Tuplice. Projekty te są 
już zrealizowane i chętnie (co cieszy) 
odwiedzane przez mieszkańców. Inne 
sołectwa zaś, postanowiły zrealizować 
remonty świetlic. Jako przykład można 
podać Matuszowice, Jagłowice, Grabów, 
Cielmów i Łazy. Wiąże się to oczywiście 
z licznymi formalnościami biurokratycz-
nymi (projekty, pozwolenia etc.), ale 
sołtysów merytorycznie wspomagają 

pracownicy Urzędu Gminy Tuplice, co 
znacznie ułatwia postępy prac. Dzięki 
temu mieszkańcy wyżej wymienionych 
miejscowości już w tym roku będą 
mogli cieszyć się częściowo lub w ca-
łości zmodernizowanymi świetlicami 
(jak Łazy i Cielmów, gdzie remonty 
już zakończono). Tegoroczny fundusz 
sołecki jest premierowy, więc wszyscy 
uczą się na "żywym organizmie", ale 
efekty można uznać za satysfakcjonu-
jące. Inne sołectwa z kolei postawiły na 
zakup sprzętu: czy to AGD (Drzeniów), 
czy też użytkowego jak kosiarki/kosy 
(Chełmica, Jagłowice, Matuszowice, 
Chlebice). Jak widać, każda miejscowość 
ma swoje zindywidualizowane potrzeby 
i to społeczność poszczególnych sołectw 
decyduje jak je zaspokoić, a nie urzędnik 
gminny. I tak powinno być. Warto pod-
kreślić, że fundusz sołecki pełni również 
funkcję integracyjną - inspiruje bowiem 
do dyskusji i podejmowania decyzji dużą 
liczbę osób w każdej miejscowości, co 
przekłada się na zwiększenie świadomo-
ści obywatelskiej i odpowiedzialności za 
swoje sołectwo.

Tomasz Kosiorski

Zapowiadana wcześniej modernizacja 
oświetlenia publicznego na terenie Gmi-
ny Tuplice, polegająca na wymianie kla-
sycznych opraw na lampy LED, wchodzi 
w etap realizacji. Pierwszym krokiem 
była inwentaryzacja oświetlenia wyko-
nana w miesiącach sierpień-październik, 
która wykazała potrzeby i pozwoliła 
wstępnie oszacować koszty. Obecnie 
trwają negocjacje z ENEA Oświetlenie, 
zarządcą sieci, na płaszczyźnie opraco-
wania dokumentacji koncepcyjno-pro-
jektowej. Równolegle trwają rozmowy 
z ekspertami na temat optymalizacji 
kosztów i wypracowania jak najlepszej 
koncepcji dla Gminy Tuplice. Docelowo 
wymienione zostaną wszystkie lampy 
w gminie, a na istniejących słupach 
będą zamontowane – tam, gdzie to 
potrzebne – nowe punkty świetlne. Na 
chwilę obecną na terenie Gminy Tuplice 
jest 316 opraw lampowych, z czego aż 
117 potencjalnie niebezpiecznych dla 
człowieka (rtęciowych). Jak wynika 
ze wstępnej analizy przygotowanej 
na potrzeby modernizacji oświetlenia 
drogowego, średnia moc oprawy na 
dzień dzisiejszy wynosi ok. 160,10 W, 
natomiast po wymianie na oprawy LED 
wyniesie ok. 55,86 W. Jak łatwo policzyć, 
z powyższych założeń wynika oszczęd-
ność mocy na poziomie ok. 65%. Co to 

oznacza w płaszczyźnie empirycznej? 
Mniej więcej tyle, że zamiast płacić 
za energię elektryczną na oświetlenie 
4.612,55 zł miesięcznie (jak to jest do tej 
pory), będziemy płacić 1.896,04 zł, czyli 
aż 59% mniej. Oszczędność w opłatach 
za energię elektryczną po modernizacji 
wyniesie więc 2.716,51 zł miesięczne, 
co daje rocznie kwotę 32.598,12 zł. To 
jednak nie koniec oszczędności. W 2014 
r. roczny koszt konserwacji oświetlenia 
(opłaty obligatoryjne i awarie) wyniósł 
28.719,09 zł, natomiast po modernizacji 
wyniesie ok. 10.000 zł mniej. Razem z 
mniejszą opłatą za energię elektryczną 
tuplicki budżet zaoszczędzi rocznie w 
sumie nawet 43.000 zł. Dodatkowo gwa-
rancja na oprawy LED wynosi 5-7 lat, 
co oznacza brak kosztów związanych z 
wymianą źródeł światła. Zaoszczędzone 
w tej sposób pieniądze zostaną przezna-
czone na spłatę kredytu zaciągniętego 
na opisywaną inwestycję. Dla (nomen 
omen) jasności sytuacji - czym się cha-
rakteryzuje oświetlenie LED? Przede 
wszystkim, w przeciwieństwie do oświe-
tlenia klasycznego, dzięki nowoczesnej 
technologii i różnych opcji programowa-
nia, zapewnia oszczędności bez redukcji 
potencjału świetlnego. Dodatkowo diody 
LED zdecydowanie wyróżniają się spo-
śród pozostałych źródeł światła długością 

życia. Według różnych badań średni 
czas, po którym dioda LED przestanie 
świecić osiąga nawet 100 tys. godzin 
pracy. W rzeczywistości czas ten może 
być jeszcze dłuższy, jeśli operator używa 
funkcji użytecznego czasu życia (możli-
wość niższego poziomu oświetlenia w 
wybranych godzinach, co daje również 
możliwość oszczędzenia jeszcze więcej 
energii elektrycznej). Długi czas życia 
lamp LED pozwala na zmniejszenie 
kosztów związanych z serwisowaniem 
systemów oświetleniowych oraz na 
zwiększenie bezpieczeństwa tam, gdzie 
od sygnałów świetlnych zależy życie 
bądź zdrowie. Na bezpieczeństwo duży 
wpływ ma również fakt, że diody LED 
zazwyczaj nie wygasają w sposób nagły, 
tylko stopniowo się degradują („wypalają 
się”). Nie bez znaczenia jest również fakt, 
że diody LED łatwo poddają się utylizacji 
w porównaniu z lampami fluoroscencyj-
nymi, które zawierają między innymi 
trujące związki rtęci. Ponadto lampy 
LED są wykonywane z materiałów 
nieszkodliwych dla środowiska. Podsu-
mowując – nowoczesne oświetlenie LED 
w porównaniu z klasycznym jest o niebo 
lepsze, bardziej efektywne i bezpieczniej-
sze. Stopniowa wymiana oświetlenia jest 
planowana na I kwartał 2017 roku.

Tomasz Kosiorski

modernizacja oświetlenia publicznegofundusz sołecki
zdał egzamin
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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
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W sobotę 26 listopada 
mieszkańcy Jasienia 
rozpoczęli rewitalizację 
górki Flothera.

Obecnie na wzgórzu znajduję się 
dawna wieża ciśnień, która obecnie 
jest siedzibą koła PTTK ‚Włóczęga”, 
oraz kryty zbiornik przeciwpożarowy, 
wykorzystywany przed laty, na potrze-
by jasieńskiego ZREMB-u.
W sobotę mieszkańcy, strażacy z 
miejscowego OSP, członkowie Stowa-
rzyszenia „Szaruga” oraz 3 Batalionu 
OC z Zielonej Góry odtworzyli okopy, 
które stanowią pozostałość po stacjo-
nujących w Jasieniu wojskach, a brze-
gi przed osuwaniem zabezpieczono 
drewnianymi żerdziami. Wykonano 
także prace porządkowe i pierwszy 
etap prac nad przystosowaniem zbior-
nika ppoż na potrzeby „Szarugi”.
Dla dzieci było malowanie twarzy, 
zabawa z wykrywaczem metali i moż-

liwość potrenowania rzutu granatem i 
postrzelania z broni typu ASG.
Po pracy dla wszystkich przewidziano 

gorącą grochówkę i kiełbasę pieczoną 
przy ognisku.

TR

W Ogrodzie Róż w Forst, 
wójt gminy Brody Ryszard 
Kowalczuk i zastępca 
burmistrza Forst Jens 
Handreck, podpisali we 
środę 14 grudnia list 
intencyjny w sprawie 
realizacji projektu w 
ramach InTERREG Va 
Brandenburgia - Polska 
2014 - 2020 "Zachować i 

Rozwinąć/Bewahren und 
Entwickeln”.

Porozumienie dotyczy rewaloryzacja 
historycznych przestrzeni krajobra-
zowych oraz kultury budownictwa 
dla Europejskiego Związku Parków 
Łużyckich w kontekście wspólnej 
strategii turystycznej dla miasta Forst i 
Gminy Brody.
W ramach projektu mają zostać zre-
alizowane następujące pojedyncze 

przedsięwzięcia:
• W Parku Różanym w Forst (partner 
wiodący):
- ukształtowanie areału przy „Lipie 
Szuberta”,
- odnowienie punktu rekreacyjnego przy 
klombie róż szlachetnych,
- budowa budynku przeznaczonego do 
przezimowania roślin o niskiej odpor-
ności na mróz,
- budowa budynku zastępczego dla 
punktu serwisowego.
• W parku w Brodach:
- renowacja budynku świetlicy w Bro-
dach w celu stworzenia Transgraniczne-
go Centrum Kulturalno – Turystycznego 
dla wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz informacji o historii regionu oraz 
o Europejskim Związku Parków Łu-
życkich, ośrodka dokumentacyjnego 
„Seminariów Parkowych, a także szero-
ko rozumianej informacji turystycznej.
 Szacunkowe koszty projektu:
• 890.000 EURO – po stronie niemiec-
kiej,

• 735.000 EURO – po stronie polskiej.
Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 
2017r, a rozstrzygnięcie i wyniki nabo-

ru wniosków będą znane na początku 
maja 2017 r.

Nadesłane

j A s I e Ń b r O DY

Spokojnych, rodzinnych
Świąt Bożgo Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Wójt Gminy Brody

Ryszard Kowalczuk
z Radnymi

„zachować i rozwinąć”

Wójt gminy Brody Ryszard Kowalczuk i zastępca burmistrza Forst Jens 
Handreck, podpisali list intencyjny zmierzający m.in. do utworzenia w Brodach 

Transgranicznego Centrum Kulturalno – Turystycznego

Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju Jasienia 
JASIEnIAKI zajmuje się 
wspieraniem aktywności 
lokalnej.
Robimy to, bo zależy nam, żeby w Jasie-
niu coś się działo. Nasz cel realizujemy 
poprzez działania związane z przyrodą i 
historią gminy oraz edukacją, kulturą i 
sportem. Funkcjonujemy od 2012 roku. 
W tym czasie zorganizowaliśmy ponad 
100 działań dla około 15 tysięcy odbior-
ców. Na ich organizację przeznaczyliśmy 
więcej niż 55 tysięcy złotych, które pozy-
skaliśmy ze składek, darowizn, zbiórek 
publicznych, grantów, od sponsorów. 

Zebraliśmy 
też powyżej 
10 tysięcy 
złotych dla 
osób potrze-
bujących w 
naszej gmi-
nie. Współ-
pracowali-
śmy z prze-
sz ło  150 
osobami, 
organizacjami, instytucjami i firmami.
Więcej o nas i naszych działaniach 
znajdziesz na www.facebook.com/
stowarzyszenieJasieniaki

Jasieniaki

We wtorek 13 grudnia grupa seniorów 
z gminy Jasień wybrała się do miasta 
partnerskiego Spreetal w Saksonii, 
na spotkanie bożonarodzeniowe. W 
spotkaniu uczestniczyli seniorzy z 
Niemiec, seniorzy z Jasienia wraz z 
opiekunką Panią Katarzyna Pieka-

rzewicz , Panią tłumacz Małgorzata 
Szewczyk-Sokalska oraz Burmistrz 
Manfred Heine.
Bariera językowa nie była przeszkodą 
do wspólnego świętowania seniorów 
z obu stron Nysy Łużyckiej

TR

rewitalizacja górki flothera

– Jest to pierwszy etap rewitalizacji. Chcemy zagospodarować cały, liczący 
trzy hektary teren, na potrzeby edukacyjne i rekreacyjne – wyjaśnił Burmistrz 

Jasienia Andrzej Kamyszek

Prace objęły teren przy 
dawnej wieży ciśnień

Jasieńscy seniorzy
w sPreetal

DziaŁamy oD

Mikołajki W piątek 9 grudnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku odbyło 
się uroczyste spotkanie dzieci, które poprzez systematyczne czytanie książek 
oraz udział w różnorodnych formach upowszechniania czytelnictwa zasłużyły 

na miano Wzorowego Czytelnika 2016 r. Wśród tegorocznych laureatów 
konkursu znaleźli się uczniowie klas I-III lubskich szkół podstawowych: 
Antonina Badura, Jacek Banaś, Weronika Cichowlas, Zuzanna Czapnik, 
Gabriel Dębski, Julia Dudzic, Antoni Kurant, Patrycja Lipińska, Michał 

Miciak oraz Adrian Puchalski. Najlepszym czytelnikom wręczone zostały 
pamiątkowe statuetki oraz dyplomy Wzorowego Czytelnika, a także nagrody 
rzeczowe. Miłym akcentem spotkania był występ „Biedronek” z Przedszkola 

nr 1 w Lubsku. Przedszkolaki w przepięknych strojach wykonały dwa 
układy taneczne, z czego jeden nawiązywał do baletu Piotra Czajkowskiego 
„Jezioro łabędzie”. Dodatkową atrakcją dla uczestników była projekcja filmu 

animowanego. Organizatorami imprezy były: Oddział dla dzieci oraz czytelnia 
Muzyczna. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 38 osób.

Renata Włodarczak

Najlepsi czytelnicy nagrodzeni

Dnia 22 listopada w 
Żarkach Wielkich odbył 
się finał IX Wojewódzkiego 
Konkursu  Krajoznawczego 
dla Młodzieży pt. 
„Poznajemy ojcowiznę 
i moja malarska wizja 
kresów wschodnich R.P. – 
Orlęta Lwowskie - młodzi 
Obrońcy niepodległości 
Polski”.

Organizatorem Konkursu było Kresowe 
Towarzystwo Turystyczno- Krajoznaw-
cze im. Orląt Lwowskich w Żarach. 
Konkurs odbywał się pod patronatem Lu-
buskiego Kuratora Oświaty, Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, Starosty Żarskiego, Burmistrza 
Żar i Wójtów Gminy Trzebiel, Lipinki 
Łużyckie i Żary. Tematem wiodącym 
na 2016 rok był temat: „Orlęta Lwow-
skie – młodzi Obrońcy Niepodległości 
Polski”. Celem konkursu było pogłę-
bianie wiedzy o historii, geografii, życiu 
społecznym, kulturze, polskim dziedzic-
twie narodowym kresów, kształtowanie 
patriotycznych postaw przywiązania do 
ojczyzny oraz doskonalenie umiejętności 
literackich historycznych i artystycznych. 
  Uroczystość rozpoczęła Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Żarkach Wielkich Małgorzata 
Mukoid, która przywitała wszyst-
kich zaproszonych gości. Następnie 
uczestnicy uroczystości przeszli pod 
Pomnik Żołnierza Polskiego, gdzie 
okolicznościowe przemówienia wy-
głosili m.in. Prezes Klubu Tarnopolan 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Płd-Wsch. w Żarach dr Krzysz-
tof Kopociński, proboszcz parafii p.w. 
Matki Bożej Różańcowej w Żarkach 

Wielkich ks. Zdzisław Skorek oraz 
Prezes Kresowego Towarzystwa Tu-
rystyczno – Krajoznawczego im. Orląt 
Lwowskich w Żarach Józef Tarniowy. 
Mówcy przypomnieli zebranym, że 
mianem „Orląt Lwowskich” określa 
się młodych mieszkańców Lwowa, 
którzy wobec braku we Lwowie re-
gularnych oddziałów wojskowych 
Wojska Polskiego, w listopadzie 1918 
roku ochotniczo walczyli o miasto z 
oddziałami wojsk ukraińskich. Młodzi 
ochotnicy walczyli też na przedpolu 

miasta z Armią Czerwoną w czasie 
wojny polsko bolszewickiej latem 1920 
roku. W skład oddziałów ochotniczych 
wchodzili studenci, robotnicy, urzęd-
nicy, uczniowie, chłopcy i dziewczęta. 
W walkach we Lwowie uczestniczyło z 
bronią w ręku lub w służbach pomocni-
czych 6022 osób, w tym 1374 uczniów 
szkół powszechnych i średnich oraz 
studentów. 2640 nie przekroczyło 25 
roku życia, najmłodszy Jan Kukawski 
miał 9 lat a jego karabin był większy 
od niego. Zginęło lub zmarło od ran 439 

żołnierzy i członków wojskowej służby 
sanitarnej, 120 poległych było uczniami, 
a 76 studentami uczelni. Pośród zabitych 
znalazł się owiany już za życia legendą 
13-letni Antoni Petrykiewicz  broniący 
„Reduty Śmierci" na „Górze Stracenia" 
w dzielnicy Lwowa Persenkówce, zo-
stał on najmłodszym w historii Polski 
kawalerem Orderu Virtuti Militari. Do 
powstania legendy Orląt Lwowskich 
przyczyniła się także postawa harcerek i 
harcerzy zarówno lwowskich jak i z ca-
łego kraju, którzy masowo wzięli udział 
w obronie Lwowa i Galicji Wschodniej. 
Po przemówieniach delegacje Instytucji 
Kresowych i szkół, złożyły wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze pod Pomni-
kiem Żołnierza Polskiego. Następnie 

uczestnicy uroczystości udali się do 
Świetlicy Wiejskiej, gdzie odbyły się 
występy artystyczne oraz wręczenie 
nagród uczestnikom konkursu.
    Konkurs podzielony był na dwie części, 
na najlepszą pracę literacką i najlepszą 
pracę plastyczną w trzech kategoriach 
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szko-
ła Ponadgimnazjalna. „Nasi uczniowie” 
osiągnęli następujące wyniki. Konkurs 
praca plastyczna w kategorii: Szkoła 
Podstawowa: I miejsce Amelia Grego-
rowicz – SP nr 2 w Lubsku. Kategoria: 
Gimnazjum: Agata Rezlerska – Gimna-
zjum w Jasieniu, Kategoria: Szkoła Po-
nadgimnazjalna: II miejsce Aleksandra 
Kowalińska – ZST w Lubsku. 

Krzysztof Kowsz

„O mamo, otrzyj oczy, 
Z uśmiechem do mnie mów - 

Ta krew, co z piersi broczy, 
Ta krew - to za nasz Lwów! ...”

