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t e m at  n u m e r ut e m at  n u m e r u

W czwartek 19 
stycznia w kawiarni 
Lubskiego Domu Kultury 
odbyło się spotkanie 
Burmistrza Lubska - 
Lecha Jurkowskiego 
oraz Radnych Rady 
Miejskiej w Lubsku z 
Mieszkańcami gminy 
Lubsko.

W spotkaniu uczestniczyli również: 
Zastępca Burmistrza - Jerzy Wojnar, 
Skarbnik Gminy - Danuta Szewczyk, 
Sekretarz Gminy - Henryk Dybka, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Lubsku -Andrzej Tomiałowicz, Radni 
Rady Miejskiej, Radny Powiatu Żar-
skiego – Józef Radzion oraz miesz-
kańcy Lubska.

Spotkanie rozpoczęło się od wrę-
czenia dyplomów oraz nagród lau-
reatom konkursu na najładniejszą 
iluminację świąteczną 2016.

Na podstawie przeprowadzonej 
wizytacji w terenie wskazała nastę-
pujących zwycięzców w poniższych 
kategoriach:
kategoria posesja:
I-miejsce – Państwo Krystyna i Wła-
dysław Broda – Gozdno 11,
II- miejsce – Państwo Janina i Zenon 
Mruk - Chocicz 48,
III- miejsce – ex aequo - Państwo 
Anna i Tomasz Słobodzian- Raszyn 
12a, oraz Państwo Janina i Roman 
Kmiecik, Lubsko ul. Warszawska 
38d;

kategoria – balkon/okno
I - miejsce - ul. Szpitalna 2a 1-4 ciąg 
balkonów Państwa Siekierzyńskich, 
Ryś, Frasz-Matukiewicz i Lech,
II - miejsce - ul Botaniczna 3 m 6, 
Państwo Krystyna i Jan Magryn;
III - miejsce – ul. Norwida 26 m 
3, Państwo Katarzyna i Tadeusz. 
Miszko;

kategoria wieś:
I - miejsce - Tuchola (II)
II - miejsce - Chocicz
III - miejsce - brak wyraźnego 
zwycięzcy.

Na szczególne uznanie zasługuje 
dom państwa Brodów z Gozdna, 
do którego dekoracji użyto ponad 
30 tys. lampek.
- To już tradycja. Co roku dokupu-
jemy coś nowego, oprócz lampek są 
projektory. Zaczynamy tydzień przed 
świętami, ja i żona i nasza dekoracja 
wisi do Trzech Króli. Jak jest sucho to 
nie ma problemów. Po deszczach by-
wają zwarcia.  Lampki wiszą głównie 
na naszym domu i na domu syna, ale 
nie wiem, czy będzie kontynuował, 
choć było by dobrze, bo sporo osób 
do nas przyjeżdża, żeby pooglądać – 
opowiada Władysław Broda.

Półmetek kadencji
Następnie Burmistrz Lech Jurkowski 
przedstawił sprawozdanie z dwóch 
lat swojej kadencji, w którym za-
warł informacje o najważniejszych 
zadaniach inwestycyjnych zrealizo-
wanych w latach 2015-2016, a także 
przedstawił plany na 2017 rok:

1) na zadania inwestycyjne przezna-
czono w latach 2015-2016 łącznie 
24, 2 mln zł uzyskując 

dofinansowanie w wysokości 10, 6 
mln zł,
2) dokończenie rozbudowy i moder-
nizacji kanalizacji na terenie miasta 
i gminy Lubsko 
- całkowita wartość inwestycji: 64, 1 
mln zł, wartość dofinansowania: 30,5 
mln zł, wydatki w latach 2015-2016: 
17,4 mln zł, w wyniku czego osią-
gnięto efekt ekologiczny przyłączając 
do sieci 5778 osób,
3) termomodernizacja Przedszkoli 
nr 1 i 2
4) system informacji przestrzennej 
GIS
5) droga Mokra – Małowice
6) wymiana oświetlenia uliczne-
go - wykonanie usług oświetlenia 
na terenie administrowanym przez 
Gminę Lubsko w tym montaż opraw 
oświetleniowych typu LED - 322szt., 
budowa i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego i drogowego - ul. Lipowa, 
ul. Hoża, Robotnicza i Lisia, ul. 
Strzelecka oraz montaż opraw oświe-
tleniowych na terenie gminy - 18 
szt.) - termin realizacji 30.04.2017r. 
Wartość inwestycji: 590 tys. zł
7) most przy ulicy Strażackiej - war-
tość inwestycji: 484 tys. zł 
8) droga Mierków – Gareja - wartość 
inwestycji: 190 tys. zł 
9) szatnie w Mierkowie - wartość 
inwestycji: 155 tys. zł 
10) dofinansowanie do przebudowy 

ul. Bohaterów i E. Plater z Powiatem 
Żarskim remont drogi E. Plater i 
Bohaterów - dotacja na ten cel dla 
Powiatu Żarskiego: 220 tys. zł
11) żłobek nr 1 w Lubsku - dotacje 
z programu „Maluch” na działanie 
Żłobka: 55 tys. zł, a
całkowita wartość inwestycji: 344 
tys. zł
12) Inwestycje w trakcie realizacji:
- przebudowa drogi gminnej grun-
towej o dł. 780 mb w miejscowości 
Kałek;
- droga w Białkowie;
- ul. Przemysłowa i ul. Sybiraków;
- zakup samochodu bojowego dla 
OSP Stara Woda;
- opracowanie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Lubsko
na lata 2017-2023;

13) Inwestycje zaplanowane na 
2017r.:
- przebudowa chodnika - ul. 22 lipca 
– 72 tys. zł 
- przebudowa chodnika - ul. Walki 
Młodych – 110 tys. zł 
- przebudowa drogi Lutol - Janowice 
- I etap – 180 tys. zł 
- świetlica w Tymienicach 150 tys. zł
- świetlica w Raszynie 150 tys. zł
- place zabaw (LGD PROW): war-
tość: 150 tys. zł; dofinansowanie: 95 
tys. zł; planowany termin realizacji: 
31.12.2017r.
- rozbudowa zbiornika retencyjnego 

Białków - mała retencja  - 1.9 mln. zł 
- budowa remizy w Górzynie (wóz 
strażacki Górzyn);

Praca ojca i syna
W ciekawy sposób burmistrz Lub-
ska zaprezentował projekt remontu 
przedszkola na ul. Baśniowej. 
- Jego remont i rozbudowa to war-
tość: 6, 1 mln zł; w tym dofinanso-
wanie: 4,7 mln zł. Z tym obiektem 
jestem szczególnie związany, ponie-
waż pierwsze dokumenty związane 
z budową przedszkola, podpisywał 
mój ojciec, więc było by mi miło, 
gdyby w planowanym terminie do 
30.06.2018 r udało się zakończyć 
pracę – podkreślił Lech Jurkowski.

Kolejne inwestycje w bazę oświa-
tową to: 
- termomodernizację Przedszkola nr 
5- wartość robót budowlanych 1,9 
mln zł, w tym 
dofinansowanie: 886 tys. zł - plano-
wany termin: 31.12.2018r.
- renowacja parku miejskiego - war-
tość inwestycji 3, 9 mln zł, wartość 
dofinansowania 3,3 mln zł - plano-
wany termin realizacji 30.11.2018 r.

Ważna sprawa to ścieżki rowerowe
- Kontynuujemy wspólnie z innymi 
gminami prace nad przygotowaniem 
Programu Funkcjonalno-Użytkowe-

go budowy ścieżki rowerowej do 
Zielonej Góry, a razem z Powiatem 
Żarskim - budujemy trakt pieszo
-rowerowego wokół zalewu wraz z 
oświetleniem, wspólnie z gm. Jasień 
tworzony jest projekt nowego prze-
biegu drugiego etapu obwodnicy – 
wskazał L. Jurkowski.

Burmistrz omówił wykonanie Bu-
dżetu Obywatelskiego w 2016 roku, 
którego największym sukces jest plac 
zabaw dla dzieci nad Zalewem Karaś, 
jak również zachęcał do głosowania 
na projekty zgłoszone w bieżącym 
roku.
Włodarz gminy przedstawił propo-
zycje inwestycji m.in. stworzony 
został wstępny projekt przebudowy 
budynku po USC na pogotowie i 
ambulatorium oraz sieć specjalistycz-
nych gabinetów lekarskich, projekt 
modernizacji basenu miejskiego. 
Burmistrz omówił sprawy bezpie-
czeństwa w naszym mieście, na które 
wpłynęło:
- przeniesienie przejścia dla pieszych 
na ulicy XX-lecia PRL – Reja
- nowe, w kolorze czerwonym i spe-
cjalną chropowatą warstwą, oznako-
wanie przejść dla pieszych 27 tys. zł
- monitoring miejsc potencjalnie 
niebezpiecznych
- remont chodnika przy ul. Przemy-
słowej 107 tys. zł

- ul. Złotka;

W zakresie gospodarki i ekonomii:
- współpraca z KSSSE, Centrum 
Obsługi Inwestora i Eksportera w 
Zielonej Górze i PAIZ w Warszawie 
- promocja terenów inwestycyjnych 
- strona internetowa Invest in Lubsko
- spotkania i rozmowy z potencjalny-
mi inwestorami
- porozumienie z PKS SA w Żarach 
ws. kupna gruntu dworca, z przezna-
czeniem na miejsca parkingowe;
 oświaty:
- stworzony został program stypen-
dialny dla uczniów,
- nowe pracownie komputerowe,
- nowa szatnia w Szkole Podstawo-
wej nr 1,
- odnowiony oddział przedszkolny w 
SP w Górzynie,
- dofinansowanie z rezerwy budżetu 
rządowego na doposażenie trzech 
szkolnych gabinetów lekarskich,
- doposażenie świetlic wiejskich,
- dzieci z wiosek są dowożone na 
imprezy do Lubska,

Kultura, sport i rekreacja:
- w planach LDK - zakup ekranu i 
projektora, budowa sceny zewnętrz-
nej, 
- OSiR - klub szachowy, doposa-
żenie siłowni na ulicy Tkackiej, 
zakup trzech siłownie zewnętrzne 
oraz dwóch Street Boxy , OSiR 
został wyposażony w 2 busy, które 
umożliwiają przewóz zawodników 
na rozgrywki oraz dzieci do szkół, 
został zmodernizowany stadion i 
Zalew Karaś.

Lech Jurkowski wysoko ocenił spółki 
miejskie.

PGKiM: w roku 2017 w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych 
obsługuje gminy Lubsko, Brody, Tu-
plice i Trzebiel, w 2016 r. zarządzało 
377 nieruchomościami wspólnot 
mieszkaniowych – 325 w Lubsku i 
52 w Jasieniu. 
- Na potrzeby świadczonych usług 
zakupiono nowy sprzęt - w tym 3 
śmieciarki.

LWiK: 
Najważniejsze działania:
- przyłącza kanalizacyjne i osiągnię-
cie efektu ekologicznego
- rozszerzenie obszaru działalności 
Spółki - gm. Jasień
- uzyskanie pozwoleń wodno-praw-
nych do dn. 31.12.2025r.
- leasingi pojazdów, przyjęcie środ-
ków trwałych na kwotę ok. 440 tys.
- projekt unijny dot. E-usług dla 
mieszkańców
- uzyskanie certyfikatu nawozowego
- remont i budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej z przyłączami 
drogi powiatowej w Lubsku (ul. 
Bohaterów i E. Plater).

Inwestycje powiatowe
w Lubsku

W imieniu radnych powiatowych, 
z gminy Lubsko, w tym Starosty 
Żarskiego inwestycje i działalność 
powiatu przedstawił radny Józef 
Radzion
Radny poinformował, że w roku ubie-
głym, z powiatu, do gminy Lubsko 
spłynęło ponad 4, 2 mln zł. 
Z tych środków wykonano: termo-
modernizację budynku po szpitalu 
-1,6 mln zł, modernizację dachu w 
DPS – 60 tys. zł, dofinansowano 
prace w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-  Wychowawczym – 210 tys. zł, 
wykonano powierzchniowe utwar-
dzenie dróg – 200 tys. zł, projekty 
dróg rowerowych – 30 tys. zł, oraz 
dofinansowano zakupu samochodów 
dla policji.

Radny powiatowy przedstawił 
plany na rok 2017

Na inwestycje powiat przeznacza 10 
mln. zł. z czego na gminę Lubsko 
przeznaczonych jest 6 mln. zł. 
Z tych środków powiat chce wyko-
nać m.in. drogę Lutol-Stara Woda, 
przebudowę mostu drogowego w 
Grabkowie, którego remont utrudnia 
konserwator zabytków 
 - Jest projekt, są pieniądze tylko 
konserwator mówi, że wioska jest 
zabytkowa. Ja widziałem ten most i 
moim zdaniem most jest betonowy 
i żadnego zabytku tam nie widzę – 
podkreślił J. Radzion.
Kolejne inwestycje to przebudowa 
ciągów pieszych nad zalewem „Ka-
raś” 1,3 mln zł, dróg powiatowych 
w Mokrej i Tucholi – 60 tys. zł, 
modernizacja stacji diagnostycznej 
przy ZST – 150 tys. zł. 
Największe środki 2, 9 mln. zł powiat 
przeznaczy na modernizację budynku 
po szpitalu. I termomodernizację bu-
dynku SOSW w Lubsku – 1,3 mln. zł.

Lubsko na półmetku kadencji

Wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną 2016 Wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną 2016

kategoria posesja:
I-miejsce – Państwo Krystyna 

i Władysław Broda – Gozdno 11

kategoria posesja:
II- miejsce – Państwo Janina

i Zenon Mruk - Chocicz 48
kategoria wieś:

II- miejsce - Chocicz

kategoria posesja:
III- miejsce – ex aequo - Państwo Anna i Tomasz Słobodzian- Raszyn 12a,▲ 

oraz Państwo Janina i Roman Kmiecik, Lubsko ul. Warszawska 38d ▼
kategoria – balkon/okno

I - miejsce - ul. Szpitalna 2a 1-4 ciąg balkonów Państwa 
Siekierzyńskich, Ryś, Frasz-Matukiewicz i Lech

kategoria – balkon/okno
III - miejsce – ul. Norwida 26 m 3, 

Państwo Katarzyna i Tadeusz. Miszko

kategoria – balkon/okno
II - miejsce - ul Botaniczna 3 m 6, 
Państwo Krystyna i Jan Magryn

kategoria wieś:
I- miejsce - Tuchola II
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Debata
Dalsza część spo-
tkania to debata 
p o d c z a s  k t ó r e j 
mieszkańcy Lub-
ska mogli zadawać 
Burmistrzowi i ze-
branym Radnym 
pytania. Oto naj-
ciekawsze z nich:

Zbigniew Paw-
luszkiewicz: Błoto 
z przerobu osadu 
jest wywożone na 
pole i nie jest to 
zabezpieczone i z 
powrotem wraca 
do rzeki. 
P r e z e s  LW i K 
Roman Żaczyk: 
Osad do momentu 
otrzymania certy-
fikatu (koniec paź-
dziernika 2016r.) 
na jego przerób 
na nawóz był wy-
wożony na pola, 
działo się to zgod-
nie z przepisami. 
P o w i a d o m i o n y  
Wojewódzki In-
spektorat Ochrony 
Środowiska, uznał 
naszą działalność 
za prawidłową. Na 
dzień dzisiejszy 
rozpoczęliśmy już 
produkcję i skła-
dowanie nawozu.

Pan Gejzner: Ob-
wodnicy jak nie 
było tak niema a 
na ulicy XX-lecia 
pękają domy, dro-
ga i chodniki są w 
opłakanym stanie. 
Kiedy coś się z 
tym zrobi?
Burmis trz :  Za 
drogę odpowiada 
Wojewódzki Za-
rząd Dróg. Na wio-
snę przeprowadzo-
ne zostaną badania 
podbudowy, bo nie 
wiadomo jaki jest grunt pod na-
wierzchnią asfaltową i wtedy będzie 
podjęta decyzja co do zakresu prac.

Pan Piekarzewicz: Gdzie są patrole 
piesze Policji , kiedyś było ich dużo 
więcej? 
Burmistrz: Sprawa jest mi znana, 
ale za patrole odpowiada Komen-
dant, ja mogę jedynie zwrócić się 
z prośbą o zwiększenie ich liczeb-
ności. W związku z dużą ilością 
interwencji muszą poruszać się 
radiowozami. 
Radny Robert Słowikowski: Na 
posiedzeniach Komisji Bezpieczeń-
stwa też apelujemy o zwiększenie 
ilości patroli, szczególnie w miej-
scach najbardziej zagrożonych.

Ryszard Łozowski: Jestem Senio-
rem i wiem, że nie jest to koncert ży-
czeń ale zwracam się z prośbą o utwo-

r z e n i e 
w Lub-
sku filii 
Z U S 
i  Wy -
d z i a ł u 
Komu-
nikacji. 
B u r -
mistrz: 
O pro-
blemie 
b r a k u 
W y -
d z i a ł u 
Komu-
nikacji 
rozma-
wiałem 
ze Sta-
r o s t ą . 
Otrzy -
ma łem 
o d p o -
wiedź , 
że  bę -
dzie to 

możliwe dopiero po zakończeniu 
inwestycji w naszym szpitalu, a 
będzie to dopiero w 2018 lub 2019 
roku. Ponowiłem prośbę argumen-
tując tym, że nasze miasto może 
partycypować w kosztach – znaj-
dziemy pieniądze na serwer i kasę, 
ale decyzja należy do Starosty. Jeżeli 
chodzi o ZUS to widzę małe szanse 
na powstanie u nas filii.

Józef Maćków pytał m.in. o utrzy-
manie w czystości koryta kanału 
przeciwpożarowego oraz rzeki 
Lubszy, w obrębie miasta Lubska.
Burmistrz Pytania i uwagi Pana 
zostały zanotowane.

R. Peszek: 23 stycznia przyjdą re-
montować dom przy ulicy XX-lecia 
42 dlatego nie po raz pierwszy się 
pytam, kiedy rozpoczną się prace 
przy obwodnicy?

Burmistrz: Pra-
ce przy budynku 
będą kontynuowa-
ne. Jeśli chodzi o 
obwodnicę to bar-
dzo bym chciał, 
aby było to jak 
na jszybcie j .  18 
s t y c z n i a  o d b y -
ło się spotkanie 
z mieszkańcami 
B u d z i e c h o w a . 
Jest sprzeciw kil-
ku mieszkańców, 
jeżeli nie dojdzie-
my do porozumie-
nia to może być 
problem z budową 
obwodnicy. W tej 
chwili obwodnica 
jest na liście rezer-
wowej.   

Bogdan Bakalarz: 
Tej obwodnicy ni-
gdy nie będzie, 
gdy będziemy zaj-
mować tylko Bu-
dziechowem, bo 
to nie jest problem 
ronda i Budziecho-
wa. Pani Marsza-
łek Polak oszukuje 
Pana, tak samo jak 
oszukiwała mnie. 
Na tą obwodnicę 
po prostu nie ma 
pieniędzy. Koszt 
wiaduktu to kwe-
stia 2-3 milionów 
złotych. Niech Pan 
powie, jak jest z 
decyzją środowi-
skową?
Burmistrz:  Pan 
mija się z prawdą 
i to nie pierwszy 
raz,  gdyż koszt 
wiaduktu to kwota 
9-10 milionów złotych. Jeżeli chodzi 

o koncepcję i decyzję środowisko-
wą, to znowu mija się Pan z prawdą, 

jeżeli włączymy w nią teren PKP to 
decyzja nie będzie podjęta w Jasie-

niu tylko będzie wydawana przez 
RDOŚ. A oskarżanie Pani Marsza-
łek uważam za niepoprawne. Jeżeli 
uda się przekonać mieszkańców 
Budziechowa do naszej koncepcji 
jest szansa, aby drugi etap budowy 
ruszył jak najszybciej.
Radny Ireneusz Kurzawa: Byłem 
na spotkaniu z mieszkańcami Bu-
dziechowa. Wydaje się, że jest szan-
sa na porozumienie i wypracowanie 
konsensusu.

Joanna Wasala-Rak: Co z siecią 
szkół, po reformie oświaty?
Radna Zofia Zawiślak – Będziemy 
nad tym pracować, na komisji oświa-
ty, w lutym.
Wiceburmistrz Jerzy Wojnar – 
Jesteśmy po rozmowach z dyrek-
torami szkół. Mamy deklarację, że 
uczniowie się zmieszczą. Ważne 
jest, aby nauka odbywała się na 
jednej zmianie. 
Andrzej Sadowski: Co z remontem 
ulicy Sybiraków i ograniczeniem 
prędkości na drodze Lubsko – Dłu-
żek.
Burmistrz: Remont obejmuje głów-
nie ul. Przemysłową, a co do pręd-
kości to nie jestem zwolennikiem 
progów zwalniających, szczególnie 
tam, gdzie jeżdżą samochody cię-
żarowe

Piotr Palcat: Była tu mowa o ulicy 
Gdańskiej, jednej z najdłuższych 
ulic w Lubsku. problem tej ulicy po-
lega na tym, że nawierzchnia drogi 
była remontowana jeszcze na prze-
łomie lat 60 i 70. Dziś stan drogi jest 
tragiczny i dramatyczny. Nie wiem 
do kogo się zwrócić w sprawach rol-
niczych, a dotyczy to również ulicy 
Gdańskiej. Nie wymagamy cudów 
na tej ulicy ale tego aby można tu 
było normalnie i godnie żyć. A mi 
jako mieszkańcowi i byłemu Bur-
mistrzowi leży to bardzo na sercu.
Burmistrz: Jeżeli ma pan problem 
z uzyskaniem informacji kto się zaj-
muje sprawami rolnictwa to zapra-
szam Pana do siebie, chętnie udzielę 
informacji i skorzystam z Pana rad.
Są w tym roku środki na odwodnie-
nie ulicy Paderewskiego. 
Piotr Palcat: Chciałbym zaapelo-
wać o współpracę, żeby nasze miasto 
i gminę traktować jako nasze wspól-
ne dobro, żeby rozmawiać, szukać 
wspólnego języka. Chciałbym, 

a b y  w 
n a s z y m 
mieśc i e 
b y ł o 
piękniej.
B u r -
mis trz : 
J e ś l i 
chodzi o 
w s p ó ł -
pracę to 
ja osobi-
ście bar-
dzo cenię 
w s p ó ł -
p r a c e . 
R a z e m 
m o ż n a 
w i ę c e j . 
N a s z e 
r e l a c j e 
były ta-
kie a nie 
inne my-
ślę, że to 
jest dobry moment, aby podjąć 
dalsze rozmowy. Ja chętnie skorzy-
stam z Pana wiedzy, doświadczenia 
i zawsze chętnie z panem poroz-
mawiam.

Rozmawiano również na inne tema-
ty, a mianowicie uciążliwością oraz 
zanieczyszczeniem powietrza po-
przez nasiloną w okresie zimowym 
emisję gazów i pyłów powstających 
w wyniku ogrzewania mieszkań 
Wszystkie wnioski zgłoszone przez 
Mieszkańców zostały zanotowane w 
notesach naszych urzędników.

1000 zł na obwodnicę
Na koniec spotkania, bardzo cie-

kawą inicjatywę 
przestawił Pan Ro-
muald Peszek. 
- Ja daję 1000 zł na 
budowę obwodni-
cy – wskazał sę-
dziwy mieszkaniec 
Lubska, którego 
dom, znajdujący 
się przy ul. XX-le-
cia pęka od prze-
jeżdżających cię-
żarówek – zade-
klarował, a do tej 
inicjatywy przy-
łączył się radny 
Zbigniew Czarny.

