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- Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie?
- Myślę, że było pożyteczne i efektywne. 
Jestem przyzwyczajona, że wszystkie 
imprezy organizowane przez SOSW 
mają wyrównany, świetny poziom. Pra-
cują tam wysokiej klasy specjaliści, tak 
w zakresie obowiązków służbowych, 
jak i wrażliwi, pomysłowi ludzie, którzy 
pracują z pasją nie tylko w klasie, ale i na 
scenie. Dyrektor E.Maćko potrafiła do-
brać i "wychować" taki wspaniały zespół.
- Mam podobne zdanie. O ile wiem, ty 
też wywodzisz się z tego środowiska?
- Tak. Przepracowałam 36 lat, czyli całe 
swoje zawodowe życie jako oligofreno-

pedagog w szkole specjalnej. (To mądre, 
trudne słowo określa nauczyciela działu 
pedagogiki specjalnej, zajmującej się 
nauczaniem i wychowaniem jednostek 
upośledzonych umysłowo - przyp. red.). 
A więc rozumiem i charakter pracy i 
problemy nauczycieli tu pracujących.
- Jak doszłaś do takiej poważnej 
funkcji jaką jest prezesowanie Sto-
warzyszeniu?
- W roku 2002  z inicjatywy koleżanki 
E.Maćko, wówczas nauczycielki, nie 
dyrektorki, powstało Stowarzyszenie. 
Po dwóch latach działalności objęliśmy 
opieką nie tylko nasze "ośrodkowe" 

niepełnosprawne dzieci, ale również 
te z ościennych gmin Jasienia, Tuplic, 
Brodów. Uzyskaliśmy wówczas status 
Organizacji Pożytku Publicznego. Nie 
cytując statutu, który rozpisany jest 
szczegółowo na cele i zadania, to najo-
gólniej rzecz ujmując jest to zbiór zadań 
w rehabilitacji fizycznej, umysłowej i 
integracyjnej. W tym czasie byłam sekre-
tarzem Stowarzyszenia. W 2005 roku na 
walnym zgromadzeniu powołano mnie 
na funkcję prezesa.
- No to teraz pochwal się co zdarzyło 
się za twojej prezesury?
- Ula bardzo się sumituje. E, co tam ja 

zrobiłam. To cały zarząd, a przede 
wszystkim dyrektor E.Maćko.
- O konkrety proszę.
- Mamy 62 członków Stowarzy-
szenia. Ze składek członkowskich, 
od sponsorów i przyjaciół oraz 1% 
podatku gromadzimy fundusze, 
które wspierają działania Ośrod-
ka. Organizujemy znane już w 
środowisku bale charytatywne w 
okresie karnawału, pomagają nam 
organizacje PEFRON, Starostwo 
Powiatowe, Burmistrz miasta i 
gminy, zakłady pracy i małe firmy 
prywatne. Dzięki dobremu sercu, 
zrozumieniu i świadomości, że 
nie marnujemy ofiarowanych nam 
funduszy, możemy organizować 
od 20 lat turnusy rehabilitacyjne 

w Kołobrzegu. Współpracujemy przy 
organizacji Regionalnego Konkursu Szo-
pek Bożonarodzeniowych oraz znanego 
w województwie, Lubskiego Festiwalu 
Artystycznego - Scena Specjalna. Wspie-
ramy akcje szkolne, wyjazdy na basen 
do Żar itd.
- Ula, lubisz być prezeską?

- Ja nie prezeską być lubię, ale lubię, że 
coś sensownego robię. Jestem na eme-
ryturze i jest to dla mnie ważna część 
mojego obecnego życia. Dostałam w 
ubiegłym roku odznaczenie Zasłużony 
Działacz Kultury, i to mnie bardzo cieszy.
- Dzięki - to co idziemy na kawę, lody?

C.Tęciorowska

We wtorek (16.05.) 
odbyło się wspólne 
posiedzenie stałych 
komisji Rady Miejskiej, 
głównym punktem, choć 
jak się później okazało, 
nie najciekawszym 
posiedzenia, było 
omówienie sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy 
Lubsko za 2016 r. Skarbnik 
Gminy Danuta Szewczyk 
przedstawiła stan finansów 
naszej gminy w 2016 roku.