Cytat z Pieśni „Orlątko” Artura Oppmana

Aleksandra Kowalińska uczennica Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku 
laureatka II miejsca na najlepszą pracę plastyczną wraz z opiekunem pracy 

Krzysztofem Kowszem

Sukces lubskich malarek
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Studenci lubskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, we wtorek 6 grudnia, odwiedzili wychowanków 
Lubskiego Domu Dziecka. Oprócz upominków, przynieśli rzecz najważniejszą - atmosferę domowych świąt

Studenci dzieciom
Wizyta św. Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych przez przedszkolaków dni w roku. Każda grupa wykonała 

ciekawe prace plastyczne,na których oczywiście królował Mikołaj. Oprócz prac plastycznych przedszkolaki przygotowały 
piosenkę lub wiersz, które zaprezentowały miłemu gościowi. Wszystkie dzieci wraz z wychowawczyniami przyodziane 
w mikołajkowe czapeczki już od samego rana, 6 grudnia, z wielką niecierpliwością zaglądały do okien, spoglądały na 

drzwi i nasłuchiwały charakterystycznego dźwięku dzwoneczka,który poprzedza pojawienie się św.Mikołaja. I wreszcie 
ukazał się Mikołaj w asyście Śnieżynek, w saniach ciągniętych przez renifera. Oprócz pełnego prezentów worka, św. 
Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu i radości. Obejrzał przygotowane przez przedszkolaków prace i był bardzo 

zadowolony z efektów.Rozmawiał z dziećmi, mówił, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu. Dzieci z 
zainteresowaniem wysłuchały mikołajowych opowieści i w podziękowaniu zaprezentowały swoje umiejętności. Potem 
zaprosiły niezwykłego gościa do wspólnej zabawy, która zakończyła się wręczeniem każdemu prezentów. Oczekiwana 

cały rok wizyta św. Mikołaja przyniosła dzieciom wiele radości.      mars

MIKOłAjKI W GMINIe LubSKO

Przedszkole nr 5

Przedszkole nr 3

Z Falubazem
Lutol

Mokra

Raszyn

W niedzielę 11 grudnia z inicjatywy Zarządu MLKS Budowlani Lubsko odbyło się spotkanie mikołajkowe – „Wygraj z 
Mikołajem”, zorganizowane dla najmłodszych grup wiekowych w klubie czyli Skrzatów i Żaków. Prawie 50 młodych 

adeptów piłki nożnej biorących udział w tych piłkarskich mikołajkach miało okazję wziąć udział w mini turnieju 
piłki nożnej. Dla grupy Skrzatów były to pierwsze w życiu zorganizowane rozgrywki piłkarskie, podczas których 

mogli poczuć się jak prawdziwi zawodnicy. Grupa Żaków zaś wcięła udział w piłkarskiej „Talentjadzie” której celem 
było wyłonienie 8 najlepszych tego dnia zawodników, którzy mieli zagrać w meczu przeciwko pierwszej drużynie 
Budowlanych Lubsko. Każdy z uczestników mikołajkowego spotkania „Wygraj z Mikołajem” mógł zmierzyć się z 

najprawdziwszym św. Mikołajem w konkursie rzutów karnych, czyli spróbować strzelić gola z karnego na bramkę, 
której bronił Mikołaj. Młodzi piłkarze znakomicie wywiązali się z roli egzekutorów rzutów karnych i prawie bezbłędnie 

trafiali do bramki bezradnego Mikołaja, otrzymując w nagrodę paczkę słodyczy z jego rąk. Równie zwycięsko dla 
młodych zawodników zakończył się mecz z pierwszą drużyną Budowlanych Lubsko, który zakończył się wynikiem 
3:2. Zwycięska drużyna Żaków podeszła do tego spotkania skoncentrowana i ukierunkowana na sukces. Niewielu 

bowiem z ich szkolnych kolegów miało okazję zmierzyć się z IV ligową drużyną seniorską i wyjść z tej potyczki 
zwycięsko. Były bramki, radość brawa rodziców, zaangażowanie i wielkie sportowe emocje. Wszystko oczywiście w 
duchu dobrej zabawy i zdrowej sportowej rywalizacji. Serdeczne podziękowania dla firmy Praliny Łużyckie za pomoc 

w przygotowaniu paczek dla najmłodszych oraz Piekarni Czarnecki z Jasienia za słodki poczęstunek. Budowlani

budowlani Lubsko

We wtorek 06 grudnia Mikołaj odwiedził dzieci przebywające w świetlicy SP-1, 
gość z Laponii obdarował dzieci słodyczami i owocami. Podarunek był możliwy 

dzięki Stowarzyszeniu Przyjazna Gmina.     IGSP 1

Na placu przy lubskim ratuszu odbyły się 6 grudnia tradycyjne Mikołajki pod hasłem „Na wariackich papierach”, bo tak 
zatytułowane było plenerowe przedstawienie. Mimo chłodu przybyło wiele pociech ze swoimi rodzicami czy dziadkami, 
których powitał wiceburmistrz Jerzy Wojnar i dyrektor Lubskiego Domu Kultury Sławomir Muzyka. Aktorzy prowadzący 

imprezę, zorganizowaną wspólnie przez LDK i Urząd Miejski, zapraszali do zabawy „Na biegunie fajnie jest”. Dzieci 
bardzo chętnie uczestniczyły w indywidualnych prezentacjach i rozgrzewających, wspólnych tańcach, a zimno nikogo 

nie odstraszyło.     Mars

Pod ratuszem

W sobotę 3 grudnia Mikołaj odwiedził mniejszych i większych mieszkańców sołectwa 
Lutol. W świetlicy wiejskiej, dla wszystkich przygotowano pyszne słodkości i schodzące 
jak przysłowiowe ciepłe bułki hot-dogi. Nie zabrakło zabawy i oczywiście prezentów od 

Mikołaja.     TR

16 grudnia w LDK odbył się Finałowy Koncert Falubazowych Mikołajek 2016 połączony z jubileuszem 5 lecia 
działalności Fanklubu Kibiców  Falubazu z Lubska. W tym roku zgłoszonych ze wszystkich szkół podstawowych z 
Lubska i Jasienia łącznie z Powiatowym Domem Dziecka było rozdanych 121 paczek dla dzieci. Do akcji włączył 

się Urząd Miasta przekazując do każdej paczki owoce i kartki z wizerunkiem Lubska oraz parafia Nawiedzenie 
NMP z Lubska przekazała kartony ze słodyczami. Za co kibice Fan Klubu Falubazu z Lubska bardzo dziękują 

oraz wszystkim mieszkańcom za wielkie dary słodyczy które z gadżetem z Klubu eKantor Falubaz Zielona Góra 
trafiły do tegorocznych paczek. Jak co roku kilka kartonów artykułów spożywczych trafiły dodatkowo do naszego 

Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku.      M. Dudek

Gościem wspierającym 
tegorocznego Mikołaja 

była Moto-Myszka i obecny 
indywidualny Mistrz Polski 

w żużlu Patryk Dudek.

W piątek 9 grudnia Mikołaj odwiedził dzieci z sołectwa Małowice – Mokra. Na 
szczęście, sołtys Elżbieta Trzebińska, powiedziała Mikołajowi, że wszystkie dzieci 

były grzeczne i wszystkie mogły się bawić razem z animatorami z LDK 
i wszystkie otrzymały prezenty.      TR

W sobotę 26 listopada w Raszynie odbyły się Mikołajki zorganizowane przez Sołtys 
Irenę Kopeć, Panią Justynę Szymczak i Grzegorza Kurzydło, a paczki ufundowane 
zostały z funduszu Rady Sołeckiej Raszyna. Warto zauważyć, że impreza została 
zorganizowana w miejscowym sklepie spożywczym, powód bardzo prozaiczny 
– brak świetlicy (chyba jako jedna z nielicznych miejscowości, w naszej gminie, 

Raszyn nie posiada świetlicy). Mikołaj, mimo braku śniegu, przybył na czas i obdarował dzieci paczkami pełnymi słodyczy. 
Dodatkiem do każdej paczki były opaski odblaskowe ufundowane przez Urząd Miejski w Lubsku. Choć było ciasno, 
zabawa była przednia, a uśmiech  dzieci, którego na buziach raszyńskich pociech nie brakowało, jest bezcenny.      I.G

   Wizyta Świętego Mikołaja w naszym przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 
Przygotowują się do niego starannie. Każda grupa wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne, dzieci uczą się 

okolicznościowych piosenek i wierszyków. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać, a nawet 
odwiedził je dwa razy: rano i po obiedzie. Wszystkie dzieci bardzo przeżywały to spotkanie. Na niejednej twarzy można 
było zobaczyć niepewność, obawę, a nawet lęk. Trwało to jednak krótko. Maluszki dzielnie zaśpiewały przygotowaną 

piosenkę, rozmawiały z Mikołajem, opowiadały o zabawach w przedszkolu i oczywiście chwaliły się, że są bardzo 
grzeczne. Mikołaj wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent i musiał się pożegnać, ponieważ czekały na niego jeszcze 

inne dzieci.      M. Piekło

W sobotę 03 grudnia, w świetlicy w Mierkowie odbyły Mikołajki 
zorganizowane prze Rady Sołeckie: Mierkowa, Ziębikowa, Chełmu 
Żarskiego oraz Stowarzyszenia Wspólne Dobro przy Sołectwie 
Ziębikowo.  Oprawę muzyczną zapewnił Lubski Dom Kultury w osobach 
Marcina Krychowskiego i Justyny Tokarz, którzy rozbawili zebrane dzieci 

organizując liczne gry i zabawy, do których zaproszeni zostali również rodzice. Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar wręczył 
na ręce Sołtys Mierkowa Zofii Korzyniewskiej kosz ze słodyczami.  Zabawa - w oczekiwaniu na  Mikołaja - była przednia, 
pląsom i tańcom nie było końca. Prezenty zostały zakupione jak i cała impreza zorganizowana z funduszy sołeckich 
Mierkowa, Ziębikowa i Chełmu Żarskiego.      I.G.

Mierków
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W środę 14 grudnia, 
w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym odbyło 
się podsumowanie 
Regionalnego Konkursu 
na Wykonanie Szopki 
Bożonarodzeniowej.

 W konkursie wzięli udział ucznio-
wie z następujących placówek: SP 
1 w Lubsku, SP 2 w Lubsku, SP 3 w 
Lubsku, ZSP Jasień, Gimnazjum nr 1 

w Lubsku, Niepubliczne Gimnazjum 
w Lubsku, Gimnazjum w Jasieniu, 
SP Górzyn, SP Wicina, SP Golin, 
Oddziały Przedszkolne w Wicinie i 
Golinie, Powiatowy Dom Dziecka w 
Lubsku, SOSW w Lubsku.
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła 
się wyjątkowym zainteresowaniem. 
Nagrodzone zostały 62 szopki. Oce-
niając szopki komisja uwzględniła 
tradycyjność i nawiązanie do kano-
nu szopki, kolorystykę, materiały i 
technologię wykonania, dekoracyj-

ność, ogólne wrażenie estetyczne, 
trwałość formy oraz samodzielność 
wykonania. Poza emocjami związa-
nymi z wynikami konkursowymi, a 
także nagrodami, na scenie można 
było obejrzeć premierę tegorocznych 
Jasełek „Narodził się w stajence”, 
przygotowane przez szkolny zespół 
artystyczny „Owo i To”. 
Dyrektor Elżbieta Maćko gratulując 
dzieciom ich dzieł podziękowała, że 
wraz z opiekunami zechcieli przy-
jechać na uroczyste podsumowanie 

konkursu. Wśród przybyłych, zapro-
szonych Gości byli: Helena Sagasz, 
Jerzy Wojnar, Andrzej Kamyszek, 
Józef Radzion, Monika Kołodziej, 
Małgorzata Cierebiej – Graczyk, 
Krzysztof Bagiński, Cecylia Tę-
ciorowska, Urszula Rakowska, ks. 
Stanisław Tasior i inni. Na koniec 
uroczystości Pani Dyrektor złożyła 
wszystkim przybyłym, życzenia z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Organizatorami kon-
kursu byli: SOSW im. Jana Pawła 

Ii w Lubsku oraz Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Serce 
za Uśmiech”. Serdecznie dzięku-
jemy Burmistrzowi Miasta Lubsko 
reprezentującego Urząd Miejski w 
Lubsku za dofinansowanie do kon-
kursu – ogromny dar dla tak dobrej 
i potrzebnej inicjatywy jaką jest 
konkurs na wykonanie Szopki Bo-
żonarodzeniowej. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim zaangażowanym 
w organizację konkursu.

SOSW w Lubsku

Z Krzysztofem 
Czerniawskim szefem 
lubskiego PIS rozmawia 
Tomasz Rabenda.

TR : Jak wygląda lubski PIS?
K. Cz: Komitet Terenowy powstał w 
2016 roku. Jestem jego pełnomocni-
kiem.  Komitet liczy 17 członków i 
pewnie więcej sympatyków.
TR: Kierowanie kołem PIS-u w 
Lubsku nie łączy Pan już z funkcją 
Prezesa Forum Samorządowego w 
Lubsku. Dlaczego?
K.Cz: Trudno było połączyć obie 
funkcje, dlatego zrezygnowałem, choć 
niektórzy (np. Janusz Dudojć – przyt. 
red) namawiali mnie do pozostania. Są 
różnice. Forum jest stowarzyszeniem i 
wielu sprawach się zgadzamy, ale jako 
stowarzyszenie koncentruje się na 
gminie czy powiecie. Próbowaliśmy 
startować do sejmików wojewódzkich 
ale bez powodzenia. Natomiast PIS to 
partia polityczna. Organizacja posia-
dająca i hierarchię i cele nie tylko w 
gminie, ale i w skali kraju.
ML: A jakie są te cele PIS dla gminy 
Lubsko?
K. Cz: Zwróciliśmy się do radnych i 
burmistrza z propozycją zmian nazw 
ulic. W 2017 roku i tak takie zmiany 
muszą nastąpić, ponieważ tak stanowi 
prawo, więc chcieliśmy wywołać dys-
kusję nad nowymi nazwami ulic, co 
częściowo się udało. Mam nadzieję, że 
w budżecie gminy Lubsko na 2017 są 
środki na ten cel, ponieważ nawet jeśli 
sami tego nie zrobimy to nowe nazwy 
ulic będzie proponował wojewoda w 
uzgodnieniu z IPN.
Kolejna sprawa to druga część lub-
skiej obwodnicy. Mam świadomość, 
że obecny burmistrz stara się o jej 
budowę, zresztą tak samo jak po-
przednik, którego oceniam lepiej, 
bo jednak pierwsza część powstała. 
Moim zdaniem, brakuje "lubskiego" 
głosu w sejmiku, gdzie podejmowane 
są decyzje o podziale środków na ta-
kie inwestycje i mimo wielu obietnic 
prominentnych polityków, zawsze 
znajdzie się inny cel. Nam brakuje 
"swojego" radnego, a 3-5 tysięcy gło-

sów z Lubska jest możliwe i jest to do 
zrobienia, ale pod warunkiem, że gło-
sujemy na jedną osobę i jedną wysta-
wiamy. Tak jest np. w Wielkopolsce. 
Nie ważne jaka legitymacja, ale swój. 
Niestety my zawsze wystawiamy klika 
osób i bez efektu. Jeżeli chodzi o PIS 
to chcemy przejąć władzę w sejmi-
kach, oczywiście po wyborach, ale do 
tego czasu należy skończyć z polityką 
„ciepłej wody” w sprawie obwodnicy. 
Mieszkańcy Lubska są bardzo spokoj-
ni i dobrze się tutaj żyje, ale z drugiej 
strony słaba aktywność społeczna, 
skutkuje tym, że w Lubsku jest jak 
jest. Doświadczenia innych społecz-
ności pokazują, że warto wychodzić i 
blokować drogi i warto pojechać dużą 
grupą na obrady sejmiku. Do Zielonej 
Góry nie jest daleko. Warto naprawdę, 
twardo walczyć o swoje.
Zwróciliśmy się do Burmistrza z 
pismem o informacje w sprawie 
instalacji „ORTWED” na lubskiej 
oczyszczalni, która służy do przeróbki 
osadu ściekowego w nawóz. Wiemy, 

że w latach 2015-16 instalacja nie 
działała, nawóz nie był produkowany, 
mimo tego koszty jego produkcji były 
wliczane w cenę odpłatności za ścieki. 
Zastanawialiśmy się, dlaczego miesz-
kańcy płacą więcej o 1 czy 2 zł za metr 
sześcienny ścieków. W tej sprawie 
czekamy na odpowiedź. Druga sprawa 
to sposób postępowania z tą częścią 
osadów, która nie jest wykorzysty-
wana do produkcji nawozu i która jest 
wywożona na pola koło oczyszczalni i 
do prywatnego rolnika. Raz, że zapach 
nie jest specjalnie przyjemny, dwa, że 
żerują i chodzą tam dzikie zwierzęta i 
jest to potencjalne zagrożenie epide-
miologiczne.
ML: Jakie są plany lubskiego PIS na 
wybory samorządowe w 2018 roku?
K. Cz: Na pewno wystawimy kan-
dydatów do rady powiatu. W 2017 
roku powstanie struktura powiatowa 
PiS.  Czy będziemy wystawiać kan-
dydatów do rady miejskiej? Jest taka 
możliwość, ale możemy też tworzyć 
koalicję i popierać wspólnie innych 

kandydatów.
ML: A co z kandydatem na Burmi-
strza? Mówi się, że Pan nim będzie.
K. Cz: Co do mnie, to jest takie po-
wiedzenie „Nigdy nie mów nigdy”, 
ale jest też możliwe poparcie innego 
kandydata. Kto mógłby nim być? O 
tym dowiemy się pewnie na początku 
2018 roku.
ML: Wydaje się, że naturalny 
sojusznik PIS to Forum Samorzą-
dowe?
K. Cz: Istotnie. W wielu sprawach 
się zgadzamy i ja myślę, że będziemy 
się uzupełniać. Na pewno istotne 
jest to co dalej z lubską oświatą co 
dalej z budynkami po likwidowanym 
gimnazjum. Ja jestem zwolennikiem 
propozycji starosty żarskiego, żeby 
przenieść tam Zespół Szkół Tech-
nicznych. Nie ważne, że organem 
prowadzącym jest Starosta. Chodzi 
o to, że tam pracują nauczyciele i 
pracownicy z Lubska i głównie z 
Lubska uczą się dzieci. Dlatego jest 
to „nasza” szkoła. Jestem przeciwny 

przekształcaniu szkół publicznych 
w szkoły niepubliczne, dlatego, że 
gmina pozbywa się dotacji. Te co są, 
to wystarczy. Istotne jest znalezienie 
miejsc pracy dla nauczycieli. Jest kilka 
szkół publicznych w Lubsku i warto 
„zagospodarować” maksymalnie 
dużo nauczycieli z wygaszanego już 
od września 2017 roku gimnazjum. 
Wiadomo, że dużo zależy od stanu 
finansów i dlatego warto dbać np. 
o komunikację. Dzieci i młodzież 
z gmin Jasień, Tuplice, Brody i 
Bobrowice z powodzeniem mogliby 
uczyć się w lubskich szkołach, pro-
wadzonych przez powiat, zamiast 
dojeżdżać do Żar czy Gubina. Większa 
liczba uczniów, to więcej etatów dla 
nauczycieli.  
ML: Jakie są inne propozycje i po-
stulaty lubskiego PIS?
K. Cz: Moim zdaniem ważne jest też 
zachowanie proporcji pomiędzy wpły-
wami z pozwoleń na sprzedaż alkoho-
lu czyli tzw. korkowego, a skutkami 
alkoholizmu. Wpływy do budżetu to 
jedno, ale koszty leczenia są dużo 
większe. Młodzi klienci sklepów z ta-
nim alkoholem, spożywają to co kupią 
zaraz po wyjściu. Komu i czemu to 
służy? Irytujące są też ogródki piwne 
przy sklepach, a nawet na prywatnych 
posesjach. Mówię oczywiście o tych 
miejscach, gdzie znacząco przesadza 
się ze spożyciem alkoholu. Takie 
"obrazki" nie są ani estetyczne ani 
kulturalne ani wychowawcze.
Widzę też pole do współpracy z 
Forum i Starostą tam, gdzie można 
wspólnie coś zrobić dla miasta. Takim 
przykładem jest ulica Bohaterów i E. 
Plater, gdzie i powiat i miasto razem 
zainwestowały i są tego efekty. Szko-
da, że cała ulica E. Plater nie została 
wyremontowana, ciekawe dlaczego?
ML: Dziękuję za rozmowę.
K. Cz: Ja również dziękuję i życzę 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Lubsko i czytelnikom Magazynu Lub-
skiego pełnych radości Świąt Bożego 
Narodzenia i wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku.

TR
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czas skończyć z PolitykĄ „ciePŁeJ woDy”
w sPrawie lubskieJ obwoDnicy

Delegacja koła terenowego PIS składa kwiaty, w miejscu pamięci, w dniu 11 listopada 2016 roku

W Lubskim Domu Kultury 
odbył się 25 listopada 
kolejny turniej z cyklu 
GRAnD PRIX Szkół, 
organizowany przez Lubski 
Klub Szachowy CAISSA.

 W zawodach wzięła udział rekor-
dowa liczba 102 uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z Gminy Lubsko i 
Jasienia. Świadczy to o coraz większym 
zainteresowaniu szachami w naszym 
regionie, co potwierdza również prezes 
klubu CAISSA Waldemar Szylko, do 
którego zgłaszają się kolejni miłośnicy 
królewskiej gry z całego regionu. Sędzia 
główny zawodów Mariusz Kucharski 
ogłosił wyniki, a dyrektor LDK Sławo-

mir Muzyka złożył wszystkim gratulacje 
i życzył kolejnych sukcesów. Wyniki 
turnieju - szkoły podstawowe (chłopcy): 
I miejsce Aleksander Kiełek, II m. Eryk 
Ostojicz, III m. Maksymilian Cypel; 
(dziewczęta): I miejsce Nikola Majkut, 
II m. Anna Kuśmierczyk, III m. Karolina 
Machnicka; gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne (chłopcy): I miejsce Tomasz 
Lambrecht, II m. Marcin Hermansdorfer, 
III m. Hubert Majchrowski; (dziewczę-
ta): I miejsce Agata Wojciechowska, II m. 
Natalia Waluś, III m. Adrianna Urbaniak.

M.Sienkiewicz

Od lewej: Mariusz Kucharski, 
Olek Kiełek, Nikola Majkut, Agata 

Wojciechowska, Tomek Lambrecht, 
Sławomir Muzyka ►

turniej szachowy na 102!

wyróżnienia za szopki
W tegorocznej edycji nagrodzono aż 62 szopkiPodsumowanie konkursu na najlepszą szopkę bożonarodzeniową zgromadziło wielu gości

"Akcja Aktywizacja – 
yEI" to nazwa nowego 
ogólnopolskiego projektu 
realizowanego przez 
Ochotnicze Hufce Pracy 
w ramach „Gwarancji dla 
młodzieży”. 

Jest to projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej. Ma 
na celu objęcie wsparciem osób 
pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, 
które obecnie nie pracują oraz nie 
uczestniczą w kształceniu czy szko-
leniu, mają problem z samodzielnym 
wejściem na rynek pracy, nie posia-
dają kwalifikacji zawodowych bądź 
ich kwalifikacje są nieadekwatne do 
zapotrzebowania lokalnego rynku 

pracy. Dzięki udziałowi w projekcie, 
uczestnicy będą mieli szansę zdobyć 

lub zmienić kwalifikacje zawodowe 
oraz odbyć 3-miesięczny staż za-

wodowy. Dla uczestników projektu 
przygotowano szereg dodatkowych 
form wsparcia, m.in.: indywidualne 
zajęcia z doradztwa zawodowe-
go, grupowe zajęcia z doradztwa 
zawodowego, grupowe wsparcie 
psychologiczne, indywidualne kon-
sultacje psychologiczne, zajęcia z 
zakresu zapobiegania depresji wśród 
młodzieży, warsztaty z zakresu kre-
owania wizerunku oraz metamorfozę 
wizerunku uczestników. 
Dziesięcioosobowa grupa z Lubska 
zakończyła już indywidualne spo-
tkania z doradcą zawodowym oraz 
grupowe wsparcie psychologiczne. 
Podczas spotkań z doradcą, u każ-
dego uczestnika projektu zostały 
zdiagnozowane predyspozycje i 

zainteresowania zawodowe. 
Pod kątem predyspozycji zawodo-
wych, a także specyfiki lokalnego 
rynku pracy, uczestnicy wybiorą 
kurs zawodowy, który pozwoli na 
zdobycie lub zmianę kwalifikacji. 
Zwieńczeniem zajęć, z doradcą 
zawodowym, było stworzenie przez 
każdego uczestnika Indywidualnego 
Planu Działań. Grupowe wsparcie 
psychologiczne, pozwoli natomiast, 
przezwyciężyć bariery, związane z 
podjęciem aktywności zawodowej, 
oraz umożliwi trafny dobór pozo-
stałych form pomocy.
Autor teksu: Agnieszka Lisowska 

- komendant HP Lubsko
Autor zdjęcia: Anita Ratomska

Praca w grupach

„akcja aktywizacja – yei” w Hufcu pracy

W poniedziałek 05 
grudnia w odbyło się 
posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa 
Publicznego Spraw 
Społecznych i Zdrowia. 