I.G

Debata z mieszkańcami
t e m at  n u m e r ut e m at  n u m e r u

Remont i rozbudowa Przedszkola 
nr 3 to wartość: 6, 1 mln zł; w 

tym dofinansowanie: 4,7 mln zł. Z 
tym obiektem jestem szczególnie 

związany, ponieważ pierwsze 
dokumenty związane z budową 
przedszkola, podpisywał mój 
ojciec, więc było by mi miło, 

gdyby w planowanym terminie do 
30.06.2018 r udało się zakończyć 
pracę – podkreślił Lech Jurkowski

Osad do momentu otrzymania certyfikatu (koniec 
października 2016r.) na jego przerób na nawóz 
był wywożony na pola, działo się to zgodnie z 

przepisami - poinformował Roman Żaczyk

23 stycznia przyjdą remontować dom przy ulicy XX-lecia 42 dlatego nie po raz pierwszy się 
pytam, kiedy rozpoczną się prace przy obwodnicy? Ja na obwodnicę daję 1000 złotych - 

zadeklarował Romuald Peszek

Gdzie są patrole piesze Policji , kiedyś było 
ich dużo więcej? - pytał Pan Piekarzewicz

Józef Maćków pytał m.in. o utrzymanie w 
czystości koryta kanału przeciwpożarowego 
oraz rzeki Lubszy, w obrębie miasta Lubska

Błoto z przerobu osadu jest wywożone na 
pole i nie jest to zabezpieczone i z powrotem 

wraca do rzeki - wskazywał Zbigniew 
Pawluszkiewicz

Tej obwodnicy nigdy nie będzie, ponieważ 
to nie jest problem ronda i Budziechowa. Na 
tą obwodnicę po prostu nie ma pieniędzy - 

wskazywał Bogdan Bakalarz

Byłem na spotkaniu z mieszkańcami 
Budziechowa. Wydaje się, że jest szansa na 
porozumienie i wypracowanie konsensusu - 

przekonywał Ireneusz Kurzawa

Na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 
też apelujemy o zwiększenie ilości patroli, 

szczególnie w miejscach najbardziej 
zagrożonych - wskazał Robert Słowikowski

Jestem Seniorem i zwracam się z prośbą 
o utworzenie w Lubsku filii ZUS i Wydziału 

Komunikacji - postulował Ryszard Łozowski

Co z siecią szkół, po reformie oświaty? - 
pytała Joanna Wasala-Rak

Największe środki 2, 9 mln. zł powiat 
przeznaczy na modernizację budynku po 
szpitalu. I termomodernizację budynku 
SOSW w Lubsku – 1,3 mln. zł - wskazał 

radny powiatowy Józef Radzion

Będziemy nad tym pracować, na komisji 
oświaty, w lutym - poinformowała Zofia 

Zawiślak

Jesteśmy po rozmowach z dyrektorami szkół. 
Mamy deklarację, że uczniowie się zmieszczą. 
Ważne jest, aby nauka odbywała się na jednej 

zmianie - podkreślił Jerzy Wojnar

Była tu mowa o ulicy Gdańskiej. Dziś stan drogi 
jest tragiczny i dramatyczny. Nie wymagamy 

cudów, ale tego aby było można tu normaknie 
i godnie żyć - zaapelował Piotr Palcat

Co z remontem ulicy Sybiraków i 
ograniczeniem prędkości na drodze Lubsko 

– Dłużek - dopytywał Andrzej Sadowski
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W związku z pojawiającymi się falami 
mrozów policja apeluje o wzmożoną 
czujność i zwracanie uwagi na wszyst-
kie osoby, których życie może być 
zagrożone. Przez całą dobę czynne są 
numery alarmowe 112 i 997. Informa-
cja szybko przekazana służbom może 
komuś uratować życie. Nie bądźmy 
obojętni na zagrożenia związane z 
wychłodzeniem organizmu.
Dyżurny Komisariatu Policji w Lub-
sku otrzymał 8 grudnia informację o 
osobie, która może posiadać środki 
odurzające. Dyżurny natychmiast 
powiadomił policjantów z grupy opera-
cyjnej, którzy – jak się okazało – byli na 
już na tym tropie. Przeszukanie miejsca 
zamieszkania ujawniło 1,67 gr heroiny. 
Właściciel nielegalnej substancji został 
zatrzymany, prokurator zastosował 
wobec niego środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru. Za tego typu czyn grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 3.   
Policjant z Trzebiela zauważył 9 grud-
nia, poruszając się po terenie gminy 
Brody, dziwne zachowanie kierują-
cego samochodem marki Opel Astra. 
Styl jazdy kierującego wskazywał, że 
może on być pod wpływem alkoholu. 
Policjant ruszył natychmiast za nim. 
Kierowca Opla zjechał na jedną ze 
stacji paliw, wysiadł z pojazdu i udał 
się na zakupy. Kiedy wrócił, przy 
pojeździe czekał na niego policjant. 
Krótka rozmowa z 65-letnim męż-
czyzną utwierdziła funkcjonariusza w 
przypuszczeniu, że kierowca nie jest 
trzeźwy. Policjant odebrał kluczyki i 
zatrzymał mężczyznę.  Powiadomiony 
patrol przyjechał na miejsce, przepro-
wadził badanie alkomatem - wynik 
był pozytywny. Kolejne badanie w 
Komisariacie Policji w Lubsku wy-
kazało blisko dwa promile. Podczas 
dalszych czynności okazało się, że  
65-letni kierowca nie posiadał upraw-
nień do kierowania pojazdami, ani 
żadnych wymaganych dokumentów. 
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości 
mieszkańcowi pow. żarskiego grozi do 
2 lat pozbawienia wolności.   
Od 16 stycznia trwa akcja „Bezpieczne 
ferie 2017”. W jej ramach odbędzie 
się: patrolowanie szkół i placówek, w 
których w okresie ferii odbywają się 
zorganizowane formy wypoczynku 
pod kątem bezpieczeństwa; kontro-
lowanie punktów sprzedaży alkoholu 
oraz miejsc, gdzie może dochodzić 
do dystrybucji substancji zakazanych; 
obserwacja miejsc gromadzenia się 
młodzieży; przeprowadzanie syste-
matycznych kontroli tzw. „dzikich 
lodowisk”; organizowanie spotkań in-
formacyjno-edukacyjnych; inicjowanie 
spotkań z przedstawicielami instytucji 
samorządowych, placówek oświato-
wych i organizacji pozarządowych. 
W Wigilię (24 grudnia) policjanci 
służby prewencyjnej w Lubska zatrzy-
mali do kontroli drogowej samochód 
marki Opel Astra. Po sprawdzeniu w 
systemach policyjnych, okazało się, 
że tablice rejestracyjne pochodzą z 
innego pojazdu, 22-letni kierowca nie 
posiada prawa jazdy, a pojazd nie jest 
ubezpieczony. Podczas kontroli zarów-
no kierowca, jak i pasażer zachowywali 
się nerwowo, więc policjanci przystą-
pili do przeszukania samochodu. Pod 
siedzeniem funkcjonariusze znaleźli 
worek foliowy, który zawierał susz, a 
w kieszeni 17-letniego pasażera zwitek 
z zieloną substancją. Wstępne badania 
testerem narkotykowym wykazały, że 
jest to marihuana. Blisko 140 gramów 
środków odurzających zostało za-

bezpieczone 
do dalszych 
badań, a męż-
czyźni zostali 
zatrzymani. 
C z y n n o ś c i 
ś l e d c z y c h 
i  z e b r a n y 
materiał do-
wodowy w 
tej sprawie, 
pozwoliły na 
postawienie 
17- la tkowi 
zarzutu po-
siadania nar-
kotyków, a 
22-letniemu 
mieszkańco-
wi pow. żarskiego udzielania narkoty-
ków i posiadania ich w znacznej ilości. 
Za tego typu przestępstwa grozi do 10 
lat pozbawienia wolności. Kierowca 
Opla odpowie także za prowadzenie 
pojazdu bez uprawnień i dokumentów, 
za co grozi kara grzywny. Sąd przychy-
lił się do wniosku Prokuratury Rejono-
wej w Żarach i aresztował 22-latka na 
3 miesiące. 
W nocy 26 grudnia, na ul. Wolności w 
Brodach mundurowi zatrzymali nie-
trzeźwego kierującego  Fiatem bravo. 
26-letni mieszkaniec pow. żarskiego 
miał 3 promile alkoholu w organizmie. 
Za kierowanie w stanie nietrzeźwo-
ści grozi do dwóch lat pozbawienia 
wolności.
Sylwestrowa noc oraz Nowy Rok w 
naszym powiecie przebiegły spokojnie, 
nie odnotowano żadnych poważnych 
zdarzeń kryminalnych ani wypadków. 
Nad bezpieczeństwem mieszkańców 
czuwali policjanci, którzy pełnili służ-
by patrolowe.
W grudniu 2016 roku doszło do 33 
zdarzeń drogowych, w których – na 
szczęście - nikt nie doznał poważnych 
obrażeń. Główne przyczyny to: niedo-
stosowanie prędkości do warunków 
drogowych oraz nieprawidłowe wy-
konywanie manewrów. W tym samym 
miesiącu lubska policja dokonała 
zatrzymania 10 osób ukrywających 
się przed wymiarem sprawiedliwości.   
Dyżurny Komisariatu Policji w Lubsku 
otrzymał 12 stycznia trzy zgłoszenia 
dotyczące oszusta, który telefonował 
do starszych kobiet informując, że 
jest krewnym, spowodował wypadek i 
potrzebuje pilnie pieniędzy. Mężczyzna 
żądał od mieszkanek Lubska od 2,5 do 
25 tys. złotych. Na szczęście seniorki 
były czujne, nie dały się oszukać, 
a o sprawie powiadomiły policję. 
Wielokrotnie na łamach „Magazynu 
Lubskiego” nasi policjanci przestrze-
gali przez oszustami działającymi na 
tzw. „wnuczka”. Należy być nieufnym 
wobec nieznajomych, w szczególności, 
gdy chodzi o przekazywanie pieniędzy, 
czy jakieś telefony z niewiadomych 
źródeł. Najbezpieczniej jest zadzwonić 
do rodziny i upewnić się  czy zdarzenie 
o, którym mówi  nam obca osoba  miało 
w ogóle miejsce lub od razu powia-
domić policję, która ma bardzo duże 
doświadczenie i skuteczne metody w 
zwalczaniu takich przestępstw.   
Policjanci KP Lubsko przypominają, 
że spalanie wszelkiego typu odpadów 
w piecach jest surowo zabronione. Za 
tego typu wykroczenia grożą wysokie 
kary grzywny, nawet do 5.000 zł. 
Zatruwając środowisko, zatruwamy 
samych siebie i swoich najbliższych, 
a ten argument jest nie do obalenia. 
Policja ostrzega, że będzie konse-

kwentnie działać w tej materii i apeluje 
do mieszkańców, aby – w przypadku 
podejrzenia nielegalnego spalania 
odpadów – natychmiast zgłaszać in-
formację pod numer tel. 112 lub 997, 
albo bezpośrednio do dzielnicowego.  
W związku z ujawnionymi w ostat-
nim okresie ogniskami tej choroby w 
północnej części województwa lubu-
skiego Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wydał Rozporządzenie z dnia 20 
grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków. Od 
poniedziałku (16.01) Powiatowy 
Lekarz Weterynarii rozpoczął na 
terenie powiatu żarskiego kontrolę 
przestrzegania powyższych przepisów. 
Za niewywiązywanie się z nałożonych 
obowiązków grożą wysokie grzywny.

M. Sienkiewicz

Ewakuacja UM w Lubsku
W Urzędzie Miejskim w Lubsku zosta-
ła przeprowadzona 13 grudnia próbna 
ewakuacja pracowników urzędu. Prze-
prowadzone ćwiczenia miały na celu 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
w obiekcie oraz praktyczne sprawdze-
nie zasad postępowania pracowników 
w sytuacji realnego zagrożenia. Ewa-
kuacja była jednocześnie doskonałą 
okazją, aby strażacy z JRG PSP w 
Lubsku przeprowadzili praktyczne 
ćwiczenia na wypadek powstania 
pożaru w tym obiekcie.

Mianowanie strażaków
Komendant Powiatowy PSP w Ża-
rach st. kpt. Robert Słowikowski 
mianował z dniem 1 stycznia 2017 
roku na wyższe stanowisko służbowe 
Dowódcy Zastępu – mł. asp. Rafała 
Drajera, a także - mając na uwadze 
potrzebę zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania Komendy - z dniem 
1 stycznia 2017 roku rozszerzył zakres 
czynności o zadania Dowódcy Zastępu 
- ogn. Łukaszowi Magrynowi. Obaj 
pełnią służbę w Jednostce Ratowniczo 
Gaśniczej w Lubsku.

Podtrucie CO
Czteroosobowa rodzina z Lubska, 
trafiła 7 stycznia do szpitala po pod-
truciu tlenkiem węgla. Do zdarzenia 

doszło w godzinach popołudniowych 
w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Żarskiej. W zagrożonym mieszkaniu 
przebywali rodzice i dwoje dzieci w 
wieku 13 i 15 lat. Na miejsce zdarzenia 
natychmiast zadysponowano zastępy 
PSP z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Lubsku. Wykonane przez strażaków 
pomiary potwierdziły obecność tlenku 
węgla z największymi jego wskazania-
mi w łazience, w której znajdował się 
gazowy podgrzewacz wody.

O ptasiej grypie
Komendant Powiatowy PSP w Żarach 
st. kpt. R. Słowikowski oraz Starszy 
Inspektor KP PSP w Żarach mł. asp. 
Paweł Brela uczestniczyli 10 stycznia 
w posiedzeniu Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, które od-
było się w Starostwie Powiatowym w 
Żarach z udziałem Starosty Janusza 
Dudojcia. Głównym celem spotkania 
było omówienie procedur w przypadku 
potwierdzenia wystąpienia na terenie 
powiatu żarskiego ptasiej grypy wy-
wołanej wirusem H5N8 oraz wypraco-
wanie zasad i zakresu współdziałania 
jednostek Państwowej Straży Pożarnej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej z innymi 
instytucjami w celu likwidacji ognisk 
choroby.

M. Sienkiewicz

MAŁŻEŃSTWA
Ewa Elżbieta Bunak i Jędrzej Artur 
Bunak.

ZgonY
Henryka Korzenko l.68, Teodora 
Bronisława Linowska l.77, Alina Ok-
sana Nawrocka l.57, Jadwiga Teresa 

Gajda l.89, Tadeusz Bojczuk l.77, 
Sabina Kocioruba l.96, Andrzej Fal-
kowski l.69, Mikołaj Piotr Karmazyn 
l.85, Michał Opaliński l.88, Wojciech 
Chronowski l.90, Stefania Sawron 
l.82, Helena Szwajcer l.91, Lech 
Orzepowski l.60, Anna Makohonik 
l.80, Leszek Piotr Ziembowski l.57.

grudzień 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 kuki

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

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

aliNy
NaWroCkieJ
serdeczne podziękowania składają

Rodzice, córki i mąż

Sierż. szt. Marcin Boranowski jest 
funkcjonariuszem policji od 9 lat i od 
początku pełni funkcję dzielnicowego. 
Opiekuje się Rejonem służbowym nr 1, 
który jest rozlokowany wg ulic: Chopina, 
Chrobrego, Czwartaków, Dąbrowskiego, 
Dębowa, Emilii Plater, Farbiarska, 
Gazowa, Gdańska, Grunwaldzka, Jana 
Pawła II, Jasna, Jodłowa, Kanałowa, 
Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, 
Kosynierów, Krakowskie Przedmieście, 
Krasińskiego, Krótka, Krucza, Letnia, 
Lucjana Grzei, Mickiewicza, Moniuszki, 
Nadrzeczna, Niepodległości, Plac 
Wolności, Paderewskiego, Podmokła, 

Pokoju, Popławskiego, Poznańska, Pułaskiego, Racławicka, Reja, Sienkiewicza, 
Strażacka, Szpitalna, Tkacka, Warszawska, Winogronowa, Zamkowa, Zieleniecka. 
Sierż. szt. M. Boranowski jest żonaty i ma 2 ukochanych dzieci, którym poświęca 
każdą wolną chwilę. Telefon kontaktowy: 519 534 579 lub 68-476 35 18, e-mail: 
dzielnicowy.lubsko1@go.policja.gov.pl.            mars

Dzielnicowy

Komendant Powiatowy Policji w 
Żarach powierzył z dniem 01.01.2017 
obowiązki Kierownika Posterunku 
Policji w Jasieniu mł. asp. Irenie Kromp, 
która pełni służbę w policji od 11 lat. 
Mł. asp. I. Kromp pracuje w Jasieniu od 
6 lat, ostatnio na stanowisku asystenta 
ds. kryminalnych. Prywatnie zamężna, 
jest matką 2 wspaniałych synów i lubi 

dobrą książkę.
mars

nowy 
Kierownik 
Policji w 
Jasieniu

140 gram marihuany zabezpieczyli policjanci z Lubska w wigilię.
Diler trafił do aresztu

KRONIKA
STRAŻACKA

Mianowania – mł. asp. Rafała Drajera i ogn. Łukasza Magryna

Lubsko, podtrucia tlenkiem węgla ul. Żarska

„Jest taki dzień bardzo 
ciepły choć grudniowy, 
dzień zwykły dzień, w 
którym gasną wszelkie 
spory” ( pastorałka 
Czerwonych gitar). 

W takim właśnie dniu dzieci SOSW 
zafundowały seniorom dwie godziny 
wzruszeń refleksji i zabawy. 
16 grudnia czyli dwa po spotkaniu 
szopkowo – jasełkowym nieustająca we 
wspaniałych ofertach widowiskowych 
placówka, zaprosiła po raz piąty senio-
rów na wigilijne spotkanie z młodymi 
wykonawcami. Był tam pokaz jasełek, 
były kolędy, była muzyka, były wigilijne 
smaczności. Ale od początku. Licznie 
przybyli seniorzy, zajęli swoje miejsca, 
rozglądając się z ciekawością po pięknie 
ustrojonej sali widowiskowej. Prowa-
dzący, Agnieszka i Krzysztof Kasperscy, 
powitali Ich serdecznie, zaznaczając 
jednocześnie obecność Heleny Sagasz 
– przewodniczącej Rady Powiatu, An-
drzeja Kamyszka – burmistrza Jasienia, 
Henryka Dybkę – sekretarza Urzędu 
Miasta i Gminy z Lubska, oraz dzienni-
karzy z Gościa Niedzielnego.
We wstępnej części, zaznajomili zebra-
nych z fragmentami nauki Jana Pawła 
II  - Patrona Szkoły, które tyczą relacji 
człowieka z Bogiem i bliźnimi. Państwo 
Kasperscy, wprowadzili również widzów 
w przeszłość omawiając ciekawą historię 
powstania takiej formy widowiska  - 
jakimi są współczesne jasełka. Otóż 
jasełka powstały już w średniowieczu, 
w XIII wieku.
Za twórcę tej formy przedstawienia Bo-
żonarodzeniowego uważa się świętego 
Franciszka z Asyżu. Do Polski jasełka 
przywędrowały z Włoch w XVI wie-
ku. Już wówczas do treści religijnych 
związanych z narodzinami Jezusa w 
Betlejem, przenikały wątki świeckie, 
związane z życiem mieszczan. Ten wstęp 
był zapowiedzią przedstawienia grupy 
jasełkowej. Ponieważ był on powtórką 
z dnia 14 grudnia i jest zrelacjonowany 
w tym numerze ( tekst: „jest taki dzień” 
), nie będę go omawiać szczegółowo. 
Chcę tym razem powiedzieć że widzo-
wie reagowali równie żywiołowo jak w 
poprzednim występie. Gratulacji i słów 
podziwu było jeszcze więcej więc i dy-
rekcja i twórcy powinni mieć poczucie 
ogromnej satysfakcji że praca i wysiłek 
w przygotowaniu całości, opłacił się 
sowicie.
W podsumowaniu widowiska zrobiło 
się nostalgicznie i refleksyjnie. „Osioł” 
Krzysztof mówi do widzów
 krocz więc przez życie jak tylko chcesz
 jest tylko jedno, dobrze to wiesz
 Nie musisz konta mieć na facebooku 
by żyć prawdziwie nie robiąc huku
 Nie licząc lajków sprawdzając ile
 by udowodnić, że ciągle żyjesz…
„Kogut” Dariusz dodaje:
Spójrz tak uczciwie
Rozejrzyj wokół
Bo swoich bliskich masz
Przy swym boku
Potrzebni zawsze jak wody
szklanka
Dłoń ci podadzą nawet bez
„lajka”
A urocza „owca” Aga podsumowuje:
Prawdziwa miłość jest zawsze blisko

W cieniu stajenki zrozumiesz wszystko
Cokolwiek robisz pomyśl o niebie
Bóg się narodził właśnie dla Ciebie
I tak z ludycznego widowiska zrobił 
się współczesny prawie moralitet – nie 
tylko bożonarodzeniowy, ale uniwersal-
ny pasujący każdemu do codziennych 
przemyśleń.
Po jasełkowych emocjach Państwo 
Kasperscy kontynuowali dydaktyczną 
część spotkania ( nota bene, belfer jed-
nak zawsze jest belfrem – musi uczyć!). 
W tej części uwagę słuchaczy skupili 
na temacie związanym ze Świętymi. 
Dlaczego zwracamy się do nich? Z wła-
snymi prośbami, dlaczego przypisujemy 
im opiekę nad różnymi sferami życia 
( np. św. Krzysztof patron kierowców, 
św. Barbara opiekunka górników itd.). 
Słowem było na poważnie, prawie 
encyklopedycznie. Kolędowymi prze-
rywnikami ozdabiali całość od strony 
muzycznej January Palcat i akordeonista 
Pan Kwaśnik, oraz wokalistki Agnieszka 
Kasperska i Mirosława Samsonowicz w 
pięknej dwugłosowej harmonii kolęd i 
pastorałek.
Dyrektor Elżbieta Maćko w swoim koń-
cowym wystąpieniu stwierdziła iż jest 
pewna że goście zostali wprowadzeni w 
świąteczny nastrój. Dziękowała swoim 
poprzednim dyrektorom, oraz młodym 

pedagogom, z którymi pracuje od począt-
ku swojej pracy w tej placówce. 
Przewodnicząca Rady Powiatu przeka-
zała pozdrowienia od starosty i wyraziła 
ogromnie pozytywną opinię o pracy 
SOSW, gratulując rewelacyjnych efek-
tów. W podobnym tonie wypowiadał 
się burmistrz Jasienia A. Kasperski. 
Sekretarz H. Dybka, stwierdził że widząc 
takie efekty pracy jest dumny, że żyje i 
pracuje w Lubsku.
Po tej dużej dawce dobrych wrażeń i 
pozytywnych emocji – goście przeszli 
do sąsiedniego pomieszczenia, zachwy-
cająco udekorowanego świąteczną kom-
pozycją. Na stole było elegancko, suto i 
smacznie. Jak zwykle zresztą. Goście ob-
darowani zostali drobnymi upominkami 
( zwracał uwagę breloczek zachęcający 
do przekazania 1 % podatku na rzecz 
Stowarzyszenia „Uśmiech za Serce” 
kierowanego przez Urszulę Rakowską ).
Im warto pomagać – nie zmarnują! Ko-
chani – dziękujemy za waszą obecność 
i wyjątkowość.
Życzymy na Nowy Rok żeby wam się 
dalej chciało chcieć. By życie dalej was 
bawiło, wzruszało, zachwycało i abyście 
tymi uczuciami chcieli się dalej dzielić 
z innymi…

Cecylia Tęciorowska

Dzieci specjalnego ośrodka szkolno 
wychowawczego – seniorom
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20 grudnia 2016 r. 
w świetlicy Miejsko-
gminnego ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Lubsku odbyła się premiera 
sztuki pt. „opowieść 
Wigilijna wg Karola 
Dickensa” na podstawie 
scenariusza Pani Marii 
Schejbal.
Spektakl, w wykonaniu grupy warsz-
tatowej składającej się z mieszkańców 
naszej gminy, zaprezentowano uczest-
nikom Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz Środowiskowego Domu Samopo-
mocy. Sztuka spotkała się z aplauzem i 
uznaniem ze strony oglądających, a co 
niektórym widzom w trakcie występu 
zakręciła się w oku łza. Odtwórcom 
ról gratulujemy talentu i dziękujemy 
za zaangażowanie.  Za udostępnienie 
adaptacji składamy autorce serdeczne 
podziękowania.   
Stroje oraz dekoracje przygotowali w 
ramach własnych zasobów i pomysłów 
pracownicy tutejszego Ośrodka. Pani 
Elżbieta Juszczyńska-Dziwir namalowa-
ła dekoracje na płótnie i udzieliła wiele 
praktycznych wskazówek, za co z całego 
serca dziękujemy.
Kolejne przedstawienie planowane jest 
w styczniu 2017 r. jako zaakcentowanie 
wspólnego spotkania występujących 
dzieci ze swoimi babciami i dziadkami 
z okazji ich święta. Będzie ono zamy-
kało niniejszy artystyczno-warsztatowy 
projekt. 

pracownik socjalny
Ewa Tomiałowicz

r e K L a m a W  r e G I O n I e

W środę 28 grudnia 
Rada Miejska w Lubsku 
uchwaliła budżet gminy na 
rok 2017. Decyzją radnych 
Klubu „Dla dobra gminy 
Lubsko” 310 tys. zł, które 
były zapisane w projekcie 
na inwestycje na basenie, 
zostało przesunięte na 
odwodnienie i remonty 
dróg. 

Budżet
Najważniejszą sprawą, na środowej se-
sji, był budżet Lubska, przedstawiony 
przez Skarbnika Gminy.
-Prognozowane dochody wynoszą 
87.148.859 zł, w tym: dochody bieżące 
71.357.114 zł, dochody majątkowe 
15.791.745 zł. Struktura dochodów 
przedstawia się następująco: sub-
wencje i dotacje na zadania zlecone 
i własne – 53.600.684 zł, udział w 
podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i prawnych – 10.260.329 zł oraz 
dochody własne gminy – 23.287.846 
zł. – Wzrost dochodów z tytułu dotacji 
spowodowany jest wprowadzeniem 
w roku 2016 programu Rodzina 500 
+ oraz zaplanowaniem w dochodach 
dotacji na zadania inwestycyjne, które 
mają być realizowane z udziałem środ-
ków z Unii Europejskiej – wskazała 
Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk.

W projekcie znalazły się 
wydatki i inwestycje

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 
89.6 mln. zł, w tym wydatki bieżące 
71.1 mln zł, wydatki majątkowe 18.5 
mln zł. Wzrost wydatków na zadania 
bieżące w stosunku do roku 2016 jest 
niewielki, natomiast znacznie wzra-
stają wydatki majątkowe. Wynika 
to głównie z zadań inwestycyjnych, 
których finansowanie planowane jest 
z udziałem środków unijnych. 
Ponadto planuje się wydatki na re-
monty i przebudowę chodników i 
ulic, kontynuację oświetlania miejsc 
publicznych, konserwację i remont 
oświetlenia oraz modernizację oświe-
tlenia drogowego na terenie Lubska. 
(po latach oczekiwania w 2017 Biblio-
teka Publiczna w Lubsku doczeka się 
nowego ogrzewania – przyt. red)

Kredyty i zadłużenie
Możliwości inwestycyjne Gminy 
Lubsko są bardzo ograniczone w 
związku z wysokim zadłużeniem z 
tytułu zaciągniętych wcześniej kredy-
tów i pożyczek oraz ograniczeniami 
wynikającymi z zapisów ustawowych. 
Planuje się, że na koniec 2016 roku 
zadłużenie wyniesie 66.243.293 zł. Jest 
to głównie efekt realizowanej w latach 
poprzednich inwestycji związanej z 
budową kanalizacji na terenie miasta i 
gminy Lubsko. Spłaty kredytów i poży-
czek wynikające z podpisanych umów 
wyniosą w roku 2017 – 5.852.709 zł; 
w roku 2016 jest to kwota 8.226.801 
zł. Budżet Gminy Lubsko na rok 2017 
zamyka się deficytem, który wynosi 
2.489.984 zł. Na pokrycie deficytu i 
spłaty wcześniej zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek planuje się zaciągnięcie 
kredytu w kwocie 8.342.693 zł.
– Planując budżet na 2017 rok, kie-
rowano się głównie zabezpiecze-
niem realizacji zadań obligatoryjnych 

Gminy, takich jak: utrzymanie szkół, 
przedszkoli, zabezpieczenie czystości 
w mieście i na terenach wiejskich, 
zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie 
drogowe, funkcjonowanie LDK i 
Biblioteki, jak również – w związku 
z uruchomieniem środków unijnych – 
zadań z ich udziałem. Rok 2017 może 
być też trudny w związku z planowaną 
reformą systemu oświaty. Dzisiaj 
nie wiemy jeszcze, jakie będą skutki 
finansowe tej reformy, co może spowo-
dować zmiany w wydatkach w trakcie 
roku budżetowego – podsumowała 
Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk.