Dochody na 31.12.2016 wynosiły 75 765 
188 zł, w tym:
- dochody bieżące –71 847 394 zł
- dochody majątkowe –3 917 794 zł
Wydatki zaś to 75 765 188 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 70 025 992 zł
- wydatki majątkowe – 5 739 196 zł
Wprowadzone w trakcie roku budżeto-
wego zmiany spowodowały zwiększenie 

planu dochodów i wydatków o kwotę 7 
684 975 zł.
W omawianym okresie sprawozdaw-
czym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty 
i pożyczki na
sfinansowanie zadań inwestycyjnych 
w wysokości 7 546 793 zł, spłacone 
zobowiązania
z tytułu zaciągniętych kredytów i poży-
czek to kwota 8 206 805 zł. Do spłacenia 
pozostała kwota 65 802 313,88 zł.
W roku 2016 dochody budżetowe zre-
alizowano w kwocie 73 821 586 zł, co 
stanowi 97,4% planu dochodów, były 
niższe od planowanych o 1 943 602
zł. W stosunku do roku 2015 były wyższe 
o 2 552 725 zł.
Radna Zofia Zawiślak pytała co dalej z 
Przedszkolem nr 3 przy ulicy Baśniowej 
w związku nieotrzymaniem dotacji?
- Szkoła Podstawowa przeniesiona bę-
dzie do Gimnazjum, a budynek będzie 
przystosowany dla najmłodszych – od-
powiedział Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych Mateusz Szaja.
Po omówieniu radni przystąpili do zaopi-
niowania realizacji budżetu:
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Finansów i Budżetu: 2 głosy za 0 przeciw 
i 2 wstrzymujące.
- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Komunal-
nej: 4 głosy za 0 przeciw i 3 wstrzymu-
jące.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Samorządu: 1 głos za 0 przeciw i 3 
wstrzymujące.
- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, 
Spraw Społecznych i Zdrowia: 3 głosy za 
0 przeciw i 2 wstrzymujące.
Kolejnym punktem obrad była dyskusja 
nad Statutem Magazynu Lubskiego, 
którego projekt przedstawiła dyrektor 
biblioteki miejskiej Maria Rudek – jako 
wydawca ML i obecny redaktor naczelny 
Marek Stępień. Z uwagi na to, że to był 
projekt, który był jeszcze w opracowa-
niu, po dyskusji nie podjęto żadnych 

wniosków.
Radni dyskutowali również 
nad brakującą kwotą 67 
301,00 złotych dla Lubskie-
go Domu Kultury w celu 
pokrycia kosztów obcho-
dów Dni Lubska.
Rada rozpatrywała także 
prośbę Lecha Krychow-
skiego, z którą zwrócił się 
do radnych, aby pozostawić 
mu mieszkanie przy LDK.
- Czekamy na decyzję sądu 
i wtedy podejmiemy decy-
zję – stwierdził Zastępca 
Burmistrza Jerzy Wojnar. 
Sprawa rozpatrywana bę-
dzie podczas sesji zwyczaj-

nej planowanej na dzień 24 maja 2017 r.
W sprawach różnych radny Tomasz 
Apanowicz przedstawił zebranym od-
powiedź na swoją interpelację z dnia 
20.04.2017r dotyczącej ilości sms Pre-
mium wysłanych ze wszystkich telefo-

nów gminnych w okresie od października 
2016r do kwietnia 2017 r. W okresie 
tym trwał plebiscyt „Oceniamy władzę 
2016". Na zdjęciach zamieszczamy od-
powiedź na interpelację Radnego,

I.G.
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Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Samorządu 
obradowała 10 maja. 
W porządku obrad 
znalazły się: arkusze 
organizacyjne szkół na 
rok szkolny 2017/18, 
wakacje w Bibliotece 
Publicznej Miasta i 
Gminy, w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji oraz 
Lubskim Domu Kultury, 
omówienie projektów 
uchwał (omówienie 
przeniesiono na 16 maja 
na posiedzenie wspólnych 
komisji), sprawy różne, 
przygotowania do 
sezonu letniego, stan 
placów rekreacyjnych, 
kąpielisk miejskich, boisk 
sportowych – praca w 
terenie.