Głównym tematem posiedzenia był 
stan prac związanych z realizacją 
zadania II etapu budowy obwodnicy 
Lubska .
Na obrady zaproszono, mieszkającego 

w Budziechowie, radnego Jasienia 
Zbigniewa Witkowskiego, który 
poinformował, że on i mieszkańcy 
Budziechowa mają obawy, że mimo 
budowy ronda między Budziechowem 
a Jasieniem, ruch tirów nadal będzie 
się odbywał przez Budziechów.
Obawy radnego z sąsiedniej gminy 
starał się wyjaśnić Burmistrz Lubska
-Czekamy na konsultacje społeczne 
podczas których jestem gotów wraz 
z Burmistrzem Jasienia spotkać 

się z mieszkańcami Budziechowa i 
wyjaśnić im wszystkie wątpliwości 
dotyczące  budowy obwodnicy i 
przekonać ich, że obwodnica przy-
niesie korzyści zarówno mieszkańcom 
Lubska jak i Budziechowa – wskazał 
Lech Jurkowski.
Termin takiego spotkania miał być 
wyznaczony kilka miesięcy temu, ale 
do dzisiaj do niego nie doszło, stąd 
apel przewodniczącego komisji.
-Zwracamy się z prośbą do pana 

Witkowskiego, by wraz z radnymi 
Jasienia wywarł presję na Burmistrzu 
Jasienia, żeby do spotkania doszło 
jak najszybciej - akcentował Robert 
Słowikowski.
Wniosek po dyskusji, to jak najszyb-
sze konsultacje społeczne, podczas 
których zostaną wyjaśnione wszyst-
kie wątpliwości dotyczące budowy 
obwodnicy.

I.G.

Ja i mieszkańcy Budziechowa mają 
obawy, że mimo budowy ronda między 

Budziechowem a Jasieniem, ruch 
tirów nadal będzie się odbywał przez 

Budziechów – wskazał Zbigniew 
Witkowski radny z Jasienia

Komisja o obwodnicy
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Wymiana argumentów 
pomiędzy Burmistrzem 
Lubska, a Starostą 
Żarskim, głównie w 
sprawie dalszych losów 
lubskiego pogotowia, oraz 
fili wydziału komunikacji, 
zdominowały wtorkowe, 
29 listopada, posiedzenie 
Komisji Rolnictwa Rady 
Miejskiej w Lubsku.

Od podsumowania dotychczasowych 
inwestycji, poczynionych przez Sta-
rostwo Powiatowe, w naszej gminie, 
zaczęło się posiedzenie Komisji 
Rolnictwa Leśnictwa Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Komunalnej. 
Starosta Janusz Dudojć swoją pre-
zentację rozpoczął od przedstawienia 
inwestycji zrealizowanych w Żarach 
i w tym kontekście przedstawił inwe-
stycje powiatu w Lubsku. Z lubskich 
inwestycji wymienił m. in. 0,5 mln zł 
remont Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych które wydano 
na remont C.O. i kotłowni. Wymienił 
także remont ulicy Bohaterów i E. 
Plater.
– Rozpoczęty jest kompleksowy 
remont filii budynku szpitala „Na 
wyspie” wskazywał J. Dudojć. 2 mln 
zł przeznaczono na remont dachu, 
dociepleń ścian, założenie solarów, 
wyremontowanie kotłowni i zmianę 
na ogrzewanie gazowe oraz remont 
płotu. W budynku po stołówce pla-
nowana jest przychodnia lekarska, 
ewentualnie Urząd Pracy. Na piętrze 
planowanych jest kolejne 50 miejsc 
dla Zakładu Opiekuńczego lub Dom 
Pomocy Społecznej– uzupełnił sta-
rosta.
Starosta wskazywał na duże potrze-
by w tym kierunku, spowodowane 
likwidacją szpitali w Gubinie jak i 
Krośnie Odrzańskim. Kolejną duża 
inwestycją planowaną przez Powiat 
w Lubsku jest termomodernizacja 
Ośrodka Szkolno Wychowawczego. 
Oprócz ocieplania, podobnie jak w 
przypadku filii szpitala, wyremonto-
wane zostanie ogrzewanie C.O i zmie-
nione na gazowe. Wymianie ulegnie 
także instalacja wodno- ściekowa. W 
styczniu Starostwo podpisze umowę 
na realizację ścieżki rowerowej wokół 
zalewu „Karaś”. Starosta wskazał 
również wykonanie utwardzenia drogi 
Górzyn – Lutol oraz Tymienice – Dą-
browa.. W przyszłym roku planowany 
jest także remont stacji diagnostycznej 
przy ul. Przemysłowej, którego koszt 
to 150 tys. zł.

Pogotowie i współpraca
Można by osiągnąć więcej gdybyśmy 
więcej współpracowali, ale to i tak nie 
jest mało – tymi słowami zakończył J. 
Dudojć prezentację inwestycji powia-
towych w gminie Lubsko i poprosił 
o pytania.
Pierwsza z okazji skorzystała radna 
Emilia Zajączkowska i poruszyła 
drażliwy temat pogotowia. Starosta 
stwierdził, że pogotowie nie jest zada-

niem powiatu, mimo to postanowił się 
do tego odnieść. Wskazywał na zmia-
nę trzech ustaw dotyczących służby 
zdrowia, które dotyczą organizacji 
Pogotowia Ratunkowego.
– Problemem nie jest gdzie, bo na 
dzień dzisiejszy pogotowie jest na 
ul. Reja. NFZ zakontraktował świad-
czenie usługi firmie „Pogotowie Żar-
skie” z placówką w Lubsku i obsługą 
Krosna Odrz. – powiedział J. Dudojć. 
Pani, która to prowadzi ma przedłuża-
ny kontrakt co pół roku, a po zmianie 
ustawy nie będzie mogła prowadzić 
tego typu działalności- kontynuował 
starosta. Według starosty problem po-
lega na tym kto to będzie prowadził? 
Wskazywał na błędne, jego zdaniem, 
podejście obecnego burmistrza do 
zagadnienia pogotowia, który skupia 
się na tym gdzie zlokalizować nową 
siedzibę pogotowia. Zdaniem J. 
Dudojcia, po zakończeniu remontu 
budynku po szpitalu z powodzeniem 
znalazłoby się tam miejsce również 
dla pogotowia.
Wszystko można zrobić, jest to tylko 
kwestia pieniędzy – podsumował J. 
Dudojć.
Te słowa poruszyły burmistrza Lub-
ska, który nie omieszkał odnieść się 
do wypowiedzi starosty stwierdzając, 
że nie zgadza się z tezą, że „nie ważne 
gdzie, ważne kto”.
– Jeśli nawet zwolniło by się tam 
miejsce i pada stwierdzenie, że moż-
na tam wszystko zrobić, to na dobrą 
sprawę hotel dla psów też by można 
było tam urządzić – stwierdził sarka-
stycznie Lech Jurkowski. Przez takie 
niefortunne stwierdzenie odebraliśmy 
to jako możliwość zorganizowania 
pogotowia, tam gdzie wcześniej pla-
nowany jest senior vigor i rozbudowa 
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, 
czy inne wykorzystanie tych pomiesz-
czeń- dodał L. Jurkowski.
Zdaniem Burmistrza, pomimo wejścia 
zmian w służbie zdrowia i przekształ-
ceniu NFZ, budynek po USC spełniłby 
najlepiej warunki związane z organi-
zacją pogotowia. 
- Za 1,1 mln zł mogliśmy przystoso-

wać ten budynek do nowej roli, ale 
powiedzenie, że można gdzie indziej 
wstrzymało inwestycję - kontynuował 
Burmistrz Lubska. Dla mnie ważne 
jest, gdzie. Po wielu rozmowach z 
ludźmi wiem, że są zdegustowani tą 
sytuacją. Uważam, że jeśli gmina mia-
łaby własny budynek przeznaczony na 
pogotowie, to ma coś do powiedzenia. 
Może choćby dotować, czy w sytuacji 
takiej jak w Krośnie czy Gubinie gmi-
na może działać – uzupełnił.
W dalszych słowach L. Jurkowski 
odniósł się do słów J.Dudojcia, że w 
kwestii lokalizacji pogotowia „można 
wszystko”. Zdaniem Burmistrza źle 
się stało, że takie słowa padły, bo 
tak naprawdę projekt starostwa nie 
przewiduje umiejscowienia tam pogo-
towia i pieniędzy na to także niema. 
W swojej wypowiedzi Burmistrz nie 
pominął także pierwszej uszczypliwo-
ści ze strony Starosty, który mówił o 
niedostatecznej współpracy. Stwier-
dził, że dziwią go te słowa, bo jeśli 
chodzi o współpracę dla dobra Lubska 
czy gminy zapytań czy wniosków 
ze strony lubskiego magistratu było 
wiele. Wspomniał o tym, że gmina 
partycypowała w kosztach remontu 
ulic Bohaterów i Emilii Plater, nie-
malże pół na pół, ale o tym już nikt nie 
mówi. Powiedział także, że po ostat-
niej komisji gmina zarezerwowała 500 
tys. zł na wspólne działania, a mimo 
to nie można było ustalić co będzie 
przedmiotem wspólnego działania. 
Na zakończenie dodał, że przykro to, 
że zarzuca mu się brak działania w 
kwestii współpracy Powiatu z Gminą.
Starosta odniósł się do słów Burmi-
strza Jurkowskiego.
– W tym budynku pogotowie było i 
wielu z nas się urodziło w tym szpitalu 
– argumentował J. Dudojć. Natomiast 
w kwestii remontu ul. Bohaterów, to 
koszty był znacznie wyższe niż te co 
podaje Burmistrz. A nawet jeśli by tak 
było, to inwestycja była powiatowa. 
Chwała dla Burmistrza i LWiK-u, że 
się dogadaliśmy i wyremontowaliśmy 
tę drogę kompleksowo. Z tym, że jeśli 
gmina teraz chciała wejść i coś robić, 

to zajęcie pasa drogowego kosztowało 
by tyle co wkład własny do projektu, 
dlatego uważam, że jest to wartość 
dodana dla miasta – uzupełnił.
Starosta odniósł się również do słów 
Burmistrza o niemożności ustalenia 
jakie wspólne cele będą realizowane.
– Ja takie pisma przesyłałem, panie 
Burmistrzu, wskazując jaka kwota i ja-
kie przedsięwzięcia będą realizowane, 
do których gmina może się dołączyć 
– argumentował J. Dudojć. 
W dalszej części wypowiedzi Starosta 
wrócił do kwestii pogotowia i zasu-
gerował, żeby nie łapać go za słowa, 
będąc mieszkańcem Lubska jemu 
także zależy na tym, żeby to wszystko 
funkcjonowało.
Gorące głowy starosty i burmistrza 
starał się ostudzić radny Ireneusz 
Kurzawa.
– Zmiany w prawie związane z 
pogotowiem, są jedną z najważniej-
szych rzeczy, jaka powinna zmusić 
samorządowców do merytorycznej 
rozmowy, przy stole negocjacyjnym. 
A na dzień dzisiejszy szerzona jest 
dezinformacja, która sieje zamęt w 
społeczeństwie lokalnym – podsu-
mował, dyskusję na temat pogotowia 
radny.

Drogi i chodniki
W 2017 roku starostwo planuje prze-
prowadzić remonty i przebudowy 
kilku dróg należących do powiatu., 
a znajdujących się w naszej gminie. 
Dlatego dalsza część spotkania ze 
Starostą dotyczyła w głównej mierze 
tego zagadnienia. Obecni na spotkaniu 
sołtysi prosili o zajęcie się drogami 
powiatowymi biegnącymi przez ich 
sołectwa. I tak np. sołtys Dłużka 
Zdzisława Wierzbicka dopytywała 
kiedy zostanie wyremontowana droga 
biegnąca w kierunku Tuplic. Zarzuciła 
Staroście łamanie obietnic. 
– Sprawa tej drogi ciągnie się od cza-
sów kiedy jeszcze nie byłam sołtysem, 
a sołtysem jestem od trzech kadencji. 
Mówił Pan, że już zaczynacie remont 
i do teraz nic nie zostało zrobione! 
To ile mamy jeszcze czekać? – pytała 
rozemocjonowana Z. Wierzbicka. 
Wtórowała jej sołtys Raszyna Irena 
Kopeć, która wskazywała na koniecz-
ność utwardzenia poboczy, ponieważ 
grząski grunt uniemożliwia wyminię-
cie się aut. J. Dudojć stwierdził, że zna 
sytuację związaną z tą drogą.  Brak 
do tej pory reakcji na ten stan rzeczy 
spowodowany był przeciągającymi się 
procedurami związanymi z wykona-
niem projektu. Choćby sama kwestia 
działek, przez które przebiega droga i 
które nikt do tej pory nie uregulował, 
a należą one m. in. do Nadleśnictwa, 
osób prywatnych, Skarbu Państwa, 
Powiatu i Gminy. 
- My działamy. O chodnikach również 
mówiłem. My z innymi gminami 
robimy tak, że wykonujemy projekt 
i dajemy materiał, a pozostałe prace 
wykonują gminy – wskazywał J. 
Dudojć. 
Temat chodników wywołał kolejną 
ostrą wymianę zdań pomiędzy włoda-
rzem Lubska a Starostą Powiatu.  Sta-
rosta zarzucił Burmistrzowi brak chęci 
współpracy w tym temacie. - Panie 
Burmistrzu, Pan powiedział, że jeśli 
chodzi o chodniki, to współpraca taka 
niema sensu - mówił J. Dudojć. Mam 
tutaj mam opracowanie. Wykonanie 
dokumentacji technicznej Raszyn – 
Osiek – Mierków - Dłużek na kwotę 

200 tys. zł i z tego zrezygnowaliśmy, 
bo nie mieliśmy żadnej odpowiedzi - 
argumentował Starosta.
Nic takiego nie mówiłem - oburzał się 
L. Jurkowski, odnosząc się do słów o 
sensie współpracy przy remontach. 
- Przed chwilą mogliśmy usłyszeć, że 
to nie dlatego, że myśmy się wycofali 
tylko dlatego, że Tuplice nie miały na 
to pieniędzy. Rozmawialiśmy na ten 
temat i my przecież zarezerwowali-
śmy pieniądze na to – odpierał zarzuty 
L. Jurkowski. 
- Pieniędzy się nie rezerwuje tylko 
wskazuje w naszym budżecie- riposto-
wał Dudojć. W sukurs Burmistrzowi 
przyszła skarbnik gminy Danuta 
Szewczyk, która zapytała czy te drogi 
wymienione w piśmie są przewidziane 
do remontu w przyszłym roku? 
- Jeżeli nikt się do nas nie odezwał 
to my je wykreśliliśmy – stwierdził 
starosta. 
- No, ale jeśli my nie wiedzieliśmy 
które drogi są przewidziane są w 
budżecie do remontu, to nie wiedzie-
liśmy do których mamy się dołożyć. 
– stwierdziła D. Szewczyk. 
Podsumowując kwestę przewidzia-
nych na przyszły rok inwestycji 
Starosta stwierdził, że tam gdzie 
gminy same będą dofinansowywać 
oraz dojdą pieniądze z zewnątrz, to 
pozostawiono je w projekcie budżetu 
powiatu. I takie drogo są również z 
Lubska, ale te o których była mowa 
przed chwilą to niestety nie zostały 
zapisane. 
Radny Marcin Flies poruszył temat 
poprawy mocno wyeksploatowanego 
chodnika na ulicy Sybiraków prowa-
dzący do szkoły nr 1. Starosta obiecał 
zająć się tą sprawą.

Bajpas czyli rezerwowa 
obwodnica 

Radny Henryk Pełka poruszył temat 
remontu dróg w Chociczu i Mokrej.

W nawiązaniu do tego zapytania 
Starosta przedstawił plany remontu 
dróg w Białkowie, Mokrej i Choci-
czu oraz budowy chodników w tych 
ostatnich.  W Mokrej koszt remontu 
drogi wyniesie 807 tys; a chodnika 
56 tys. zł. Projekt jest już gotowy 
i będzie realizowany. W Chociczu 
koszt przebudowy 946 metrów drogi 
wyniesie 1,8 mln zł, a chodnika 201 
tys. zł. Chodniki zostaną wykonane w 
2017 roku, a drogi w kolejnym.  Doku-
mentacja jest przygotowana, kwestia 
jedynie pozyskania pieniędzy. Będą to 
przebudowy tych dróg.
- Zawieźliśmy do Mokrej kostkę 
pozostałą po przebudowie ulicy Bo-
haterów. Wieś nie chce asfaltu i tam 
nawierzchnia będzie z kostki. Tak 
samo w Chociczu. Kostka według 
obliczeń wystarczy na obydwie wsie. 
Może tak być, że w przyszłym roku 
zakończymy remont tylko chodnika-
mi. Wszystko zależy od kwot, jakie 
pozyskamy na ten cel – wskazywał 
Dudojć Natomiast mamy zapisany 
w budżecie remont drogi Białków 
– Stara Woda i będziemy go robić – 
kontynuował Starosta. W ten sposób 
powstanie „bajpas” który pozwoli 
ominąć Lubsko jadącym do Krosna 
Odrzańskiego – spuentował J. Dudojć. 

Wydział komunikacji
W dalszej części prac komisji, dysku-
sja dotyczyła filii Wydziału Komuni-
kacji w Lubsku
Na wniosek radnego I. Kurzawy radni 
zwrócili się do mnie z wnioskiem, 
aby wspólnie ze starostą wypracować 
porozumienie, żeby jak najszybciej, na 
terenie Lubska, powstała filia Wydzia-
łu Komunikacji Żarskiego Starostwa, 
która miałaby by obsługiwać gminę 
Lubsko oraz gminy ościenne – pod-
sumował Burmistrz Lech Jurkowski. 

MS

szorstka Przyjaźń

Wymiana argumentów pomiędzy Burmistrzem Lubska, a Starostą Żarskim, 
głównie w sprawie dalszych losów lubskiego pogotowia oraz fili wydziału 

komunikacji, zdominowały posiedzenie Komisji Rolnictwa
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Dziesiątego grudnia na 
dużej sali Ceramika można 
było się poczuć niemal jak 
w złotych latach festiwalu w 
Jarocinie, przypadających 
na lata osiemdziesiąte 
ubiegłego wieku.
Miało to miejsce za sprawą tria impre-
zowego, w skład którego weszło Sto-
warzyszenie Lubsko Potrafi, od którego 
wyszła inicjatywa imprezy, właściciele 
Klubu Ceramik, którzy udostępnili lokal 
oraz Lubski Domu Kultury, który udo-
stępnił niezbędny sprzęt wraz z fachową 
obsługą. Zaczęło się na od mieszanki 
black metalu z domieszką doomea , gdy 
na scenie pojawiła się żarska formacja 
„Anicca”. Później było już punckowo Naj-
pierw wystąpili chłopaki ze szprotawskiej 
Ewakuacji, a jako gwiazda imprezy ba-
wili kilkudziesięcioosobową publiczność 
muzycy „Ofensywy”, którzy zawitali do 
lubska, aż ze Szczecina. 
Była to już czwarta edycja Rockowego 
Grania, a druga w Ceramiku. Dwie pierw-
sze miały miejsce nad zalewem Karaś, 

więc śmiało można powiedzieć, że staje się 
ono imprezą cykliczną. Warto dodać, że na 
ostatniej imprezie pojawił się pochodzący 
z Lubska, a aktualnie mieszkający w Gubi-
nie Zbigniew Strzałkowski reprezentujący 
Rock Rebelie Niezależny Front Rockowy, 
menager Proletariatu, który utrzymuje sta-

łe kontakty ze Stowarzyszeniem Lubsko 
Potrafi, organizującym Rockowe Grania. 
Występy zespołów zakończyły się przed 
północą. Jednak lokal zamknięto o piątej 
nad ranem. Co było w między czasie 
wiedzą tylko uczestnicy imprezy.

ABW

punckowo w ceramie

Koncert jak za starych dobrych lat, na dużej scenie Ceramika

W piątek 2 grudnia 
w piwnicy klubu 
Ceramik odbył się 
koncert gubińskiej 
formacji Dobre Piwo. 
Zespół jest doskonale 
znany starszemu 
pokoleniu bywalców 
tego lokalu, gdyż 
jeszcze w poprzednim 
wieku niejednokrotnie 
tu koncertował, a 
rozpoczynając w roku 
1991 swoja działalność 
artystyczną właśnie w 
Ceramie, członkowie 
Dobrego Piwa odbywali 
regularne próby.