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 gospodar-
ki wodno – ściekowej.
W związku z tymi zmianami deficyt 
budżetu wzrósł do 2, 8 mln. zł, a spła-
ty rat kredytów i pożyczek wyniosą 
5,4 mln. zł.  Deficyt w wydatkach 

zostanie pokryty nowymi kredytami 
i pożyczkami. Rezerwa burmistrza na 
zarządzanie kryzysowe to 231 tys. zł, 
a w przypadku potrzeby zaciągnięcia 
nowych kredytów i pożyczek burmistrz 
samodzielnie może zaciągnąć zobo-
wiązania do 5 mln. zł.
Projekt lubskiego budżetu pozytywnie 
zaopiniowała Regionalna Izba Obra-
chunkowa.
Przed samą sesją na ręce burmistrz 
wpłynął wniosek Klubu Radnych 
„Dla dobra gminy Lubsko” o to, żeby 
kwotę 310 tys. zł, która pierwotnie 
była przeznaczona na budowę nowego 
budynku zaplecza – 260 tys. zł i pro-
jekt nowej niecki basenu – 50 tys. zł, 
przeznaczyć, odpowiednio: 150 tys. zł 
na odwodnienie ul. Gdańskiej, a 160 
tys. zł na bitumiczne odtworzenie dróg 
gminnych.
Do tej propozycji odniósł się Burmistrz 
Lubska, najpierw wyjaśniając, w odpo-
wiedzi na pytanie radnego Ireneusza 
Kurzawy, że kwota 200 tys. zł na 
wykonanie oświetlenia wzdłuż zalewu 
„Karaś” pozostaje bez zmian.
– Ja uważam, że Lubsko powinno mieć 

nowy basen i to były pierwszy krok. 
Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, któ-
rych sporo korzysta z basenu i o kwe-
stie techniczne, związane ze stanem 
obecnej niecki, która nie nadaje się do 
remontu. Szukaliśmy dofinansowania 
zewnętrznego na budowę basenu, ale 
takie można otrzymać tylko na base-
ny kryte. Nie mniej szukamy innych 
możliwości finansowania – wskazał 
L. Jurkowski, ale decyzja należy do 
radnych – dodał.
– Jakie jest zagrożenie, że basen nie 
będzie funkcjonował – pytała radna 
Sylwia Werstler.
– Dzienne ubytki wody to 30-40 
centymetrowy spadek lustra wody i 
chociażby z tego powodu mamy po-
zwolenie warunkowe na użytkowanie 
basenu – wyjaśnił burmistrz.
Radni analizowali koszty inwestycji 
na basenie.
– Skąd się wzięło 260 tys. zł – pytał 
radny Robert Słowikowski.
Koncepcję nowego budynku omówiła 
Dyrektor OSiR w Lubsku.
– Projekt zakłada wejście od strony 
placu zabaw, a nie dotychczasowymi 
schodami i budowę nowego budyn-
ku, a ponieważ chcemy to wykonać 
rękoma pracowników OSiR to nie 
będzie to generowało dodatkowych 
kosztów robocizny – wyjaśniła Maria 
Łaskarzewska.
Kolejne pytania dotyczyły wniosku o 
zmiany w budżecie
– O co chodzi z odwodnieniem ulicy 
Gdańskiej – pytał radny Marcin Flies.
Wniosek klubu „Dla dobra gminy 
Lubsko” omówił jego przewodniczący
– Zgadzamy się, że basen w Lubsku 
jest potrzebny, ale nie w sytuacji, kiedy 
mamy to finansować tylko z budżetu 
gminy – wskazał Hieronim Nawrot. 
Uważamy, że przez lata, w związku z 
budową sieci kanalizacyjnej, remonty 
dróg w Lubsku zostały zaniedbane i 
teraz trzeba to zrobić. Jeżeli chodzi o 

ulicę Gdańską, to woda z pól spływa 
na drogę, co uniemożliwia dojazd do 
domów jej mieszkańcom (chodzi o 
końcowy odcinek ul. Gdańskiej – przyt. 
red.) i żeby zrobić tam drogę trzeba 
najpierw teren odwodnić – dodał radny.
Ponieważ ul. Gdańska miała być, w 
roku 2017, remontowana z udziałem, 
środków unijnych, ale projekt nie uzy-
skał dostatecznej liczny punktów i tym 
samym dofinansowania, więc kolejne 
pytania dotyczyły szans na remont tej 
ulicy w kolejnych latach.
– Będziemy szukać dofinansowania 
na ten cel – zapewnił L. Jurkowski, 
w odpowiedzi na pytanie radnego R. 
Słowikowskiego. Te 150 tys. zł na 
drogi niewiele zmieni, bo mamy tylko 
2-3 drogi gminne, o których można 
powiedzieć, że są w dobrym stanie – 
dodał burmistrz, wracając do wniosku 
o zmiany w budżecie – Ja przed sesją, 
nie wiedząc, że będzie taki wniosek 
odbyłem spotkanie z deweloperem, 
który na końcu Gdańskiej buduje domy 
i obiecałem, że będą tam prowadzone 
prace odwodnieniowe – uzupełnił L. 
Jurkowski.
O powodach, z których wniosek o dofi-
nansowanie remontu ul. Gdańskiej nie 
uzyskał dofinansowania, mówił także 
Joanna Marcinów z UM w Lubsku, 
wskazując, że premiowane były przede 
wszystkim drogi na terenach wiejskich 
oraz łączące miejscowości lub inne 
drogi.
Po przerwie odbyło się głosowanie, 
nad wnioskiem klubu „Dla dobra 
gminy Lubsko”. W głosowaniu ośmiu 
radnych, czyli cały klub był za swoim 
wnioskiem, a pozostałych siedmiu 
radnych przeciw, tym samym wniosek 
przeszedł i następnie radni jednogło-
śnie uchwalili cały budżet.
– Jest budżet, a gdzie brawa – postawił 
publiczne pytanie radny Zbigniew 
Czarny. Efektem pytania zamiast 
braw, były pojedyncze klaśnięcia.
Radni podjęli, wcześniej omawiane 
uchwały, dotyczące wyróżniania naj-
lepszych sportowców oraz zatwierdzili 
plan pracy poszczególnych komisji w 
2017 roku.

Uchylenie mandatu radnego
Drugim ważnym tematem, omawia-
nym na ostatniej w 2016 roku sesji, 
była podjęcie uchwały w sprawie 
odmowy stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego Stefana Żyburta.
Wynik prac komisji rewizyjnej w tej 
sprawie przypomniał jej wiceprze-
wodniczący radny Marcin Flies. W 
całej sprawie chodziło o to, że radny, 
w swoim zakładzie naprawił sprzęt 
elektroniczny z lubskich szkół i tym 
samym uzyskał wynagrodzenie z bu-
dżetu gminy. Przed głosowaniem głos 
zabrał szef Radnych Niezależnych, 
który mówił w imieniu swojego klubu, 
ale także radnych Karoliny Białek i 
Sylwii Werstler.
– Nie zgadzamy się z tym, co ukazało 
się w prasie, że burmistrz doniósł na 
radnego, ale też uważamy, że radny 
nie zrobił nic takiego, co byłoby na 
szkodę gminy, ale chciałbym, żeby 
rady uderzył się w piersi – oświadczył 
radny Ireneusz Kurzawa.
Głos w sprawie zabrał również prze-
wodniczący rady.
– Dla mnie od początku było jasne, 

Budżet bez inwestycji na basenie

Ja uważam, że Lubsko powinno mieć 
nowy basen i to były pierwszy krok 
– uzasadniał inwestycję na basenie 

Lech Jurkowski

Zgadzamy się, że basen w Lubsku jest 
potrzebny, ale nie w sytuacji, kiedy 

mamy to finansować tylko z budżetu 
gminy – wskazał Hieronim Nawrot

Planując budżet na 2017 rok, kierowano 
się głównie zabezpieczeniem realizacji 

zadań obligatoryjnych Gminy, jak 
również – w związku z uruchomieniem 

środków unijnych – zadań z ich udziałem 
– poinformowała Danuta Szewczyk

Radni przyjęli budżet jednogłośnie

Zadanie/inwesTycja KosZT
przebudowa ciągu ulicy Przemysłowej i Sybira-
ków w lubsku

koszt inwestycji 3 mln. zł, w tym dofinansowa-
nie z Ue – 2.6 mln zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Białków – 625 tys. zł

Dofinansowanie PRow – 398 tys zł

zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych 
dla oSP Górzyn

1.6 mln zł, dofinansowanie- 1.3 mln. zł,

zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych 
dla oSP Stara woda

964 tys. zł, dofinansowanie – 825 tys. zł

Renowacja parku miejskiego wartość zadania 2 mln. zł, planowane do pozy-
skania dofinansowanie – 1.7 mln zł

Przebudowa Przedszkola nr 3 całkowity koszt zadania to 6.2 mln zł, z tego 
planowane do poniesienia wydatki w roku 
2017 – 2 mln zł dofinansowanie unijne – 1.7 
mln zł

Budowa remizy dla oSP Górzyn 950 tys. zł
zakup działki po PKS z przeznaczeniem na 
parking

623 tys. zł

Najbardziej znaczące zadania inwestycyjne ujęte w budżecie 2017 roku to:

że nie ma żadnych powodów do wy-
gaszenia mandatu. Gdy nie naprawa 
w Lubsku, sprzęt musiał by trafić do 
warsztatu w innym mieści, a to tylko 
podniosło by koszty naprawy – wskazał 
Andrzej Tomiałowicz.
W głosowaniu 14 radnych było za 
podjęciem uchwały o odmowie wy-
gaszenia mandatu radnego, a radny 
Stefan Żyburt, który wstrzymał się od 
głosowania podziękował radnym za 
taki wynik i zapewnił, że będzie szukał 
rozwiązań, które pogodzą sprzeczne 
interesy funkcji radnego i naprawy 
sprzętu dla jednostek gminy.

Oświata
Dyskusja na sesji dotyczyła też spraw 
oświaty.
– Jesteśmy po spotkaniu z Minister 
Oświaty i gmina Lubsko jest jedną z 
tych, przed którą stoi problem do roz-
wiązania, ponieważ mamy oddzielnie 
funkcjonujące gimnazjum – wskazał 
Wiceburmistrz. Do 17 marca musi 
powstać nowa sieć obwodów szkol-
nych, a resztę będziemy analizować. 
Kluczowe znaczenie, także dla na-
uczycieli, ma podstawa programowa 
i siatka godzin w klasach 7 i 8. Trzeba 
pamiętać, że oświata także kosztuje – 
uzupełnił Jerzy Wojnar.
– Co z budynkiem gimnazjum – pytał 
radny R. Słowikowski, w kontekście 
pisma Starosty Żarskiego o przeka-
zaniu budynku na potrzeby Zespołu 
Szkół Technicznych, w zamian za co 
gmina ma otrzymać budynki po ZST.
– Starosta wykorzystuje każdą okazję, 
żeby zarzucić gminie brak współpracy, 
ale jego oferta nie dotyczy edukacji, 
a gospodarowania nieruchomościami 
i w obecnej sytuacji udzielenie od-
powiedzi jest niecelowe – wskazał 
J. Wojnar.
Na granie na emocjach wskazał także 
przewodniczący rady.
– Dochodzą do mnie informacje, 
że radni lubscy blokują inicjatywy 
starosty, w tym zakresie, a tak nie 
jest – poinformował A. Tomiałowicz.
Do sprawy, szerzej, odniósł się także 
burmistrz.
– Niedawno byłem na spotkaniu z 
burmistrzami i wójtami całego powiatu 
żarskiego i okazało się, że starosta każ-
demu z nich zarzuca brak współpracy, 
albo okazuje się, że są „zakłócenia 
komunikacyjne” jak było w przypad-
ku pogotowia, gdzie z pierwszych 
rozmów wynikało, że nie możliwości, 
aby pogotowie znalazło się w budynku 
dawnego lubskiego szpitala – pod-
kreślił L. Jurkowski. Uważam, że 
szkolnictwo zawodowe powinno się 
rozwijać na bazie ZST, tak jak to było 
dawniej i w tym celu zorganizowałem 
spotkanie z przedsiębiorcami, w celu 
poznania ich potrzeb. Na tej bazie 
powstał taki mini warsztat szwalniczy 
w LDK, bo okazało się, że w Lubsku 
są potrzebne szwaczki, ale zaintereso-
wanie potencjalnych praktykantów jest 
małe – uzupełnił burmistrz.
W sprawach różnych sołtys Kałka 
Piotr Bandziak podziękował bur-
mistrzowi, radnym i pracownikom 
urzędu za to, że wieś doczekała się 
remontu drogi, a sołtys Mierkowa 
Zofia Korzyniewska za pierwszy etap 
oświetlenia wsi.

TR

Wycieczka do Centrum Nauki 
Keplera

„Trzynastego nawet w grudniu jest 
wiosna” – śpiewała Kasia Sobczyk. 
I wielu Jadwiżaków się z nią zgadza. 
Bo chociaż tego dnia mrozik przepi-
sowo skuł wszystkie błotne grudy i 
kałuże, a drzewa pięknie wysrebrzył, 
to czuliśmy się wiosennie. Każdy tak 
by się czuł, gdyby zamiast ślęczeć nad 
książkami, mógł wypuścić się na cie-
kawą wycieczkę. Klasa pani Marleny 
Jędrzejewskiej miała to szczęście i tego 
dnia ruszyła na podbój świata. Czyli 
do Zielonej Góry. A konkretniej – do 
Centrum Nauki Keplera. Nudziarstwo? 
A gdzież tam! Naocznie (a nawet 
naręcznie i nanożnie) mogliśmy się 

przekonać, jak ciekawą sprawą może 
być zdobywanie wiedzy! Zrozumieli-
śmy, jak działa nasze oko i jak powstaje 
proces widzenia. Słuchaliśmy własne-
go organizmu, mierzyliśmy nasze siły 
(potem przekujemy je na zamiary), 
obserwowaliśmy gigantyczny proces 
powstawania wysp… śmieci, a nawet 
wywołaliśmy burzę z piorunami! 
W dodatku uszło nam to na sucho! 
Naprawdę – wiedza to fascynująca 
sprawa. Z zapartym tchem oglądaliśmy 
ekspozycję przyrodniczo-plastyczną, a 
już zupełnie odlotowa była projekcja 
filmiku w technologii 3D, podczas 
którego błądziliśmy po bezkresnym 
kosmosie, karmiliśmy słonie, roze-
graliśmy mecz koszykówki z NBA, a 
nawet raczyliśmy się herbatą z mon-

golską rodziną w ich własnym domu. 
Rozżarzeni ciekawością wyszliśmy z 
Centrum wprost na zimnisko i nawet go 
nie poczuliśmy. Okazuje się, że wiedza 
rozgrzewa nie tylko umysły. Ciała też!  

Międzynarodowy Dzień Herbaty 
w „Jadwidze”

Dwa dni później zima odpuściła, ale 
pani Dorota Kacprzak wcale nie! 
Obiecała nam niespodziankę i proszę 
– urządziła w szkole Międzynarodowy 
Dzień Herbaty. Mniam! Smakowali-
śmy chińskie, indyjskie i gruzińskie 
specjały, a pani bibliotekarka opowia-
dała, skąd na naszych stołach wziął się 
ten poczciwy trunek. Jeśli sądzicie, że 
z pobliskiego sklepu, to się mylicie i 

to bardzo! Herbata przywędrowała do 
nas z Chin przez… Rosję. W jednym i 
drugim kraju jest bardzo ceniona, a sam 
proces jej parzenia to po prostu sztuka! 
Dzisiaj na rynku jest mnóstwo herba-
cianych gatunków, ale najczęstsze od-
miany to czarna, zielona i biała. Różnią 
się od siebie nie tylko intensywnością 
barwy, ale przede wszystkim procesem 
powstawania. Pani Dorota wyjaśniała 
nam, że prawdziwi smakosze nie piją 
tego szlachetnego napoju z jednorazo-
wych saszetek, a w Mongołowie dodają 
do niego…  mąkę, sól, a nawet tłuszcz! 
Hm… z grzeczności nie komento-
waliśmy, ale chętnie raczyliśmy się 
jaśminową, zieloną, białą i czerwoną. 
To była pyszna i gorąca długa przerwa. 

(rod)

Gorąca zima Jadwiżaków
Centrum Nauki Keplera to miejsce nauki, ale nie z książek, a przy użyciu 

najnowszej technologii
Skąd pochodzi herbata i jak się ją prawidłowo parzy – o tym uczniowie Jadwigi 

dowiedzieli się w czasie Międzynarodowego Dnia Herbaty

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

Opowieść Wigilijną wg Karola Dickensa 
zaprezentowano uczestnikom 

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy

Kierownictwo oraz pracownicy MGOPS 
w Lubsku w miesiącu  listopadzie u.r. 
zwrócili się do firm, przedsiębiorstw i 
instytucji działających na naszym terenie 
z prośbą o wsparcie finansowe bądź rze-
czowe (zakup zabawek i gier edukacyj-
nych dla dzieci w przedziale wiekowym 
6 - 12 lat) przedstawienia świątecznego 
"Opowieść wigilijna" wg Karola Dicken-
sa, wystawianego przez amatorską grupę 
teatralną złożoną przez klientów (dzieci 
oraz rodziców) tut. Ośrodka.
Naszym celem nadrzędnym była akty-

wizacja klientów, integracja ich rodzin 
i integracja ze środowiskiem lokalnym.  
Dekoracje oraz niezbędne stroje wykona-
liśmy sami (pracownicy socjalni, asysten-
ci rodzin wraz z "artystami" przedstawie-
nia"), brakowało nam jednak środków 
pieniężnych na zakupienie drobnych 
upominków dla dzieci biorących udział 
w przedstawieniu oraz poczęstunku, 
jako forma podziękowania za udział w 
przedsięwzięciu. 
Nasza prośba o wsparcie przedsięwzię-
cia zyskała zrozumienie, a hojność 

niektórych sponsorów przerosła nasze 
oczekiwania. Dodam tylko, że w mie-
siącu grudniu 2016 już dwukrotnie 
prezentowaliśmy przedstawienie (Śro-
dowiskowemu Domu Samopomocy 
oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej), 
następne planujemy w miesiącu styczniu 
2017 r. dla osób starszych - podopiecz-
nych naszego środka -  z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.

Załączam pozdrowienia
Lidia Rogacewicz

kierownik MGOPS w Lubsku
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14 marca 2016 roku, w 
Międzynarodowym Dniu 
Liczby Pi zainaugurowano 
trzecią ogólnopolską edycję 
programu grantowego 
„mPotęga”, którego 
celem jest popularyzacja 
matematyki wśród młodych 
ludzi. Ma on zainspirować 
szkoły do przezwyciężania 
rutyny, schematów w 
uczeniu i rozpoczęcia 
przygody z matematyką. 

Na polskim i ogólnoświatowym rynku 
pracy od dawna brakuje ludzi z wykształ-
ceniem technicznym, inżynierów. Mate-
matyka to „pięta achillesowa” uczniów. 
Dzieci boją się jej - nasi uczniowie nie 
są wyjątkiem. Doszliśmy do wniosku, 
że przestaną się jej bać, jeśli ją zrozu-
mieją i polubią. Dlatego postanowiliśmy 
zaproponować im atrakcyjny sposób 
poznawania świata matematyki. 
Opracowaliśmy projekt „Matematyczne 
wędrówki po Polsce – potrawy regio-
nalne” i zgłosiliśmy go do konkursu. 
Rywalizacja była ostra – nadesłano 880 
wniosków. Nasz pomysł spodobał się 
jednak organizatorom i znaleźliśmy się 
w grupie 209 nagrodzonych, którym 
przyznano jeden z najwyższych grantów. 
Poczuliśmy się bardzo dumni z tego 
wyróżnienia.
Realizację projektu rozpoczęliśmy we 
wrześniu 2016 r. Było to dla nas wielkie 
wyzwanie. Mieliśmy wykorzystywać 
nowe technologie informacyjno-komu-
nikacyjne, a więc sami musieliśmy je 
wcześniej poznać. WebQuest, Kahoot, 
LearningApps – co to takiego? Już same 
nazwy brzmią groźnie, a co się pod nimi 
kryje?. Jak się za to zabrać? Ale dla 
chcącego nic trudnego. Wzięliśmy się do 
roboty i okazało się, że to pestka.

● Przygotowaliśmy zadania do reali-
zacji w formie trzech WebQuestów: 
„Co, za ile?”, „Otwieramy pizzerię”, „ 
Kuchnie regionalne” i zamieściliśmy je 
na blogach. 
● Opracowaliśmy regulamin turnieju 
finałowego, który miał formę międzysz-
kolnego konkursu z licznymi konkuren-
cjami (również kulinarnymi, zrealizowa-
nymi na wzór programu MasterChef).
● Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie 
szkoły podstawowe z naszej gminy.
● Założyliśmy bloga projektu, na którym 
zamieszczamy zadania i relacje z ich 
realizacji (przez nas i szkoły, które sko-
rzystały z naszego zaproszenia).
● Opracowywaliśmy na bieżąco testy, 
quizy, krzyżówki, które zamieszczaliśmy 
na platformach LearningApps i Kahoot, 
udostępniając na naszym blogu linki 
do nich.
● Zaprosiliśmy do realizacji projektu ro-
dziców uczniów, przygotowując dla nich 
warsztaty na temat „Jak w sposób łatwy i 
przyjemny uczyć się matematyki razem z 
dzieckiem” oraz “Specyficzne trudności 
w uczeniu się matematyki- wczesna 
diagnoza i pomoc”.
● Nauczyciele ze wszystkich szkół pod-
stawowych gminy Lubsko mieli okazję 
wziąć udział w warsztatach przedsta-
wiających nieszablonowe metody pracy 

oraz zaskakujące pomoce dydaktyczne 
wykonane ze “śmieci”.
Rozpoczęła się wielka przygoda z ma-
tematyką.
Zamiast przeliczać gramy, dekagramy 
i kilogramy w nudnych zadaniach 
tekstowych, dzieci uczyły się zamiany 
jednostek w quizach Kahoot rozwiązując 
zadania o owocach i warzywach - rekor-
dzistach z Księgi Guinnesa.
Jednostek masy szukały, w wykreślan-

kach LearningApps, nie tylko utrwalając 
w ten sposób ich nazwy, ale wyostrzając 
zmysły i doskonaląc spostrzegawczość.
Obliczenia pieniężne wykonywały 
przy komputerach, rywalizując ze sobą 
przy rozwiązywaniu quizów „Zakupy 
dla początkujących” i „Zakupy dla 
supermatematyków”. Ile było przy tym 
emocji! Trzeba było poprawnie obliczyć, 
zmieścić się w czasie i być szybszym 
od kolegi. 
Uczniowie samodzielnie opracowywali 

jadłospisy pilnując proporcji użytych 
składników, aby danie nie okazało się 
niejadalne. Okazało się, że najłatwiej za-
pomnieć o przyprawach! Po raz pierwszy 
w życiu ważyli produkty przy pomocy 
wag szalkowych i używali malakserów 
do przygotowania koktajli.
A jaka fantastyczna zabawa była przy 
WeebQuestach? Przy realizacji pierwsze-
go z nich „Co, za ile?”, dzieci dobierały 
się w zespoły i wędrowały po sklepach 

porównując ceny sprzedawanych w 
nich artykułów. Po ich zestawieniu i 
wyciągnięciu odpowiednich wniosków, 
stawały się specami od zakupów, co na 
pewno docenili rodzice. 
W trakcie realizacji projektu poszerza-
liśmy nie tylko naszą wiedzę matema-
tyczną – uczyliśmy się także historii i 
geografii. Poznaliśmy polskie kuchnie re-
gionalne: śląską, wielkopolską, podlaską, 
kaszubską, góralską i inne. Nasze dzieci 
dowiedziały się, co to są karbinadle, 

czeburoki, parzybroda, kwaśnica, dzia-
dówka, dzyndzałki, moskale, czarna po-
lewka, sękacz, golasy izbickie. Musimy 
się przyznać – my, nauczyciele, również 
nie znaliśmy tych nazw wcześniej.
Nasi uczniowie nie tylko uczyli się ma-
tematyki rozwiązując stworzone przez 
nas quizy, ale poznawali nowe aplika-
cje samodzielnie tworząc różnorodne 
gry (puzzle, wykreślanki, krzyżówki, 
wisielce). Wykorzystywali Internet do 

zdobywania informacji na temat potraw 
kuchni regionalnych, doskonalili swoje 
umiejętności tworzenia prezentacji 
multimedialnych, realizując zadania z 
WebQuestów.
Finałowy turniej na zakończenie reali-
zacji projektu grantowego odbył się w 
czwartek, 15 grudnia W czasie konkursu 
uczniowie ze szkół SP1, SP2, SP3 w 
Lubsku i SP w Górzynie 
● przygotowywali sałatki i koktajle,
● programowali na macie,

● przedstawiali swoje prezentacje,
● rozwiązywali matematyczne Kahooty,
● rozwiązywali wielką kulinarną krzy-
żówkę,
● degustowali przygotowane przez siebie 
potrawy.
Zabawa była przednia. Wszyscy byli 
zwycięzcami. Zmagania kulinarne 
dostarczyły uczniom tyle emocji, że 
niektórzy z nich postanowili zostać 
szefami kuchni.

Dziękujemy wszystkim szkołom 
i nauczycielom, którzy włączyli się 
w realizację naszego projektu. 

Blog projektu: http://krainamate-
matyki.blogspot.com/ 

Projekt realizowany w ramach 
programu mPotęga, dofinansowany 
przez Fundację mBanku

Dorota grzebyk – sP 2 lubsko

MAtEMAtyczNE WędróWkI PO 
POLscE – POtrAWy rEGIONALNE

Warsztaty dla nauczycieli, z 
nieszablonowego nauczania matematyki

Układanie i rozwiązywanie Quizów 
matematycznych

Finał Projektu „Wielka 
Krzyżówka Kulinarna

Warsztaty kulinarne – matematyka 
w praktyce przy przepisie na pizzę

Prezentacja Webquestów - projektów

od kilkunastu lat w 
polskiej oświacie jakość 
pracy szkół mierzy 
się według miejsc 
zajmowanych przez nie w 
różnorodnych rankingach. 
Budzi to oczywiście 
kontrowersje: obiektywny 
przyrost wiedzy i 
umiejętności uczniów 
wydaje się niemierzalny, 
a stosowanie tych 
samych „bezdusznych” 
kryteriów do wszystkich 
– niesprawiedliwe. Część 
szkół jest jakoby z góry 
skazana na przegraną, 
skoro placówki wiejski 
czy małomiasteczkowe 
porównane są do 
wielkomiejskich, 
publiczne do 
społecznych, a tak zwane 
elitarne i renomowane- do 
rejonowych.

Jeśli chodzi o ranking „Perspektyw”, 
zgodnie z postanowieniami Kapituły, 
licea ogólnokształcące oceniane są za 

pomocą trzech kryteriów: sukcesów w 
olimpiadach (30%), wyniki matury z 
przedmiotów obowiązkowych (25%) 
oraz wyniki matury z przedmiotów 
dodatkowych (45%). W przypadku 
techników analizie poddawane są też 
wyniki egzaminów zawodowych. Tym 
bardziej więc cieszy fakt, że wbrew 
prognozom pesymistów w lubskiej 
oświacie widoczny jest wyraźny pro-
gres i w naszym mieście (nawet nie 
powiatowym!) funkcjonuje szkoła, 
która powoli, ale z wielką determina-
cją i skutecznie pnie się w górę. Jest 
to Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych, już w 2002 roku do-
strzeżony przez gazety Rzeczpospolita 
i Perspektywy i umieszczony na XIII 
miejscu w województwie lubuskim. 
W 2007 roku było już miejsce X, w 
2009 –VIII, a w 2015-VII. W roku 
2016 ZSOiE zdobyło tytuł „Brązowej 
Szkoły” z racji VII miejsca w woje-
wództwie w rankingu egzaminów 
zawodowych, a już w roku 2017 
podniósł swą pozycję rankingową na 
miejsce VI w kategorii szkół tech-
nikalnych i XX w kategorii liceów 
ogólnokształcących, co zaowocowało 
przyznaniem tytułu „Srebrnej Szkoły”

Sukcesy Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Eko-
nomicznych z wielką uwa-
gą i życzliwością obserwuje 
i docenia Starosta Powia-
tu Żarskiego, Pan Janusz 
Dudojć. W październiku 
ub. roku przybył jako gość 
honorowy na Jubileusz 
70-lecia szkoły, gdzie wrę-
czył pani Dyrektor Gabrieli 
Fiedler w prezencie czek do 
wykorzystania na potrzeby 
uczniów, a już 17 stycznia 
br. Gościł ponownie w pla-
cówce, by na ręce pani Dy-
rektor Fiedler wręczył list 
gratulacyjny z wyrazami 
uznania za tak efektywną 
pracę. Pan Starosta Janusz 
Dudojć podkreślił, że jest 
dumny z sukcesów szkoły, 
w której niegdyś miał przy-
jemność pracować i że liczy 
na więcej. My-szczerze 
mówiąc-też!