ARKUSZE 
ORGANIZACYJNE

W pierwszym punkcie wiceburmistrz 
Jerzy Wojnar wskazywał na zmienia-
jące się przepisy odnośnie ww. arku-
szy. Do procesu zatwierdzania zostały 
dołączone dwa organy opiniujące, 
a mianowicie Związki Zawodowe i 
Kurator Oświaty. W związku z refor-
mą zostało wydane rozporządzenie o 
szczegółowych zasadach organiza-
cyjnych roku szkolnego. Arkuszom 
nadano w ten sposób dość dużą rangę, 
ale mimo to przepisy nadal są w zbyt 
ogólne. Brakuje zapisów technicz-
nych. Jednakże kurator wydał swoje 
zarządzenia w tym zakresie i stosując 
się do jego wytycznych udało się 
zachować termin do 30 kwietnia. W 
porównaniu z poprzednimi latami, 
pomimo reformy edukacji, w tym 
roku udało się przeprowadzić proces 
zatwierdzania arkuszy stosunko-
wo gładko. W związku z reformą i 
wcześniejszymi postulatami zwięk-
szono liczbę zajęć świetlicowych we 
wszystkich jednostkach. J. Wojnar 
ocenił ten czas jako pozytywny, z 
dobrymi opiniami związków zawo-
dowych i pozytywnymi ocenami 
arkuszy. Wprawdzie Kurator wskazał 
na kilka drobnych uchybień, jednak 
nie wpływają one na ruch kadrowy 
czy inne kwestie i są to raczej sprawy 
drobne, które należy skorygować - 
spuentował J. Wojnar. Następnie głos 
zabrał Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Mateusz Szaja, który na 
odniósł się do tych drobnych uchybień 
i wyjaśnił, że chodzi m.in. o to, że dy-
rektorzy nanieśli w 7 klasie przedmiot 
"Przygotowanie do życia w rodzinie", 
pomimo tego, że rozporządzenie nie 
weszło jeszcze w życie. W dalszej 
części wypowiedzi M. Szaja mówił o 
tym, że liczba dzieci wskazuje na to, 
że powinno być 9 oddziałów pierwszej 
klasy lubskich szkołach, a jest 7. Z 225 
dzieci z rocznika, który w tym roku 
pójdzie do pierwszej klasy, do naszych 
szkół zapisanych już jest 150, jednak 
szkoły sygnalizują, że rodzice jeszcze 
składają wnioski. W poszczególnych 

szkołach wygląda to tak: SP 1 - dwa 
oddziały, SP 2 - trzy oddziały, SP 3 - 
planowany jest jeden oddział, SP w 
Górzynie jeden oddział. W obwodzie 
SP nr 1 na 73 dzieci aktualnie zapisa-
nych jest 50. W obwodzie SP nr 2 na 
44 dzieci zapisanych jak dotąd jest 
57! W obwodzie szkoły nr 3 na 62 
dzieci zapisanych obecnie jest 27, ale 
wnioski jeszcze spływają. W obwo-
dzie szkoły w Górzynie na 28 dzieci 
zapisanych jest 16. Wynika z tego, że 
75 dzieci jest jeszcze niezagospoda-
rowanych. Przewodnicząca komisji 
oświaty Zofia Zawiślak wskazywała, 
że pomimo rejonizacji rodzice nie 
przestrzegają zasad i w dalszym ciągu 
jest migracja dzieci pomiędzy szkoła-
mi. Ewa Grzywacz podała przykład 
rekrutacji w szkole nr 2, gdzie - jeśli 
dziecko się nie dostanie, to rodzice 
zapisują je do szkoły niepublicznej. 
Jako powód takiego postępowania, 
podawano m. in. to, że dzieci miesz-
kające blisko danej szkoły, w tym 
przypadku dwójki, są przypisane 
obwodowo do trójki, tak więc rodzice 
decydują się na taki krok z powodu 
odległości do placówki oświatowej. 
M. Szaja sytuację określił na ogólnie 
zadowalającą. Dzieci przybywa, a 
te "brakujące" znalazły się prawdo-
podobnie w placówkach niepublicz-
nych lub przebywają poza granicami 
kraju. W dalszej części wypowiedzi 
odniósł się do ruchów kadrowych w 
poszczególnych placówkach i tak: W 
SP 1 odchodzi zastępca dyrektora i 
będzie jej przysługiwało świadczenie 
kompensacyjne, w szkole nr 2 i gim-
nazjum nie będzie zwolnień, w SP 3 na 
własną prośbę odchodzi jedna osoba, 
w Górzynie brak zwolnień. W przed-
szkolu nr 1 pani Dyrektor odchodzi na 
świadczenie kompensacyjne. Okazuje 
się, że pomimo wcześniejszych obaw 
związanych z reformą oświaty, a 
dotycząca zwolnień, brakuje nauczy-
cieli. Przede wszystkim nauczających 
Geografii i Muzyki. E. Grzywacz 
wskazywała na problem przecho-
dzenia dzieci do nowo powstającej 
niepublicznej szkoły podstawowej. 
Spowoduje to zmniejszenie ilości 
uczniów w placówkach publicznych, a 
co za tym idzie może brakować godzin 
m.in. dla nauczycieli nauczających 