Na początku bazowali na repertuarze 

zespołu Dżem, z czasem w oparciu 
o własne teksty przekształcili się w 
kapelę rockowo -bluesową. W Do-
brym Piwie śpiewali między innymi 
Ewelina Flinta, czy Rafał Żurawiński. 
Zespół ma na swym koncie ponad 
trzydzieści autorskich utworów i dwie 
nagrane płyty, mimo, że przez ćwierć 
wieku niejednokrotnie się rozpadał, 
by się znów reaktywować. 
Z pierwotnego składu w zespole pozo-
stali Lucjan Harańczyk, śpiewający i 
grający na gitarze bez wątpienia ucho-
dzący za lidera zespołu oraz perkusista 
Wojciech Wystop. W aktualnym skła-
dzie na gitarze basowej gra Arkadiusz 
Ropella, a strzałem w dziesiątkę było 
pozyskanie wokalisty o demonicznym 
wzroku i głosie, grającego jednocze-
śnie na gitarze Patryka Kubickiego i to 

zapewne z tego powodu Dobre Piwo 
aktualnie gra zdecydowanie cięższą 
muzykę. 
Frekwencja dopisała i piwnica na dole 
była trochę za mała na ten koncert. 
Pomimo tego niektórzy nawet tańczyli 
pod scenką, gdzie występował zespół. 
Jednak zabrakło miejsc siedzących, 
więc niektórzy musieli zadowolić się 
słuchaniem muzyki stojąc w holu. 
Szkoda, że nie zorganizowano kon-
certu na górnej sali, gdzie jest znacz-
nie więcej miejsca. Hard-rockowe 
brzmienie Dobrego Piwa okazało się 
dobrym towarem. Zespół niejedno-
krotnie bisował. Publiczności naj-
bardziej spodobała się bez wątpienia 
piosenka Jestem kawalerem śpiewana 
przez Patryka Kubickiego.

ABW

po latach znowu
w Lubsku

Gubińska formacja „Dobre Piwo”, po latach znowu zagrała w lubskim Ceramiku

W posiedzeniu komisji brali udział również sołtysi

W środę 30 listopada w Przedszkolu Nr 2 w Lubsku zagościli wolontariusze z 
Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi. Uczennice Julia Szczęśniak, Aleksandra 

Sosnowska i Klaudia Siwik wraz z nauczycielką Dorotą Kacprzak czytały 
dzieciom (3-4 letnim) bajki znanych autorów. Nie zabrakło również wróżb 
andrzejkowych, przy których również pomagały uczennice z gimnazjum.

Starsze przedszkolaki także przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw 
andrzejkowych. Panie przygotowały dla dzieci ciekawe wróżby, m. in. 

„układanie butów”, „kim będę w przyszłości”, „losowanie kolorów”, „rzucanie 
kości” a także nie zabrakło lania wosku przez wielki klucz. Wróżby przeplatały 

się z zabawami tanecznymi, które dostarczyły dzieciom wiele radości i 
uśmiechu. Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania przedszkolaków z 

tradycją andrzejkową.
nadesłane

aNdrzejki w 
przedszkoLu
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W sobotę 3 grudnia, w zalewie 

Nowiniec, odbyła się inauguracja 
sezonu 2016/2017 lubskich 

morsów. Jak na pierwszą kąpiel 
to uzbierała się spora gromadka. 

Co najciekawsze, okazało się, 
że wszyscy wcześniej zażywali 

kąpieli w różnych miejscach, aż 
udało się „zebrać towarzystwo”. Na 

inauguracji zawitali do Lubska goście 
z Klubu Morsa w Dąbiu z Prezesem 

„Sybirakiem”. Przed kąpielą i po 
obowiązkowa rozgrzewka – najlepiej 

krótki trucht. Jak wyglądała kąpiel 
widać na zdjęciach. O zbawiennym 
wpływie kąpieli na zdrowie można 

przeczytać wiele artykułów. Dla 
tych co mają wątpliwości pozostaje 

konsultacja z lekarzem. 
TR

lubskie morsy

Wieczór andrzejkowych wróżb 
to jedna z polskich tradycji 
ludowych bardzo chętnie 
kontynuowanych przez młodzież.

Zgodnie z tą tradycją Oddział dla dzieci i Czy-
telnia Muzyczna Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Lubsku przygotowały w dniach 29 i 
30 listopada b.r. spotkania andrzejkowe dla naj-
młodszych mieszkańców miasta. Dzieci wróżyły 
sobie przy nastrojowej muzyce i wyświetlanych 

na dużym ekranie zabawnych slajdach. 
Wśród uczestników zabaw znaleźli się uczniowie 
klas II i III ze Szkoły Podstawowej nr 2  oraz 
dzieci z Przedszkola nr 1 i 3 w Lubsku. W role 
prowadzących zabawy wróżek-czarownic wcieli-
ły się gimnazjalistki Emilia Butkiewicz i Marika 
Książka. Na imprezie nie brakowało dobrego 
humoru, śmiechu i wesołych przekomarzań oraz 
cukierkowych wróżb. We wszystkich spotka-
niach uczestniczyło łącznie 114 osób.

Renata Włodarczak

aNdrzejkowa 
magia wróżB

W poniedziałek 28 listopada 
odwiedził nasze przedszkole sierżant 

sztabowy Bartosz Kozakiewicz. 
Policjant zapoznał przedszkolaków 

z podstawowymi zasadami 
obowiązującymi w ruchu drogowym. 

„ Jak bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię, jak poruszać się po 
ulicy, żeby nie doszło do sytuacji 

niebezpiecznych dla dziecka 
?”. Funkcjonariusz opowiedział 

dzieciom o bezpieczeństwie podczas 
zabaw w nadchodzącym okresie 

zimowym. Przypomniał o korzyści 
noszenia odblaskowych ubrań, 

butów i kamizelek. Dzieci z dużym 
zainteresowaniem słuchały rad i 

wskazówek zaproszonego gościa. 
Ewelina Pirko

wizyta PolicJanta
w PrzeDszkolu nr2
w lubsku

Dnia 08 grudnia 30 
uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych w 
Lubsku uczestniczyło 
w jednodniowej 
wycieczce historyczno - 
dydaktycznej do Drezna. 

Opiekunami uczniów byli Krzysztof 
Kowsz, Marta Kunicka, Mariusz 
Ossowski i Zdzisław Krzywiecki. 
Drezno od średniowiecza było głów-
nym miastem dynastii Wettynów. W 
1423 roku Wettynowie uzyskali wraz 
z księstwem sasko-wittenberskim 
godność elektora Rzeszy, a całość ich 
posiadłości zaczęto określać histo-
ryczną nazwą Saksonia. Drezno obec-
nie potocznie określane jest „miastem 
baroku” lub „Florencją Północy”, 
ponieważ znajduje się tam wielka 
ilość zabytków. Celem wycieczki 
było ukazanie uczniom przepięknych 

barokowych zabytków miasta przede 
wszystkim: Zamku Zwinger, Rezy-
dencji Wettynów, Kościoła Marii 
Panny oraz Katedry św. Trójcy.
   Po przyjeździe uczniowie zwiedzili 
Zamek Zwinger, który jest późnobaro-
kowym zespołem architektonicznym 
znajdującym się w centrum Drezna 
i jest zaliczany do najbardziej zna-
czących budowli późnego baroku w 
Europie. Wzniesiony został w latach 
1711–1728 przez Matthäusa Daniela 
Pöppelmanna na życzenie Augusta 
II Mocnego, który od 1696 roku był 
królem Polski. Zamek Zwinger wy-
korzystywany jest do prezentowania 
wystaw. Szczególnie warte zobaczenia 
są zbiory porcelany, w których znajduje 
się zarówno chińska porcelana z XV 
wieku, jak i znane w całych Niemczech 
wyroby porcelanowe z Miśni. W Zwin-
gerze znajduje się także Rüstkammer – 
zbrojownia, która jest zbiorem różnych 

historycznych broni. W latach 1847-
1857, na miejscu drewnianych stajni, 
architekt Gottfried Semper wzniósł 
monumentalny budynek, odtąd będący 
integralną częścią Zwingeru, z przezna-
czeniem na nową siedzibę Galerii Ob-
razów Starych Mistrzów zawierającą 
bogate zbiory malarstwa europejskiego 
m.in. dzieła Rubensa, Rembrandta oraz 
Dürera. Następnie uczniowie udali się 
do Rezydencji Wettynów, zamku rezy-
dencjonalnego książąt Saksonii, który 
jest przykładem sztuki renesansowej i 
barokowej. Zamek ma 800-letnią trady-
cję, ale obecną swoją barokową formę 
zawdzięcza przebudowie za czasów 
króla Augusta II Mocnego. W nocy z 
13 na 14 lutego 1945 roku, w trakcie 
alianckiego nalotu dywanowego na 
Drezno, zamek podobnie jak ponad 
80% miasta został zbombardowany i 
spłonął. Kilkufazowa jego odbudowa 
trwała długo, aż 2004 roku.

   Na koniec uczniowie zwiedzili 
dwa kościoły, Kościół Marii Panny 
oraz Katedrę św. Trójcy. Kościół 
Marii Panny wzniesiony został w 
latach 1726–1743 i jest przykładem 
barokowego kościoła luterańskie-
go. Ta monumentalna świątynia to 
jeden z najbardziej znanych i roz-
poznawalnych w Europie zabytków 
protestanckiej architektury sakralnej. 
Największy na świecie obok katedry 
w Strasburgu budynek wzniesiony z 
piaskowca, jego kopuła to najokazal-
sza tego typu konstrukcja wykonana 
z kamienia wśród kościołów leżących 
na północ od Alp. Natomiast Kate-
dra św. Trójcy została wzniesiona 
na polecenie króla Augusta III Sasa 
przez włoskiego architekta Gaetano 
Chiaveriego w latach 1739-1751 i 
jest świątynią katolicką usytuowaną 
nieopodal rezydencji Wettynów na 
Starym Mieście. Ponadto jest jedną z 

największych nowożytnych budowli 
sakralnych wzniesionych na terenie 
Saksonii. 
Po zwiedzeniu najważniejszych za-
bytków drezdeńskich uczniowie 
uczestniczyli w tradycyjnym Jar-
marku Bożonarodzeniowym (niem. 
Weihnachtsmarkt). Typowy Jarmark 
Bożonarodzeniowy odbywa się w 
Niemczech na ulicach lub placach 
starszych części miast, od końca XIV 
wieku. Nie może na nim zabraknąć 
straganów oferujących ozdoby świą-
teczne, lokalne specjały kulinarne i 
wyroby rękodzielnicze. Jarmarkom 
towarzyszą różnego rodzaju występy 
artystyczne, koncerty charytatywne, 
prezentacje np. szopek bożonarodze-
niowych często z żywym inwenta-
rzem. Jarmarki Bożonarodzeniowe 
przyciągają co roku do Niemiec 
miliony turystów.

Krzysztof Kowsz

Pamiątkowe zdjęcie uczniów ZST w Lubsku przy„Złotym Jeźdźcu”. Pomnik ten 
przedstawia Augusta II Mocnego elektora Saksonii, króla Polski i wielkiego księcia 

litewskiego jako rzymskiego Cezara w zbroi łuskowej siedzącego na koniu lipiańskimUczniowie ZST w Lubsku przed drezdeńską Semperoperą

Drezno przed świętami
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I znowu kolejna, bardzo 
udana inicjatywa w 
SOSW.W piątek 2 grudnia, 
w ramach obchodów 
Światowego Tygodnia 
Autyzmu,, odbyło się 
spotkanie z młodymi 
słuchaczami (uczniowie 
klasy szóstej ze Szkoły 
Podstawowej nr 2), którzy 
dowiedzieli się wielu 
nowych rzeczy o autyzmie, 
nie w formie wykładu ex 
cathedra, ale w formie 
warsztatów angażujących 
nie tylko umysły, ale 
również emocje i własną 
aktywność.

Sześcioro nauczycieli uczących grupę 35 
uczniów, u których zdiagnozowano au-
tyzm, ubranych w takie same koszulki z 
piktogramami gestów autystyków, witało 
wchodzących gości. 
Uczestników nie przygotowano na 
wstępie choćby takim zdaniem - "a teraz 
posłuchajcie..." i nagle w sali rozległ 
się zwielokrotniony, wręcz ogłuszający 
dźwięk padającej kropli wody, jadącego 
samochodu i innych, po co? Prowadzą-

cy nauczyciele wyjaśnili - tak słyszą 
otaczający świat wasi koledzy dotknięci 
tą przypadłością. A jak reagują na inne 
sytuacje życiowe pokazał film z udziałem 
aktora Bartłomieja Topy. To był bardzo 
pouczający pokaz. Dzieciaki, zapisywały 
własne spostrzeżenia na temat autyzmu 
w związku z pytaniem - z czym kojarzy ci 
się ta choroba? Sensownie zapisywały na 
tablicy słowa: lęk, zaburzenie, choroba, 
inność. 
I tak kolejne zadania - układanie zdań 
z piktogramami, rozwiązywanie krzy-
żówek, uzupełnianie zdań testowych, 
przemycały konkretną wiedzę o tym 
zaburzeniu, ale jak sądzę, co ważniejsze 
- rozwijały u dzieci empatię, wrażliwość 
na inność drugiego człowieka. Spotyka-
jąc na ulicy, w sklepie kogoś dotkniętego 
tym zaburzeniem, nie będą reagować 
śmiechem, chichotem, ale budzić się 
będzie współczucie i chęć pomocy. 
Taką ideę (oby była jak najszersza), pod-
chwycił obecny na spotkaniu burmistrz 
Lech Jurkowski, który zasugerował, 
by takie właśnie spotkania, o takim 
charakterze, nauczyciele tego Ośrodka 
przeprowadzali w kolejnych grupach 
uczniów, w ich macierzystych szkołach.
Nauczyciele zaangażowani w procesy 
edukacyjno-terapeutyczne mówili o 

swoich uczniach z dumą, opowiadając 
o ich sukcesach. Między innymi opo-
wiadali o chłopcu, który fantastycznie 
odtwarza faunę w figurkach z plasteliny, 
inny z pamięci potrafi skopiować zarysy 
kontynentów w formie dokładnej mapy. 
Dwie godziny warsztatów były tak zna-
komicie zorganizowane, że szóstoklasiści 
nie czuli się ani znudzeni, ani zmęczeni. 

Chcieli zobaczyć klasy i sale terapeutycz-
ne dzieci autystycznych. 
Bardzo, bardzo podobała mi się ta forma 
"niebieskiego dnia" (kolor niebieski jest 
kolorem autystyków).
Kolejne, tradycyjne już spotkanie zwią-
zane z tym tematem odbędzie się w 
kwietniu 2017 roku. Jak co roku, na 
happeningu po ratuszem, spotka się 

społeczność wszystkich szkół Lubska 
oraz mieszkańców. Przy dźwiękach or-
kiestry dętej z Żagania przemaszerujemy 
ulicami, akcentując zaangażowanie w 
problematykę tego zaburzenia. Autyzm 
to w Lubsku, dzięki SOSW nie jest polem 
niczyim. Wiemy już dużo i rozumiemy 
coraz lepiej...

C.Tęciorowska
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Pierwszy zaciąg 
zawodowi rybacy, ubrani 
w wodery po pachy, 
wykonują już o piątej 
rano. Przed siódmą (w 
połowie listopada to 
jeszcze noc) schodzą się 
pozostali, zwerbowani na 
odłowy karpia.

W większości są to byli pracownicy 
gospodarstw rybackich, choć zdarzają 
się także mieszkańcy okolicznych 
wsi, którzy pracują przy odłowach w 
zamian za rybę na wigilijny stół.
Robota ma się zacząć o siódmej, 
jednak w drodze na staw zakopu-
je się samochód przeznaczony do 
transportu ryb. Mężczyźni ubrani w 
nieprzemakalne ubrania czekając na 
transport palą papierosy i rozgrzewają 
się gorącą herbatą. Przy brzegu czeka 
już koparka z metalową skrzynią 
(zamiast łychy) o spodzie z desek, 
między którymi są szczeliny, po to 
by nie zbierała się w niej woda. Taką 
skrzynią odłowiona ryba przenoszona 
jest na brzeg. Pierwszy zaciąg jest 
zazwyczaj największy. Niekiedy 
w sieci jest nawet dziewięćdziesiąt 
procent pozyskanej ryby. Gdy sieć z 
rybą podparta mocnymi kołkami jest 
już przy brzegu, zaczyna się właściwa 
robota. Wreszcie pojawia się samo-
chód i z godzinnym poślizgiem rybacy 
zaczynają prace.
Przy brzegu, po kolana w wodzie, stoi 
dwóch mężczyzn. Stoją i za pomocą 
solidnych podbieraków napełniają 
skrzynię zamontowaną do koparki. 
Gdy ta jest pełna, operator maszyny 
jej zawartość wysypuje na sortownice. 
Jest to niemal dwuipółmetrowy drew-
niany stół z kilkunastocentymetrowy-
mi bandami i szczelinami w blacie, 
przy której stoi pięciu mężczyzn (są to 

zazwyczaj najbardziej doświadczeni 
rybacy, nawet z trzydziestoletnim 
stażem w zawodzie), którzy zajmują 
się selekcją ryby. Karpie tak zwane 
handlowe ( tych jest z reguły naj-
więcej), czyli o masie ponad jednego 
kilograma (mniejszych zazwyczaj nie 
chcą brać na sklepy) "idą" oddzielnie. 
Osobno "idą" też kroczki czy tarlaki, 
czyli te o mniejszej masie przezna-
czone zazwyczaj do dalszej hodowli. 
Niewymiarowe szczupaki też pojadą 
na magazyny. Oddzielnie też odrzu-
cana jest drobnica (przeważnie płotki 
i okonie). Karpie przeznaczone na 
wigilijne stoły lądują w aluminiowym 
pojemniku, stojącym na archaicznej 
wadze. Gdy masa ryby oscyluje na 
granicy czterdziestu kilogramów, 
dwóch mężczyzn podaje pojemnik na 

stojący obok samochód, gdzie kolej-
nych dwóch wysypuje zawartość po-
jemnika do plastikowych zbiorników 
z natlenianą wodą. Kierownik odha-
cza kolejna kreskę w swym notesie. 
Dwadzieścia kresek równa się jeden 
zbiornik. Czyli osiemset kilogramów. 
Na samochodzie stoi pięć zbiorników. 
Po zapełnieniu ich, cztery tony karpia 
wyjeżdża na magazyny.
   Technika odłowów karpia niewiele 
się różni od tej z przed kilkuset lat. 
Samochody z plastikowymi zbiorni-
kami zastąpiły wozy ciągnięte przez 
konie, na których stały drewniane 
beczki. Wiele narzędzi rożni się jedy-
nie wielkością, tworzywem i nazwą. 
Do czasu I wojny światowej sieci były 
dziane z włókien lnu, konopi i baweł-
ny. Dopiero w latach sześćdziesiątych 

zaczęto powszechnie stosować sieci 
stylonowe, powszechnie wykonywane 
z tworzywa sztucznego ze względu na 
ich trwałość, bezproblemowe suszenie 
i konserwacje. Do niedawna w gospo-
darstwie rybackim rybę na sortownice 
noszono parami w aluminiowych 
pojemnikach (zazwyczaj trzy pary 
mężczyzn), koparka usprawniająca 
robotę pojawiła się w ubiegłym roku.
   W trzecim zaciągu w sieci jest nieco 
ponad trzydzieści karpi. Wytrawni 
rybacy chodzą jeszcze po powierzch-
ni stawu (niekiedy po pas w mule) i 
starają się wyłapać rybę z oczek. Nie 
jest tego wiele. Za ogrodzeniem czają 
się amatorzy żywca i ryby przeoczonej 
przez rybaków. Wejdą na staw zaraz po 
ich odjeździe. Trzynasta trzydzieści i 
koniec roboty. Można wreszcie legalnie 
wypić piwo. Fajrant mają pracownicy 
dorywczy. Ci pracujący na stałe jadą 
jeszcze na magazyny. Oni to nawet w 
Wigilię na karpia patrzeć już nie mogą.

Adam Bolesław Wierzbicki
Fot. TR

Przed wigilijny zaciąg, czyli ostatnia droga karpia

Selekcja ryb odbywa 
się na sortownicy. 
Większość trafia na 
wigilijne stoły

Z Sieci, podbierakami karpie 
ładowane są do skrzyni 
wiszącej na wysięgniku koparki

Światowy tydzień autyzmu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Wspólne zdjęcie uczestników warsztatów

Wielka była radość i 
wzruszenie ze wspólnego 
spotkania w sierpniową 
sobotę br. w Lubsku 
uczniów jednej z klas 
Liceum Rolniczego po 30 
latach nauki. 

Spotkanie naszej klasy (jako oddolną ini-
cjatywę) zorganizowali Janusz z Brygidą, 
za co tym bardziej im dziękujemy. W 
Jubileuszu uczestniczył oczywiście nasz 
wychowawca Piotr Palcat, który prawie 
z pamięci sprawdził obecność swoich 
ówczesnych uczniów! Nasza szkoła 
bardzo się zmieniła, ale my - absolwenci 

"Rolniczaka" 79-82 - mamy ją ciągle w 
sercach i wspomnieniach – Bożena, Ania, 
Ewa, Jadzia, Mirka, Beata, Jolanty, Tere-
ska, Mirek, Rysiu, Marek, Bogdan, Edziu 
i pozostali. Wspominaliśmy zwłaszcza 
wymagających nauczycieli (dobrze, 
że tacy byli!), ciekawe wycieczki kra-
joznawcze oraz pracowite praktyki w 
sadzie w Dłużku, czy w nowoczesnych 
wtedy fermach państwowych. Po tak 
burzliwych wydarzeniach i transformacji 
naszego kraju, każdy z nas doskonale 
odnalazł się w dzisiejszej rzeczywisto-
ści. Opowieściom z humorem nie było 
końca, a nasze uczniowskie wybryki 
okazywały się z perspektywy czasu tylko 

małymi grzeszkami. Losy wielu z nas 
zaniosły w inne rejony Polski, a nawet 
Europy i świata. Część z nas pozostała 
w rodzinnym Lubsku. My, dzisiejsze 
pokolenie 50+, okazało się pełne inicja-
tyw i pomysłów na własne biznesy oraz 
inne kariery w różnych instytucjach, 
szkolnictwie czy służbie zdrowia. Trud-
no było uwierzyć, że minęło już ponad 
30 lat, a my w duszy pozostaliśmy tacy 
sami. Serdecznie dziękuję Koleżankom 
i Kolegom za wysiłek organizacyjny i 
do kolejnego spotkania w przyszłości, 
w tym samym gronie. 