Tekst
Grażyna Zienkiewicz

SzEroKIE PErSPEKTywy
zoSIE - wEDŁUg
PErSPEKTyw
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Co CIEKAwEgo MIAŁo MIEJSCE w 2016 roKU? PrÓbUJEMy To PoDSUMowAć,
SUbIEKTywNIE wybIErAJąC SPośrÓD wIELU INTErESUJąCyCh zDArzEń (1)

Marzec
Jubileusz samorządu i Magazynu Lubskiego
W Lubskim Domu Kultury odbyły się uroczystości 
związane z ćwierćwieczem odrodzenia samorządu 
terytorialnego w Polsce i 25-leciem Magazynu Lub-
skiego. W pierwszych wolnych wyborach do rad gmin 
najwięcej mandatów zdobyli członkowie Komitetu 
Obywatelskiego. rada liczyła wtedy 28 osób, spośród 
których wybierano zarząd, w tym burmistrza. Pierw-
szym włodarzem był Piotr Palcat, który pełnił tę funkcję 
przez 2 kadencje. W latach 1998-2002 funkcję burmi-
strza pełnił Mariusz Iżyk, który w poprzedniej kadencji 
był wiceburmistrzem. Pierwszym burmistrzem Lubska 
wybranym w bezpośrednim głosowaniu był Bogdan 
Bakalarz. Wtedy też zmianie uległa ilość członków 
rady do 21 osób. 
ale już w kolejnej 
kadencji liczba ta 
zmniejszyła się do 
15 osób, ponieważ 
liczba ludności gmi-
ny Lubsko spadła 
poniżej 20 tys. osób. 
Na przestrzeni tych 
wszystkich lat funk-
cję przewodniczą-
cego rady Miejskiej 
pełnili: eugeniusz 
zankowicz, Krzysz-
tof czerniawski, Ire-

neusz Kurzawa i andrzej Tomiałowicz. 
Gazeta o Lubsku zawsze była wielkim marzeniem 
Lucjana Grzei, autora wielu publikacji w Lubskich 
zeszytach Historycznych. Niestety odszedł dwa lata 
przed ukazaniem się pierwszego numeru. Jego kolega 
Kazimierz chrobrowski wymyślił nazwę „Magazyn 
Lubski”. również dr Mieczysław Wojecki od samego 
początku był związany z miesięcznikiem. Ojcem 
magazynu był nie kto inny jak Piotr Palcat, orędownik 
lokalnej prasy, z którym współpracowali od początku: 
elżbieta Wdowińska, Krzysztof Bagiński – fotograf i 
autor loga oraz Lech Krychowski. Pierwszy redaktor 
naczelny W Mochocki z miesięcznikiem związany jest 
do dzisiaj. W kwietniu 1991 ukazał się pierwszy numer 
w całości jeszcze czarno-biały.

KWIecIeń 
Zimzonowicz i Mazda
zimz zimzonowicz czyli lubski artysta grafik Łukasz 
Samsonowicz opracował grafikę zdobiącą stoisko Mazdy 
i samochód Mazda MX-5 na poznańskich targach „Moto
-Show 2016”. Łukasz realizował wcześniej storyboardy 
reklamowe, czyli szkice poklatkowe dla poznańskiej 
agencji markertingowej. agencja ta współpracowała 
już od dłuższego czasu z Mazdą. Projekt ilustracji miał 
stanowić spójną oprawę dla auta i stoiska. Kolega Łuka-
sza zaproponował użycie rysunku do plakatu filmowego 
„Blade runner” jako wstępny graficzny koncept na 
stoisko. Pomysł się spodobał. Inspiracją był design auta 
MX-5 i Mazdy 6.

Siatkówka ćwierćfinały 
W Lubsku odbyły się ćwierćfinały Mi-
strzostw Polski Kadetek w piłce siatko-
wej. Spotkania rozgrywano zarówno w 
hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bo-
haterów, jak i w Sali gimnastycznej przy 
ul. Tkackiej. W imprezie uczestniczyło 6 
ekip: USa Beach Volley Lubsko, UKS 
Piątka Turek, KS Olimpia Jawor, Impel 
Wrocław, MMKS Kędzierzyn Koźle, 
MKS Dąbrowa Górnicza. Niestety nasze 
dziewczyny zajęły 3 i w ten sposób stra-
ciły szanse na awans do dalszych roz-
grywek, ale na koniec rozgromiły MMKS 
Kędzierzyn Koźle. W opinii wszystkich 
uczestników był to sukces organizacyjny.

MaJ
Lubskie rady na odpady
Decyzją zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w zielonej Górze, Gmina Lubsko 
została wpisana na listę zadań do do-
finansowania w 2016 roku z projektem 
kampanii edukacyjnej pn. „Lubskie rady 
na odpady”, zgłoszonym w konkursie z 
zakresu edukacji ekologicznej pn. „Go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w 
województwie lubuskim”. Głównym celem 
lubskiego projektu jest edukacja ekolo-
giczna mieszkańców gminy Lubsko, w tym 
najmłodszych, w tematyce szeroko pojętej 
gospodarki odpadami, a także podniesienie 
świadomości mieszkańców i kształtowanie 
postaw ekologicznych. Tutaj na uwagę 
zasługuje organizowanie przez Burmistrza 
Lubska akcji sprzątania lubskiego parku.

IV miejsce w karate
radosław Bandziak, zawodnik lubskiego 

klubu OYaMa karate w Montrealu zajął IV 
miejsce w Mistrzostwach Świata w pełno 
kontaktowym karate. r. Bandziak zaczął 
swoją przygodę w wieku 10 lat. Najpierw 
były walki na dywanie ze starszym bratem, 
który już wtedy chodził na treningi do sen-
seia andrzeja Tomiałowicza. Brat dostrzegł 
w nim potencjał i zaprowadził na trening, i 
… trwa to już 15 lat.

Zumba dla Weroniki
W hali widowiskowo-sportowej Ośrodka 
Sportu i rekreacji w Lubsku odbył III 
charytatywny Maraton zumba (TaeBo) 
Salsation. Tym razem Maraton poświęcony 
był zbiórce pieniędzy dla Weroniki Wróbel, 
która urodziła się z rozszczepem kręgosłu-
pa i przepukliną oponowo- rdzeniową. W 
maratonie uczestniczyło około 150 osób i 
aż 12 instruktorów zumby, Fitness, TaeBo 
i Salsation. Dzięki temu udało się uzbierać 
5716 zł.

czerWIec 
Zakończono projekt „Aglomeracja Lubsko” 
W Lubskim Domu Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące 
największą lubską inwestycję – budowę kanalizacji. Inwestycja o 
wartości 64,1 mln zł została zrealizowana z dotacją w wysokości 
30,3 mln. zł. zaplanowany wskaźnik liczby ludności podłączonej 
do kanalizacji wynosił po korekcie 5542 a w rezultacie osiągnięto 
5778. Dzięki ścisłej współpracy burmistrza Lubska Lecha Jur-
kowskiego i prezesa Spółki „Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” 
romana Żaczyka oraz zaangażowaniu pracowników zrealizo-
wano zadanie terminowo a gmina uniknęła konieczności zwrotu 
wielomilionowych dotacji. 

70 lat „dwójki”
W kościele pw. NSPJ w Lubsku odbyła się msza święta, w czasie 
której poświęcono nowy sztandar SP nr 2. Następnie uroczystości 
przeniosły się do LDK. Na scenie uczniowie szkoły zaprezentowali 
dorobek dydaktyczny i część artystyczną w postaci po-
kazów tańca czy zmian w oświacie od czasów patrona 
szkoły Bolesława chrobrego. Starosta Żarski Janusz 
Dudojć (przed laty nauczyciel w-f w SP nr 2) przekazał na 
ręce dyrektora szkoły Małgorzaty rabendy czek. Wśród 
zaproszonych gości byli: Gothard Juhr, który uczył się w 
szkole jubilatce jeszcze przed wojną i Halina Siemaszko, 
która edukację rozpoczęła w 1947 r.

30 lat klubu BoXER
Nad zalew Nowiniec zjechało setki miłośników jednośla-
dów z całej europy, aby razem z mieszkańcami Lubska 
i lokalnymi motocyklistami świętować 30-lecie klubu 
BOXer Mc Poland. Była parada, imprezy integracyjne, 
koncerty, wspomnienia, życzenia i prezenty. Początki 
klubu to nieformalne spotkania kilku miłośników moto-
cykli m.in. zdzisław Niezgoda (Niuniek), Jerzy Piszczyk 
(rambo), zdzisław Świerzawski, Mirosław Szymański, 
adam Jasiński, Jacek Nowakowski. Potem zrzeszyli się 
w jedną z sekcji działających przy Lubskim Domu Kultury. 

Pomysłodawcą dzisiejszej nazwy BOXer (pochodzi ona od typu 
silnika) był M. Szymański (Dziadu). Inicjatorem organizowania 
imprez typu zloty czy pomoc przy WOŚP był Ireneusz Kościk 
(Szpila), pełniący przez wiele lat funkcję prezydenta. Obecnie 
prezydentem jest robert Kościk.

XX lat Ju-Jitsu Kobudo
Historio Ju-Jitsu sięga bardzo odległych czasów. Według naj-
starszych źródeł, pierwszą walkę stoczono ponad 2 tysiące lat 
temu. Sztukę walki Ju-Jitsu kojarzy się z elitarną klasą społeczną 
Japonii - z samurajami. Współczesne Ju-Jitsu to uniwersalny i 
skuteczny system walki. Stowarzyszenie Ju-Jitsu Kobudo przy 
zespole Szkół Technicznych jest organizacją sportową, pro-
pagującą sztukę Ju-Jitsu Kobudo we współczesnych realiach. 
członkowie stowarzyszenia to dzieci, młodzież i dorośli, skupieni 
w grupach treningowych: dzieci SP 2, młodzież i dorośli zST w 
Lubsku. Pieczę nad wszystkim piastuje od lat Mariusz Ossowski, 
triumfator wielu turniejów krajowych i zagranicznych.

LUTY
Pożegnaliśmy Artura
artur Krojcer to postać niezwykle znana w lubskim śro-
dowisku, szczególnie tym sportowym. Dziś już nie ma 
go z nami, niedawno został pożegnany. Odszedł szybko 
i niespodziewanie, choć nowotwór męczył jego orga-
nizm. Wszyscy są w szoku i trudno się dziwić. Jeszcze 
niedawno pełen życia, jak zwykle chętny do pomocy, na 
meczach jego ukochanych Budowlanych Lubsko. Jeden 
z najbardziej zasłużonych piłkarzy jakich wychowali Bu-
dowlani. Gdy zaczynał karierę, już było wiadomo, że to 
nie będzie zwykły grajek. zamienił Lubsko na niebywale 
mocny w tamtym czasie Fadom Nowogród Bobrzański, 
a po kilku latach wrócił na „stare śmieci“. Piłkarz wybitny, 
jednak jeszcze bardziej zasłużył się jako trener. Przez 
lata prowadził praktycznie wszystkie zespoły lubskiego 
klubu. Osiągał przeróżne sukcesy, a zawodnicy Go 
uwielbiali. Nie krzyczał, nie wydzierał się bez sensu. 
Każdemu potrafił wytłumaczyć błąd w taki sposób, aby 
więcej go nie popełnił. Mecze przeciwko Jego drużynie 
z reguły były toczone w przyjaznej atmosferze, bo 
zespół trzymał twardą ręką. Od lat był też działaczem 
i pracownikiem lubskiego OSir-u. Służył pomocą, 
radą, był też bardzo towarzyski - Pracował u nas prak-
tycznie do ostatnich dni. Był świetnym pracownikiem, 

praktycznie nie do zastąpienia. Będzie go 
brakowało wszystkim. W Ośrodku Spor-
tu i rekreacji pracował wiele lat, działał 
też w Budowlanych. Ta informacja była 
szokiem - mówi dyrektor lubskiego 
OSir-u, Maria Łaskarzewska. Sam 
klub również jest w niesamowitym 
szoku - Odszedł zdecydowanie za 
szybko. Jego śmierć była dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem. Wspaniały 
człowiek, który kochał piłkę nożną. 
zawsze uśmiechnięty i pomocny, gdy 
się o coś Go prosiło. Nigdy nie odmawiał. 
Nigdy nie wywyższał się ponad swoich 
podopiecznych. zwracał uwagę na to, 
by nie popełniać prostych błędów - mówi 
wiceprezes Budowlanych, Stanisław 
Słobodzian. To fatalna wieść również dla 
samego zespołu - Widziałem Go pięć razy 
w tygodniu w pracy. Był na każdym meczu. 
Miałem okazję z Nim grać, był też moim 
trenerem. W Budowlanych długo nikt 
nie osiągnie takiego statusu. Bardzo Go 
szanowałem. To przede wszystkim mój 
przyjaciel - mówi trener robert Ściłba.

STYczeń
Książka o Budziechowie 
Oto dwie młode, piękne i mądre kobiety, urodzone w 
Budziechowie i tu spędzające prawie całe swoje życie, 
postanowiły, „ocalić od zapomnienia” to miejsce – wieś 
Budziechów i podjęły się zadania wręcz karkołomnego. 
Szukały i znalazły udokumentowane źródła, potwier-
dzające prehistoryczne pochodzenie Budziechowa, a 
potem, takim „spacerem przez wieki”, doszły do czasów 
powojennych.
Ten „spacerek” trwał 5 lat! Pięć lat mozolnego zbiera-
nia dokumentacji, zdjęć, opisów, relacji, obiektów 
archiwalnych w bibliotekach, archiwach, muzeach, 
nie tylko w Polsce. Pięć lat mrówczej, bardzo ab-
sorbującej pracy badawczej każdego znalezionego 
śladu. Dodatkowo, tropienie obecności ludzi, kiedyś 
tam mieszkających oraz szukanie kontaktów z 
tymi, którzy jeszcze żyją i mogą być świadkami 
minionego okresu. 
Na tle przewijających się slajdów – zdjęć z książki, 
zadawał obu Paniom pytania związane z publikacją. 
Na pierwsze, dotyczące inspiracji związanych z 
pomysłem napisania właśnie o Budziechowie, 
autorki odpowiedziały, że są kuzynkami, a mając 
wspólnego dziadka – gawędziarza, przysłuchiwały 

się przez całe dzieciństwo jego wspomnieniom zwią-
zanych właśnie z tym miejscem. Jego pasja, świetna 
pamięć i żywa narracja, spowodowały, że było to dla 
nich fascynujące. Dziadek umarł, ale pozostawił po 
sobie równie frapujące wspomnienia. Jak powiedziała 
jedna z autorek, szkoda było, by zostało to zapomniane 
i zaprzepaszczone. Jako dorosłe już kobiety zaplano-
wały, że zajmą się tą spuścizną i wydadzą broszurkę, 
poszerzoną o wspomnienia innych, jeszcze żyjących 
mieszkańców wsi. Potem zamysł zaczął się rozrastać, 
a efekt końcowy ma 277 stron!

Za miesiąc opublikujemy drugą część podsumowania roku 2016.

Znakomita kawa | desery | lody
wyjątkowa atmosfera

wifi | książki | gry
kącik dla dzieci

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

W Szkole Podstawowej 
nr 3 z oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku 
od wielu lat aktywnie 
działa Szkolne Koło 
Caritas.

 Zrzesza ono 74 członków, którzy z 
sercem na dłoni pomagają dzieciom 
i ich rodzinom w trudnej sytuacji 
finansowej. Opiekunką koła jest 
nauczycielka religii i muzyki pani 
Joanna Lisicka. Środki finansowe są 
pozyskiwane przez organizowanie 
licznych akcji dobroczynnych na 
terenie szkoły takich jak: kiermasze 
zabawek i rzeczy używanych, ozdób 
świątecznych i ciast. Koło współpra-
cuje z nauczycielami, rodzicami, Para-
fialnym Zespołem Caritas działającym 
przy parafii NNMP w Lubsku oraz ks. 
Proboszczem Marianem Bumbulem. 
We wrześniu dzięki ich hojności, w 
ramach zbiórki „ Z uśmiechem do 
szkoły”,  dzieci z najuboższych rodzin 
otrzymały pomoc w postaci artykułów 
szkolnych. 

11 września koło włączy-
ło się do ogólnopolskiej 
akcji „Kromka Chleba”. 
Przygotowano na dary na 
mszę swiętą i przyniesiono 
bochenki chleba, którymi 
podzielili się wierni.
Dzięki wspaniałomyśl-
ności rodziców, p. Mar-
cie Bujko i p. Agnieszce 
Jończyk przeprowadzono 
kiermasz ciast i loterię andrzejkową. 
Młodzi wolontariusze podczas dys-
koteki zbierali żywność dla rodzin 
najuboższych. W okresie Bożego Na-
rodzenia uczniowie wraz z rodzicami 
przygotowali piękne ozdoby świątecz-
ne. Część z nich została przekazana na 
charytatywny Koncert Mikołajkowy 
organizowany przez Niepubliczne 
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w 
Lubsku. Członkowie koła sprawdzili 
się również jako aktorzy i przedsta-
wili jasełka, które wprowadziły nas 
w świąteczny nastrój. Sprawiły też 
niesamowitą radość podopiecznym 
Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. 

W naszej szkole co roku 
prowadzone są ferie zi-
mowe dla dzieci. a koło 
wspiera tę inicjatywę, 
przekazując fundusze 
na materiały plastycz-
ne i dofinansowując 
wycieczki, ponieważ 
dla wielu uczniów jest 
to jedyna możliwość 
spędzenia ciekawych 

ferii zimowych. 
Serdeczne podziękowania pragniemy 
złożyć rodzicom zaangażowanym w 
działalność charytatywną i na których 
zawsze można liczyć: p.  Katarzynie 
Lossie, Joannie Zielińskiej, Janowi 
Zielińskiemu, Wioletcie Maciewicz, 
Grażynie Ratajczak, Aldonie Dusz-
czak, Monice Iwanowskiej, Klaudii 
Pflaun – Zawisza, Marcie Bujko, 
Agnieszce Jończyk, Dianie Górskiej,  
Krystynie Byczkowskiej, Januszowi 
Gembarze, Jolancie Moc, Izabeli 
Płoneczce , Krystynie Badurze i 
Agnieszce Kaczkowskiej.

U.T.

W ramach udziału Przed-
szkola Nr 1 w projekcie 
„Edukacja, promocja i 
profilaktyka w kierunku 
zdrowia jamy ustnej skie-
rowana do małych dzieci, 
ich rodziców, opiekunów 
i wychowawców – Dzie-
ciństwo bez próchnicy”, 
którego organizatorem 
jest Pomorski Uniwersytet 
Medyczny w Szczecinie 
Przedszkolaków w dniu 20 
grudnia 2016 roku nasze 
Przedszkole odwiedziła 
Pani doktor stomatolog 
Anna Jurków. Gość zapre-
zentował i omówił zasady 
prawidłowego mycia zę-
bów, a także konieczność 
dbania o higienę jamy ust-
nej, by zapobiegać próch-
nicy zębów - chorobie, 
która dzisiaj dotyka zdecydowaną 
większość dzieci i dorosłych. Przed-
szkolaki podczas spotkania miały 
możliwość wysłuchania opowiadania 
z udziałem głównego bohatera Kró-
lika Pampisia, który też „zadawał” 
dzieciom zagadki związane z higieną 
i zdrowym trybem życia. Rozwią-
zywanie zagadek nie stanowiło dla 

dzieci najmniejszych trudności – były 
radosne i aktywne podczas wspólnych 
zabaw. Na zakończenie spotkania 
każde dziecko otrzymało komplet 
przyborów do mycia zębów oraz 
dzienniczek do monitorowania co-
dziennego ich mycia. To było bardzo 
fajne i pouczające spotkanie.

Małgorzata Drewniak
Kamila Mruk

"Dzieciństwo
bez próchnicy"

Stomatolog Anna Jurków zaprezentowała i 
omówiła zasady prawidłowego mycia zębów

Szkolne Koło Caritas w SP nr 3 w Lubsku

Szkolne Koło caritas w SP-3

4 października obchodziliśmy Światowy 
Dzień Zwierząt. Właśnie w tym dniu 
podczas spotkania Klubu Przyrodników 
przy SP-1 w Lubsku padł pomysł, by w 
tym roku zorganizować  akcję pomocy 
zwierzętom, które są bezdomne i chore. 
Ponieważ wiedzieliśmy, że lecznica we-
terynaryjna dr Roberta Kowalczyka od 
dwóch lat pomaga zwierzętom ze schro-
niska dla zwierząt w podeszłym wieku 
– „Staruszkowo” w Karpaczu – postano-
wiliśmy wspomóc właśnie to schronisko.
Uczniowie z klasy VI a oraz Samorząd 
Uczniowski wspólnie z paniami Mile-
ną Wiśniewską i Agnieszką Rezlerską 
zorganizowali zbiórkę karmy, legowisk, 
witamin, przysmaków, legowisk i innych 
akcesoriów dla zwierząt. Zbiórka ta trwała 
aż do grudnia, kiedy to zaangażowani 
uczniowie wraz z opiekunami pojechali 
do Karpacza, by zawieźć zwierzakom 
świąteczne prezenty. 
Oto, jak tę wyprawę opisują same dzieci: 
„Właścicielka „Staruszkowa”, pani Kry-
styna Seemayer, przywitała nas gorąco i 
podziękowała nam serdecznie. Pokazała 
nam wiele psiaków potrzebujących po-

mocy. Było wiele łez wzruszenia. Chociaż 
spędziliśmy tam tylko godzinę, zdążyli-
śmy bardzo polubić podopiecznych pani 
Krystyny”. 
Mamy nadzieję, że poza realnym nie-
sieniem pomocy czworonogom nasza 
akcja odniesie jeszcze jeden skutek – nasi 
uczniowie poczują, że dobre uczynki dają 
ogromną satysfakcję i że warto pomagać. 
Planujemy już kolejną zbiórkę – może tym 
razem pomożemy schronisku dla zwierząt 

w naszej okolicy?
Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczniom, 
rodzicom i nauczycielom, którzy zaanga-
żowali się w pomoc dla „Staruszkowa”.  
Panowie Krzysztof Musiał oraz Robert 
i Roman Kowalczyk pomogli nam w 
transporcie darów. Niech proste słowo: 
DZIĘKUJEMY, będzie wyrazem naszej 
wdzięczności.

Uczniowie klasy VIc SP nr 1 w Lubsku

Pomoc dla czworonogów
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Carl gabriel Baenitz 
urodzony 28 stycznia 
1837 roku w Bierzwniku 
k. Choszczna był 
nauczycielem biologii, 
zbieraczem zielników oraz 
wybitnym współautorem 
wydawnictw 
zielnikowych. Jako 
nauczyciel biologii 
pracował m. in. w Lubsku 
w latach 1857-1860, w 
Zgorzelcu w latach 1860-
1864, w Bydgoszczy 
w latach 1864-1866 
oraz w Królewcu w 
latach 1866-1892. 
Przeszedłszy w stan 
spoczynku, zamieszkał 
we Wrocławiu.

Zielnik zwany również herbarium jest 
to zbiór, drukowanych lub ręcznie 
wykonanych kolekcji opisanych rycin 
lub zasuszonych roślin, utrzymany 
zwykle w formie zeszytowej. Zbierane 
do zielnika rośliny, zaraz po zbiorze 
rozkładane są między papierowymi 
kartkami chłonącymi wilgoć. Wy-
suszone rośliny zachowują kształty 
poszczególnych organów i zwykle 
także kolory. By możliwe było 
ich przechowywanie przez długi 
czas, wysuszone rośliny są 
zabezpieczane przed 
szkodnikami. 
Zbiory ziel-
nikowe są 
w tym celu 
zwykle regu-
larnie mrożone i 
stosuje się środki 
owadobójcze. Wy-
suszone rośliny na-
klejone lub przypięte 
są na po etykietowane 
i posegregowane arku-
sze papieru. Poszcze-
gólne arkusze łączone 
bywają w teczki według 
kryterium systematyczne-
go lub miejsca zbioru np. 
łączone w fascykuły bywają 
zwykle arkusze z okazami tego 
samego gatunku. Etykiety zawierają 
opis roślin i przynależność gatunko-
wą, w tym nazwę naukową i pospolitą, 
zajmowane siedlisko, stanowisko i 
datę zebrania, ewentualnie daty py-
lenia, siania, zbiorów i tym podobne 
informacje dotyczące roślin w zależ-
ności od twórcy zielnika. Herbarium 
opisane jest nazwiskiem twórcy lub, w 
przypadku pracy zbiorowej, twórców. 
Na etykietach podaje się nazwisko 
znalazcy, autora oznaczenia rośliny 
i wykonawcy planszy. Odpowiedni-
kiem zielnika dla wielu grup glonów, 
których nie sposób przechować w 
formie zasuszonych okazów, są iko-
noteki. Nie zawierają one jednak 
roślin, ale ryciny lub fotografie spod 

mikroskopów. Niektóre organy roślin 
a dawniej także owocniki grzybów 
przechowuje się w alkoholu lub 
formalinowo-alkoholowych płynach 
konserwujących. W nowoczesnych 
herbariach przechowuje się także 
pyłki i nasiona roślin, próbki drewna 
oraz zamrożone próbki 
DNA.
Z i e l n i k i 

odegrały i odgrywają wciąż znaczną 
rolę w przeprowadzaniu badań tak-
sonomicznych i florystycznych. W 
ostatnim okresie są ważnym źródłem 
DNA do molekularnych badań tak-
sonomicznych. Są też podstawową 
formą gromadzenia dokumentacji 
naukowej w pracy botaników. Zbiór 
roślin do zielnika, ich oznaczanie i 
preparowanie jest też doskonałym 
sposobem nauki rozpoznawania 
roślin. Stare zielniki mają wielkie 
znaczenie badawcze ze względu na 
możliwość zdobycia za ich sprawą 
wiedzy np. o zmianie zasięgów roślin 
na przestrzeni wieków, o dawnym 
nazewnictwie roślin. Okazy zielni-

kowe roślin mogą dostarczyć prawie 
tyle samo danych anatomicznych 
i morfologicznych co okazy żywe, 
często mogą być także wykorzystane 
do analiz chemicznych.
Sztuka tworzenia zielników zaczęła 
rozpowszechniać się w Europie 
w XVI wieku, a zapoczątkował ją 
włoski fizyk i botanik Luca Ghini z 
Bolonii jako pierwszy opublikował 
zielnik w 1544 roku wraz ze swoimi 
uczniami Andreą Cesalpino i Ulis-
sesem Aldrovandi. Forma ta szybko 
znalazła uznanie wśród naukowców. 
Zielniki zwano początkowo suchymi 
ogrodami (hortus siccus) lub żywy-
mi zielnikami (herbarium vivum), 
rzadziej ogrodami zimowymi (horti 
hiemales). Nazywano je także „ogro-
dami zdrowia”, ponieważ traktowały 
często o medycznych właściwościach 
ziół. Do końca XVIII wieku termin 
herbarium wprowadzony przez Tour-
neforta w 1694 roku zarezerwowany 
był dla określania drukowanych i 
ilustrowanych dzieł o roślinach. Do 
najstarszych zachowanych zielników 

należą: herba-
r ium ucznia 
L. Ghaniego – 
Gerarda Cibo 
z 1532 roku 

wydane w 
Rzymie, J. Giraulta z 
1558 roku wydane w Pary- żu, U. 
Aldrovandiego z połowy XVI wieku 
wydane w Bolonii, K. Ratzenbergera 
z lat 1554-1559 wydane w Kassel oraz 
A. Cesalpiny z 1563 roku wydane 
we Florencji. W ciągu XVII i XVIII 
wieku sztuka sporządzania zielników 
rozprzestrzeniła się w Europie, a 
zachowane z tego okresu herbaria nie 
należą do rzadkości. Pierwsze druko-
wane i ilustrowane zielniki do Polski 
trafiły bardzo szybko. Były tu także 
wykonywane, czego przykładami są 
znane zielniki Falimirza z 1534 roku, 
Hieronima Spiczyńskiego z 1542 roku 
oraz największy wówczas w Europie, 
liczący ponad 1500 arkuszy, zielnik 
Szymona Syreńskiego z 1613 roku. 