języków obcych. M. Szaja mówił, że 
placówka niepubliczna jest jeszcze nie 
gotowa do działania. Nie ma jeszcze 
niezbędnych odbiorów technicznych 
przez Straż Pożarną i Sanepid. Mają 
na to czas do 30 czerwca - spuentował 
J. Wojnar.

PRZYGOTOWANIA 
DO WAKACJI

Kolejnym punktem obrad był stan 
przygotowań do sezonu letniego W 
Lubskim Domu Kultury, Ośrodku 
Sportu i Rekreacji oraz w Bibliotece 
Miejskiej.
Jako pierwsza głos zabrała Teresa 
Załużna dyrektor Lubskiego Domu 
Kultury. Poinformowała ona, że pro-
gram jest jeszcze opracowywany. W 
organizowanie zajęć zaangażowani 
będą wszyscy instruktorzy zatrudnieni 
w LDK. Przygotowywane są warsz-
taty origami, teatralne, kuglarskie, 
turniej szachowy o puchar lata. Wolna 
scena kultury gdzie prezentować się 
będą amatorskie zespoły muzyczne, 
soliści oraz m.in. kabarety. W planach 
taniec Zumba dla dzieci. Warsztaty 
plastyczne, muzyczne, filmowe, 
instrumentalne. Warsztaty młodego 
konstruktora oraz ceramiczne. LDK 
zawrze umowy z teatrami, które 
zorganizuj, jeśli pogoda dopisze spek-
takle dla dzieci w plenerze. W prze-
ciwnym razie te spektakle odbywać 
się będą w sali widowiskowej. 1 lipca 
o godz. 19:00 przy ratuszu odbędzie 
się Koncert Galowy 25 Prezentacji 
Wokalnych Dzieci Specjalnej Troski. 
Grupa dzieci występująca na tym 
koncercie przybędzie już 25 czerwca 
i z ich udziałem zorganizowane zosta-
ną różne imprezy na terenie Lubska. 
Będą to m. in. koncerty przy ratuszu, 
w DPS. Wystąpią także na festynie 
w Chocimku oraz Górzynie. Orga-
nizatorem tego przedsięwzięcia jest 
Fundacja Joanny Brodzik. 8 lipca 
animatorzy LDK zabezpieczą festyn 
z okazji "Powitania lata" w Dłużku. 
15 lipca odbędzie się koncert piosenek 
francuskich w wykonaniu muzyków 
piosenki francuskiej z Krakowa. W 
dniach 24-29 odbędzie się Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru w Zielonej 
Górze i jak co roku LDK zaprosi do 