Małgosia (kiedyś Kowalska)

spotkaNie kLasy Liceum 
roLNiczego po 30 LatacH

We wtorek 13 grudnia w restauracji Duet na kolacji wigilijnej spotkali się lubscy seniorzy, władze świeckie i duchowne 
Lubska oraz zaproszeni goście. Zebranym towarzyszyły występu zespołu "Barwy" oraz dzieci i młodzieży z klubu 

"Blusik". - Wspominamy dzisiaj też tych, którzy w minionym roku odeszli od nas - przypomniał ks. Władysław Tasior. 
"Dużo zdrowia" najczęściej można było usłyszeć, przy łamaniu się opłatkiem, po którym seniorzy i ich goście zasiedli 
do wspólnej kolacji wigilijnej, po której Mikołaj wręczył wszystkim upominki, a władze Lubska kalendarze na 2017 rok.

Nie zabrakło wspólnego kolędowania przy akompaniamencie Lecha Krychowskiego.       TR

Jak kończą się 
wnioski do budżetu 
obywatelskiego? Przykład 
miejsca parkingowego 
zrealizowanego na 
wniosek radnego Roberta 
Słowikowskiego pokazuje, 
że można i warto .

 - Złożyłem wniosek do Budżetu Oby-
watelskiego 2016 „Budowa parkingu 
- miejsc postojowych dla pojazdów 
przy skrzyżowaniu ulic Działkowej i 

Żagańskiej – w miejscu obecnie „Dzi-
kiego wysypiska śmieci” - opowiada 
radny. Temat zainteresował Kamila 
Zakrzewskiego. Po przedyskutowaniu 
z Marcinem Gołębiewski prawdopo-
dobnie uznali to za dobry pomysł i 
za nie całe dwa miesiące śmietnisko 
zniknęło i mamy nowe miejsca po-
stojowe dla działowców i nie tylko. 
Super sprawa. Oczywiście za zgodą i 
aprobatą Burmistrza – podsumowuje 
Robert Słowikowski.

TR

Skrzyżowanie ul. Żagańskiej i 
Działkowej „Dzikie wysypisko śmieci” – 

tak to wyglądało kilka miesięcy temu

A tak wygląda dzisiaj

Parking obywatelski

wigiLia u seNiorów

W październikowym 
numerze "ML" 
poinformowałam o nowej 
inicjatywie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku; 
tanecznych piątkach (raz 
w miesiącu) w klubie 
Ceramik. 

Każdy ruch na sali gimnastycznej, czy 
ruch taneczny na parkiecie daje samo 
dobro. Sprawne ciało, endorfiny dające 
poczucie radości i szczęścia, są nie do 
przecenienia. Ale roztańczone studentki 
poszły o krok dalej. Skończyły się do-
tychczasowe pląsy w pełnej improwi-
zacji. Teraz zaczął się etap 
nauki kroków, prawie jak 
w "Tańcu z gwiazdami". To 
już nie są żarty. UTW zaan-
gażował dwoje zawodowych 
tancerzy z Zielonej Góry. 
Norberta Sikorę wicemistrza 
Polski w tańcach standardo-
wych oraz okazjonalnie pa-
nią Karinę Nawrot - czwarte 
miejsce na świecie również 
w tańcach standardowych. 
We wtorki spotyka się 26 stu-
dentek, by pod kierunkiem 
pana Norberta ćwiczyć, na 
początek cza-czę. Patrząc na 
to z boku, widać jak seniorki 
z UTW angażują swoje nogi, 
biodra, oczy, by jak najwier-
niej naśladować instruktora. 
Prawie wszystkie - mówią 

półgłosem - raz, dwa trzy cza-cza-cza.
Takie "rachunki" pozwalają utrzymać 
synchronizację ruchu w dość skom-
plikowanych ewolucjach tego tańca. 
Oczywiście żadna z uczestniczek warsz-
tatów tanecznych nie ma wątpliwości, że 
nigdy nie zbliży się nawet, do tanecznych 
kroków pana Norberta czy pani Kariny. 
Jednakże dążenie do doskonałości nie 
opuszcza ducha studentek, a poza tym 
można powtórzyć to, co na początku 
tego tekstu. Ruch, przy pięknej muzyce 
pod kierunkiem zawodowca to samo 
zdrowie, sama przyjemność.
Tak trzymać, cza-cza-cza...

C. Tęciorowska

utw tańczy profesjonalnie!

Norbert Sikora wicemistrz 
Polski w tańcach 
standardowych, w 
towarzystwie „szefowej” 
UTW Zofii Głogowskiej
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Epoka wiktoriańska to okres drugiej 
połowy XIX wieku w Wielkiej Brytanii. 
To okres, kiedy pod rządami królowej 
Wiktorii, państwo to zamieniło się 
w potężne imperium kolonialne. W 
czasie tym panowały nieco dziwne, z 
naszego punktu widzenia, obyczaje co 
w połączeniu z gwałtowną przemysło-
wą i technologiczną rewolucją często 
było mieszanką wybuchową. W epoce 
wiktoriańskiej zaczęły m.in. powstawać 
pierwsze tatuaże, które dotychczas były 
znakiem charakterystycznym dla kolo-
nialnych „dzikusów", czy marynarzy. 
W XIX wieku zdobienie ciała w ten 
sposób było bardzo popularne wśród 
arystokratycznych rodów. W Nowym 
Jorku w 1846 roku powstał pierwszy sa-
lon tatuażu, którego głównymi klientami 
byli m.in żołnierze. Skoro już mówimy o 
tatuażach, to trzeba też wspomnieć o in-
nej formie modyfikacji ciała – piercingu. 
Kobiety „instalowały” sobie biżuterię w 
uszach, języku, nosie, pępku, ale także 
w najbardziej wrażliwych miejscach, 
wierząc że pomoże im to uzyskać więk-
szą przyjemność podczas miłosnych 
uniesień. Histeria to dziwne zaburzenie 
nerwicowe objawiające się płaczliwością 
i skłonnością do emocjonalnych a wręcz 
teatralnych „ataków". Od starożytności 
wierzono, że ta „choroba" dotyczy tylko 
kobiet i jest spowodowana wysychaniem 
kobiecych stref intymnych. W epoce 
wiktoriańskiej wynaleziono więc me-
dyczne urządzenia służące do „masażu 
okolic miednicy", dlatego ówczesny 
rynek bardzo szybko został opanowany 
przez różnego rodzaju wibratory oraz 
technologicznie rozwinięte maszyny 
symulujące stosunek płciowy. 
Narkotyki w epoce wiktoriańskiej też nie 
był przesadnie demonizowane. Wręcz 
przeciwnie. Ogromną popularnością 
cieszyło się na przykład opium, którym 
regularnie śmiertelnie truło się wielu 
konsumentów. Taka na przykład kokaina 
była sprawdzonym i polecanym przez 
lekarzy środkiem uśmierzającym ból 
zębów. Morfina była też świetnym reme-
dium na kaszel, zapalenie płuc, astmę czy 
malarię. Skoro narkotyki były dostępne 
na wyciągnięcie ręki, to dlaczego i taka 
trucizna jak arszenik miałaby zniknąć z 
aptekarskich półek. Epoka wiktoriańska 
wręcz tonęła w tym niebezpiecznym 
związku chemicznym. Arszenik mie-
szany był z kredą i octem, a następnie 
konsumowany przez kobiety, które 
wierzyły, że mikstura ta poprawi wygląd 
ich cer. Bardzo pożądanym efektem po 
arszeniku było też bladnięcie skóry, dzię-
ki temu wyraźnie było widać, że ma się 
do czynienia z delikatną arystokratką, a 
nie kobietą pracującą w pełnym słońcu na 
polu. Równocześnie z rozwojem metod 
amputacji technologicznie usprawniano 
protezy. Do ich produkcji zaczęto wy-
korzystywać aluminium, zamiast stali, 
dodano ruchome elementy, a już w 1898 
roku powstała proteza, którą można 
było poruszać za pomocą skurczów 
nieuszkodzonych mięśni. Słynący z cha-
rakterystycznego „czarnego” poczucia 
humoru Brytyjczycy dosłownie oszaleli 
na punkcie „bezgłowych" zdjęć. Znający 
się na zdjęciowej manipulacji, znudzeni 
fotografowie przyjmowali kolejne zlece-
nie od klientów chcących zaszpanować 

tego typu „żartem”.
Jednak żaden z przedstawionych obycza-
jów wiktoriańskich nie był tak dziwny 
i jak na dzisiejsze czasy makabryczny 
jak robienie pośmiertnych fotografii 
zwanych Post Mortem. Fotografie Post 
Mortem nie tylko były popularne w 
dziewiętnastowiecznej Anglii, robiono 
je również we Francji i w Prusach. Od 
wieków zmarli pozostawali jedynie w pa-
mięci rodziny i znajomych. Nielicznych 
stać było na drogie malowane ręcznie 
portrety. Wynalezienie dagerotypu a 
później fotografii otworzyło, przed 
ludźmi, nowe możliwości. Robienie 
zdjęć było tańsze i mniej czasochłonne 
niż pozowanie godzinami, przed szta-
lugami mistrza. Dlatego często jedyną 
pamiątką w czasach epoki wiktoriańskiej 
pozostającą po ukochanym dziecku, po 
zmarłej za młodu córce, po mężu, który 
odszedł do lepszego świata zostawiając 
na ziemskim padole żonę z gromadką 
dzieci, stawało się pośmiertne zdjęcie. 
Na początku robiono fotografie zmarłych 
osób w trumnach, ubranych odświętnie 
i spowitych w całuny, kwiaty, różańce 
i atłasy. Wyglądało to mrocznie i przy-
gnębiająco. Nie każdy chciał mieć w 
domu tego typu „pamiątkę”. Z tego 
powodu fotografia pośmiertna zaczęła 
ewoluować w kierunku „pamiątki” bar-
dziej pogodnej, niemalże sielankowej. 
Najpierw trumny zastąpiono łóżeczkami, 
sofami, ozdobionymi kwiatami szezlon-

gami, gdzie umieszczano zmarłych w 
wymyślnych często pozach. Starano 
się, by upamiętniane osoby wyglądały 
naturalnie, jakby były pogrążone w 
błogim śnie. Tak powstały fotografie 
przedstawiające słodko śpiącego dzie-
ciaczka, rozmarzoną dziewczynę czy 
drzemiącego w ulubionym fotelu pana 
domu. W przypadku bardzo małych dzie-
ci, trudno było je posadzić w naturalnej 
pozie, dlatego robiono zdjęcia często z 
ukrytymi matkami w tle. Matki, choć 
schowane, miały dyskretnie czuwać nad 
swoimi maleństwami, oswajać przejście 
do innego wymiaru, aż wreszcie symbo-
lizować wieczną nić miłości. Wówczas 
też po raz pierwszy zaczęto próbować 
na fotografiach otworzyć oczy zmarłym. 
Fotografowie wyspecjalizowali się w 
domalowywaniu źrenic na zamkniętych 
powiekach. Zdjęcia nadal jednak wyglą-
dały bardzo ponuro.
Sielankę trzeba było jednak „podraso-
wać”. A cóż może być lepszą pamiątką 
niż zdjęcie rodzinne. Odtąd fotografia 
zmarłego wraz z rodziną nie była już 
„de facto” fotografią pogrzebową, ale 
przerodziła się w fotografię pośmiertną 
lub wręcz „sztukę żałobną”. Układanie 
zmarłych w wymyślnych pozach na 
leżankach czy fotelach przestało wystar-
czać niektórym fotografom - artystom. 
Nawet „unaturalnianie” zdjęć poprzez 
pozorowanie sielankowej, piknikowej ro-
dzinnej at-

mosfery czy dodawanie ozdobników w 
postaci ulubionych zabawek, żywych 
członków rodziny lub zwierząt nie nada-
wało zdjęciom oczekiwanego „efektu 
życia”. Postawienie osoby nieżyjącej na 
nogi - to było już coś. Jednak do tego 
trzeba było specjalnych konstrukcji. Dla 
żyjących w erze wynalazków i rewolucji 
przemysłowej Wiktorian nie stanowiło to 
jednak zbyt dużego wyzwania. Fotograf 
- artysta zmierzał się ze sztuką ukrycia 
jak największej ilości elementów pioni-
zujących i nadających odpowiednie pozy 
jak podstawki, w które wkładało się buty, 
co czasami dawało efekt unoszenia się 
nad ziemią, drutów do układania rąk w 
pożądanych gestach, czy stelaży podtrzy-
mujących talię. Niektórzy fotografowie 
doszli do wielkiej wprawy i o tym, że 
fotografowana postać duszą przebywała 
już zgoła gdzieś indziej, świadczył często 
jedynie spód osobliwej konstrukcji, wy-
stający zza nóg portretowanego.
Fotografowanie osób zmarłych wraz z 
rodziną były bardzo popularne w epoce 
wiktoriańskiej, jednak współcześnie pro-
ceder wydaje się bardzo kontrowersyjny, 

a same zdjęcia 
makabryczne, 
co dodatkowo 

spotęgowane jest efektem „raczkującej” 
jeszcze wtedy sztuki fotograficznej. W 
erze wiktoriańskiej śmierć była wbrew 
pozorom bardziej naturalna. Nie oglą-
dano jej w telewizji, nie bawiono się nią 
w filmach, nie obnoszono się nią w mass 
mediach. Ludzie umierali w domach, a 
nie w szpitalach, czy domach starców, 
wśród bliskich często nie dożywając sę-
dziwych lat. Zmarli byli myci, ubierani i 
szykowani w ostatnią podróż przez rodzi-
nę, a nie przez panie z kostnicy. Coś, co 
nam wydaje się makabryczne i upiorne, 
dla innych było po prostu zwyczajem. 
Zdjęcia Post Mortem były takim samym 
zdjęciem jak upamiętnianie na zdjęciach 
narodzin, ślubów i innych uroczystości 
rodzinnych. Zdjęcia te pokazują w jaki 
sposób ludzie radzili sobie, z częstymi 
zgonami bliskich w rodzinie. Jednak nie 
zmienia to faktu, że nic nie potrafi tak 
zmrozić krew w żyłach, jak nierucho-
me oczy i sztywny uśmiech na twarzy 
osoby, która jednak samodzielnie stoi i 
siedzi. Na swój sposób fascynujące są 
te otwarte oczy, w których nie można 
zobaczyć przebłysku myśli bądź cha-
rakteru. Ludzie uwieczniali coś, czego 
nikt nie chce podziwiać – spojrzenia 
bez duszy. Dla mnie te zdjęcia osobiście 
są obecnie „arcydziełem”. Zawierają w 
sobie jakąś niesamowitą moc, ponieważ 
zdjęcia normalne, aby spełniały swoją 
funkcje muszę uwiecznić ważną chwilę 
w życiu, jednak w przypadku Post Mor-
tem jaka to chwila jeśli nas już nie ma, 
skoro nasze dusze uszły, to kim są ludzie 
na zdjęciu, są tylko ciałami. Osobiście 
nie chciałabym takiej „fotki" ani nie 
zrobiłabym jej nikomu bliskiemu, jednak 
zdjęcia te wzbudzają we mnie od naj-
młodszych lat ciekawość i szacunek. W 
późniejszych czasach ludzie zaczęli fo-
tografować ciała w trumnach, pogrzeby, 
a dziś młodzi ludzie robią sobie „sweet 
focie" nad grobem bliskiej osoby. Więc 
jeśli miałabym już wybierać pomiędzy 
dzisiejszymi zdjęciami pogrzebowymi 
a Post Mortem wybrałbym na pewno 
wiktoriańskie „arcydzieła".

Krzysztof Kowsz

ŚwiątecZne roZmyŚlania nad Śmiercią
Zalani łzami, posiekani bólem, nieprzytomni i niedowierzający w nieodwracalność śmierci po stracie najbliższej osoby, podążali do atelier fotografa ze zmarłymi krewnymi, 
z którymi robiono sobie wspólne zdjęcia, aby ich wizerunek ocalić od zapomnienia.

Post Mortem - wiktoriańskie „arcydzieła”

Najładniejsze zdjęcie typu Post Mortem. Matka ze swoją, 
nikt by nie powiedział na pierwszy rzut oka zmarłą, córką

Niektórzy fotografowie doszli do wielkiej wprawy 
i o tym, że fotografowane postacie duszą 

przebywały już zgoła gdzieś indziej, świadczył 
często jedynie spód osobliwej konstrukcji, 

wystający zza nóg portretowanego

W przypadku bardzo małych dzieci, trudno było 
je posadzić w naturalnej pozie, dlatego robiono 

zdjęcia często z ukrytymi matkami w tle

„Unaturalnione” zdjęcie rodziców 
wraz ze swym zmarłym synkiem 

pozującym na kucyku

W II połowie XIX wieku Brytyjczycy dosłownie oszaleli na punkcie 
„bezgłowych" zdjęć, które były preludium do późniejszych naprawdę 

kontrowersyjnych zdjęć typu Post Mortem

TeMAT MIeSIĄCA: PIeLĘGNACjA SKÓRY

PORAD KILKA KUMPLI IRKA
Jak pielęgnować skórę i 
jakie zabiegi powinny być 
wykonywane zimą? O tej 
porze roku skóra może 
się zbuntować – zacząć 
się łuszczyć, przesuszać i 
ściągać. Poznaj 10 zasad 
pielęgnacji skóry zimą.

1. Kosmetyki dostosuj do pory roku
Zmiana pory roku nie zawsze oznacza, 
że trzeba również zmienić kosmetyki. 
Obserwuj swoją skórę i jeśli nie za-
uważysz żadnych niepokojących ob-
jawów, pozostań przy sprawdzonych 
preparatach, które ci służą. Czasem 
jednak suche powietrze, mróz i wiatr 
dają się skórze we znaki i staje się 
ona sucha i szorstka. Dzieje się tak 
zwłaszcza wtedy, gdy jest zniszczona 
słońcem, dotknięta chorobami (np. 
AZS), gdy przeszłaś menopauzę, lub 
gdy używasz wysuszających albo 
podrażniających kosmetyków. W ta-
kim wypadku skóra nie ma zdolności 
utrzymania prawidłowego poziomu 
wody, dlatego nie jest w stanie się bro-
nić przed nieprzyjaznymi warunkami 
zewnętrznymi. Na szczęście są spo-
soby, by jej w tym skutecznie pomóc.
2. Chroń i nawilżaj
Najważniejszym zimowym kosme-
tykiem jest dobry krem. Powinien 
zawierać substancje pomagające 
utrzymać wodę w skórze (ceramidy, 
kwasy tłuszczowe, glicerynę, kwas 
hialuronowy), łagodzące podrażnienia 
(alantoinę, aloes, wyciągi z rumianku 
i owsa), antyoksydanty (witaminę E, 
olej arganowy, koenzym Q10, wyciąg 
z zielonej herbaty).
Konsystencję kosmetyku dobierz do 
rodzaju skóry: dla suchej najlepszy 
będzie gęsty krem, dla tłustej i mie-

szanej – emulsja lub lekki krem. Zimą 
żel pod oczy stosujemy najlepiej na 
noc, na żel nakładamy niewielką ilość 
kremu pod oczy.
3. Oczyszczaj, ale nie wysuszaj skóry
Zmień żel do mycia na preparat myją-
cy o konsystencji mleczka lub kremu. 
Dotyczy to kosmetyku do mycia za-
równo twarzy, jak i ciała. Zrezygnuj 
z mydła w kostce (najlepiej już na 
zawsze), ponieważ większość z nich 
wysusza skórę.
Twarz możesz też oczyszczać bez 
wody – za pomocą płynu micelarnego, 
który ma konsystencję wody i dobrze 
zmywa makijaż i zanieczyszczenia.
4. Zimowa pielęgnacja: używaj balsa-
mu i peelingu do ust
Skóra warg jest najbardziej narażona 
na wysuszenie, ponieważ nie ma w 
niej gruczołów łojowych. Dlatego 

powinna być zawsze pokryta 
gęstym nawilżającym błyszczy-
kiem lub balsamem do ust. Nie 
zapominaj o posmarowaniu ust 
również na noc, aby umożliwić 
im regenerację. Kosmetyk do 
ust nie powinien mieć w skła-
dzie podrażniających substancji, 
takich jak mięta czy kamfora. 
Ten na dzień musi mieć filtr UV. 
Aby usta były gładkie, złuszczaj 
suchy naskórek peelingiem do 
ust. Takie produkty zwykle mają 
w składzie cukier i naturalne 
oleje, które dodatkowo nawil-
żają usta.
5. Stosuj krem z filtrem przeciw-
słonecznym
Przed wyjściem z domu sma-
ruj twarz kremem z wysokim 
filtrem przeciwsłonecznym. 
W mroźne dni słońce bywa 
mocne, a poza tym promienie 