Pierwsze odnotowane zbiory zielniko-
we roślin suszonych na naszych zie-
miach były autorstwa Anny Wazówny, 
córki Jana III Wazy i siostry Zygmun-
ta III. Zielnik ten, przechowywany w 
zbiorach Radziwiłłów w Nieświeżu, 
spłonął prawdopodobnie w czasie II 
wojny światowej. W XVIII wieku 
bogate zbiory zielnikowe gromadził 
Marcin Berahardi de Beraitz, nadwor-
ny chirurg Jana Kazimierza. W pierw-
szej połowie XVIII wieku wielką 
kolekcję roślin na ziemiach polskich 

zebrał Georg Andreas Hel-
wing, a w drugiej połowie 
XVIII wieku miłośniczka 
botaniki – Anna z Sapiehów 
Jabłonowska. W pierwszych 
wiekach historii zielników 
na naszych ziemiach tworze-
niem zielników zajmowali się 
głównie lekarze i szlachcianki. 

Kolejny etap rozwoju i znacze-
nia sztuki tworzenia zielników 

wiąże się z powstaniem pod 
koniec XVIII wieku nowocze-

snych katedr historii naturalnej w 
ośrodkach uniwersyteckich. Od tego 

okresu datować można powstawanie 
naukowych zbiorów zielnikowych. 
Obecnie zielniki są standardowym 
składnikiem instytucji naukowo-ba-
dawczych zajmujących się botaniką. 
Funkcjonują przy szkołach wyższych, 
instytutach badawczo-rozwojowych, 
ogrodach botanicznych, muzeach 
przyrodniczych. Obecnie do naj-
większych zbiorów w Polsce zalicza 
się ponad półmilionowe kolekcje, 
które prowadzą Krakowski Zielnik 
Instytutu Botaniki PAN i Zielnik 
Muzeum Przyrodniczego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Ponad 300 tys. 
arkuszy znajduje się także w ziel-
nikach uniwersytetów w Krakowie, 
Łodzi, Lublinie i Warszawie. Zasoby 
polskich herbariów prezentują się 
skromnie na tle największych her-
bariów świata. Narodowe Muzeum 
Historii Naturalnej w Paryżu – 8,9 mln 
okazów zielnikowych, Kew Gardens 
w Londynie – 7 mln, Ogród Botanicz-

ny w Nowym Jorku – 7 mln, Instytut 
Botaniczny Komarowa w Petersburgu 
– 6 mln, Ogród Botaniczny w Gene-
wie – 5,5 mln, Narodowe Herbarium 
Holenderskie – 5,5 mln. 
Carl Gabriel Baenitz wydał następu-
jące pozycje poświecone zielnikom 
„Herbarium europaeum” w 1867 
roku, „Beiträge zur Flora des Köni-
greichs Polen” w 1867 roku. „Flora 
der ostlichen Niederlausitz” w 1870 
roku (w dziele tym jako pierwszy 
zebrał i opisał całą florę występującą 
na terenie Łużyc), „Lehrbuch der 
Zoologie in populärer Darstellung” 
w 1871 roku, „Herbarium dendro-
logicum" w 1872 roku, „Herbarium 
florae phanerogamicae Germaniae et 
Helvetiae" w 1872 roku, „Herbarium 
meist seltener und kritischer Pflanzen 
Deutschlands und der angrenzenden 
Länder” w 1884 roku. Zielniki po 
jego śmierci znajdowały się m.in. w 
Herbarium Muzeum Przyrodniczego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w 
czasie działań wojennych 25 sierpnia 
1944 roku miasto zostało ogłoszone 
twierdzą (niem. Festung Breslau) i 
otrzymało rozkaz bronienia się do 
ostatniego żołnierza. W nocy 1/2 
kwietnia 750 samolotów radzieckich 
rozpoczęło masowe bombardowa-
nia Wrocławia. Na miasto zrzucane 
były bomby burzące i zapalające. W 
wyniku walk między Armią Czer-
woną i Wehrmachtem uszkodzeniu 
lub całkowitemu zniszczeniu uległo 
około 70% zabudowy miasta w tym 
Herbarium Muzeum Przyrodniczego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie 
znajdowały się zielniki. Jednak na 
szczęście część zbiorów ocalała i do 
dziś możemy je oglądać w Muzeum 
Przyrodniczym we Wrocławiu i w 
Muzeum Przyrodniczym w Görlitz. 
Ponadto do dziś nazwisko wybitnego 
autora zielników upamiętnia nazwa 
rośliny zwanej Rhododendron ba-
enitzianum Lauterbach. Carl Gabriel 
Baenitz zmarł 3 stycznia 1913 roku w 
wieku 86 lat we Wrocławiu.

Krzysztof Kowsz

Rhododendron baenitzianum Lauterbach- roślina nazwana
na cześć Carla Gabriela Baenitza

Mało znanym faktem jest, że w naszym mieście przez kilka lat pracował jako nauczyciel biologii
wybitny międzynarodowej sławy autor zielników Carl Gabriel Baenitz.

Carl gabriel baenitz – pasjonat zielnictwa
oraz autor wydawnictw zielnikowych

Przykładowe 
karty zasuszonych 

i opisanych roślin z zielnika 
Carla Gabriela Baenitza

Carl Gabriel Baenitz wybitny 
międzynarodowej sławy autor zielników

oRSzaK w lUBSKU
W piątek 6 stycznia, 
ulicami Lubska, przeszedł 
Trzeci orszak Trzech 
Króli.

Uroczystość rozpoczęła msza święta 
w kościele pw. NSPJ, a po nabo-
żeństwie kilkuset osobowy orszak 
ruszył głównymi ulicami Lubska, 
aż do sceny plenerowej przy LDK. 
Biblijni królowie Kacper, Melhior 
i Baltazar przynieśli dary w postaci 
złota, mirry i kadzidła. W orszaku 
prowadzili za sobą prawdziwe kró-
lestwa.
W uroczystości udział wzięli ucznio-
wie lubskich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, wystawiając po drodze sceny 
ewangeliczne. Miłą niespodzianką 
był korpus werblistów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku witający orszak w 
centrum Lubska.
O bezpieczny przemarsz kilkuset 
osób ulicami Lubska zadbali poli-
cjanci lubskiego komisariatu.
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Przedsiębiorstwo 
gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w 
Lubsku Sp. z o.o. po 
przeprowadzeniu analiz 
finansowych informuje, że 
rok 2016 zakończył się dla 
Spółki pomyślnie. 

- Był to dla nas rok ciężkiej, ale dobrej 
pracy na rzecz społeczności lokalnej. 
Dziękuję wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili: Panu Burmistrzowi Lubska 
Lechowi Jurkowskiemu, Radzie Nadzor-
czej, Radzie Pracowników, działającym 
w Spółce organizacjom związkowym, 
a przede wszystkim Pracownikom – 
tak podsumował miniony rok Prezes 
Zarządu PGKiM Marcin Gołębiewski. 
W celu realizacji naszych zadań w Spół-
ce wyodrębniono: Zakład Usług Komu-
nalnych i Transportu przy ul. Traugutta 
3, Zakład Inwestycji i Wspólnot Mieszka-
niowych przy ul. XX-lecia 3 i Energetykę 
Cieplną przy ul. Żeromskiego 1.

Usługi komunalne
W roku 2016 odbieraliśmy bez zakłóceń 
odpady komunalne z gmin Lubsko, 
Brody, Tuplice i Trzebiel. Obsługiwaliśmy 
łącznie około 6300 punktów odbioru. 
Obsługiwaliśmy także około 650 firm 
i sklepów. Świadczyliśmy usługi let-
niego i zimowego utrzymania dróg 
oraz chodników, letniego utrzyma-
nia dróg gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich, utrzymania terenów 
zielonych, wynajmu kontenerów na 
odpady budowlane, mycia i dezynfekcji 
pojemników, napraw samochodów i 
wiele innych.
Działalność ta jednak wymaga ciągłych 
inwestycji i nakładów. Tylko w roku 
2016 zakupiliśmy następujący sprzęt: 
zamiatarkę Tennant, urządzenie wyso-

kociśnieniowe do czyszczenia kanaliza-
cji, samochód dostawczy Ford-Transit, 
podnośnik koszowy Renault, śmieciarkę 
DAF /leasing/, a także dwie używane 
śmieciarki Renault.
W roku 2017 PGKiM w Lubsku Sp. z 
o.o. w zakresie odbioru odpadów ko-
munalnych obsługuje gminy Lubsko, 
Brody, Tuplice, Trzebiel.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych dla mieszkańców 
gminy Lubsko znajduje się przy ul. 
Traugutta 3 w Lubsku. Czynny: ponie-
działek – piątek (w godz. 8.00 – 20.00), 
sobota (w godz. 7.00 – 16.00)
Przyjmuje odpady nieodpłatnie!

Wspólnoty Mieszkaniowe
PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. w 2016 r. 
zarządzało 377 nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych – 325 

w Lubsku i 52 w 
Jasieniu.
Z a p e w n i a m y 
kompleksową 
obsługę admini-
stracyjną, tech-
niczną i finanso-
wo-księgową oraz 
prawną każdej 
nieruchomości. 
W roku 2016 ob-
sługiwaliśmy ok. 
2100 lokali miesz-
kalnych i użytko-
wych (1800 w 

Lubsku i 300 w Jasieniu).
W ubiegłym roku w budynkach wspól-
not mieszkaniowych wykonywano 
- zgodnie z zatwierdzonymi planami 
gospodarczymi - zarówno przez własną 
Grupę Remontową, jak i na zlecenie: wy-
mianę instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych, elektrycznych i gazowych; mon-
taż instalacji domofonowych, wymiany 
kaset domofonowych; remont klatek 
schodowych i schodów wewnętrz-
nych; renowację drewnianych drzwi 
wejściowych do budynków, wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę 
pokryć dachowych, remont kominów; 
odnowienie elewacji budynków; podłą-
czano budynki do kanalizacji miejskiej i 
likwidowano zbiorniki bezodpływowe; 
wykonywano inne drobne usługi kon-
serwacyjno–remontowe. 

Wymienione wyżej remonty i moder-
nizacje finansowane były ze środków 
własnych wspólnot mieszkaniowych, 
jak również z kredytów bankowych. 
Aktualnie korzystne niskie opro-
centowanie kredytów dla wspólnot 
mieszkaniowych, możliwość finanso-
wania remontu w 100% ze środków 
kredytowych bez konieczności po-
siadania wkładu własnego oraz długi 
okres kredytowania, umożliwiają 
rozpoczęcie remontu niezwłocznie 
po uzyskaniu informacji o przy-
znaniu kredytu, bez konieczności 
długotrwałego zbierania środków 
finansowych na określony cel.

Energetyka Cieplna
Energetyka cieplna nieprzerwanie 
dostarcza energię cieplną i ciepłą wodę 
do budynków Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz Wspólnot Mieszkaniowych w 
Lubsku. Zadania te realizuje poprzez 7 
kotłowni osiedlowych i 2 zakładowe o 
łącznej mocy zainstalowanej 5,9 MW. 
Wszystkie nasze kotłownie są zmoder-
nizowane i zasilane paliwem gazowym.

W 2016 r. dla potrzeb kotłowni przy 
ul. Żeromskiego 1 została zakupiona 
elektroniczna pompa obiegowa 
z przetwornicą częstotliwości, która 
zabezpieczy układ sterowania w wy-
niku awarii. Zostały też zlecone do 
opracowania projekty wymiany około 
90 mb. sieci. Stale dokonuje się bieżącej 
obsługi i konserwacji 3434 mb. sieci 
przesyłowej, 39 szt. węzłów cieplnych 
oraz 9 kotłowni.

Wchodząc w rok 2017 jesteśmy dobrze 
przygotowani nie tylko do kontynuacji 
zadań, ale także do przyszłego rozwoju. 
Wierzymy, że razem z Państwem może-
my iść naprzód.

To byŁ Dobry roK DLA PgKiM

Pracownicy i Zarząd PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
w Nowym Roku 2017 składa wszystkim

Współpracownikom, Kontrahentom i Klientom
życzenia optymizmu, sukcesów 

i realizacji celów.

Pszok
Wraca Ola dziś z przedszkola.
Idą z tatem lubskim parkiem.

Nagle Ola patrzy w bok
i dostrzega lubski PSZOK.

Tato, tato, co to? co to?
-pyta Ola, robiąc foto.

To jest, córciu, wielki PSZOK.
Jest on czynny cały rok.

Tutaj zawsze możesz przynieść
to co stare, spsute, krzywe:

- połamany twój fotelik,
- pobrudzony koc Adeli,
- stary dywan babci Jasi,

- telewizor cioci Kasi.

No a liście i patyki,
co pościnał tata z lipy?

- W worki je zapakujemy
i w sobotę przywieziemy.
Przy okazji też flakony,
skrzynki, pudła i opony.

No a sąsiad, co buduje
i podwórko betonuje?

- Tak, on także będzie wiózł
Tu na PSZOK swój cały gruz.

Tato, tato, toż to szok,
jak pomocny jest ten PSZOK!

Dzięki niemu czysto będzie
i polubią nas łabędzie…

Śmieciarka Renault

Zamiatarka Tennant
Urządzenie wysokociśnieniowe 

do czyszczenia kanalizacji WUKO

Kotłownia na ul. Żeromskiego

Podnośnik koszowy

Samochód dostawczy Ford Transit Śmieciarka DAF leasing

Bieg ph. „Policz się z cukrzycą i ucz 
się pierwszej pomocy”, został zorga-
nizowany po raz 11 przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Lubsku oraz Sto-
warzyszenie „Lubsko potrafi” w formule 
wzmocnienia Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który odbył się 15 
stycznia. Dzięki temu udało się przekazać 
sztabowi WOŚP kwotę 1950 zł, zebraną 
w postaci wpisowego. W zawodach 
wzięło udział 82 odważnych biegaczy 
w różnym wieku, dla których śnieg i 
zimno nie stanowiły przeszkody. Zawody 
rozegrano na dwóch dystansach – 5 i 10 
kilometrów i w dwóch konkurencjach – 
biegowej oraz Nordick Walking. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy 

medal i dyplom, a dla najmłodszych 
było też coś słodkiego. Mimo niesprzy-
jających warunków atmosferycznych nie 
odnotowano żadnego zdarzenia; nikt nie 
odniósł kontuzji. Jeden z uczestników 
stwierdził, że trasa była dobrze przygo-
towana i bezpieczna. Po powrocie z trasy 
na zmęczonych, ale i szczęśliwych spor-
towców czekały gorące napoje i domowy 
żurek. Dodatkowymi atrakcjami były: 
pokaz symulacji wypadku drogowego, 
udzielenia pierwszej pomocy w hali 
widowisko-sportowej i dmuchane zam-
ki. Watro zaznaczyć, że w biegu wzięli 
udział nie tylko zawodnicy z Lubska, ale 
i z innych województw.

mars

Na zaśnieżoną trasę biegu wyruszyło 82 zawodników

biegali dla wsparcia wośP

Miejsko-gminny ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Lubsku zwraca się do 
mieszkańców gminy 
Lubsko z prośbą o pomoc 
dla osób bezdomnych i 
potrzebujących pomocy 
w  okresie zimowym 
2016/2017.
Wszelkie informacje o osobach bezdom-
nych (koczujących na klatkach scho-
dowych, piwnicach, ogródkach dział-
kowych, opuszczonych budynkach lub 

innych miejscach) lub o osobach 
potrzebujących pomocy prosimy 
zgłaszać do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lubsku przy ul. 3 Maja 1 (nr tel.  
68  455 83 80 – 97 (dni robocze) 
lub na Komisariat Policji  997 
(całodobowo).

Informujemy, że na terenie Lub-
ska, przy ul. Grunwaldzkiej 7 funkcjonu-
je Ogrzewalnia dla osób bezdomnych 
(kobiet i mężczyzn). Ogrzewalnia jest 
czynna od 18,00 – 8,00 (w  soboty, nie-

dziela i święta całodobo-
wo). W sprawie przyjęcia 
do noclegowni można 
zgłaszać się do Ośrodka 
w dni robocze: pn.  7,30 
- 17,00; wt. – czw. 7,30 – 
15,30; pt.  7,30 – 14,00; w 
soboty, niedziela i święta 
bezpośrednio do Ogrze-
walni.

Nie bądźmy obojętni na los innych. Każ-
de zgłoszenie o siedzącym czy leżącym 
na mrozie człowieku może zapobiec 
tragedii. 

JeST coRaz ziMnieJ - PaMiĘTaJMy
o oSoBacH PoTRzeBUJĄcycH PoMocy!

14 stycznia w kawiarni Lubskiego Domu 
Kultury, miał miejsce kolejny jazzowy 
koncert. Zielonogórski kwartet grający 
jazz nowoczesny, którego liderem jest 
grający na gitarze jazzowej Marcin 
Łukasiewicz (w kwietniu ubiegłego roku 
gościł w murach LDK, z inną formacją 
jazzową) o nazwie Morte Plays,  
skład  którego uzupełniają basista 
Marek Styk, grający na saksofonie 
Patryk Mott i  perkusista Marek 
Wesołowski. Zielonogórscy muzycy 
podczas niemal półtoragodzinnego 
koncertu zaprezentowali licznemu 
audytorium ponad dziesięć utworów 
skomponowanych przez l idera 
formacji pochodzących w większości 
z autorskiej płyty pod tytułem Anomalia 
nagranej przez muzyków we wrześniu 
ubiegłego roku.

ABW     fot. LDK

Kolejna jazzowa odsłona

Jacek Gajda przebiegł 10 km, a żona 
z dzieckiem startowała w nordic walking

Zimowy nordic walking w wykonaniu 
Skarbnika Gminy Lubsko Danuty 
Szewczyk i Szefowej "Komunalki" 

Grażyny Sudoł
Jednym z tegorocznych priorytetów poli-
tyki oświatowej jest rozwój czytelnictwa. 
W ramach tego zadania w szkołach or-
ganizowane są rozmaite przedsięwzięcia 
propagujące czytelnictwo. W Niepu-
blicznym Gimnazjum dla Młodzieży 
w Lubsku co roku organizowane są 
mikołajki właśnie z książką w tle. W tym 
roku pomysłodawczyni akcji – pani Zofia 
Zawiślak – postanowiła symboliczne 
pięć minut przeznaczyć na książki od św. 
Mikołaja. Ta niepowtarzalna atmosfera 
udzieliła się wszystkim. Aula wypełniona 
po brzegi, mnóstwo bohaterów z lektur, 
kolorowo i wesoło. Nawet nauczyciele 
postanowili na tę krótką chwilę wcie-
lić się w znane postaci z książek. Nie 
zabrakło też oryginalnych konkurencji 
przygotowanych przez Szkolną Radę 
Młodzieży i panią Joannę Janusz takich 
jak: program artystyczny popularyzujący 
książkę pt. „5 minut dla książki”, pre-

zentacja multimedialna pt. „Książki na 
topie”,  gra 5 sekund oraz najciekawsze 
zdjęcie propagujące czytanie. Wszystkie 
klasy wypadły znakomicie i pokazały, że 
są niezwykle utalentowane. Rywalizację 
zwyciężyły (ex aequo) klasy: 2c i 1b. W 
sposób szczególny wyróżniono również 
klasę 3b, która była o włos od wygranej. 
Pani Monika Przysmak – wręczyła 
wszystkim uczniom słodkie upominki. 
Nauczyciele dostali za to od członków 
SRM słodkie… rózgi przygotowane 
przez młodzież. 
No cóż, chyba w tym roku nie byli 
grzeczni...

Sukcesy uczniów NGdM
Zachariasz Kowalski – uczeń trzeciej 
klasy Niepublicznego Gimnazjum dla 
Młodzieży w Lubsku zakwalifikował 
się do II etapu okręgowego elimina-
cji ustnych Olimpiady Historycznej 
dla Gimnazjalistów. Zmagania już 13 

stycznia. Opiekunką ucznia jest pani 
Aleksandra Abramowicz. Z kolei Agata 
Hahn zajęła 1 miejsce w Rejonowej 
Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia i 
zakwalifikowała się do etapu wojewódz-
kiego. Uczennicę przygotowała pani 
Izabela Pietrzak. Cieszą również sukcesy 
z języków obcych.   Zachariasz Kowalski 
oraz Marcel Siemion z klasy drugiej 

zostali zakwalifikowani do drugiej części 
Olimpiady Języka Angielskiego dla Gim-
nazjalistów organizowanej przez Wyższą 
Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. W 
ramach drugiej części uczniowie wkrótce 
będą rozwiązywać testy na platformie 
e-learningowej Moodle. 
Uczniowie NGdM nie spoczywają na 

laurach. Już niebawem zmierzą się z 
najważniejszymi konkursami – tymi 
kuratoryjnymi, które ruszają w styczniu. 
Wraz ze swoimi opiekunami solidnie 
pracują od września, mając nadzieję na 
zdobycie zaszczytnego tytułu finalisty 
lub laureata.

Ewa Zienkiewicz - Franczak

Aula wypełniona po brzegi, mnóstwo bohaterów z lektur, 
kolorowo i wesoło. Nawet nauczyciele postanowili na 

tę krótką chwilę wcielić się w znane postaci z książek – 
wszystko w trosce o rozwój czytelnictwa

Pięć minut dla książki
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W czwartek 19 stycznia 
Rada Miejska w Jasieniu 
uchwaliła budżet gminy 
na 2017 oraz powtórnie 
zmiany w sieci szkół.

Pierwotny kształt budżetu gminy Jasień 
na bieżący rok nie uzyskał pozytywnej 
oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która wskazała, że w wieloletnim planie 
finansowym, na kolejne lata nie są zbi-
lansowane wydatki i dochody bieżące. 
Taka sytuacja groziła gminie tym, że 
jej budżet opracuje RIO, co w praktyce 
może uniemożliwić większość inwe-
stycji.
Stąd zmiany, które na wspólnym posie-
dzeniu komisji, przedstawiła radnym 
skarbnik gminy.
– Żeby spełnić wskaźniki Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2018 i 
2019, jeszcze raz, dokładniej przeliczy-
liśmy nadwyżkę budżetu w roku 2016 i 
okazało się, że jest to nie 600 tys. zł, a 
1,2 mln zł – wskazała, n Skarbnik Gminy 
Anna Górska.
Skarbnik wskazała też nowe źródło 
zmniejszenia wydatków, w gospodarce 
mieszkaniowej o 20 tys. zł, w wynagro-
dzeniach urzędu gminy też o 20 tys. zł, a 
także w usługach pozostałych i zakupie 
materiałów, po 10 tys. zł. W budżecie 
gminy, po raz pierwszy znalazł się środki 
na fundusz sołecki, w kwocie 169 tys. zł.
– Cięcia nie dotyczą spłat kredytów. Po 
zmianach dochody ogółem wynoszą 28 
mln zł, a wydatki 27,8 mln zł. Nadwyżka 
jest przeznaczona na spłaty, wcześniej 
zaciągniętych kredytów – uzupełniła 
A. Górska.

Projekt budżetu, już po korekcie, 
został przedłożony na sesji.

Dochody ogółem to 28 mln zł, w tym 
dochody bieżące 26,2 mln zł, a dochody 
majątkowe 1.73 mln zł. Na dochody 

bieżące składa się m.in. odpis z podatku 
od osób fizycznych, czyli PIT w wyso-
kości 3, 5 mln zł oraz od firmy czy CIT, 
w wysokości 50 tys. zł. Dochody z tytułu 
podatków i opłat to 5, 7 mln zł, z tytułu 
subwencji 7,9 mln zł. a z tytułu dotacji i 
środków przeznaczonych na 
cele bieżące 8,1 mln zł. 
Wydatki ogółem to 27,8 mln 
zł, w tym wydatki bieżące 
25,9 mln zł, a majątkowe 
1,8 mln zł 
Nadwyżka budżetu gminy 
166 tys. zł. w całości zosta-
nie przeznaczona na spłatę 
kredytów i pożyczek
Taki budżet jednogłośnie 
przegłosowało 13 obecnych 
na sesji radnych
Wynik głosowania ucieszył 
Burmistrza Jasienia.
- Chciałbym podziękować 
radnym, ale przede wszyst-
kim pani skarbnik, że pilnuje 
naszego budżetu i dokonała 
niezbędnych korekt, tak żeby 
budżet spinał się i pozwolił 
normalnie pracować. Mam nadzieję, że 
kolejne lata będą tylko lepsze – podkreślił 
Andrzej Kamyszek.