UVA przenikają przez chmury. Skóra 
zniszczona promieniami UV traci 
swoje zdolności obronne w nieprzy-
jaznych warunkach atmosferycznych, 
a także wolniej się regeneruje. Krem 
ochronny może mieć cięższą kon-
systencję niż ten, którego używałaś 
latem. Szczególna ochrona dla nar-
ciarzy - krem UV z filtrem SPF 50+ 
nakładamy co 2-3 godziny.
6. Nawilżaj dłonie i stopy
Po prysznicu jak najszybciej nałóż 
balsam lub masło do ciała, bo oczysz-
czona skóra jest najbardziej narażona 
na wysuszenie (nawet najdelikatniej-
szy kosmetyk myjący usuwa część 
płaszcza ochronnego skóry). Na 
mokrą skórę możesz zastosować bal-
samy pod prysznic (nakłada się je po 
myciu, a następnie spłukuje). Dobrym 
pomysłem jest też zastosowanie olejku 

do ciała na mokrą skórę.
Nie zapominaj o dłoniach i stopach. 
Dłonie smaruj kremem po każdym 
myciu, a także przed wyjściem z 
domu. Na noc nakładaj na stopy 
krem z masłem shea, kakaowym, 
mocznikiem.
Warto stosować skarpetki złuszczają-
ce. Złuszczanie jest duże i widoczne, 
więc zima to dobra pora roku na 
regenerację skóry stóp.
7. Zima to dobry okres na zabiegi 
kosmetyczne
Zima to dobry czas na zabiegi złusz-
czające, których ze względu na słoń-
ce nie można wykonywać latem. 
Złuszczanie kwasami, laserem lub 
mechaniczne (mikrodermabrazja) 
daje dobre efekty, gdy borykasz się 
ze zmarszczkami, przebarwieniami 
czy rozszerzonymi porami. Zaplanuj 
serię zabiegów, dzięki temu wiosną 
będziesz się cieszyć gładką i jednolitą 
skórą. Ważne jest używanie zalecone-
go przez dermatologa wykonującego 
zabieg, kremu regenerującego, a także 
bezwzględna ochrona skóry przed 
promieniowaniem UV. Zabiegów 
złuszczających nie wykonuj w czasie 
ostrej zimy i silnych mrozów. O tej 
porze roku możesz też przeprowadzić 
domową kurację złuszczającą kremem 
z kwasami AHA lub BHA, albo reti-
nolem. Uważaj jednak, by nie przesu-
szyć skóry. Gdy stanie się czerwona i 
łuszcząca się, zmniejsz częstotliwość 
stosowania, ponieważ cera nadwy-
rężona składnikami złuszczającymi 
będzie pozbawiona ochrony przed 
mrozem i wiatrem.
8. Pielęgnacja zimowa: przesuszonej 
skórze pomoże wcieranie olejków
Jeśli skóra jest bardzo wysuszona, 
swędzi i piecze - na noc posmaruj ją 

olejkiem. Najpierw kilka kropelek 
olejku wmasować do całkowitego 
wchłonięcia, potem nałożyć krem. 
Można stosować olejek arganowy, 
jojoba, lniany, makadamia lub z kieł-
ków pszenicy. To zatrzyma ucieczkę 
wody. Dobrym pomysłem jest też 
warstwowe nakładanie kosmetyków 
– pod krem serum z antyoksydantami.
9. Unikaj peelingu gruboziarnistego, 
który usuwa naturalną barierę skóry
Zimą, gdy skóra jest sucha i podraż-
niona, problematyczne może być 
pozbywanie się martwego naskórka. 
Na pewno należy odstawić ostry gru-
boziarnisty peeling, ponieważ może 
niszczyć naturalną barierę ochronną 
skóry. Skórę ciała możesz złuszczać 
delikatnie scrubem cukrowym z do-
datkiem olejków albo używać balsamu 
do ciała z kwasami AHA i BHA. Mar-
twy naskórek z twarzy usunie peeling 
enzymatyczny lub – jeśli skóra dobrze 
go toleruje – preparat z kwasami.
10. Unikaj gorących kąpieli
Moczenie się w gorącej kąpieli, pod 
prysznicem czy w jacuzzi kusi w 
mroźny dzień, ale to nie jest najlepszy 
pomysł. Zbyt długi kontakt skóry z 
wodą sprawia, że zniszczeniu ulega 
jej płaszcz ochronny, zwłaszcza gdy 
woda jest zbyt ciepła. Dlatego tusze i 
kąpiele zimą powinny być krótkie, a 
woda niezbyt gorąca.

Źródło:
-http://www.poradnikzdrowie.pl/
uroda/cialo-higiena/10-zasad-piele-
gnacji-skory-zima_42175.html
Wiedzę na temat pielęgnacji skóry 
pomogła zgłębić: Ekspert z Gabinetu 
Kosmetycznego przy ul. Sybiraków 7 
Agnieszka TRICZKA.

I.G.

W środę 30 listopada, 
już po raz kolejny miały 
miejsce „Warsztaty 
języka rosyjskiego 
na Uniwersytecie 
Zielonogórskim”.

Podczas zajęć uczniowie klas trzecich i 
czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Lubsku mogli poznać nie tylko rosyjski 

alfabet, ale także dowiedzieć się jak spędza 
się święta w Rosji, czy jak mieszkańcy 
tego kraju radzą sobie z niskimi temperatu-
rami. Tradycyjnie, najwięcej radości przy-
niosła dzieciom nauka grażdanki. Nauka 
przez zabawę sprawiła, że już po krótkim 
czasie dzieci potrafiły napisać w obcym 
języku swoje imię (nie zawsze krótkie 
i proste), a niektóre z nich zapisywały 
całe kartki nowo poznanymi słowami. 

Warsztaty, oczywiście nie mogły odbyć się 
bez prezentacji rosyjskojęzycznych bajek, 
dobrze wszystkim znanych i lubianych. 
Cieszy fakt, iż po zakończonych zajęciach, 
uczniowie zadeklarowali chęć dalszego 
poznawania j. rosyjskiego. Warto zazna-
czyć, iż jedna z uczestniczek poprzedniej 
edycji warsztatów, zainteresowała się 
językiem naszych wschodnich sąsiadów 
na tyle, że po ich zakończeniu rozpoczęła 

jego naukę, a dziś doskonale operuje 
podstawowymi zwrotami, grażdanką 
oraz wymową w j. rosyjskim.  Całość 
oprawy zawdzięczamy Ewelinie Gu-
miennej, pochodzącej z Lubska studentce 
Komunikacji biznesowej w j. rosyjskim 
oraz przewodniczącej Koła Naukowego 
Rusycystów, której towarzyszyli studenci 
tego samego kierunku: Marta Bruchajzer, 
Beata Warszawska i Dawid Staniuszko. 

Należy również wspomnieć, że projekt 
został zrealizowany z dotacji Klubu Rad-
nych „Zielona Razem!”.  W warsztatach 
uczestniczyło 39 dzieci pod opieką Pani 
Małgorzaty Iwaniuch i Moniki Piątek. Z 
niecierpliwością czekamy, aż warsztaty 
zagoszczą w naszym mieście, a dzieci 
dostaną szansę na naukę j. rosyjskiego bez 
konieczności wyjazdu do Zielonej Góry.

I.G.

warsztaty na uniwersytecie

Uczniowie lubskiej „dwójki” na warsztatach języka 
rosyjskiego na zielonogórskim uniwersytecie
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K r Z Y ŻÓ w K A  /  s P O r T

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 11 ML jest hasło: 
"Jesienne przetwory".
Nagrody wylosowali: Bożena Ptaszyńska z Lubska, Ewa Boczar 
ze Starej Wody, Ryszard Czaja z Lubska i Dorota Basiak 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 30 
grudnia br.

KRZYŻÓWKA NR 12 (311)2016 r.
Poziomo:
1. Naczynie z uszkiem, 7. Wy-
pukła, końcowa część palca, 
8. Król Wizygotów od 466 
roku, 9. Lekkie uszkodzenie 
skóry, 10. W archit.ornament 
w formie rzędu prostopadło-
ściennych kostek, występuje 
w dolnej części gzymsu, 11. 
Karmicielka Zeusa, Amalteja, 
14. Wznoszony nad rzeką, 17. 
Ziemia uprawna, 19. Ciastko 
z kremem, 20. Potocznie 
niedopałki papierosów, 21. 
Okrywa owiec, 22. Woreczek 
na pieniądze, 23. Karciany 
kolor, 24. Pilarka ramowa, 
27. Jamnik, 31. Daje sygnał 
do uruchomienia kamery, 32. 
Żona brata, 33. Korek uliczny, 
34. Smarowanie tłuszczem 
o twardej konsystencji, 35. 
Sierczan żelaza.
Pionowo:
1. Związek organ. o złożonej 
budowie, 2. Jadłodajnia na 
kółkach, 3. Koks o ziarni-
stości poniżej 10 mm, 4. 
Zdrajca lub wizjer, 5. Tytuł 
władcy Iranu, 6. Czynność 
wykonywana w sklepie, 12. 
Obszycie chusteczki, 13. 
Telefoniczny, słuchowy, 15. 
Sceniczne dzieło muzycz-
ne, 16. Dziany kostium, 18. 
Bogusław - popularny aktor, 
23. Fason, forma, 25. "Ewa" 
ze Świerka, 26. Eunuch, rze-
zaniec, 28. Równik magne-
tyczny, 29. Zator w układzie 
krwionośnym, 30. Państwo z 
Moskwą.

PRZESKOK KURSORA O 12,54 MM

s P O r T

O aktualnej sytuacji 
„Budowlanych” i szansach 
na utrzymanie się w IV lidze 
opowiada trener Robert 
Ściłba.

ML: Czy uważasz rundę za udaną?
R.ś: Trudno uważać rundę za udaną, gdy 
ma się najgorszą obronę i atak w lidze 
(patrząc na bilans bramkowy). Tak źle 
nie było dawno, ale również kadrowo tak 
źle nie wyglądaliśmy od dłuższego czasu. 
Założyliśmy sobie wraz z zarządem i 
zawodnikami, że chcemy się utrzymać, 
a 20 punktów w rundzie, czyli 40 w 
sezonie powinno do tego wystarczyć. 
Na ten moment czujemy więc niedosyt.
ML: Nieźle zaczęliście sezon, później 
mieliście kilka meczów kryzysu i zno-
wu odpaliliście w końcówce. Czym to 
było spowodowane?
Rś: Po części na pewno terminarzem, 
który sprawił, że na początku i na końcu 
graliśmy z rywalami w naszym zasięgu. 
Natomiast środek rundy to mecze z dru-
żynami z czołówki. 
Wpłynęła na to również sytuacja kadro-
wa. Na początku rundy miałem do dys-
pozycji szeroką kadrę, potem jeździliśmy 
na mecze w 12, a na koniec pojawili się 
starzy-nowi zawodnicy, co poprawiło 
jakość mojej drużyny.
Kwestia mentalna odegrała też dużą rolę. 
Weszliśmy w sezon z nadziejami, potem 
to powietrze nieco z nas opadło.
ML: Po raz kolejny odeszło z twojego 
zespołu mnóstwo zawodników. Zespół 
znów musiałeś budować od zera?
R.ś: Zgadza się. O ile niektórzy za-
wodnicy deklarowali odejście jeszcze 
w III lidze, to niektórzy zostawili nas 
w ostatniej chwili, wcześniej nic o tym 

nie mówiąc. Mimo wszystko kilku 
wartościowych graczy zostało. Patrzę 
na to w ten sposób, że szklanka jest do 
połowy pełna. Kwestia tego, żeby do tego 
przekonać też zawodników, którzy sporą 
część podchodzili do meczów ze złym 
nastawieniem.
ML: Kogo ze starego składu najbar-
dziej brakowało?
R.ś: „Stara ekipa” to kilku naprawdę 
fajnych graczy – Adrian Jeremicz, Jarek 
Owsiany, czy Karol Łyczko. Patrząc na 
rundę z perspektywy czasu to najbardziej 
brakowało wartościowego młodzieżow-
ca, a więc Michała Bondarenki i Roberta 
Sieczkowskiego czy Gerarda Maćko-
wiaka. Trzeba pamiętać, że na boisku 
przez całe spotkanie musi grać dwóch 
młodzieżowców, stąd ratowaliśmy się 
braćmi Królskimi, Bartoszem Bryjakiem, 
Jakubem Kajetańczykiem, Patrykiem 
Andrzejewskim, Kacprem Golą, czy 
Adrianem Baworowskim, których jakość 
jeszcze do poprawienia. 
ML: Myślisz, że utrzymanie jest 
realne?
R.ś: Mocno wierzę w utrzymanie. Kwe-
stia tego, czy zawodnicy w to wierzą, bo 
tylko wtedy jest to realne.
ML: Najlepszy i najgorszy mecz?
R.ś: Bardzo podobały mi się spotkania 
z końcówki rundy. Widziałem wtedy u 
chłopaków błysk w oczach, zaangażo-
wanie, gryźliśmy wtedy trawę. Natomiast 
przegranych i zrezygnowanych ludzi wi-
działem w meczach z Czarnymi Witnica 
i Santosem Świebodzin.
ML: Skład na początku sezonu miał 
wyglądać całkiem inaczej. Mieli grać 
m.in. Mariusz Zubowicz i Sebastian 
Hirsch. Co się stało?
R.ś: Co do Mariusza Zubowicza, twier-
dził, że nie pogodzi obowiązków służ-
bowych z graniem – dla mnie „chcieć to 
móc”. Natomiast Sebastian wyprowadził 
się w trakcie sezonu do Zielonej Góry, co 
uniemożliwiło mu udział w treningach i 
meczach.
ML: Pod koniec rundy doszło do 
twojego zespołu trzech doświadczo-
nych zawodników. To była wspólna 
decyzja?
R.ś: Szczerze mówiąc, to był pomysł 
prezesa klubu, Stanisława Słobodziana, 
do którego na początku miałem scep-
tyczne nastawienie. Ale bardzo szybko 
okazało się, że chłopaki podnieśli jakość 
zespołu. Stąd szacunek dla prezesa, że 
podejmuje wszelkie kroki niezbędne do 
osiągnięcia celu jakim jest utrzymanie.
ML: Widać było, że doświadczenie 
wniesione przez nich było bardzo 
istotne. Czy wiosną będą nadal grać?
R.ś: Myślę, że od nadmiaru głowa nie 
boli. Im więcej zawodników, tym lepiej. 
Czynnik zdrowej rywalizacji o pierw-
szy skład jest bardzo mocny. Dlatego 
chciałbym, aby ci zawodnicy z nami 
zostali, tym bardziej, że sezon jest długi, 
a zdarzenia losowe, jak np. kontuzje są 
dość powszechne.
ML: Przez prawie całą rundę grałeś 
ze swoimi podopiecznymi na boisku. 
Czy brak twojej osoby na ławce mógł 
być poważnym problemem. Jak z tego 
wybrnąć?

R.ś: Dopóki wszyscy byli zdrowi i 
przygotowani do gry, nie wchodziłem 
na IV-ligowe boiska. W moim wieku i z 
moim stanem zdrowia, mam do gry dy-
stans. Dlatego częściej można było mnie 
zobaczyć w rezerwach. Nie ukrywam, że 
wciąż ciągnie mnie do grania, ale wo-
lałbym ogrywać młodych zawodników. 
Niestety sytuacja kadrowa pierwszego 
zespołu niejako wymusiła moją grę. 
Przypomnę, że kilka spotkań graliśmy 
gołą jedenastką z Paweł Bahyryczem 
(nominalnym bramkarzem) w polu, więc 
nie miałem wyboru.
Dla trenera ta sytuacja nie jest do końca 
komfortowa. Z boku widać więcej. Przy-
dałby się drugi trener, ale rzeczywistość 
małomiasteczkowej piłki jest taka, a nie 
inna, po prostu nie można sobie na to 
pozwolić. Na ławce mam kierownika 
Waldemara Szymczaka, który z racji 
swojego wieloletniego doświadczenia, 
często udziela cennych podpowiedzi, za 
co jestem mu wdzięczny.
ML: Po wpadce z Santosem świebo-
dzin, znacznie zmalała ilość kibiców 
na trybunach. Jak to wpłynęło na 
twój zespół?
R.ś: Wpadka z Santosem, była o ile do-
brze pamiętam, kolejną kompromitacją. 
Zaliczyliśmy długą serię wysokich pora-
żek. To wpływa negatywnie nie tylko na 
zawodników, ale również na kibiców, co 
jest po części zrozumiałe. 

W moim odczuciu z klubem jest się „na 
dobre i na złe”. Teraz widać kto tak na-
prawdę jest z nami, a kto przeciwko. Dla 
tych co zostali z Budowlanymi, wielki 
szacunek i podziękowania. Ta druga 
grupa nie zasługuje niestety nawet na 
słowo komentarza.
ML: Ponownie przez kilka meczów nie 
grał Maciej Trziszka, najlepszy strze-
lec drużyny. Czym był spowodowany 
jego brak?
R.ś: Z Maćkiem problem jest niestety 
ciągle taki sam. Czasami można odnieść 
wrażenie, że nie do końca zależy mu na 
zespole, przekłada czasem dobro ogółu 
indywidualnymi osiągnięciami, a na to 
jako trener nie mogłem pozwolić. Reszta 
niech pozostanie w szatni. Jednak wielki 
szacunek dla niego, że potrafi przyjść, 
porozmawiać. Zjawił się w świetnym 
momencie. Piłkarsko jest nam bardzo 
potrzebny.
ML: Przeciwko Odry Górzyca na sam 
koniec rundy, fantastyczne spotkanie 
rozegrał Dawid Walczak. To powrót 
na stałe? Wiosną mógłby być jednym 
z liderów drużyny?
R.ś: Dawid jest bardzo utalentowanym 
zawodnikiem. Byłem z nim w kontakcie 
praktycznie przez całą rundę. Niestety sy-
tuacja życiowa i zdrowotna nie pozwoliła 
mu grać. Nie ma łatwego życia, mocno 
trzymam za niego kciuki. Jeżeli chodzi 
o jego wartość dla zespołu, uważam, 

że może być kluczowym elementem w 
walce o ligowy byt. Póki co deklaruje 
chęć do gry.
ML: Co z Bartoszem Radko? Wraca 
do składu?
R.ś: Bartek z racji swojego wieku (przy-
pomnę, że jest młodzieżowcem) także 
dużo nam daje. Jest ważną postacią w ze-
spole, co wyszło po jego kontuzji – wiele 
spotkań szukałem dla niego optymalnego 
zastępcy na pozycję środkowego obroń-
cy – z jakim skutkiem wszyscy widzieli.
Bartek ma dobrą mentalność, jest ty-
powym walczakiem, nie odpuszcza. W 
grudniu wznowił treningi i twierdzi, że 
po kontuzji nie ma już śladu.
ML: Jakie plany na kolejne miesiące?
R.ś: Grudzień jest miesiącem roztreno-
wania. Trenujemy na hali oraz na siłowni. 
Od stycznia ruszamy z przygotowaniami. 
Sprawa jest teoretycznie prosta, bo do 
poprawienia jest wszystko (śmiech). 
Musimy znacznie podciągnąć się w 
każdej sferze – od taktyki, motoryki i 
techniki, do organizacji gry we wszyst-
kich fazach. Ale myślę, że decydujące 
będzie przygotowanie mentalne. Mamy 
jasno obrany cel, do niego doprowadzić 
nas może tylko ciężka praca i pozytywne 
nastawienie. 
Tak jak wspomniałem wcześniej, że dla 
mnie „ta szklanka” jest do połowy pełna. 
Teraz to zawodnicy muszą w to uwierzyć.

MK

Znowu buduje
od zera

Mocno wierzę w utrzymanie w IV 
lidze. Kwestia tego, czy zawodnicy 
w to wierzą, bo tylko wtedy jest to 
realne – opowiada grający trener 

Budowlanych Robert Ściłba

Już po raz dziewiąty 
chłopcy ze szkół w 
Lubsku, Jasieniu i 
Górzynie zmagali 
się 5 grudnia w 
Mikołajkowym Turnieju 
Minisiatkówki klas IV – 
VI.

Do turnieju zgłosiło się 21 zespo-
łów, którym nadano mikołajko-
we nazwy m.in. Mikołaje, Elfy, 
Pasterze. Blisko 80 zawodników 
rozegrało 50 spotkań na 5 przy-
gotowanych dla poszczególnych 
grup wiekowych boiskach w hali 
widowiskowo-sportowej Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Obsadę 
sędziowską zapewnili chłopcy z 
młodzieżowej sekcji Stowarzy-
szenia Piłki Siatkowej w Lubsku, 
głównego organizatora imprezy. 
Siatkarze walczyli o każdą piłkę, 
a zgromadzeni na widowni kibice 
zagrzewali ich do walki. W prze-
rwie zawodnicy i ich opiekunowie 
mogli skorzystać z poczęstunku 
zapewnionego przez corocznych 
sponsorów turnieju – Magnolię, Wedla 
i Piekarnię Wiejską w Górzynie. Po 
czterech godzinach zaciętej rywali-
zacji wyłoniono zwycięskie zespoły. 
W kategorii klas IV: I miejsce RENI-

FERY (SP 3 Lubsko) - opiekun Anna 
Walczak, II miejsce – BAŁWANY (SP 
Jasień), III miejsce – GWIAZDORZY 
(SP Górzyn) – opiekun Magda Stasik. 
W kategorii klas V: I miejsce – PA-
STERZE (SP Jasień) opiekun Paweł 

Guzowski, II miejsce – KARPIE 
(SP 1 Lubsko) – opiekun Mirosław 
Firuta, III miejsce – MIKOŁAJE (SP 
Górzyn). W kategorii klas VI: I miej-
sce – ELFY (SP 2 Lubsko) – opiekun 
Joanna Bereźnicka, II miejsce – KO-

LĘDNICY (SP 1 Lubsko), III miejsce 
– MIKOŁAJE (SP Górzyn). Zwy-
cięzcy zdobyli pamiątkowe puchary i 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Eurotax, JUBO – Trans, Drukarnię 
Dechnik i firmę IKA. Pozostałym 

uczestnikom turnieju wręczono pacz-
ki ze słodyczami. Za rok odbędzie 
się X jubileuszowy turniej, na który 
organizatorzy już teraz serdecznie 
zapraszają.

M. Sienkiewicz

iX turniej mikołajkowy minisiatkówki

Uczestnicy IX Turnieju Mikołajkowego

Podręczniki nie zawsze 
są sprzymierzeńcem 
nauczyciela w szukaniu 
sposobów na ciekawą 
lekcję. Jak sprawić, żeby 
uczeń wyniósł ze szkoły 
coś więcej niż swój 
plecak przeładowany 
książkami?

Czy to możliwe, żeby wiedza sama 

pchała się do głów? Co zrobić, żeby 
uczniowie po dzwonku na przerwę nie 
chcieli opuścić klasy? Na te wszystkie 
pytania odpowiedź jest jedna – uczyć 
przez zabawę! Nauczyciele z Niepu-
blicznego Gimnazjum dla Młodzieży 
oprócz tradycyjnych metod nauczania 
chętnie wprowadzają inne, bardziej 
atrakcyjne dla współczesnego gimna-
zjalisty. Jak wyglądała nauka liczenia 
w dawnej Mezopotamii? Lekcja 

historii może być także ciekawą 
lekcją matematyki. Na lekcji historii 
uczniowie klasy 1a zaprezentowali 
wierzenia, kulturę oraz zajęcia miesz-
kańców starożytnej Mezopotamii, 
Egiptu i Izraela. Z kolei uczniowie z 
klas drugich odbyli w ostatnim tygo-
dniu października cykl plenerowych 
lekcji z historii. Młodzież uczyła się 
średniowiecznego układu miasta na 
przykładzie Lubska. Dzięki takiej 

nietypowej lekcji, uczniowie mogli 
poznać bardzo ciekawą historię lo-
kalną.„Remember, remember the fifth 
of November...” Dlaczego dzień 5 
listopada jest tak ważny dla Brytyjczy-
ków? Do jakich wydarzeń nawiązuje? 
I w jaki sposób stylizowany wizeru-
nek Guya Fawksa przedostał się do 
współczesnej kultury? Odpowiedzi 
na te pytania poznali uczniowie na 
lekcjach języka angielskiego. Dru-

goklasiści na zajęciach z wiedzy o 
społeczeństwie przedstawiali scenki, 
które charakteryzowały poszczególne 
grupy społeczne, natomiast pierwszaki 
prezentowały scenki mitologiczne na 
lekcjach języka polskiego. Taka forma 
pracy zdecydowanie odpowiada mło-
dzieży. Jednak uczniowie wiedzą, że 
mogą sobie na nią pozwolić tylko od 
czasu do czasu. 

Ewa Zienkiewicz – Franczak

a Na LekcjacH jest ciekawie
Tak wyglądają, czasami, 
lekcje w NGdM w Lubsku
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Siatkarki USA BEACH 
Volley Lubsko rozegrały 
19 listopada w sali 
przy ul. Tkackiej dwa 
pojedynki. 

Najpierw w kategorii kadetek, 
później III liga seniorek. Kadetki 
podejmowały zespół MLKS VOL-
LEY GUBIN. Pierwsze dwa sety 
nasze dziewczyny wygrały gładko 
(25:16) i (25:12). W trzecim secie 
gubinianki wykorzystały słabszy 
okres gry „Amerykanek” i wygrały 
(25:17). To potknięcie i trener Ja-
rosław Rygier zmobilizował nasz 
zespół i po czwartym secie (25:19) 
mecz zakończył się rezultatem 3-1. 
Warto dodać, że nasze kadetki 
zdobyły pod rząd 13 punktów przy 
serwisie Pauliny Giry (brawo!). 
Spotkanie sędziowali: Tomasz 
Zajkowski, Jerzy Dzikuć i Alan 
Madyniak. Po południu rozegrano 
kolejkę III ligi seniorek. Nasza 

drużyna wygrała bezapelacyjnie z 
UKS „DWÓJKA” KOSTRZYN n/
ODRĄ 3-0 (25:19), (25:13), (25-
18). Sędziowali: Roman Luczek, 
Karolina Strytyńska i Aleksandra 
Plutecka.
Kolejne zmagania III ligi seniorek 
w siatkówce miały miejsce 10 grud-
nia. Po zaciętej grze zawodniczki 
USA Beach Volley Lubsko prze-
grały spotkanie z Zieloną Górą 2-3. 
Obecnie nasze seniorki zajmują II 
miejsce, ustępując tylko w ilości 
przegranych setów, przy wyrów-
nanej punktacji.Ale juniorki – nie 
pozostawiając złudzeń przeciw-
niczkom – rozgromiły 11 grudnia 
zespół UKS Świt Drzonków 3-0. 
Gratulacje!

mars

W bieżącym roku 
szkolnym Samorząd 
Uczniowski działający 
w Szkole Podstawowej 
nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi aktywnie 
uczestniczył w życiu 
szkoły. 

Jego opiekunką jest pani Urszula 
Pociecha. Minęły trzy miesiące na-
uki, a na ternie szkoły widać pracę 
i zaangażowanie uczniów oraz na-

uczycieli i rodziców. W październiku 
odbyła się dyskoteka przebierańców. 
Uczniowie z kl. V i VI przywitali w 
swoim gronie kl. IV. W listopadzie 
można było się wyszaleć podczas 
dyskoteki andrzejkowej. Fundusze 
zbierano na szczytny cel, by pomóc 
potrzebującym dzieciom. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyła się w szko-
le akcja „Przebieranie za niepytanie”. 
Uczniowie z ogromną radością wcieli-
li się w postacie książkowe i filmowe. 
Na korytarzu szkolnym pojawiły się 

kolorowe czarownice, zagadkowe 
zwierzątka i znani super bohaterowie. 
W tych okolicznościach trud nauki 
okazał się przyjemnością i radością. 
W grudniu z pełnym impetem ruszyła 
znana wszystkim „Góra Grosza”. Każ-
dy pragnie wspomóc dzieci, które z 
różnych przyczyn nie mogą mieszkać 
w swoim domu rodzinnym. Samorząd 
zorganizował również „Pocztę Mi-
kołajkową”, przez którą można było 
obdarować bliską osobę prezentami. 

Urszula Tomiczek

Dorian Borowski zagrał w 
barwach Pogoni Szczecin 
w meczu sparingowym z 
Lechią Gdańsk.

W połowie listopada Dorian razem z 
trzema kolegami wyjechał na testy do 
Pogoni Szczecin. Reprezentant woje-
wództwa lubuskiego z rocznika 2003 
pokazał się tam z niezłej strony, w 
związku z czym, trener tego rocznika 
w Pogoni postanowił zaprosić go na 
mecz sparingowy.
Dorian wystąpił w pierwszym składzie 
i został zdjęty z boiska dziesięć minut 
przed końcem. Zagrał na swojej opty-
malnej pozycji środkowego obrońcy 
i spisał się świetne – Dorian zagrał 
bardzo dobrze. Nie przepadł, nie 
było widać większej różnicy między 
nim, a resztą. A graliśmy z jednym 
z najlepszych zespołów w Polsce – 
mówi trener rocznika 2003 w Pogoni. 
Szczecinianie wygrali ostatecznie 4:0.

Dorian na początku następnego roku 
wyjedzie na tydzień do Szczecina i 
będzie trenował z zespołem. Po tym 
czasie, trenerzy podejmą decyzję, czy 
już zimą będą chcieli ściągnąć go na 
stałe do swojej ekipy.

MK

W sobotę 10 grudnia 
w Lubsku odbyły się 
„Otwarte Mistrzostwa 
Województwa w Zapasach 
Dzieci i Młodzików” pod 
honorowym patronatem 
Starosty Żarskiego 
Janusza Dudojcia. 

W zawodach wzięło udział 140 
zawodników z 8 klubów: MLKS 
„Agros” Żary, Orlęta Trzciel, UKS 
„Jedynka” Kostrzyn/O, Akademia 
Zapasów Nowy Tomyśl, Sobieski Po-
znań, Hutnik Pieńsk, Unia Swarzędz i 
oczywiście UKS ZST Lubsko z pręż-
nie działającą sekcją zapaśniczą pod 
okiem trenera Mirosława Sawickiego. 
Poszczególne walki budziły dużo 
emocji zarówno wśród kibiców, jak i 
trenerów. Miło było patrzeć, kiedy na 
macie pojawiali się najmłodsi adepci 
tego sportu, w którym polscy zawod-
nicy święcili wiele triumfów m.in. 
Kazimierz Lipień, Andrzej Wroński, 
Ryszard Wolny czy Włodzimierz Za-
wadzki. Na matach w hali widowisko-
wo-sportowej rywalizowali chłopcy i 
dziewczęta. Nasi zapaśnicy spisali się 
bardzo dobrze, zajmując drużynowo 
3 miejsce, po Żarach i Poznaniu. 
Indywidualne miejsca zawodników z 
Lubska: dziewczęta – 1 Natalia Kuraś 

(36 kg), 2 Marta 
Hejnemann (36 
kg), 2 Gabrysia 
Morawska (38 
kg),  2 Oliwia 
Mazur (40 kg), 1 
Nela Cwalińska 
(42 kg), 2 Ame-
lia Gregorowicz 
(42 kg), 2 Mar-
tyna Zwolińska 
(48 kg), 2 Pau-
lina Babicka (50 
kg), 3 Karolina 
Stanowska (50 
kg), 3 Wiktoria 
Olearczyk (50 
kg), 1 Wiktoria 
Cieślarczyk (44 
kg), 3 Roksana 
Karzyszczak (60 
kg); chłopcy – 3 Ksawery Słomkowski 
(35 kg), 2 Kornel Słomkowski (42 kg), 
2 Nikodem Bobryk (47 kg), 3 Michał 
Dybka (47 kg), 3 Kamil Krzyżyński 
(53 kg), 2 Szymon Mormol (59 kg), 
3 Wiktor Grabowski (60 kg), 2 Kry-
stian Paś (66 kg), 3 Krystian Kuraś 
(66 kg), 2 Patryk Gubała (100 kg). 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
Zawody wsparli: wspominany wcze-
śniej J. Dudojć, burmistrz Lubska 
Lech Jurkowski, prezes LOZZ Ma-

rek Cieślak, dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych Alicja Czerniawska, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Maria Łaskarzewska, prezes Spółki 
„Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” 
Roman Żaczyk, „Magnolia” Jarosław 
Mroziński, prezes PGKiM w Lubsku 
Marcin Gołębiewski, Naczelnik Wy-
działu Spraw Społecznych Mateusz 
Szaja, Jan Deka, Jan Mytyś, Łukasz 
Gacek, Adrian Pioś.

M. Sienkiewicz 

Srebrny medal podczas międzynarodowego turnieju zapaśniczego „Czarny 
Bór Open” wywalczyła zapaśniczka UKS ZST Lubsko Roksana Korzyszczak.              
W zawodach startowało 250 zawodniczek z 15 krajów. Na szóstym miejscu 
uplasowała się Natalia Kuraś, która po wyrównanej swojej ostatniej walce 

musiała uznać wyższość zawodniczki z Niemiec. Siódme miejsce wywalczyła 
Wiktoria Cieślarczyk, natomiast 12 miejsce wywalczyła Natalia Tomiałowicz

 Srebro dla Roksany

MISTRZOSTWA WOjeWÓDZTWA
W ZAPASACh

Zawodnicy z Lubska zajęli drużynowo III miejsce

Świetny występ gracza 
budowlanych w barwach Pogoni

Dorian Borowski to młoda nadzieja 
lubskiej piłki

Rozgrywki Amatorskiej Ligi 
Piłki nożnej rozkręciły się na 
dobre.
Rozegrano już cztery kolejki. Jedyną 
niepokonaną drużyną jest ekipa broniąca 
tytułu mistrzowskiego Caleg I, choć 
tuż za nią, w grupie pretendujących do 
walki o podium, usadowiły się teamy 
Policji i Trophy Łabędzie. Wszystkie 
drużyny zgromadziły do tej pory po 
9 punktów. Spotkania toczone są w 
szybkim tempie i choć mecze nie 
zawsze stoją na najwyższym poziomie 
.to trzeba oddać zawodnikom grają-
cym w lidze, że woli walki i ambicji 
im nie brakuje. Warty odnotowania jest 
fakt, że mimo tego, że mecze są zacięte 

to toczone zgodnie z zasadą fair-play.
Czołówka strzelców: S. Słobodzian-12 
bramek, A. Samosionek-11 bramek, A. 
Ciosek-6 bramek, K. Mużyłowski- 6 
bramek. 

I.G.

GRALI W hALI
Czołowe ekipy 
LALHPN w akcji 
(fragment meczu 
Caleg I vs Policja)

M P B
1. Caleg I 3 9 26-4
2. Trophy Łabędzia 4 9 21-6
3. Policja 4 9 10-11
4. Max-Elektro 4 6 9-8
5. Forum 4 4 9-16
6. Start Biedrzychowice 3 4 12-7
7. Błękitni 4 4 10-17
8. Orły 3 1 7-10
9. Caleg II 3 0 4-28

Tabela po IV kolejce:

s P O r T  /  w  r e g I O n I e s P O r T

Samorząd uczniowski w Trójce
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się w szkole akcja „Przebieranie za niepytanie”

W dniu 10 grudnia 
2016 roku odbył się VI 
Mikołajkowy Turniej Piłki 
Siatkowej nauczycieli i 
Pracowników Oświaty 
Powiatu Żarskiego. 
Organizatorem imprezy 
był Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku.

Puchary dla najlepszych drużyn oraz 
zawodników zostały ufundowane 
przez Radę Rodziców Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku. Ponadto 
sponsorami były Piekarnia Wiejska 

w Górzynie, Pan Tomasz Apanowicz 
oraz Firma Handlowo Usługowa, Pan 
Tomasz Pogorzelski.
Mecze zostały rozegrane w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół Technicznych 
w Lubsku. W turnieju udział wzięli 
pracownicy oświaty z siedmiu  pla-
cówek powiatu żarskiego. Byli to 
reprezentanci Szkół Podstawowych w 
Lubsku, Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Lubsku, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Jasieniu, 
Zespołu Szkół Budowlanych w Ża-
rach, I Liceum Ogólnokształcącego w 
Żarach,  Zespołu Szkół Technicznych 

w Lubsku oraz drużyna przedstawicieli  
Urzędu Miasta Gminy Tulice. 
Po wielu godzinach sportowej walki 
i emocjonującym finale pierwsze 
miejsce zajęła drużyna  Szkół Podsta-
wowych pokonując drużynę Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Jasieniu. 
Trzecie miejsce zajęła reprezentacja 
Urzędu Miasta i Gminy Tuplice. Jak co 
roku  zostały także przyznane statuetki 
dla najlepszej zawodniczki i zawodnika 
turnieju. Najlepszą zawodniczką zo-
stała wybrana pani Magdalena Stasik 
z reprezentacji Szkół Podstawowych 
w Lubsku, natomiast tytuł najlepszego 

zawodnika otrzymał pan Dariusz 
Zubowicz, także  
z zespołu Szkół Podstawowych. 
Turniej jest imprezą cykliczną, 
serdecznie zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji.

Arkadiusz Bereźnicki

Uczestnicy turnieju

VI Mikobajkowy Turniej Siatkówki

Turniej wygrał Zespół Szkół 
Podstawowych pokonując ZNP 
Jasień 21:20 i 21:20. Wybrano 

najlepszego zawodnika i 
zawodniczkę meczu, którymi zostali 

Dariusz Zubowicz i Magda Stasik - 
oboje ze zwycięskiej drużyny

Dobra passa siatkarek

Nasze dziewczyny utrzymują 
bardzo dobrą formę. Dla libero 

Malwiny Nazaruk nie ma piłek nie 
do podbicia.
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Wszyscy zawodnicy 
reprezentujący Lubsko 
wygrali swoje walki na 
V Charytatywnej Gali 
Sportów Walki „Bitwa o 
Lubsko”. 

Każda gala, oprócz promocji sportów 
walki i bardzo ciekawego widowiska 
dla publiczności, ma swój dobroczyn-
ny cel.
- Dzisiaj zbieramy na implant słuchowy 
dla Wiktora Radzikowskiego. Z góry 
dziękujemy wszystkim sponsorom 
i ludziom dobrego serca za wszelką 
pomoc – wskazał Prezes Lubuskiego 
Centrum Oyama Karate Andrzej To-
miałowicz , który od przyjaciół z klubu 
otrzymał piękną tablicę z nazwiskami 
20 uczniów, których przez lata swojej 
ponad 30 letniej kariery doprowadził 
do mistrzostwa.

W ringu rozegrano 13 walk.

W K-1(Kat. - 71 kg) Jakub Dziekciarz 
pokonał Łukasza Kozyrę.

W kolejnej walce młody karateka z 
Lubska Wojciech Wieczyński zmusił 
do podania, wracającego na ring Pawła 
Fiedora.

W kolejnych walkach w Muay Thai 
Adrian Krupa uległ Kamil Staniszew-
skiemu, a Adam Urbaniak pokonał 
Kamila Sosnowskiego.

Karate to nie tylko męski sport, czego 
dowiodła Katarzyna Wojtal z Żagania 
demolując w ringu Samantę Zrocke z 
Niemiec.

W trzeciej walce Muay Thai ( w kat do 
77 kg) Erwin Sobczak uległ Marcelowi 
Gielzy.

W czasie gali odbył się także pojedy-
nek zapaśników, który wygrał Michał 
Świerczyński  pokonując, bardziej 
utytułowanego Eryka Klimka.

Kolejna walka to karate, w której lubski 

fighter Wojciech Kaczan pokonał Jana 
Bartlińskiego.

Panie rywalizowały nie tylko w karate, 
ale i w Muay Thai, gdzie w kata do 
67 kg
Patrycja Szcześniak musiała uznać 
wyższość Pauliny Ludvicek.

Sobotnia gala to kolejny udany występ, 
pochodzącego z Lubska boksera 
Adriana Drosik, który pokonał Leszka 
Wojciechowskiego.

Nie zabrakło pojedynków międzyna-
rodowych. W jednym z nich, w karate 
Gerold Wenzel uległ Adrianow Kuź-
miczowowi.

W przedostatniej walce wieczoru w K-1 
w kat. do 80 kg Mateusz Marchlewski 
uległ Emilowi Bisowi.

Finałowa walka, to popularne, szcze-
gólnie wśród kibiców MMA, czyli 
walka wszechstylowa, w której Tomasz 

Bohm pokonał Andrzeja Golca.

Konkurs Tameshi-wari czyli łamania 
twardych przedmiotów wygrał Rado-
sław Bandziak, który pokonał, w obu 
próbach,14 dachówek.
Walki na ringu to nie jedyny akcent 
gali. Pełna widownia mogła obejrzeć 
najnowszy pokaz Zumby przygotowa-
ny przez Lidię Siwińską i jej koleżanki 
oraz pokaz sztuki karate w wykonaniu 
Shihana Andrzeja Tomiałowicza 5 Dan 
i Sensei Mateusza Łandy 2 Dan, a także 
pokaz systemu samoobrony Defendo i 
pokaz tańca nowoczesnego, wykonaniu 
tancerzy z Żagania.
Zawody w ringu prowadził, czwarty za-
wodnik mistrzostw świata w karate, Ra-
dosław Bandziak, któremu asystował 
Ring Girl Miss Polski Kinga Rajman, 
a sędziami ringowymi byli: Dawid 
Polok, Hubert Świątkiewicz, Zbigniew 
Tomiałowicz i Marek Błaszków.
Cały dochód z gali trafi do Wiktora 
Radzikowskiego. 

TR

Lubsko zwycięża



38 39M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  12/16 ( 311 ) M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  12/16 ( 311 )

W Lubskim Domu 
Kultury odbył się 27 
listopada Finał Turnieju 
4 Miast (Zbąszyń, 
Krosno Odrzańskie, 
Sulechów, Lubsko) 
współorganizowany przez 
Lubski Klub Szachowy 
CAISSA. 