Powtórka ze szkół
Wyrok WSA w Gorzowie z 2016 roku, 
potwierdzony przez NSA wygasił 
uchwałę RM w Jasieniu, dotyczącą 
przekształcenia szkoły w Wicinie. Trzeba 
wyraźnie zaznaczyć, że jasieńscy radni 
podjęli trzy odrębne uchwały dotyczące 
zmian w oświacie i niekorzystny dla 
gminy wyrok dotyczy tylko likwidacji 
szkoły w Wicinie.
Zmiany dotyczące placówki w Golinie i 
samym Jasieniu pozostają bez zmian, a 
powodem wygaszenia uchwały dotyczą-
cej Wiciny był błąd formalny, polegający 
na niedostarczeniu kilku osobom, odpi-

sów pism z decyzjami samorządu.
Projekt nowej uchwały przedstawiła 
radnym Wiceburmistrz Katarzyna Łu-
czyńska. Zgodnie z nim, radni wyrazili 
zamiar przekształcenia szkoły podstawo-
wej w Wicinie, zakresie klas „0” oraz I-III 
w filię SP w Jasieniu podporządkowaną 
organizacyjnie Zespołowi Szkolno – 
Przedszkolnemu w Jasieniu, a w zakresie 
klas IV-VI w strukturze ZSP w Jasieniu.
Sprawa również była wcześniej oma-
wiana na sesji
Uzasadnienie do uchwały przedsta-
wił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Walczak, który wskazał, że 
powody które legły u podstaw decyzji 
z 2015 roku nie straciły na aktualności, 
ponieważ wskaźniki demograficzne 
nie uległy poprawie, a dowóz dzieci do 

szkoły w Jasieniu nie stawowi 
większego obciążenia i oferuje 
dzieciom możliwości związane 
z nauką w Jasieniu.
– Teraz decydujący głos ma 
kurator oświaty z Gorzowa. 
Jakie jest jego zdanie? – pytał 
radny Zbigniew Kruszyński.
– Zdanie kuratora jest takie, że 
musimy, na podstawie obecnie 
funkcjonującego prawa (jesz-
cze z gimnazjami – przyt. red.) 
sprawę skorygować prawnie. 
Kurator przyjął pozytywnie 
wszystkie informacje, ale ofi-
cjalnie ustosunkuje się dopiero 
do uchwały intencyjnej podję-
tej przez radę. Mam nadzieję, że będzie 
ona pozytywna. W innym przypadku 

nic nie zrobimy 
– wyjaśnił Bur-
mistrz Andrzej 
Kamyszek.
Kolejne pytania 
dotyczyły ekono-
micznego aspektu 
zmian:
– Głównym po-
wodem zmian 
były powody eko-
nomiczne. Czy bę-
dzie Pan w stanie 
przedstawić nam 
efekty, bo ja ich 
nie widzę – pytał 
Burmistrza Prze-
wodniczący Rady.
– Oszczędności 
są, ale zostały za-
inwestowane w 
oświatę np. w na-
ukę języków czy 
dowozy do szkoły. 
Możliwe też, że 
przy likwi-
dacji gim-
n a z j ó w, 
w gminie 
J a s i e ń , 
nie będzie 
zwolnień 
nauczycieli 
– wskazał 
A. Kamy-

szek. Poprzednio zwolnieni zostali 
przywróceni przez sąd. Takie mamy 
prawo – dodał burmistrz, w odpowiedzi 
na pytanie radnego Zbigniewa Witkow-
skiego o sens zwalnia nauczycieli.
W czasie sesji burmistrz Jasienia powró-
cił do wątków ekonomicznych reformy 
oświaty:
- W 2014 roku gmina, oprócz subwencji, 
dokładała do oświaty 2,99 mln zł, w ko-
lejnym 2,69 mln zł, a w 2016 roku 2,41 
mln zł. Widać oszczędności i stąd stać 
nas na remonty w szkołach, naukę języka 
angielskiego i logopedę oraz psychologa 
i pokrycie kosztów dojazdów – wskazał 
Andrzej Kamyszek.
Burmistrz wskazał także, że reforma jest 
dobrze przyjęta w środowisku, o czym 
świadczy frekwencja na poziomie 96 % 
i umożliwi łagodne wdrożenie reformy 
edukacji przez włączenie gimnazjum do 
zespołu szkolno – przedszkolnego.
W czasie sesji radni przegłosowali 
uchwałę intencyjną w sprawie zmian 
w szkolnictwie, stosunkiem głosów 12 
za i 1 wstrzymujący, na 13 obecnych 
radnych.

TR

Główne inwestycje w 2017 roku

inwestycja Kwota
Budowa sieci wodociągowej w lipsku Żarskim 305 tys. zł
Dofinansowanie dla Powiat Żarski do przebudowy 
drogi Jasień – zabłocie

200 tys. zł

Dofinansowanie dla Samorządu województwa lubu-
skiego kosztów dokumentacji pod budowę zbiornika 
retencyjnego w Jasieniu

100 tys. zł

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków w gminie Jasień

30 tys. zł

zabezpieczenie wkładu własnego na budowę miejsc 
parkingowych w rejonie cmentarza w Jasieniu

64 tys. zł

zakup oprogramowania i serwera dla UM w Jasieniu 68 tys. zł
zakup przystanku autobusowego 5 tys. zł
inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego 134 tys. zł
Budowa oświetlenia ulicznego 21 tys. zł
Budowa kanalizacji deszczowej – zadanie będzie re-
alizowane tylko wtedy jeżeli gmina osiągnie dochody 
ze sprzedaży majątku

685 tys. zł

TRudny BudżeT i oświATA

Radni Jasienia przyjęli 
uchwałę budżetową 
i uchwałę intencyjną 
w sprawie zmian w 

oświacie, bez głosów 
przeciwnych

Chciałbym podziękować radnym, ale przede 
wszystkim pani skarbnik, że pilnuje naszego 

budżetu i dokonała niezbędnych korekt, tak żeby 
budżet spinał się i pozwolił normalnie pracować. 
Mam nadzieję, że kolejne lata będą tylko lepsze – 

podkreślił Andrzej Kamyszek

Głos w dyskusji 
zabrała także 
Przewodnicząca 
Rady Powiatu Helena 
Sagasz wskazując, że 
na inwestycje powiatu 
w zakresie rozbudowy 
szpitala „Na Wyspie”, 
który wzbogacił się o 
nowy trakt porodowy i 
salę operacyjną.

orszak Trzech Króli w Jasieniu

- Chcę być blisko ludzi, a nie za-
mykać się w gabinecie - zwykł ma-
wiać Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak i przekuwa swoje słowa w 
praktykę, czego dowodem była wi-
zyta w Gminie Tuplice 17 stycznia 
br. Wojewoda przyjechał do Tuplic 
na zaproszenie Wójt Gminy Tuplice 
Katarzyny Kromp, wystosowane-
go podczas spotkania w Gorzowie 
Wielkopolskim w sierpniu zeszłego 
roku. Wizyta Władysława Dajczaka 
miała charakter oficjalny o profilu 
zapoznawczo-kurtuazyjnym. Zaczęła 

się od ponad godzinnej rozmowy w 
Urzędzie Gminy Tuplice, gdzie wo-
jewoda rozmawiał z wójt o sytuacji 
społeczno-gospodarczej Tuplic, pytał 
m.in. o poziom życia mieszkańców, 
ich strukturę zatrudnienia, poziom 
oświaty i wskaźniki budżetowe. Na-
stępne punkty wizyty obejmowały 
spotkania z dyrekcją Zespołu Szkół 
w Tuplicach oraz Samorządowego 
Przedszkola, gdzie omawiano m.in. 
problemy demograficzne oraz plano-
wane zmiany podstawy programowej 
związanej z likwidacją gimnazjów. 

Nie obyło się bez - przygotowanych 
specjalnie na tę okazję - występów 
artystycznych dzieci i młodzieży, 
których wysoki poziom estetyczny do-
cenił Władysław Dajczak, dziękując 
młodym artystom osobiście za włożo-
ny wysiłek. Wojewoda odbył również 
wizytację na składowisku hałd przy 
ul. Przemysłowej (sprawa ta jest na 
poziomie Ministerstwa Środowiska 
i jego niemieckiego odpowiednika) 
oraz na przepompowni w pobliżu ul. 
Ogrodowej. Spotkanie Wojewody Lu-
buskiego zakończył uroczysty obiad, 

w którym brali udział przedstawiciele 
tuplickiego urzędu, Przewodniczący 
Rady Gminy Tuplice Sylwester Ma-
zurkiewicz, przewodniczący komisji 
stałych rady, ks. proboszcz miejscowej 
parafii oraz Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska Mirosław Ga-
necki wraz z zastępcą Wojciechem 
Konopczyńskim. - Bardzo się cieszę, 
że pan wojewoda zechciał odwiedzić 
nas w Tuplicach. To człowiek zde-
cydowanie zaangażowany w życie 
środowiska, nad którym sprawuje 
piecze i doskonale zorientowany co 

się dzieje w naszym regionie. To 
był bardzo miły dzień, ale i bardzo 
owocny. Cieszy mnie wsparcie ze 
strony pana wojewody Dajczaka dla 
naszych działań. Padło wiele miłych 
słów, które utwierdziły mnie tylko w 
przekonaniu, że idziemy we właści-
wym kierunku. Mam nadzieję, że pan 
wojewoda do nas jeszcze zajrzy - pod-
sumowała wizytę Wójt Gminy Tuplice 
Katarzyna Kromp. Warto odnotować, 
że była to pierwsza wizyta wojewody 
w Tuplicach od ponad 40 lat

Tomasz Kosiorski
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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 14 stycznia 
w Tuplicach odbyła 
XIV edycja Lubuskiego 
Konkursu Wiedzy o 
Bezpieczeństwie w Ruchu 
Drogowym Eliminacje 
Rejonowe dla uczniów 
szkół podstawowych 
województwa lubuskiego 
„W Europie Jeździmy 
Bezpiecznie”. 

Organizatorami konkursu to: Stowarzy-
szenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci 
i Młodzieży i Młodzieżowe Centrum 
Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, Wo-
jewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej 
Górze, a patronatem konkurs objął 
Lubuski Kurator Oświaty oraz Starosta 
Zielonogórski.
Celem konkursu jest poprawa bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowego 
oraz szeroko rozumiana współpraca i 

wymiana doświadczeń między nauczy-
cielami. 
W Zespole Szkół w Tuplicach na zapro-
szenie Joanny Lewandowskiej – Gajdy 
odbyły się eliminacje, które obejmowały 
rejon 4 gdzie jest 19 szkół podstawo-
wych, a przybyło ich 16. W konkursie 
startowały drużyny 3 osobowe. I część 
konkursu to test z wiedzy o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym, a druga 
II część jazda na rowerze obejmowała 
slalom, żmijkę, wolną jazdę. 

W wyniku rywalizacji I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Tomaszowie, 
zapewniając sobie tym samym udział 
w finale. O tym, które kolejne szkoły 
dostaną się do finału będzie zależało 
od wyników jakie uzyskają drużyny 
w kolejnym rejonie 3. Mamy nadzieję 
na przejście do etapu wojewódzkiego. 
Szkoła w Tuplicach za organizację 
konkursu zdobyła nowy rower Wigry, a 
każdy z uczestników otrzymał atrakcyjne 
nagrody.

Fundatorzy nagród: Stowarzyszenie na 
Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Mło-
dzieży, Młodzieżowe Centrum Kultury i 
Edukacji „Dom Harcerza”, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego Gorzów 
Wielkopolski, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego Zielona Góra, Zespół 
Szkół w Tuplicach, Urząd Gminy w 
Tuplicach, Hart-Szkło Tuplice.

Tekst i foto: 
Joanna Lewandowska – Gajda

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju

w Europie Jeździmy bezpiecznie

Obecnie, oprócz zajęć dla wszystkich 
chętnych słuchaczy, realizujemy drugi 
rok dwuletniego projektu "Cyfroinno-
wacyjni - nieprzeciętni" realizowany w 
ramach Programu Erasmus+ w kategorii 
edukacja Dorosłych. Na czas realizacji 
projektu odeszliśmy od tradycyjnego 
modelu nauczania. Nasza "klasa" stała się 
miejscem różnorakich eksperymentów 
edukacyjnych, niejednokrotnie zupełnie 
innowacyjnych. Np. informatycy reali-
zują swój program wyłącznie z użyciem 
nowoczesnych nośników informacji, 
anglista również wykorzystuje odpo-
wiednie strony w Internecie, podczas 
zajęć z języka ojczystego wykorzystuje 
się najróżniejsze źródła pomagające 
zrozumieć różne instrukcje, przypomnieć 
sobie ważne wydarzenia np . z polskiej 
literatury, gramatyki, ortografii, arytme-
tyka obfituje w ciekawe zadania nie ma-

jące wiele wspólnego z 
nudnym obliczaniem 
czegokolwiek, ćwicze-
nia pamięci również za-
wsze są dla nas ciekawą 
niespodzianką, zajęcia 
z bezpieczeństwa w 
domu uczulają nas te 
ważne sprawy. Ustalo-
ny z góry harmonogram 
umożliwia słuchaczom 
regularne uczestnictwo 
w zajęciach. My, osoby 
50+ jesteśmy ludźmi wymagającymi a 
nasi wykładowcy bezbłędnie potrafią nas 
zadowolić, a niejednokrotnie zaskoczyć. 
Pozytywnie oczywiście.
I okazało się, że jesteśmy w stanie 
sprostać wymaganiom współczesnego 
skomputeryzowanego, cyfrowego świa-
ta. Na naukę nigdy nie jest zbyt późno. 

Juz Diogenes z Synopy stwierdzał, że 
"wiedza dla młodych jest rozsądkiem, 
dla wiekowych pociechą, dla biednych 
bogactwem, dla bogatych ozdobą". Nic 
dodać, nic ująć. Cały, duży projekt "Cy-
froinnowacyjni-nieprzeciętni" obejmuje 
po 20 seniorów z 5 państw. Projektowa 
kadra to 40 osób.  Dotychczas odbyły się 
3 międzynarodowe spotkania: w Polsce, 

Słowacji i w Czechach. Projekt 
cechuje otwartość na ludzi, dowar-
tościowanie każdego uczestnika np. 
certyfikatami udziału w zajęciach, 
dyplomami, pozytywnymi wpisami 
do indeksów ( "ocenianiem" bez-
stresowym). W celu pozyskiwania 
nowych studentów organizuję się 
tzw. "otwarte drzwi", przeprowadza 
się rozmowy z przechodniami w 
centralnych miejscach miasta itp. 
Prezentujemy się też w lokalnej 
prasie, na stronach internetowych 

i społecznościowych. Każdy uczestnik 
ma w Internecie własne konto, za po-
mocą którego może porozumiewać się 
z pozostałymi partnerami. Jeśli chodzi 
polską część projektu, nasi słuchacze 
biorą udział w lokalnych wydarzeniach 
jak np. dni Lubska, święto Niepodległo-
ści, uroczystości w różnych placówkach 

różnego typu ---DPS, Ośrodek Szkolno
-Wychowawczy, LDK itd., Biblioteka 
Publiczna itp. Swoje osiągnięcia może-
my prezentować np. na happeningach, 
wystawach fotografii z życia UTW, na 
filmach, na konferencjach podsumowu-
jących pewien okres naszej pracy. Grupa 
polska i słowacka realizuje sportowe 
"Senioriady" na które zapraszani są 
goście z UTW w Polsce i krajów partner-
skich. Organizowane są u nas wycieczki, 
zabawy integracyjne z okazji i bez. Jak 
widać, życie na naszym Uniwersytecie 
jest bardzo urozmaicone i interesujące. 
Można by jeszcze dużo pisać, ale "Maga-
zyn lubski" ma ograniczoną pojemność 
i służy całemu miastu i okolicy. A my ze 
swojej strony dziękujemy Redakcji za 
dotychczasową przychylność i polecamy 
się na przyszłość.

Uniwersytecki Koszałek-Opałek

Co słychać w lubskim UTW

W środę 18 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków w Lubsku. Spotkanie rozpoczęło się od 
Mszy Św.  odprawionej w Kościele pod wezwaniem NSPJ. Następnie uroczystość przeniosła się do Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Jana Pawła II. Podczas spotkania uczestnicy podzieli się opłatkiem, podczas którego złożyli 
sobie świąteczne życzenia, a następnie wysłuchali krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów i 
nauczycieli Ośrodka.  Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezes Stowarzyszenia Sybiraków w lubuskim Pan Edward 

Daszkiewicz oraz Burmistrz Lubska Lech Jurkowski.                     IG

opłatek Sybiraków
W ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia najstarsza grupa dzieci z Przedszkola nr 3 w Lubsku 

wystawiła Jasełka pt. „Hej, kolęda, kolęda”, dla rodziców i młodszych kolegów z przedszkola.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały jasełka. Maluszki ku uciesze swoich rodziców, w pięknych 

strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami i pastorałkami. 
Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy oraz wczucie się w role. Występ naprawdę był udany i został 

nagrodzony gromkimi brawami.
M. Piekło

Jasełka w Przedszkolu nr 3

W piątek 6 stycznia ulicami Bro-
dów przeszedł orszak 3 króli. W 
orszaku, mimo mroźnej pogody, 
przemaszerowała spora grupa 
mieszkańców gminy, łączenie z 
Wójtem i Radnymi gminy.

Fot. K. Kilian

zapraszamy na 
galę operowo 
operetkową do 
Lubskiego Domu 
Kultury. 26 lutego 
o godz. 19.00 - 
sala widowiskowa. 

bilety do nabycia
w sekretariacie 
LDK. Cena biletu 
25zł

orszak w brodach

Pod koniec ubiegłego roku w Kawiarni 
Lubskiego Domu Kultury miało miej-
sce spotkanie pracowników jednego z 
lubskiego banków z przedsiębiorcami 
miasta i gminy Lubsko. Oprócz ofert 
banku i jego historii przedstawionych 
przez dyrektora i pracowników pla-
cówki miała miejsce cześć artystyczna.  
Jako pierwsi na scenie pojawili się 
Jarek Piskułą i Andrzej Jóźwiak z go-
rzowskiego zespołu „Coctail Boys” z 
repertuarem discopolowych szlagierów 
w autorskiej aranżacji pop – rockowej 
(być może zespól w pełnym składzie 
będzie można usłyszeć w czasie przy-

szłorocznych dni Lubska). Później wy-
stąpiły członkowie Sekcji muzycznej 
Lubskiego Domu Kultury Konsonans 
prowadzonej przez Sebastian Hubryja: 
Julita Paś, Natalia Kowalska, Lena 
Budzianowska, Hanna Sułkowska 
Aleksandra Habza, Sara Preneta, Na-
talia Apanowicz i Julita Słowikowska. 
Na koniec przy dźwiękach standardów 
jazzowych granych na saksofonie przez 
Andrzeja Joźwiaka prowadzono długie 
kuluarowe rozmowy przy cieście, 
kawie i herbacie podawanych przez 
uczniów ZDZ.

ABW

Fot. Spotkanie uświetnili 
Jarek Piskułą i Andrzej 

Jóźwiak z gorzowskiego 
zespołu „Coctail Boys”

Muzyka i biznes



22 23M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  1/17 ( 312 ) M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  1/17 ( 312 )

W  r e G I O n I e Lu d z I e ,  W y d a r z e n I a

Podczas tegorocznego 
Finału Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w Lubsku padł kolejny 
rekord. Dzięki hojności 
mieszkańców gminy 
wolontariusze zebrali 
ponad 31 tys. zł. i 350 
euro. W poprzednim 
roku była to kwota około 
21 tys. zł. 

W ciągu poprzednich 24 Fina-
łów WOŚP Orkiestra zebrała i 
przekazała na wsparcie polskiej 
medycyny sumę ponad 720 mln. 
zł. Zbiórka z tegorocznego finału 
zostanie przekazana dla rato-
wania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom. 
Współorganizatorami charytatywnej 
imprezy w Lubsku byli: Urząd Miejski, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Lubski 
Dom Kultury oraz Stowarzy-

szenie „Lubsko 
potrafi”. Finał wsparła drukarnia DEM
-DRUK i jak zwykle motocykliści z 
klubu BOXER MC Poland. 
Już od godzin porannych grupa wolon-

tariuszy wyruszyła 
w teren, prowadząc 
zbiórkę na ulicach 
miasta. Sztab mie-
ścił się w LDK, a 
jego trzon stanowili 
właśnie członkowie 
„Lubsko potrafi”. 
Szefem sztabu był 
Mikołaj Rosiński, 
a jego zastępcą 
Krzysztof Uliasz. 
Zgromadzone w 
puszkach pieniądze 
liczono do białe-
go rana. Oficjalne 
otwarcie imprezy 
nastąpiło o 15.30 
przy lubskim ra-

tuszu. Na scenie poja-
wił się: zespół „Wszem wobec”, dzieci 
z Przedszkola nr 1, zespół „Cuk Yer”, 
zespół „Lubystok”, grupa „Free Mind”, 
zespół „Leniwiec” i „Niespotykani”. 

Podczas licytacji 

swoje umiejętności 
zaprezentowali werbliści z ze-
społu szkół im. E. Bojanow-

skiego. O 20.00 „światełko do nieba” 
atrakcyjnie zaprezentowali w postaci fire 
show członkowie grupy „Agnistorm”. 
Mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, występy cieszyły 

się naprawdę 
dużym zainteresowaniem. Brawa dla 
organizatorów, sztabu i wolontariuszy, 
których działania przyniosły wymier-
ny efekt. Jeszcze raz potwierdziła się 
prawda, że dzięki współpracy można 
uzyskać więcej.      

M. Sienkiewicz

zebraliśmy ponad 31 tysięcy

Podczas drugiego 
grudniowego weekendu 
odbyła się zbiórka 
żywności w lubskich 
sklepach w ramach akcji 
Caritas TAK PoMAgAM. 
Dzięki temu wiele 
osób spędziło święta 
w radości i spokoju. 
oprócz Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
w akcję włączyli się 
wolontariusze z Zespołu 
Szkół Technicznych, 
niepublicznego 
gimnazjum dla Młodzieży, 
ochotniczego Hufca 
Pracy, Środowiskowego 
Domu Samopomocy. W 
zbiórce pomogły także 

Asystentki Rodzin.

W połowie grudnia uczestnicy WTZ 
wraz z przyjaciółmi z ŚDS gościli w 
Muzeum Etnograficznym w Ochli, 
gdzie mieli okazję wysłuchać opo-
wieści o pochodzeniu tradycji ubie-
rania choinki, o starych ozdobach 
choinkowych i innych tradycjach 
bożonarodzeniowych. Wielką atrak-
cją była możliwość własnoręcznego 
wykonania ozdób świątecznych i 
zwiedzania eksponatów muzealnych. 
Były to chałupy, stodoły, obory, spi-
chlerze z XVI, XVII i XVIII wieku. 
Dziwiła wielkość izb, wyposażenie i 
sam wygląd wnętrz tych pomieszczeń. 
To była ciekawa lekcja historii. 
Uczestnicy ŚDS zostali wyróżnieni 
16 grudnia w konkursie plastycznym, 
dotyczącym tradycji bożonarodzenio-

wych, organizowanym przez LDK. 
Uczestnicy WTZ gościli 20 grud-
nia w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Tam obejrzeli 
przedstawienie w wykonaniu miesz-
kańców Lubska. Wraz z pracownika-
mi MGOPS przygotowali Opowieść 
Wigilijną Karola Dickensa. Przesłanie 
płynące z tego spektaklu jest jasne 
i proste – nie pieniądz w życiu jest 
najważniejszy a miłość do drugiego 
człowieka i ludzka życzliwość. 
Spotkanie Wigilijne odbyło się WTZ 
22 grudnia. Pachniało piernikiem, 
było słychać śpiew kolęd. Hono-
rowym gościem był ks. proboszcz 
Marian Bumbul. Była wspólna modli-
twa, łamanie się opłatkiem, składanie 
życzeń. Wigilia w ŚDS odbyła się 
również 22 grudnia.

M. Sienkiewicz

Konkurs plastyczny w LDK

wieści z warsztatów Terapii 
zajęciowej i środowiskowego 
Domu Samopocy

Wolontariusze w czasie zbiórki
„TAK POMAGAM”

od 4 stycznia do 7 
lutego w galerii Małej 
Lubskiego Domu Kultury 
można oglądać wystawę 
malarstwa żarskiego 
realisty Bolesława 
Strojka. Uroczyste 
otwarcie wystawy, na 
którym, oprócz dyrektora 
Lubskiego Domu Kultury 
Sławomira Muzyki i 
Janusza orzepowskiego 
wieloletniego pracownika 
LDK znającego od lat 
bohatera wernisażu, 
który pełnił rolę kuratora 
wystawy, przybyli również 
licznie lubscy plastycy, 
a także miłośnicy 
malarstwa i szeroko 
pojmowanej sztuki.

Bolesław Strojek jest absolwentem 

Liceum Technik Plastycznych w Wi-
śniczu Nowym, Oraz Wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia 
malarstwo olejne, akwarele i pastele. 
W precyzyjny sposób operuje też 
ołówkiem. Tematem jego obrazów są 
cerkiewki beskidzkie, przyroda żar-
ska, martwa natura i portrety. Swoje 
prace prezentował na wielu wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych w 
Polsce a także w Niemczech. Znajdują 
się w wielu kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą. Uczestniczył w 
wielu plenerach malarskich zarówno 
lokalnych jak i ogólnopolskich. Jest 
członkiem Związku Artystów Plasty-
ków. Jak żartobliwie o sobie stwierdził 
jest trochę zacofany i nie rozumie 
współczesnej sztuki. Jest typowym 
łazikiem i często z obserwacji podczas 
swych wędrówek czerpie motywy do 
tworzenia. Przez mieszkańców Żar 
nazywany jest żarskim tramwajem.

ABW

realizm
w galerii Małej

AktuALNOŚcI
z rEGIONu
www.magazyn-lubski.pl
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W Budziechowie odbyło 
się, 18 stycznia, spotkanie 
w sprawie realizacji, 
strategicznej dla Lubska 
inwestycji, jaką jest budowa 
II etapu obwodnicy. 

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski, Burmistrz 
Jasienia Andrzej Kamyszek, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Lubsku 
Andrzej Tomiałowicz, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Jasieniu Zbigniew 
Walczak, prezes zarządu spółki LWiK 
Roman Żaczyk, Przewodniczący Komi-
sji Bezpieczeństwa Robert Słowikowski, 
sołtys Budziechowa Olga Fudali, radni z 
Lubska i Jasienia, urzędnicy, dyrektor Za-
rządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder 
ze współpracownikami i kilkudziesięciu 
mieszkańców. 

Bez wiaduktu
Pierwszym tematem była kwestia re-
zygnacji przez inwestora z budowy 
wiaduktu nad linią kolejową. Okazało 
się, że spowodowane jest to kilkoma 
czynnikami: finansowymi i meryto-
rycznymi. Budowa takiego wiaduktu 
wiązałaby się z wydatkowaniem sumy 
około 50 mln. I choć w pierwszej wersji 
projektowej było to ujęte, to obecnie, po 
analizach ZDW doszedł do wniosku, że 
należy stworzyć wariant alternatywny, 
zmniejszający koszty i wprowadzający 
nowy sposób połączenia obwodnicy 
z drogą do Jasienia przed przejazdem 
kolejowym, poprzez rondo. Po drugie, 
wejście w obszar należący do kolei 
spowodowałoby dalsze opóźnienia w 
realizacji zadania w postaci uzgodnień 
z kolejnymi instytucjami, która trwają 
całymi miesiącami, a czasem i latami. 
A trzeba przypomnieć, że jeśli na inwe-
stycję mają być wykorzystane środki z 
funduszy europejskich to trzeba ją nie 
tylko zakończyć, ale też i rozliczyć do 
końca 2023 roku. 
Niektórych mieszkańców Budziechowa 
nie przekonywały jednak te argumenty. 
Okazało się, że wielu z nich podpisało się 
pod listem protestacyjnym. Argumenty 
„za” wskazywał Burmistrz Lubska.
Drugi etap obwodnicy jest ważniejszy 
dla nas od pierwszego, budynki pękają 
a samochodów przybywa. Dziwi mnie 
krytyka negująca wykonanie tej in-
westycji, która ma przecież służyć nie 
tylko mieszkańcom Lubska, ale i Bu-
dziechowa. Przedstawione rozwiązanie 
alternatywne może nie jest idealne, ale 
pozwala na szybszą realizację zadania - 
argumentował Lech Jurkowski.
 Z sali padały głosy niezadowolenia w 
rodzaju: nie chcemy obwodnicy, wybu-
dujcie wiadukt, nie damy się oszukać, 
które przeszkadzały w prowadzeniu 
merytorycznej dyskusji i uporządkowa-
niu sprawy. 
Z. Walczak przypomniał, że pierwsza 
wersja pozwalała na łagodne wprowa-
dzenia obwodnicy Lubska w obwodnicę 
Jasienia, wraz z likwidacją niebezpiecz-
nego zakrętu na mostku.
P. Tonder po raz kolejny zaakcentował, 
że nie ma powrotu do pierwotnego roz-
wiązania, ale jest realna alternatywa, o 
której można jeszcze dyskutować, ale o 
szczegółach.

Albo porozumienie, albo 
obwodnicy nie będzie

 - Wstrzymanie inwestycji było spowo-

dowane protestami ekologów i wpro-
wadzeniem obszarów NATURA 2000. 
To jest główna przyczyna powstałych 
problemów z kontynuacją inwestycji. To 
i konieczność rezygnacji z prowadzenia 
prac na terenach PKP. Cały czas staramy 
się uzyskać decyzję środowiskową. Jeśli 
nie będzie zgody wśród mieszkańców, 
to wszystko się jeszcze opóźni, a to 
grozi całkowitemu zaniechaniu inwe-
stycji – przypomniał projektant Witold 
Orczyński.
Burmistrz L. Jurkowski zaproponował, 
aby porozumieć się w najistotniejszych 
kwestiach tak, aby inwestycja mogła 
zostać uruchomiona. Głosy z sali znowu 
nawiązywały do pierwszego wariantu, 
czyli wiaduktu. Poza tym mieszkańcy, 
których domy leżą w bezpośredniej 
bliskości projektowanego ronda oba-
wiają się natężonego ruchu i hałasu. 
W. Orczyński udowadniał i przekony-
wał, prezentując wyniki na ekranie, że 
przeprowadzone badania wykazały, iż 
pojazdy poruszające się po rondzie nie 
będą uprzykrzać życia. 
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek 
zaproponował jeszcze inne rozwiązanie 
poprowadzenia obwodnicy - za starym 
przedszkolem przy „Orlenie”.
Przedstawiciel ZDW po raz kolejny za-
prezentował liczby, z których wynikało, 
że m.in. o 800 pojazdów dostawczych 
dziennie będzie przejeżdżało przez 
Budziechów mniej niż obecnie. Poza 
tym rozwiązanie zaproponowane przez 
włodarza Jasienia nie jest możliwe do 
wykonania z przyczyn technicznych i 
proceduralnych.  
– Lubsko i Budziechów należy w końcu 
odłączyć od ciężkiego transportu. Ob-
wodnica jest już dzisiaj wpisana jako 
rezerwa, mamy ostatni okres dotacji 
unijnych. Jeżeli zablokujemy się na-
wzajem, to nie będzie jej, a budynki się 
rozpadną. Proszę o jedno, wybierzmy 
wariant kompromisowy - apelował radny 
Ireneusz Kurzawa. 
Z sali znowu podniosły się głosy nieza-
dowolenia.
 – Wszystkie dane i wyliczenia wyraź-
nie rozwiewają wszelkie wątpliwości 
mieszkańców Budziechowa w zakresie 
hałasu i natężenia ruchu. Nie rozumiem, 
dlaczego nadal jest taki opór. Niczego 
się nie straci, a zapewne zyska. Apeluję 
o rozsądek – wtórował przedmówcy L. 
Jurkowski. 

– Jeżeli Komisja Europejska otrzyma 
sygnał, że budowa obwodnicy jest 
oprotestowywana, to zapewne nie prze-
znaczy środków. Dlatego ważny jest 
jak najszybszy kompromis. Jesteśmy 
w stanie przyjąć i zaakceptować jakieś 

propozycje zmian, ale realne – mówił 
Paweł Tonder. 
W toku dyskusji ustalono, że projektant 
wprowadzi następujące zmiany: odsu-
nie maksymalnie położenie ronda od 
budynków mieszkalnych i zaprojektuje 

przeźroczyste ekrany dźwiękoszczelne 
na całej długości zabudowań. Taki wa-
riant zostanie, po przeprojektowaniu, 
przedstawiony mieszkańcom Budzie-
chowa do akceptacji.

M. Sienkiewicz

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Budziechowa, władze samorządowe gmin Jasień i Lubsko oraz kierownictwo 
Zarządu Dróg Wojewódzkich

budziechów zdecyduje o lubskiej obwodnicy?

Trasa przebiegu spornego odcinka obwodnicy

Miesiące te były u nas 
czasem wytężonej pracy i 
nowości. I tak w listopadzie 
słuchaczki Uniwersytetu 
rozpoczęły naukę 
tańca pod kierunkiem 
pana norberta Sikory 
-półfinalisty Mistrzostw 
Polski par dorosłych, 
finalisty wielu turniejów na 
arenie międzynarodowej 
mieszczącego się w 
pierwszej 100 w rankingu 
światowym WDSF, 
zwycięzcy turniejów grand 
Prix Extraklasa. 

Zajęcia odbywają się w hallu Domu 
Kultury -dziękujemy za udostępnienie. 
W listopadzie też, powstał przy naszej 
uczelni teatr liczący w tej chwili 9 uczest-
ników. Tradycyjnie już delegacja UTW 
11.11.2016 złożyła kwiaty w miejskim 
miejscu upamiętniającym walczących 
o niepodległość Polski. Pod koniec 

miesiąca bawiliśmy się w "Ceramiku" 
na uniwersyteckich andrzejkach. Kilka 
cyganek i jeden mag przepowiadali 
przyszłość, odbyło się kilka konkursów, 
jednak najważniejsze były szalone tańce 
z angielskim walcem, którego kroków 
nauczył nas pan Norbert, nie miały nic a 
nic wspólnego. Catering z baru "U Zosi" 
zafundował nam Zarząd UTW.
W grudniu jak wiadomo są Mikołajki. 
My, grupa studentów, zainspirowani 
przez jedną z koleżanek dobrowolnie i 
bez przymusu pełniącą rolę cioci dzieci 
z lubskiego Domu Dziecka, 6.12.2016 
z torbą słodyczy odwiedziliśmy miesz-
kańców Domu. Zostaliśmy bardzo 
serdecznie przyjęci przez dzieci jak 
również przez ich wychowawczynie. 
Trafiliśmy na 18-te urodziny jednej z 
mieszkających tam dziewcząt, zostali-
śmy więc poczęstowani urodzinowym 
tortem, kawą, herbatą. Jak w każdym 
domu. Przy akompaniamencie dwóch 
dziewczynek [uczą się gry na fortepia-
nie] pośpiewaliśmy kolędy, rozdaliśmy 
prezenty, porozmawialiśmy z każdym, 

kto rozmawiać chciał, obiecaliśmy ich 
odwiedzać i bardzo wzruszeni pożegna-
liśmy się. Pozdrawiamy wszystkich z 
Domu Dziecka.
Zorganizowaliśmy też, tradycyjnie tra-
dycyjną Wigilię. Bardzo lubimy ze sobą 
przebywać. Stawił się prawie komplet 
słuchaczy. Uroczystość naszą uświetnili 
zaproszeni goście w osobach; pan Janusz 
Dudojć-starosta powiatowy, pan Lech 
Jurkowski--burmistrz Lubska, pan Sła-
womir Muzyka---dyrektor LDK-u, pan 
dzielnicowy rejonu ul. Kolejowej i okolic 
oraz pan Lecz Krychowski jako dyrygent 
naszej grupy śpiewaczej i jako sympa-
tyk UTW mam nadzieję. Jak zawsze 
wszyscy byliśmy Mikołajami. Jednak 
najbardziej hojnymi Mikołajami okazali 
się pan Starosta, który ofiarował 300 zł na 
potrzeby Uniwersytetu [przeznaczyliśmy 
je na materiały piśmiennicze] i Projekt 
"Erazmus +".Jak to jest przy takich 
okazjach, ksiądz odczytał stosowny 
fragment Biblii, po czym złożyliśmy 
świąteczne życzenia wszyscy wszystkim 
przez co była to najmilsza i najdłuższa 

część naszego spotkania, nasz chór pod 
dyr. L. Krychowskiego i z naszą pomocą 
odśpiewał kilka kolęd , rodzina Mikoła-
jów wręczyła prezenty i potem już tylko 
konsumowaliśmy zafundowane przez 
Zarząd Uniwersytetu wigilijne potrawy 
z baru "U Zosi" i sobie porozmawialiśmy, 
posprzątaliśmy i się rozeszliśmy.
Kilka dni później 10-osobowa grupa 
słuchaczy UTW na zaproszenie Dyrek-
cji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
uczestniczyła w Ich uroczystościach wi-
gilijnych. Po raz kolejny przekonaliśmy 
się, że wszystko przygotowane przez 
uczniów i nauczycieli z Ośrodka jest bez-
konkurencyjne. Doskonałe, znaczy się. 
W tym wypadku jasełka i poczęstunek. Ja 
osobiście żałuję, że nie mogłam zobaczyć 
wszystkiego do końca [ i 3 osoby rów-
nież ] ale na ten sam termin zostaliśmy 
zaproszeni na obchody 5-lecia żarskiego 
Rodzinnego Domu Seniora. Tu też było 
bardzo podniośle, uroczyście, wzrusza-
jąco i słodko. Przy pysznych ciastach, 
kawie, herbacie zebrani przedstawiciele 
różnych organizacji mogli wysłuchać 

wspomnień, życzeń składanych Dyrekcji 
a także występów które uatrakcyjniły 
i tak atrakcyjne spotkanie. Wielkie 
OOOOOOOOOOOOOO wzbudził 
tort z petardami. W podziękowaniu 
wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej i 
obdarowani kalendarzami i prospektami 
opuściliśmy gościnne progi żarskiego 
Ratusza by wrócić do domu i trochę 
pomieszkać.
I to tyle. Na styczeń 2017 przewidujemy 
kolokwia, egzaminy, wywiadówkę, czyli 
zakończenie | semestru drugiego roku 
projektu "Cyfroinnowacyjni---nieprze-
ciętni" w ramach większego projektu 
"Erazmus+". 
KORZYSTAJĄC Z PRZYCHYL-
NOŚCI REDAKCJI "MAGAZYNU 
LUBSKIEGO” WSZYSYKIM NA-
SZYM SYMPATYKOM, REDAKCJI 
TUDZIEŻ ORAZ WSZYSTKIM CZY-
TAJĄCYM MOJE SPRAWOZDANIA 
ŻYCZYMY   WSPANIAŁEGO 2017 
ROKU

Uniwersytecki Koszałek- Opałek

lisToPAd i gRudzień w luBskiM uTw
Wieczór Sylwestrowy studenci 

spędzili w swoim gronie
Wszyscy studenci UTW

są Mikołajami
Oprócz zabawy jest nauka 

np. języków obcych
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 12 ML jest hasło: 
"Już szumią kasztany".
Nagrody wylosowali: Teresa Pawluszkiewicz z Lubska, Janina 
Janczuk z Górzyna i Ryszard Czaja 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 
stycznia br.

KRZYŻÓWKA NR 1 (312) 2017 r.
Poziomo:
1. Piruet tancerza, 7. Prze-
wiewna tkanina, 8. Jedwab-
na kurtka noszona przez 
dżokejów, 9. Stanisław, pi-
sarz polityczny i ksiądz, 10. 
Państwo z trypolisem, 11. 
Zjazd po stoku, 14. Gorący 
wafel, 17. Część twierdze-
nia, 19. Plony, zbiory, 20. 
Rola, niwa, 21. Indiański 
namiot, 22. Reguły, przyję-
te zasady, 23. W dawnych 
|Indiach zwyczaj palenia 
wdów, 24. Substancja wy-
dzielana przez pszczoły, 27. 
Autor powieści, 31. Jednost-
ka natężenia prądu, 32. Stary 
ciuch, szmata, 33. Wieś w 
woj. lubelskim, 34. Sztuka 
układania kwiatów, 35. Nad 
nią Nakło.

Pionowo:
1. Leczy nowotwory, 2. 
Mięso na befsztyk, 3. Stan 
w USA, 4. Kuzynka ary, 5. 
Cukier mleczny, dwucukier, 
6. Działka budowlana, 12. 
Kwesty uliczne, 13. Trójnóg 
fotografa, 15. Chroni dętkę, 
16. Koński głos, 18. Rezer-
wa, 23. Roślina ozdobna i 
lecznicza, 25. Armatura, 26. 
Pożytek, zysk, 28. Wynik 
mierzenia, 29. Frywolny 
taniec, 30. Rynsztok.

PRZESKOK KURSORA O 12,54 MM

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

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 240 o pow. 1803 m2 położona jest w obrębie 8 miasta Lubsko, w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka posiada regularny kształt zbliżony 
do bardzo wąskiego prostokąta. Dojście do działki przez nieruchomości sąsiednie. Działka częściowo ogrodzona siatką, porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami i inną roślinnością. Brak deniwelacji terenu. Działka nieuzbrojona 
w sieci infrastruktury technicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach 
oznaczona jest RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach 
prowadzi Księgę Wieczystą KW nr ZG1R/00052086/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Przedmiotowy grunt nie stanowi tzw. samodzielnej działki budowlanej i nie może zostać zagospodarowany jako odrębna 
nieruchomość (ze względu na brak dostępu do drogi publicznej). Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym 
przetargu wynosi 34.700,00 złotych. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 17 lutego 2017 r. O GODZ. 10:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu do dnia 
14 lutego 2017 r. godz. 14:00 w siedzibie tut. Urzędu (Ratusz, parter, biuro podawcze) zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z potwierdzeniem spełnienia ww. ograniczenia (aktualny 
ważny trzy miesiące odpis z księgi wieczystej swojej nieruchomości). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ww. zgłoszenia oraz wniesienie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego 
w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:oo do 13:oo lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 lutego 2017 r. Wadium w wysokości – 6.000,- złotych.
Na dzień przed terminem przetargu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku (Ratusz, pl. Wolności 1) zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

***
BURMISTRZ  LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 326/1 o pow. 754 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Jarzębinowej (obręb 5). Działka posiada kształt nieregularny zbliżonym do wielokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, 
pojedynczymi drzewami samosiewnymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu nie jest płaskie (brak deniwelacji terenu). Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.  Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: 
wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa (w pewnej odległości do podłączenia). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 26.370,00 złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 15 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w 
Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców  Wlkp. 3 w godzinach od 8oo do 133o lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 
0267 7821 w terminie do 10 lutego 2017 roku.

BURMISTRZ  LUBSKA
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 138/2 o pow. 1900  m2 położona 
jest w miejscowości Chocicz, Gmina Lubsko. Działka ma kształt regularny zbliżonym do 
prostokąta. Nieruchomość jest nieogrodzona, porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami 
samosiejkami i inną roślinnością. Ponadto na działce znajdują się ruiny pozostałe po 
budynku, z tego tytułu występuje konieczność poniesienia nakładów na rozbiórkę i 
utylizację gruzu. Nieruchomość uzbrojona w sieci: wodociągową i elektroenergetyczną. 
Brak deniwelacji terenu. Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej 
o nawierzchni asfaltowej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i 
budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Br – grunty rolne 
zabudowane (pow. 0,10 ha) i PsIV – pastwiska trwałe (pow. 0,09 ha). Gleby działki w 
świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła 
badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości 
Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
ZG1R/00028537/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość odbył się 27 września 2016 r., drugi przetarg 
odbył się 07 grudnia 2016 r. Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 29.750,00 
złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych.  PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie 
się 15 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac 
Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w 
Lubsku przy ulicy Powstańców  Wlkp. 3 w godzinach od 8oo do 133o lub na konto Gminy 
Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 10 lutego 2017 roku.

***

Wiało,wiało,wiało ale na wielkie szczupaki to najlepsza pogoda.Hol 15 min i 
mamuśka 119 cm zameldowała się na brzegu - tak swój wyczyn skomentował radny 

Zbigniew Czarny, po tym jak 11 grudnia wyholował z jez. Głębokie. Po zważeniu i 
obowiązkowej fotce, ryba wróciła do wody. Wędkarz zamierza ją złowić, wtedy gdy 
przekroczy 20 kg i pobije rekord szczupaka złowionego kilka lat temu w Budychu.

TR

16 kilowy szczupak
Wraz z przełomem polityczno - gospodar-
czym, który miał miejsce na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięć dziesiątych 
ubiegłego wieku jak grzyby po deszczu 
zaczęły pojawiać się prywatne sklepiki 
oferujące klientom towary od mydła po 
powidła, przełamując jednocześnie mono-
pol jaki na naszym terenie miały Sklepy 
GS Samopomoc Chłopska (przeważnie na 
wsiach) czy PSS Społem. Prywatni właści-
ciele wyszli naprzeciw klientom nie tylko 
godzinami otwarcia placówek czy różno-
rodnością towaru. Przed sklepami, które 
niejednokrotnie otwierano w garażach, 
czy specjalnie na ten cel adoptowanych 
pomieszczeniach gospodarczych pojawiły 
się  stoliki , ławeczki  czy parasole gdzie 
można było wypić piwo czy inne napoje 
niekoniecznie alkoholowe w cenie sklepo-
wej  i spokojnie porozmawiać z sąsiadem 

z naprzeciwka, znajomym z podstawówki 
czy kolegą z pracy.. Przyczyniło się to 
zapewne do upadku tanich knajp, gdzie 
w okolicach dziesiątego każdego miesiąca 
przebijając się przez kłęby nikotynowego 
dymu ciężko było znaleźć wolne miejsce 
przy stoliku. Zapewne starsi mieszkańcy 
Lubska i okolic pamiętają klimat Polonii, 
pijalni nad zalewem zwanej potocznie 
„U Jaśki”, czy „Jaskółki”, gdzie by dojść 
do toalety szło się korytarzami przypomi-
nającymi labirynt, a mocz oddawało się 
bezpośrednio na pomalowaną brązową 
emalią ścianę, który następnie rynsztokiem 
zaimpregnowanym czymś co przypomi-
nało lepik spływał do kanalizacji.

Na zeszyt
 Nie tylko tani alkohol z możliwością 
wyszynku jest niewątpliwie atutem tego 

typu punktów handlowych.  Ogromną 
zaleta małych sklepików jest możliwość 
zrobienia zakupów (nie tylko alkoholu) 
na tak zwany zeszyt, gdyż za ladą w 
sklepie stoi najczęściej właściciel, ktoś 
z jego rodziny lub zaufany pracownik z 
długim stażem, a klientami są zazwyczaj 
znani od wielu lat sąsiedzi. Taki numer 
w supermarkecie czy sklepie sieciowym 
(gdzie rotacja personelu jest bardzo duża 
nie ma szans.)
Z każdym rokiem takich sklepików w 
Lubsku i okolicy ubywa, w ubiegłym roku 
z tego co zauważyłem zamknięto dwa. Na 
ulicy Walki Młodych dawny monopolowy 
zwany „Po schodkach”,  tam z powodu 
braku toalety nie można było wypić 
piwa jednak stali kleci doskonale  z tym 
sobie radzili konsumując je na  pobliskiej 
prywatnej posesji zwanej  potocznie 

Wzgórzami Golan, a ostatnio przed No-
wym Rokiem sklep na ulicy Kościuszki, 
szyldem „U Małgosi” , gdzie na posesji 
właściciela pod daszkiem na wygodnych 
ławkach  przy stoliku, można było siąść  
wśród młodzieży „35+” i pijąc Tymbark 
dowiedzieć się co w mieście piszczy i nie 
tylko.  Szkoda kolejny punkt handlowy 
ubył z mapy Lubska. 
Zostało jeszcze parę tego typu prywatnych 
handlowych punktów na terenie Lubska. 
Z tego co mi wiadomo na Walki Młodych, 
Kolejowej, Głowackiego czy Przemy-
słowej (topografia handlowa osiedla XX 

lecia jest mi słabo znana). Będą zapewne 
trwały tak długo, dopóty, ci co je przed 
wieloma laty otwierali i dalej je prowadzą 
będą minęli siły i finanse by je prowadzić, 
bo chęci zapewne nie opuszczą ich nigdy.
Bez wątpienia wątpliwe uroki globalizacji 
trafiły i do nas.  W czterech marketach 
jakie są na terenie miasta kupimy zapew-
ne taniej.  Jednak z siedzącą na kasie w 
pampersie koleżanką nie pobajerujemy, 
o planach na jutrzejszy wieczór, by dała 
paczkę papierosów na krechę. Szkoda 
gadać.

Bolek

zmierzch małych sklepików Próżno dzisiaj szukać takich Bistro-Barów, jak ten w Budziechowie, gdzie 
i małe zakupy i piwo na „zeszyt” można było dostać

W pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego witają wchodzących 
rozstawione wszędzie szopki. Małe, duże, 
„wypasione” mówiąc kolokwialnie i 
skromniutkie. Z drewna, makaronu i masy 
plastycznej, waty, gałązek, szyszek, kaszta-
nów. Naprawdę podziw budzi niezwykłość 
i nieoczywistość użytych materiałów do 
konstrukcji schematycznej w końcu szopki 
i jej gospodarzy. 
Przyglądam się i myślę czego jeszcze 
nie potrafią zrobić pomysłowe głowy i 
sprawne ręce, bo co roku coś niezwykle 
oryginalnego, potrafi zachwycić. Od 14 
lat dzieci z przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjów Lubska i sąsiednich 
miejscowości – Wiciny, Jasienia, Golina, 
Górzyna przywożą na konkurs i wystawę 
swoje prace, które u oglądających budzą 
podziw, a sądzę, że nie tylko u mnie chęć 
zabrania jednej z nich do własnego domu, 
by w okresie świątecznym cieszyła oczy 
domowników.
Postaci Marii, Józefa, Dzieciątka w towa-
rzystwie Trzech Króli, przedziwnej mena-
żerii, od najbardziej znanych domowych 
owieczek, po egzotyczne wielkie zwie-
rzęta, które zgromadzone wokół stajenki, 
budzą zdumienie jak wiernie odtworzono 
ich naturalny wygląd.
Organizatorzy starali się nagradzać więk-
szość prac, bo każde z dzieciaków na to 
zasłużyło. W naszym lokalnym miesięcz-
niku, podajemy do publicznej wiadomości 
tylko te, które wyróżniono pierwszymi i 
drugimi miejscami i tak:
Grupa przedszkolna:
1 miejsce: Lena Smoleńska -  Szkoła SP 
Wicina – opiekun Anna Bujalska
2 miejsce: Karina Mazur – Szkoła SP Golin 
– opiekun Jolanta Mazur
Klasy 1-3:
1 miejsce: Jakub Smoleński kl.2 – SP 
Wicina – opiekun Anna Bujalska
1 miejsce: Michał Krawczak kl. 3  - SP 
2 – opiekun Iga Ossowska
1 miejsce: Szymon Mytyś kl.2 – SP2 – 
opiekun Anita Buczek
1 miejsce: Klaudia Moc  - SOSW
2 miejsce: Barbara Walot kl.3 – SP 2 – 
opiekun Ewa Jędryś
2 miejsce: Amelia Muchajer kl.3 – SP1 
-  opiekun Beata Wojnarowska
2 miejsce: Filip Madej kl. 2– SP Górzyn – 
opiekun Adrianna Zankowicz
Klasy 4-6:
1 miejsce: Patryk Przygocki kl. 6 – SP 

Jasień – opiekunowie: Teresa Adolińska 
oraz Mirosław Zych
1 miejsce: Błażej Wichrowski kl. 4 – SP 
Jasień - opiekunowie: Teresa Adolińska 
oraz Mirosław Zych
1 miejsce: Gracjan Oliszewski oraz Gabriel 
Piwko – SOSW – opiekun Krzysztof 
Kasowski
2 miejsce: Karina Juncewicz kl. 5 – PDD 
– opiekun Paulina Król
2 miejsce: Jan Raszewski – SOSW 
Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
1 miejsce: Marcin Adoliński kl. 1 – GIM 
Jasień – opiekun Mirosław Zych
1 miejsce: Wichernschule Forst
1 miejsce: Klasa 1-3 Gimnazjum – SOSW 
– opiekun Teresa Piasecka
2 miejsce: Martyna Kurant kl. 2 – NGDM
2 miejsce: Klaudia Kostka – GIM1 – opie-
kun Małgorzata Adamczyk
2 miejsce: Klaudia Musiałek kl. 2 – SOSW 
- opiekun Teresa Piasecka
2 miejsce: Daria Krawczuk oraz Monika 
Nalepa – SOSW – opiekun Krzysztof 
Kasowski
Wszystkim nagrodzonym wymienionym i 
niewymienionym redakcja gratuluje.
Wystawie pokonkursowej związanej z 
Szopką Bożonarodzeniową towarzyszy 
zawsze spektakl jasełkowy, który od lat 
tworzy tandem Krzysztof Kasperski i 
Damian Skibiński wspomagany przez 
Agnieszkę Kasperską.
Krzysztof Kasperski autor pomysłowego, 
bardzo dowcipnego scenariusza wyszedł 
z koncepcją tworzenia jasełek na oczach 
widzów. Oto Kogut i Osioł układają obsadę 
Jasełek aktorami złożonymi z uczniów 
SOSW. Kogut jest sceptyczny – „ja stary 
kogut nie wierzę w cuda, nam się jasełek 
zrobić nie uda.” Ale osioł  - nie pozwala 
wątpić że przedsięwzięcie jest realne „tyś 
nie  w stodole, na swojej grzędzie czytaj 
scenariusz i patrz co będzie (…) są zdolne 
dzieci tutaj w tej szkole, czytaj i pomóż 
obsadzić role (…)”. I tak krok po kroku 
dwie mądre głowy oślo – kogucie obsadzi-
ły aktorów: w roli Marii: Iwona Szakola, 
Józef: Dominik Garbaczewski, Narrator: 
Laura Łozińska, Anioł Gabriel: Emilia 
Bogdańska, Elżbieta: Wiktora Wierzbicka, 
Pasterz 1: Patryk Sowa, Pasterz 2: Dominik 
Liwaj, Król: Paweł Miększyło, Król: Kasia 
Moskalik, Król: Justyna Polus Gim, Asy-
stent reżysera: Dominik Garbaczewski, 
Kamil Budych.
Muszę powiedzieć, że oprócz podziwu, 

którym obdarzam twórcę ( - ów ) tego 
prawie profesjonalnego spektaklu, na 
wielki podziw zasłużyli również wymie-
nieni z nazwiska uczniowie. Przecież nie 
można zapomnieć, że są to młodzi ludzie 
z deficytami intelektualnymi, a nie zauwa-
żyłam żeby korzystali z „suflerki”, żeby się 
zacinali, czy peszyli. Umieli wychwycić 
dowcip, żart, dwuznaczność, a to już jest 
umiejętność nie dla wszystkich dostępna.
Druga część tej świetnej, zabawnej scenki 
to koncepcja planu filmowego. Script 
rozpoczyna „klapsem” każdą scenę zwią-
zaną z akcją jasełkowych wydarzeń. 
Oczywiście, pan Krzysztof potrafi włączyć 
współczesne aktualia, codzienne zwykłe 
sytuacje życiowe, do świętości których nie 
kala, ale nadaje im nową zabawną formę 
wzbudzającą gromki śmiech u widzów.
Każdego roku, potrafi też wykorzystać naj-
bardziej wyraziste aktualności społeczne 
kraju. W 2016 roku tematem dla jasełek 
było 500 +, o które może się starać Maria 
by „syn w dobrobycie rósł, państwo płaci 
500 plus, by się ludziom lepiej żyło z tej 
radości się mnożyło”.
Zgrabny tekst, w którym zupełnie swobod-
nie gościł i rytm i rym  - bardzo się zgro-
madzonym gościom podobał. Wyrazili to 
w swoich wystąpieniach przewodnicząca 
Rady Powiatu Helena Sagasz, Jerzy Woj-
nar wiceburmistrz Lubska, oraz Ksiądz 
Władysław Tasior.
Nasłuchała się Pani Dyrektor Elżbieta 
Maćków komplementów, oj nasłuchała; o 
swojej roli w konstruowaniu wspaniałego 
wizerunku szkoły, świetnych inteligent-
nych nauczycieli, ciepłych wychowanków, 
sprawnej obsługi.
A po cichu szepnęła do mnie – wiesz, to 
jest piękne skrzydła człowiekowi rosną…