W zawodach, które obserwował bur-
mistrz Lubska Lech Jurkowski wzięło 
udział 74 zawodników z Polski i 
Niemiec. Sędzia główny Mariusz Ku-
charski przestawił regulamin turnieju – 
rozegrano 7 rund. Ale zanim ogłoszono 
wyniki, prezes klubu CAISSA Walde-
mar Szylko wręczył statuetki. Za cało-
kształt pracy na rzecz rozwoju szachów 
nagrodzony został Manfred Alfred 
Szylko, a za promowanie królewskiej 
gry wśród dzieci i młodzieży Arka-
diusz Wiśniewski, który podziękował 
za miłe wyróżnienie i wyraził uznanie 
za bardzo wysoki poziom organizacji 

imprez szachowych w Lubsku.Zwy-
cięzcy zawodów otrzymali puchary, 
medale, dyplomy i upominki. Wyniki 
turnieju w Lubsku – kat. A(OPEN): I 
Piotr Jagodziński, II Waldemar Szyl-
ko, III Grzegorz Dąbrowski; kat. B: 
I Mateusz Górkiewicz, II Roksana 
Nowak, III Kamil Wiśniewski; kat. C: 
I Adrian Kozłowicz, II Julia Kudlak, 
III Aleksandra Kubiak; kat. D: I Olaf 
Lewandowski, II Aleksander Kiełek, 
III Agata Wojciechowska; kat. E: I 
Kacper Brzeziński, II Maciej Drzygała, 
III Maksymilian Cypel; kat. F: I Nikola 
Majkut, II Mateusz Bredla, III Szymon 
Gajda; kat. G: Daniel Tytus, II Jakub 
Przybylski, III Krzysztof Michalski; 
kat. H: I Maksymilian Staszak, II Kor-
nelia Brzemińska, III Dominik Więcek. 
Klasyfikacja generalna - kat. A: I Da-
riusz Bieliński, II W.Szylko; kat. D: I 
A.Wojciechowska, II Eryk Ostojicz, III 
A.Kiełek; kat. F: I Sz.Gajda; kat. G: 2 
Jakub Tołłoczko.

M. Sienkiewicz

s P O r T s P O r T

Regulamin XII Plebiscytu na Naj-
lepszego, Najpopularniejszego Spor-
towca Lubska Roku 2015 1. Orga-
nizatorem Plebiscytu jest redakcja 
„Magazynu Lubskiego” 2. Celem 
Plebiscytu jest wyłonienie dziesięciu 
najlepszych, najpopularniejszych 
sportowców miasta i gminy Lubsko 
w roku 2015. 3. Głosować można na 
oryginalnych kuponach wyciętych z 
kolejnych wydań „Magazynu Lub-
skiego”. 4. Za pierwsze miejsce na 
kuponie zawodnik otrzymuje 10 pkt. 
za drugie 9, za trzecie 8 itd. 5. Suma 
punktów ze wszystkich ważnych 

kuponów decyduje o ostatecznej 
klasyfikacji. 6. Każdy kupon musi 
być wypełniony dokładnie, tzn. ma 
zawierać 10 nazwisk sportowców oraz 
dane osobowe głosującego. 7. Kupony 
wypełnione inaczej będą uznane za 
nieważne. 8. Głosować można na za-
wodników wytypowanych przez orga-
nizatora Plebiscytu oraz zgłoszonych 
przez kluby sportowe, stowarzyszenia 
i związki sportowe. 9. Ostateczny ter-
min nadsyłania kuponów do redakcji 
„ML” 31.01.2017 r. 10. Najlepsza 
„10” zawodników otrzyma dyplomy, 
puchary i nagrody. 11. Dla kibiców, 

którzy nadeślą kupony przewidziano 
również nagrody. 12. Termin ogło-
szenia wyników będzie podany w 
kolejnych numerach „ML”.

Lista zgłoszony kandydatów:

BOKS
Adrian Drosik - Mistrz Województwa 
w boksie 2010, Mistrz Województwa 
w Kickboxingu 2015, Międzynaro-
dowy Mistrz Polski w boksie 2014, 
Mistrz Polski Weteranów w Kick-
boxingu 2015, Dwukrotny V-ce Mistrz 
Polski Weteranów w KickBoxingu 
2016, Brązowy Medalista Pucharu Eu-
ropy Seniorów w Kickboxingu 2016. 
Trenuję w "Fightclub" Zielona Góra.

SIATKÓWKA
KLUB USA Beach Volley - najlepszy 
sezon w historii: dwa złote i srebrny 
w województwie na hali półfinał 
Mistrzostw Polski Młodziczek w 
Warszawie, dwa finały MP na plaży, 
srebro w Turnieju Nadziei Olimpij-
skich na plaży w Katowicach, nagroda 
Marszałka za najlepszy damski klub 
w Lubuskiem

OYAMA KARATE
Radosław Bandziak - Członek Kadry 
Polski, IV miejsce na MŚ w Montrealu 
2016 w Kumite i VI miejsce w Kata.

Marcin Borowski - Mistrz Polski 
Seniorów Starszych kategorii ciężkiej 
Rzeszów 2016

Kamil Kościk - IV miejsce na Mi-
strzostwach Europy w Wałbrzychu 
2016, Mistrz Polski Zachodniej, 
Nowogród Bobrzański 2016, członek 
grupy pokazowej 

Emil Rapacz - Uczestnik ME,  III 
miejsce na Mistrzostwach Polski, 
Rzeszów 2016, Vice Mistrz Polski 
Zachodniej Nowogród Bobrzański 
201, członek grupy pokazowej

Olaf Stackiewicz - Vicemistrz Europy 
młodzików, Wałbrzych 2016

Oliwia Stanowska - Uczestniczka 
ME, Mistrzyni Polski Zachodniej No-
wogród Bobrzański 2016, członkini 
grupy pokazowej

Mateusz Łanda  - Vice Mistrz Europy 
w kategorii Temashiwarii Wałbrzych 
2016, członek i odpowiedzialny za 
grupę pokazową.
- Andrzej Tomiałowicz – Wiceprezes 
Światowego Oyama Karate, posiadacz 
stopnia mistrzowskiego

Uczniowski Klub Sportowy "RE-
LAX" przy ZSOiE w Lubsku

Aurelia Sowińska - która zdobyła 2 
miejsce w pchnięciu kulą w ramach 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

MLKS Budowlani Lubsko
Maciej Trziszka - jeden z najlepszych 

strzelców w historii klubu, kilkukrot-
ny król strzelców IV ligi.
Manuel Kowalski - jeden z najlep-
szych bramkarzy III i IV ligi, wyróż-
niający się zawodnik.
Bartłomiej Szymczak - wyróżniający 
się zawodnik na boiskach IV ligi.
Tymoteusz Dynowski - wyróżniający 
się zawodnik młodego pokolenia na 
boiskach III i IV  ligi, czołowy zawod-
nik kadry województwa lubuskiego.
Dorian Borowski, Sebastian Szy-
mański, Jakub Chomutowski - za-
wodnicy kadry województwa lubu-
skiego, wyróżniający się zawodnicy 
w swojej kategorii wiekowej.
Mateusz Duczmal, Michał Kencel 
- utalentowani i wyróżniający się za-
wodnicy w swojej kategorii wiekowej 
w województwie lubuskim. 

LALPN
Marcin Małachowski - najlepszy 
bramkarz sezonu LALPN 2015/2016
Tomasz Ryba - najlepszy obrońca 
sezonu LALPN 2015/2016
Damian Dworczak - wyróżniający się 
zawodnik ligi.
Adam Samosionek, Kornel Muży-
łowski - jedni z najlepszych pomocni-
ków ligi w sezonie 2015/2016
Robert Miczke, Łukasz Magryn - 
jedni z najlepszych napastników ligi 
w sezonie 2015/2016
Jerzy Janicki - ikona lubskiej piłki, 
najstarszy zawodnik ligi, który po-
mimo upływu lat wciąż jest w gazie. 

red.

Kupon na najlepszego, najpopularniejszego 
sportowca Lubska w 2016 r.

1. ................................................. 10 pkt.

2. ................................................. 9 pkt.

3. ................................................. 8 pkt.

4. ................................................. 7 pkt.

5. ................................................. 6 pkt.

6. ................................................. 5 pkt.

7. ................................................. 4 pkt.

8. ................................................. 3 pkt.

9. ................................................. 2 pkt.

10. ................................................. 1 pkt.

Imię i nazwisko ..........................................................................................................

Adres .........................................................................................................................

plebiscytc na najlepszego, najpopularniejszego
sportowca lubska 2016

W dniach 26/27 
listopada 2016 roku, 
w reprezentacyjnym 
Centrum Aktywnego 
Wypoczynku Aqua-Zdrój 
w Wałbrzychu, zostały 
rozegrane Otwarte 
Mistrzostwa Europy 
Kyokushinkai Tezuka 
Group w konkurencjach: 
Kata, Lekki Kontakt, 
Semi-knockdown i 
Knockdown. 

Patronat nad imprezą objął Prezy-
dent Miasta Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej. Organizatorem zawodów, 
w których wystartowało ponad 500 
zawodników, był Komitet Organiza-
cyjny Wałbrzyskiego Klubu Karate 
Kyokushinkai na czele z dyrektorem 
Lucjanem Górskim. W ME wzięli 
udział zagraniczni goście z 16 kra-
jów, reprezentujący style karate: 
KYOKUSHIN i OYAMA. Zawody 
zaszczycił swoją obecnością Prezes 
IKO Kyokushin Kaikan Tezuka Group 
– Kaicho Toru Tezuka 9 dan (Japonia). 
W zawodach wziął także udział Prezes 
OYAMA Międzynarodowej Federacji 
Karate - Hanshi Jan Dyduch 8 dan i 
Przewodniczący Europejskiej Orga-
nizacji Kyokushinkai Tezuka Group- 

Shihan Eugeniusz Stanisławek 6 dan.  

Świetny start zanotowali zawodnicy 
Lubuskiego Centrum Oyama Karate 

zdobywając 3 srebrne medale!
W pierwszym dniu Vicemistrzem  
Europy w prestiżowej konkurencji 
Temashiwarii został Sensei Mateusz 

Łanda 2 Dan łamiąc 11 desek w trzech 
próbach (kant dłoni, łokieć i pięść). W 
pokonanym polu Mateusz  zostawił 
wielu cięższych Rosjan oraz Gruzi-
nów traktowanych jako faworytów 
tej konkurencji. 
Dzień drugi to turniej Młodzików oraz 
juniorów i właśnie dwójka naszych 
młodzików Olaf Stackiewicz i Julia 
Legutko po świetnych walkach dotarli 
do finałów swoich kategorii gdzie 
nieznacznie ulegli swoim oponentom. 
Zarówno dla Olafa jak i Julki jest to 
dla nich życiowy wynik!
Późnym wieczorem zakończył się 
Turniej Juniorów w tych kategoriach 
wiekowych wystartowali nasi najlepsi 
zawodnicy.
Kamil Kościk, Wojciech Wieczyński, 
Emil Rapacz i Oliwia Stanowska.
Emil i Oliwia po wyrównanych poje-
dynkach ulegli swoim przeciwnikom 
w walkach eliminacyjnych. W opinii 
naszych Sensei zrobili bardzo duży 
postęp, oby tak dalej!
Wojtek Wieczyński po pierwszej pew-
nie wygranej walce, w ćwierćfinale 
stoczył pojedynek z mistrzem Belgii 
niestety odpadł na tym etapie turnieju 
plasując się na miejscach 5-8
Kamil Kościk zanotował świetne i 
wyczerpujące zawody. Bardzo mocno 
obsadzona kategoria z Gruzinami, 
Rosjanami i Belgami - Kamil stoczył 

5 pojedynków w tym dwa ze zdoby-
tymi wazari i zdobył, bardzo dobre, 
zasłużone 4 miejsce.
Trenerami i sędziami zawodów byli 
Shihan Andrzej Tomiałowicz, Sensei 
Zbigniew Tomiałowicz, Sensei Marek 
Błaszków oraz drugiego dnia Sensei 
Mateusz Łanda.
Obowiązki opiekuna zawodników 
podczas startu pełnił Sensei Radosław 
Bandziak.
Gratulujemy olbrzymiego sukcesu 
Naszym Zawodnikom

Zarząd LKSK

Mistrzostwa europy w Wałbrzychu

Waldemar Szylko wręcza wyróżnienie Arkadiuszowi Wiśniewskiemu

Finał Turnieju 4 Miast

Stowarzyszenie „FIBER” 
zorganizowało 4 
grudnia w nowogrodzie 
Bobrzańskim Turniej 
tenisa stołowego o 
Puchar św. Mikołaja.

Zawodnicy i zawodniczki lubskiego 
klubu tenisowego pojawili się na 
zawodach w grupie 22 osób. W świą-
tecznej atmosferze rywalizowały 84 
osoby, w tym 42 dzieci i młodzieży 
oraz 42 dorosłych zawodników z 
Urzut, Drągowiny, Kaczenic, Żar, 
Grabika, Lubska, Jasienia, Radoszyna, 

Małomic, Kaczenic, Słońska i Nowo-
grodu Bobrzańskiego w wieku od 6 
do 79 lat. Święty Mikołaj podzielił 
zawodników na osiem kategorii i 
uroczyście nagradzał upominkami 
wszystkich grających. Św. Mikołaj 
był bardzo zadowolony z frekwencji, 
a przede wszystkim z radości jaką 
okazali uczestnicy turnieju. Zdaniem 
naszych zawodników, był to jeden z 
lepiej zorganizowanych turniejów w 
tym roku – pewnie za sprawą św. Mi-
kołaja. Prezes Bogdan Lech zaprosił 
Mikołaja na spotkanie do Lubska z 
zawodnikami klubu UKTS, poniżej 

przedstawiamy fotki z tego spotkania. 
Wyniki turnieju (miejsca zawodników 
z Lubska): dziewczęta - 4 Michalina 
Chełminiak, 6 Zosia Kamińska; chłop-
cy - 1 Mateusz Bogdanowicz, 3 Kac-
per Boczarski, 4 Bartek Murawski, 5 
Fabian Niemców; juniorki – 1 Wero-
nika Lech, 2 Dominika Magdziarz, 
3 Weronika Czerniak; weterani - 1 
Bogdan Lech, 5 Kazimierz Rzepka; 
open - 8 Krystian Kucharski, 10 Artur 
Skrzypczak, 12 Adam Kamiński; ko-
biety - 9 Barbara Bogdanowicz.

mars

Mikołaj u pingpongistów
Mikołaj był hojny dla wszystkich tenisistów

05 listopada w 
nowogrodzie Bobrzańskim 
odbył się Otwarty Puchar 
Polski Zachodniej 
Oyama Karate, w którym 
udział wzięło około 100 
zawodników z 17 ośrodków 
Oyama i Kyokushin z Polski 
i niemiec. 

Zawodnicy reprezentowali takie miasta 
jak: Bieniów, Cottbus (2 kluby), Nowo-
gród Bobrzański, Jasień, Lubsko, Żary, 
Żagań, Zielona Góra, Jelenia Góra, 
Wrocław, Wałbrzych, Łódź, Darłowo, 
Strzegom, Legionowo, Iłowa. Organiza-
torem (jak napisał na swoim FB shihan 
Rafał Majda) tych bardzo udanych i 
świetnie zorganizowanych zawodów 
było Lubuskie Centrum Oyama Karate. 
Duże OSU!
Bezpośrednim organizatorem i gospoda-
rzem tych zawodów był sensei Mateusz 
Łanda 2 dan, którego wspierał osobiście 
shihan Andrzej Tomiałowicz i Zarząd 
LCOK, który nagrodził sensei Mateusza 
piękną okolicznościową tabliczką.
Sędzią Głównym zawodów był Shihan 
Rafał Majda z JKO.
Organizator bardzo dziękuje za zaufanie 
jakim obdarzył ich burmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego pan Paweł Mierzwiak, 
który za pomoc finansową, organizacyjną 
i osobistą od początku do końca otrzymał 
ogromne podziękowania i okoliczno-
ściową tabliczkę. To dzięki tej pomocy 
zawodnicy otrzymali okazałe puchary i 

cenne nagrody rzeczowe. Podziękowania 
otrzymały także osoby zaangażowane w 
organizację turnieju i sponsorzy: dyrektor 
Szkoły Podstawowej - Lech Pawlisiak, 
dyrektor Gimnazjum - Małgorzata 
Ziemianin, firma Cowan Mobel Krzywa-
niec, Leszek Wieczyński, firma Magnolia 
Lubsko, Artur Hebda przewodniczący 
Zarządu Terenowego NSZZFiPW w 
Krzywańcu, bardzo dziękujemy straża-
kom Straży Pożarnej, Służbie Więziennej 
i ppkł Danielowi Janowskiemu oraz 
wspaniałemu zespołowi rodziców bez, 
których ten turniej nie wyszedłby tak 
jak go wszyscy bardzo wysoko ocenili. 
W czasie ceremonii rozpoczęcia Bur-
mistrz Nowogrodu Bobrzańskiego pan 
Paweł Mierzwiak, rodzice oraz karatecy 
z Nowogrodu Bobrzańskiego pięknymi 
kwiatami i okolicznościowymi pamiąt-
kami podziękowali shihan Andrzejowi 
Tomiałowiczowi i sensei Mateuszowi 
Łandzie za osiemnaście lat owocnej 
współpracy, w czasie której swoje 
piętno odcisnęli także sensei: Zbigniew 
Tomiałowicz, Tomasz Częścik, Marcin 
Borowski i sempai Rafał Krzywokulski.
Wyniki poszczególnych kategorii:
Młodzik, chłopcy, -35kg
1. Bogacz Tomasz – Nowogród Bobrzań-
ski, 2. Kozłowski Paweł - Nowogród 
Bobrzański, 3. Jabłoński Gracjan – 
Bieniów
Młodzik, chłopcy, -40kg
1. Buczyński Kamil – Bieniów, 2. Ku-
śmierek Miłosz - Nowogród Bobrzański, 
3. Szpichowski Łukasz - Nowogród 

Bobrzański
Młodzik, chłopcy, -50kg
1. Chorążyczewski Mikołaj – Jelenia 
Góra, 2. Sallan Lennard – Cottbus 
Shogun (Niemcy), 3. Smug Dominik 
– Iłowa
Młodzik, chłopcy, -55kg
1. Omelko Kacper – Jelenia Góra, 2. 
Bombalitzki Max – Cottbus Doitsu 
(Niemcy), 3. Barczuk Marcin - Nowo-
gród Bobrzański
Junior młodszy, dziewczynki, -45kg
1. Grześ Natalia – Jelenia Góra, 2. Za-
wadziłło Julia – Jelenia Góra, 3. Capar 
Karolina – Bieniów
Junior młodszy, dziewczynki, -55kg
1. Wojtal Katarzyna – Żagań, 2. Fornal-
czyk Wiktoria – Żagań, 3. Derej Laura 
– Żary
Junior młodszy, chłopcy, -40kg

1. Piętak Daniel – Żagań, 2. Stackiewicz 
Olaf – Lubsko, 3. Ochocki Jakub – No-
wogród Bobrzański
Junior młodszy, chłopcy, - 45kg
1. Szczawiński Jędrzej – Łódź, 2. Mat-
czak Patryk – Łódź, 3. Wenske Niklas 
– Cottbus Doitsu (Niemcy)
Junior młodszy, chłopcy, -55kg
1. MazurJakub – Żary, 2. Sieniuć Patryk 
– Strzegom, 3. Ligocki Kornel – Zielona 
Góra
Junior młodszy, chłopcy, -60kg
1. Ryszkowski Paweł – Łódź, 2. Jabłoń-
ski Mikołaj – Łódź, 3. Kaczan Krzysztof 
– Lubsko
Junior młodszy, chłopcy, +60kg
1. Zierałka Dawid – Jelenia Góra, 2. 
Wasielewski Michał – Wałbrzych, 3. Hal-
kow Tobias – Cottbus Doitsu (Niemcy)
Juniorki, GALA, -55kg

1. Stanowska Oliwia – Lubsko, 2. Dolk 
Laura – Cottbus Shogun (Niemcy)
Juniorki, GALA, +60kg
1. Szreiter Julia – Łódź, 2. Legutko Julia 
– Zielona Góra
Juniorzy, GALA, -60kg
1. Wieczyński Wojciech – Nowogród 
Bobrzański, 2. Wójtowicz Przemysław 
– Wrocław (DKOK)
Juniorzy, GALA, -70kg
1. Cybulski Bartosz – Wałbrzych, 2. 
Tylczak Hubert – Nowogród Bobrzański
Juniorzy starsi, -65kg
1. Galuba Damian – Jelenia Góra, 2. 
Duch Daniel – Strzegom, 3. Zając Da-
wid – Lubsko
Juniorzy starsi, -75kg
1. Kościk Kamil – Lubsko, 2. Rapacz 
Emil – Jasień, 3. Łaskawiec Robert – 
Jelenia Góra
Juniorzy starsi, +80kg
1. Sałam Przemek – Jelenia Góra, 2. Za-
groba Gracjan – Nowogród Bobrzański, 
3. Kula Michał – Strzegom
Seniorki, GALA, +60kg
1. Janaszewska Lidia – Łódź, 2. Borow-
ska Beata – Lubsko
Seniorzy, -80kg
1. Pawlikowski Sebastian – Jelenia Góra, 
2. Jakubowski Paweł – Jelenia Góra, 3. 
Rzepkowski Bartosz – Lubsko
Najlepszymi zawodnikami zawodów 
zostali
Grześ Natalia - Jelenia Góra
Kościk Kamil - Lubsko.

Otwarty Puchar Polski Zachodniej Oyama Karate

Emil Rapacz, Kamil Kościk, Wojciech Wieczyński
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PAWEŁ SUCHOWIECKI
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Cacy ceny!
Szybka realizacja!
Fachowa obsługa!
Sprawdzeni dostawcy!
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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.

Serdecznie zapraszamy Panie na zebranie założycielskie
„Lubskiego Klubu Amazonek”, 

które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. o godz. 16:30 
w Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku. 
W trakcie spotkania odbędą się wybory
członków Zarządu Stowarzyszenia.

Gdy dowiadujesz się, że masz raka, wali ci się cały świat.
Gdy go pokonujesz, rodzisz się na nowo.

A wtedy najważniejsze jest mieć wokół siebie ludzi,
Którzy cię wspierają i pomagają.

ZAPROSZENIE