Cecylia Tęciorowska
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W sali przy ul. Tkackiej w Lubsku 
odbyły się 18 grudnia rozgrywki siat-
karek w kategorii młodziczek. Pierwszy 
mecz zakończył się zwycięstwem USA 
BEACH VOLLEY Lubsko-Gubin z 
drużyną UKS ARES Nowa Sól 2:0 
(25-15; 25-21). Kolejny pojedynek ro-
zegrany został pomiędzy Zbąszynkiem 

a Nową Solą i zakończył się rezultatem 
2:0 (25-10; 25-13). W ostatnim meczu 
zawodniczki z SPS Zbąszynek pokonały 
nasze siatkarki 2-0 (25-16; 25-7). Warto 
zauważyć, że w drużynie ze Zbąszynka 
grała Martyna Borowczak, która jest 
reprezentantką Polski U 16 i brała 
udział pod koniec listopada w turnieju 

EEVZA (Eastern European Volleyball 
Zonal Association), rozegranym w 
Rosji. Polskie siatkarki zmierzyły się 
z Ukrainą, Estonią, Białorusią, Łotwą i 
Rosją, zdobywając II miejsce. Trójmecz 
w Lubsku sędziowali: Mariusz Nowak, 
Roman Luczek i Joanna Lipska.

mars

Trójmecz młodziczek
w Lubsku

W czwartek (19.01.) ro-
zegrano ostatnią kolejkę 
pierwszej rundy LAL-
HPN. Wszystkie mecze 
były wyrównane i toczo-
ne w szybkim tempie. 
Warto odnotować fakt 
, że pierwszej porażki 
doznał lider i obrońca 
tytułu mistrzowskiego  
zespół CalegI przegry-
wając z ambitną i grającą bardzo ambit-
nie drużyną  Startu Biedrzychowice 5:3. 
Porażkę tę wykorzystały  ekipy  Policji 
zbliżając się do lidera na dwa punkty po 
wygranej z CalegII 4:2 i Trophy Łabę-
dzia, która pokonała zespół Błękitnych 
2:0. Runda rewanżowa zapowiada się 

więc bardzo pasjonująco. 
VIII kolejka:
Orły - Forum 2:1
Trophy Łabędzia – Błękitni 2:0
Policja – CalegII 4:2
CalegI – Start Biedrzychowice 3:5
Pauza: Max Electro

I.G.

grANy CzwArTEK
w LALhPN

lp. zespół Mecze Pkt. Br. + Br. - Bilans
1. caleg i 8 21 60 12 48
2. Policja 8 19 27 21 6
3. Trophy Łabędzia 8 14 17 12 15
4. Start Biedrzychowice 8 11 23 19 4
5. Błękitni 7 10 26 24 2
6. orły 8 8 19 30 -11
7. caleg ii 8 7 17 45 -28
8. Max electro 7 6 16 23 -7
9. Forum 8 4 18 36 -18

W sobotę 17 grudnia w Zgorzelcu 
na PGE Turów Arena odbył się Jubi-
leuszowy Turniej Zapaśniczy dzieci 
i młodzików w zapasach. Impreza z 
okazji 20-lecia działalności klubu zapa-
śniczego w Zgorzelcu zgromadziła 80 
zawodników z 6 klubów. Lubscy zapa-
śnicy wywieźli ze Zgorzelca 8 medali. 
Najcenniejsze wywalczone zostały 
przez Szymona Mormola oraz Wiktora 
Grabowskiego. Obecny na zawodach 
Burmistrz Zgorzelca pogratulował 

wszystkim zawodnikom wywalczo-
nych medali i wręczył pozostałym 
pamiątkowe medale. Srebrne medale 
wywalczyli Nikodem Bobryk, Kamil 
Krzyżyński, Ksawery Słomkowski 
oraz Patryk Gubała. Medale brązowe 
ze Zgorzelca wywieźli Kornel Słom-
kowski oraz Erwin Tomaszewicz. Na 
zdjęciu zapaśnicy UKS ZST Lubsko, 
Trener Mirosław Sawicki oraz kierow-
nik ekipy Pani Katarzyna Grabowska.

sawka

8 medali lubskich
zapaśników

W sobotę 08 stycznia rozegrano turniej młodzików o puchar prezesa „MLKS” Budowlani Lubsko. W turnieju udział wzięło 6 drużyn (UKS Czarni Żagań, UKS Victoria Jasień, UKS Promień Żary, AP Falubaz Zielona 
Góra, SV Lausisitz Forst oraz ekipa Budowlanych Lubsko. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Mecze były toczone w szybkim tempie. Zawodnicy prezentowali dobry poziom wyszkolenia technicznego. 

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła ekipa SV Lausisitz Forst, drugie drużyna UKS Czarni Żagań, a trzecie UKS Victoria Jasień. Druzyna z Lubska uplasowała się na 6 miejscu. Tytuł najlepszego bramkarza przypadł 
zawodnikowi UKS Czarni Żagań Emilowi Zatorowi, najlepszy strzelec to Eric Kube z SV Lausisitz Forst, a MVP turnieju został Oskar Kozdroń z UKS Promień Żary. Zawody jako sędzia poprowadził pan Piotr Wójtowicz.

IG

Turniej młodzików o puchar prezesa „MLKS” budowlani Lubsko

W sobotę 08 stycznia rozegrano tur-
niej żaków o puchar prezesa „MLKS” 
Budowlani Lubsko. W turnieju udział 
wzięło 10 drużyn w tym 3 ekipy 
Budowlanych Lubsko. Mecze roz-
grywane przez najmłodszych adeptów 
piłki nożnej były bardzo zacięte, a 
woli i ambicji mogliby pozazdrościć 

dorośli  piłkarze . Pierwsze miejsce 
w turnieju zajęła ekipa Gubin-Poma-
rańczowi, drugie drużyna z Łęknicy, 
a trzecie Gubin-Niebiescy. Nasze 
drużyny uplasowały się na 5, 9 i 10 
miejscu. Tytuł najlepszego bramka-
rza przypadł zawodnikowi z Łęknicy 
Kubie Włodkowi, najlepszy strzelec 

to Michał Aleksandrowicz(Gubin-Po-
marańczowi), a MVP turnieju Bartosz 
Nowak z Krosna. Wszyscy zawodnicy 
zostali uhonorowani medalami. Meda-
le i puchary osobiście wręczał Prezes 
MLKS Budowlani Lubsko Stanisław 
Słobodzian. Na fot. Żaki z Lubska.

IG

Turniej żaków o puchar Prezesa 
„MLKS” budowlani Lubsko

Drodzy Przyjaciele. Zakończyła 
się akcja zwana V Charytatywną 
Profesjonalną Galą Walk „Bitwa o 
Lubsko” 2016. Impreza dedykowana 
była wszystkim naszym przyjacio-
łom, kibicom i miłośnikom sztuk i 
sportów walki. Dziękujemy za tak 
liczne przybycie, świetne kibicowanie 
wszystkich 13-stu Walk, które dostar-
czyły Państwu wiele emocji. Byli to 
zawodnicy z Poznania, Wrocławia, 
Słubic, Świebodzina, Piły, Sulecho-
wa, Cottbus (Niemcy), Żagania, Żar, 
Nowogrodu Bobrzańskiego i Lubska. 

Dziękujemy za brawa, którymi nagro-
dziliście pokazy Strong Zumby, Break 
Dance i Electric Boogie, Defendo oraz 
Oyama Karate. Na koniec rozegrali-
śmy konkurs temashiwarii (łamanie 
twardych przedmiotów), który jest 
także co roku widowiskiem samym 
w sobie. W tym roku wystąpiła w nim 
rekordowa liczba startujących. Czter-
naście osób (2 zawodników z muay 
thai, 3 ojców DEFENDERÓW z No-
wogrodu Bobrzańskiego i 9 zawodni-
ków Oyama Karate) pokazało kunszt 
godny najlepszych zawodników.

Z dumą informujemy, że wszyscy 
reprezentanci Lubska wygrali swoje 
walki w pięknym stylu: Wojciech 
Kaczan i Adrian Kuźmiczow (Oyama 
Karate), Adrian Drosik (Boks) i Mi-
chał Świerczyński (Zapasy).
Osobiście dziękuję za niespodziankę 
przygotowaną przez moich karatec-
kich przyjaciół z okazji mojej pro-
mocji na stopień 5 DAN. To było dla 
mnie coś wielkiego.
W imieniu Wiktora, chłopca któremu 
w tym roku pomagaliśmy bardzo 
dziękujemy za Państwa otwarte serca. 

Za piękny gest zawodnika z Niemiec 
(Cottbuss i Klub Shogun) Gerolda 
Wenzel, który przekazał swój puchar 
na gali dla Wiktora. To między innymi 
takie gesty czynią tę galę wyjątkową. 
Osobne i bardzo ważne ogromne 
podziękowania należą się wszystkim 
naszym sponsorom. To dzięki Państwu 
i Burmistrzowi Panu Lechowi Jurkow-
skiemu galę tę możemy organizować 
z takim rozmachem. Proszę Państwa, 
w związku z tym, że w czasie trwania 
naszej Gali zamykany był numer Ma-
gazynu Lubskiego, podziękowanie dla 

naszych sponsorów zamieszczamy się 
w styczniowym numerze. To dla nas 
jest bardzo ważone i redaktor już nam 
to obiecał.
Na koniec WIELKIE DZIĘKUJĘ 
kieruję do bardzo licznego i nieza-
wodnego komitetu organizacyjnego 
Lubuskiego Centrum Oyama Karate. 
Bez Was to nie byłoby możliwe.

Z karateckim pozdrowieniem
Andrzej Tomiałowicz

OSU!

V cHaRyTaTywna PRoFeSJonalna
Gala walK „Bitwa o lubsko”

Lista sponsorów:
1. Plastal - Sławomir Urban 
2. P.W „ABC Czarnecka” – Anetta Czarnecka
3. Klub Motocyklowy 96 MC Poland – Lubsko
4. Sklep Motoryzacyjny „U Pawła” – Paweł Suchowiecki
5. AGDtechnik.pl – Jan Korsak
6. „JORDAN” Okna, drzwi – Zbigniew Jordan
7. Auto Serwis „Maludy” – Wojciech Maludy
8. Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy – Zbigniew Mróz
9. Lokator - Kamil Fluder
10. Lecznica dla Zwierząt – Robert Kowalczyk
11. UESA Polska – Dyrektor Generalny Pan Marek Chromik
12. Magnolia Sp. z.o.o.
13. PZU Oddział Lubsko – Małgorzata Delijewska
14. Jubo-Trans - Bogdan i Jerzy Halczuk
15. CARBOPOL  Skład Opału Lubsko
16. „JOKER”  - Robert Jakubiak
17. Caleg – Jacek Korszun
18. Warzywniak – Beata Borowska
19. Ubezpieczeniowa I&M - Marek Małyszko
20. Ciach&Style – Bartosz Iwanowski
21. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
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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 .........................................................................................................................

Pod koniec 2016 roku nad zalewem 
Nowiniec, w każdą niedzielę o 11.00 
pojawiają się miłośnicy kąpieli w 
zimnej wodzie. 
W Nowy Rok razem z lubskim mor-
sami 2017 witali mieszkańcy i władze 
Lubska, a do grona morsów przyby-
wają coraz to nowi ochotnicy. 
Ci, którzy spróbowali wiedzą, że nic 
w tym strasznego, a zalety dla zdrowia 
można by długo wymieniać. 

TR

lubskie 
morsy

Plebiscytc na najlepszego, najpopularniejszego
sportowca Lubska 2016

grzegorz otocki przygodę 
z piłką zaczynał w 
szkole podstawowej nr 
2 w Lubsku. obecnie 
związany jest z Pogonią 
Szczecin. o swojej 
przygodzie z piłką oraz 
jak został bramkarzem 
opowiada na łamach 
Magazynu Lubskiego. 

Od początku wykazywałeś umie-
jętności typowo bramkarskie, czy 
zaczynałeś w polu?
Zaczynałem normalnie, tak jak za-
wodnik z pola. Kiedyś na treningu w 
UKS Dwójka Lubsko jeden z bram-
karzy nie pojawił się na treningu, a w 
tym momencie ja byłem takim „świe-
żakiem”, który dopiero zaczynał. Do-
stałem rękawice od Janusza Dudojcia 
i od tej pory tak mi się spodobało, że 
zostałem bramkarzem. Też nie było 
to jednak tak, że cały czas od tej pory 
broniłem. W bramce stawałem tylko 
na treningach, ale idąc na boisko 
pokopać, czy w szkole, grałem tylko 
w polu. 

W dość młodym wieku trafiłeś do 
Niemiec…
Tak, to była taka pewnego rodzaju 
współpraca między Lubskiem, a 
Forstem. Po rozmowie z rodzicami i 
Januszem Dudojciem, stwierdziłem, 
że to jest dobry kierunek dla mnie. 
Szczerze mówiąc, to było ogromne 
doświadczenie, zetknięcie się z men-
talnością i językiem. Dzięki temu 
bardzo dużo się nauczyłem, nabrałem 
mnóstwo pewności siebie i uważam, 
że bardzo się rozwinąłem. Wydaje 
mi się, że nie nauczyłbym się tego w 
polskim klubie. W tamtym czasie by-
łem w Niemczech jedynym Polakiem. 
Zostałem rzucony na głęboką wodę, 
ale szybko się zaaklimatyzowałem, 
dawałem zespołowi wartość dodatnią 
i byłem szanowany przez trenerów i 
zawodników. 

Ale w samych Budowlanych grałeś 
dość krótko?
Przygodę z piłką zaczynałem w UKS 
Dwójka Lubsko, obecnie nieistnieją-
cym stowarzyszeniu. Z UKS-u prze-
szedłem do klubów niemieckich i na 
okres trampkarza starszego wróciłem 
do Lubska, grając w drużynie Budow-
lanych i trenując już jako trampkarz 
z zespołem seniorów. W klubie z 
Lubska rozegrałem pełne dwa sezony 
i wyemigrowałem do Szczecina. 

Czujesz sentyment do Budowla-
nych?
Czuję, cały czas śledzę wyniki i postęp 
jaki zespół dokonał od 2009 roku 
- odkąd wyjechałem. Nie zdarzyło 
mi się jeszcze, żebym nie sprawdził 
wyniku meczu. Trzymam kontakt z 
chłopakami, bardzo lubię wracać do 
Lubska, pojechać na stadion, pokopać 
z chłopakami, popytać co u nich. 
Jak trafiłeś do Szczecina?
Były organizowane testy w Licealnym 
Ośrodku Szkolenia Sportowego Mło-
dzieży. Była to szkoła pod patronem 

Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej i Ministerstwa Sportu. 
Wcześniej już były małe zapytania 
ze strony Pogoni, spodobałem się na 
jednym z wielu turniejów halowych. 
W kwietniu 2009 roku pojechałem na 
testy, które prowadzili trenerzy, którzy 
pracują nie tylko przy ZZPN, ale także 
Pogoni Szczecin. Testy przeszedłem 
bardzo pomyślnie, trenerzy byli zde-
terminowani abym trafił do Pogoni to 
było na tamtą chwilę moim najwięk-
szym marzeniem, gdyż kibicowałem 
temu klubowi od dziecka. 

Szybko musiałeś stać się samodziel-
nym?
Rodzice zastanawiali się na początku, 
czy dam sobie radę. Największym 
plusem było jednak to, że mam siostrę, 
która studiowała w Szczecinie i ciocię 
z wujkiem. To mi znacząco ułatwiło 
adaptację w Szczecinie, za co jestem 
im bardzo wdzięczny. Dlatego akli-
matyzacja w Szczecinie trwała bardzo 
krótko. Po dwóch, trzech tygodniach, 
gdy ten okres adaptacji przeszedłem, 
nie chciałem stamtąd wracać. 

Gdy trafiłeś już tam na stałe, czułeś 
wielką różnicę między Szczecinem, 
a Lubskiem, czy Forstem?
Pogoń to wielki klub z dużą historią 
i tradycją. Różnica była widoczna, 
poziom zespołu był bardzo wysoki. 
Olbrzymi przeskok był pod względem 
ilości jednostek treningowych, inten-
sywności jak i detali na które trenerzy 
zwracali szczególną uwagę. Każdy 
zawodnik utożsamiał się z klubem. 
W momencie, kiedy przychodziłem, 
Pogoń nie była topową akademią 
szkolenia młodzieży w Polsce. W 
tym momencie jest w czołówce i w 
dalszym ciągu klub stawia milowe 
kroki w przód.  Dlatego namawiam 
chłopaków z mniejszych i większych 
aglomeracji i rodziców, żeby decydo-

wali się na Pogoń! 

Czy w Pogoni znacząco rozwinąłeś 
się jako bramkarz?
Tak. Przede wszystkim dlatego, że 
nigdy wcześniej nie miałem profe-
sjonalnych treningów bramkarskich. 
Moim największym atutem była gra 
nogami. Nie miałem z tym żadnego 
problemu i to był i jest olbrzymi atut. 
Jeżeli miałbym porównywać na tamtą 
chwilę umiejętnościami bramkarskie, 
to z pewnością nie były na takim 
poziomie jak moich rówieśników, 
starszych kolegów z którymi rywa-
lizowałem o miejsce w bramce, z 
tego względu, że nie były wcześniej 
trenowane przeze mnie te czynności. 
Nie mniej jednak nadrabiałem moimi 
atutami, co przemawiało na pewno na 
moją korzyść. Filozofią gry w Pogoni 
była gra wysokim pressingiem, dla-
tego bramkarz nie tylko był ostatnim 
obrońcą, ale również pierwszym 
atakującym.

Co uważasz za swój największy 
sukces na boisku?
Myślę, że brązowy medal Mistrzostw 
Polski, gdy przy odrobinie szczęścia 
mogliśmy pokusić się o więcej. Po-
zytywne jest to że kilku chłopaków z 
tego rocznika odgrywa znaczną rolę 
w pierwszym zespole Pogoni m.in 
Łukasz Zwoliński, Sebastian Rudol 
czy Mateusz Lewandowski. Pewnym 
sukcesem jest też to, że miałem okazję 
trenowanie z pierwszym zespołem. 
Widziałem, jak to wygląda od we-
wnątrz, do dzisiaj śnią mi się rzuty 
wolne Ediego Andradiny.

Teraz grasz w IV lidze?
Tak, teraz występuje w zespole Jezio-
raka Szczecin, grającego w IV lidze. 
Były propozycję z wyższych lig m.in. 
z Błękitnych Stargard Szczeciński czy 
Świt Skolwin, ale nie zdecydowałem 

się na tą opcję, gdyż 
wybrałem trenerkę. 
Odniosłem pewien 
czas temu ciężką kon-
tuzję, która zweryfi-
kowała moje plany i 
skłoniła do refleksji. 
Nie mniej jednak cie-
szę się, że mogę dalej 
kontynuować przygo-
dę z piłką i wydaje mi 
się, że teraz większą 
perspektywą dla mnie 
jest bycie trenerem. 
Rozwijam się w tym 
kierunku, stawiam so-
bie ambitne plany i 
chcę być jednym z 
najlepszych.

Czyli granie pozosta-
je już tylko przyjem-
nością?
To zawsze była i jest 
dla mnie przyjemność. 
Nigdy nie mów ni-
gdy, zobaczymy co 
się wydarzy. Na razie 
mogę łączyć te dwie 
funkcje, angażuje się 
na sto procent w jedno 

i drugie, ale patrzę perspektywicznie. 
Jestem młodym trenerem, który z 
dnia na dzień uczy się i nabiera no-
wych doświadczeń. Grając czynnie 
w piłkę jestem w stanie odwzorować 
to co chcę przekazać chłopakom. To 
co doświadczam na boisku staram 
się przekazać bramkarzom z którymi 
pracuję. Po za tym studiuję na V roku 
na Wydziale Kultury Fizycznej i Pro-
mocji Zdrowia w Szczecinie i plany 
przyszłościowe nagminnie realizuje. 

Dla ludzi, którzy interesują się piłką 
nożną, taka praca byłaby szczytem 
marzeń. Czujesz, że twoje marzenia 
z dzieciństwa się spełniły?
Będąc w Lubsku, kibicowałem już 
Pogoni od szkoły podstawowej i moim 
marzeniem było trafić do tego klubu. 
Jak dostałem propozycję angażu w 
Pogoni Szczecin, autentycznie roz-
płakałem się i na tamten moment był 
to szczyt moich marzeń. Teraz, gdy 
już jestem w Pogoni, marzenia nie 
ukrywam są większe, chciałbym w 
przyszłości pracować przy pierwszym 
zespole i może kiedyś przy młodzieżo-
wych kadrach reprezentacji polski by 
móc pracować z najlepszymi zawod-
nikami i trenerami. Mam marzenia, 
bo one się nie spełniają, tylko je się 
spełnia i cały czas chce się rozwijać, 
znam swoje miejsce w szeregu, wiem, 
gdzie obecnie jestem, daleka droga 
przede mną, ale nikt nie zabroni mi 
marzyć. Myślę, że jeżeli będę konse-
kwentnie pracował nad tym co robię, 
to moje marzenie w przyszłości może 
się spełnić. 

Twoja obecna praca rzadko pozwa-
la ci na odwiedzanie Lubska?
Bardzo rzadko. Jest mi niezmiernie 
przykro, że tak rzadko tutaj bywam. 
Co prawda kontakt na portalach spo-
łecznościowych z kolegami mam, ale 

w stu procentach oddałem się pracy w 
charakterze trenera i zawodnika, dlate-
go ten czas nie jest tak poświęcany jak 
być powinien. Znajomi, którzy będą 
czytali ten wywiad, będą musieli mi 
to wybaczyć. 

Jaki ma być twój kolejny krok?
Przede wszystkim, chcę twardo stąpać 
po ziemi, poznawać nowych ludzi. 
Zamierzam skoncentrować się na 
swojej pasji, bo pracą tego nie mogę 
nazwać. Małe marzenia z dzieciństwa 
spełniłem.

W zasadzie nie małe. Kiedyś to mu-
siało być wielkie marzenie?
Teraz tak mogę powiedzieć. Fajnie, że 
teraz to się rozwija, ale nie ukrywam, 
że w przyszłości chciałbym więcej. 

Twój rocznik w Lubsku był uważa-
ny za jeden z najbardziej utalento-
wanych, osiągaliście mnóstwo suk-
cesów. Jak myślisz, dlaczego mało 
kto jest teraz jeszcze przy piłce?
Ciężkie pytanie. Przede wszystkim 
brak możliwości dalszego rozwoju jest 
głównym czynnikiem i brak bodźca 
motywacyjnego dla tych chłopaków. 
Inspiracja ze strony rodziców, trene-
rów chęć samokształcenia jest niezwy-
kle ważna. Do tego dorzuciłbym świa-
domość, dyscyplinę, zaangażowanie i 
konsekwencji w realizacji postawio-
nych małych kroków powodujących 
efekty. Dlatego wydaje mi się, że 
dobrym kierunkiem jest zobaczenie 
czegoś nowego testy, wyjazdy na staże 
czy oglądanie meczów Ekstraklasy na 
żywo, żeby ci chłopcy mieli marzenia. 
Ja też je miałem, gdzieś je udało się 
spełnić i wydaje mi się, że tu tkwi 
problem, bo ludzie w małych miej-
scowościach, stawiają sobie często 
takie bliskie cele, np. debiut w klasie 
okręgowej, czy IV lidze. Ale czy to 
naprawdę jest szczytem marzeń dla 
takiego chłopaka? Marzenia muszą 
być zdecydowanie wyższe, żeby móc 
za nimi podążać i je rozwijać. 

Niedawno w Pogoni na testach było 
kilku chłopców z Lubska i Jasienia. 
Jak ich oceniasz?
Nie ukrywam, że mamy bardzo zdolną 
młodzież w Szczecinie i ciężko jest 
dokładnie ocenić każdego chłopaka. 
Jest u nas w klubie pewna reguła, 
zawodnik przychodząc do nas musi 
być lepszy od zawodnika, którego 
obecnie posiadamy. Istotne jest to, aby 
chłopcy wiedzieli po testach czego im 
brakuje i mieli świadomość nad jakimi 
elementami muszą jeszcze pracować. 
Niedawno chłopcy z rocznika 2006 
bardzo spodobali się naszym trene-
rom, także w oko wpadł chłopak z 
rocznika 2005.

Utrzymujesz nadal kontakt z chło-
pakami z Lubska, śledzisz cały czas 
działania klubu?
Śledzę, często rozmawiam, sentyment 
zawsze zostanie. Nie jest tak, że tego 
kontaktu w ogóle nie ma.

Mateusz Kasowski

z budowlanych do Pogoni

Kiedyś na treningu w UKS Dwójka Lubsko jeden z bramkarzy nie pojawił się na treningu i tak 
się zaczęła moja przygoda między słupkami bramki – opowiada Grzegorz Otocki



SKLEP MOTORYZACYJNY
PAWEŁ SUCHOWIECKI
Lubsko, ul. Staffa 3
tel. 793 977 085

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.

elektromechanika
Łużyckie praliny spółka z o.o. w Lubsku zatrudni:

Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie:
elektryk, elektromechanik

• atrakcyjna płaca godzinowa + premia motywacyjna
• zwrot kosztów dojazdu lub mieszkanie służbowe
• możliwość dokształcenia oraz awansu
• praca w Lubsku w systemie dwuzmianowym

WYMAGANIA:

OFERUJEMY:

dokumenty aplikacyjne  (cV) prosimy o przesłanie na adres mailowy:
a.melska@praliny.pl

Wszelkie informacje dostępne także pod nr telefonu 68 372 04 70.