Lubska kilka zespołów. Od 20 sierp-
niu rozpoczyna się Międzynarodowy 
Koncert Muzyki Kameralnej i Orga-
nowej. Zakończy się on 10 września 
koncertem finałowym. Planowane są 
także dyskoteki plenerowe.
Dyrektor OSiR Maria Łaskarzewska 
poinformowała, że podobnie jak w 
latach ubiegłych, obiekty Ośrodka 
Sportu i Rekreacji będą udostępniane 
dla mieszkańców. Najbardziej jednak 
OSiR skupi się na obiektach otwar-
tych, ponieważ zamknięte nie cieszą 
się zbytnim zainteresowaniem. Basen 
kąpielowy nie będzie czynny w tym 
roku. W zamian stworzone będzie 
kąpielisko na zbiorniku retencyjnym. 
Wydłużona zostanie linia brzegowa. 
Nad bezpieczeństwem czuwać będzie 
większa ilość ratowników. Imprez 
typowo sportowych OSiR nie będzie 
organizował, bo w okresie letnim 
zarówno dzieci, jak i dorosłych do 
Ośrodka przychodzi bardzo mało. 
Przy zbiorniku "Karaś" oraz nad 
Zalewem ustawione zostaną "dmu-
chańce". Jeśli prace budowlane nie 
staną na przeszkodzie to na "Karasiu" 
zostanie zorganizowana impreza pt. 
"Powitanie Lata" jeśli nie to impreza 
zostanie przeniesiona nad zalew w 
Nowińcu. Jako novum M. Łaska-
rzewska poinformowała o planowa-
nej wspólnie z Fundacją Prołużycką 
"Nocy Kupały" ale na tę chwilę jest 
to w sferze rozważań. Wspólnie ze 
Stowarzyszeniem "Lubsko Potrafi" 
planowane było kilka koncertów na 
terenie przystani nad zalewem „Ka-
raś", na tę chwilę rozważana jest opcja 
zorganizowania ich przy zbiorniku w 
Nowińcu. Programy działań obydwu 
instytucji zostaną rozpowszechnione 
w formie plakatów m.in. w szkołach 
i internecie.
 

SPRAWY RÓŻNE
W sprawach różnych sekretarz gmi-
ny Henryk Dybka poinformował, 
że w tym roku przypada 25-lecie 
partnerstwa Lubsko-Vlotho. Obcho-
dy jubileuszu podzielone zostały na 
dwie części. W pierwszej delegacja 
z Lubska, pod koniec kwietnia była 
z wizytą we Vlotho, a 2 czerwca 
delegacja z Niemiec przyjedzie do 

Lubska. Nawiązując do tego władze 
miasta chciałyby uhonorować dwie 
osoby, które pełnią obecnie funkcje 
przewodniczących stowarzyszeń 
partnerskich. Po stronie polskiej jest 
to Dorota Kacprzak, a po stronie 
niemieckiej Zbigniew Wilkiewicz. 
Obydwoje państwo są wieloletnimi 
przewodniczącymi stowarzyszeń i to 
na ich barkach spoczywa trud pod-
trzymania współpracy partnerskiej 
pomiędzy naszymi gminami na wielu 
płaszczyznach m.in. w zakresie współ-
pracy gospodarczej czy wymiany mło-
dzieży. Komisja podjęła jednogłośnie 
decyzję o uhonorowaniu obydwojga 
nominowanych do nadania tytułów 
"Zasłużony dla gminy Lubsko". Ko-
lejnym tematem wywołanym podczas 
dyskusji było utworzenie muzeum w 
Lubsku. H. Dybka zreferował, jak 
wygląda taka izba pamięci we Vlotho. 
Mówił m.in. o tym, że ich muzeum 
powstało, z inicjatywy tamtejszych 
entuzjastów, na bazie starej fabryki 
cygar. Miejsce to zostało odrestau-
rowane i prowadzone jest przez wo-
lontariuszy. Przez osoby, które są na 
emeryturach i które wiele rzeczy robią 
na swój koszt. Jest to forma spędzania 
wolnego czasu. I co najważniejsze 
miasto im nie przeszkadza. Ci ludzie 
się tam spotykają, są przewodnikami 
i oprowadzają turystów. W jedną 
niedzielę w miesiącu izba pamięci 
jest otwarta dla wszystkich. Sekretarz 
wskazywał na różnice w podejściu do 
sprawy przez Niemców, a przez nas. U 
nas to gmina musi znaleźć na wszyst-
ko środki. Cały czas jest też problem, 
gdzie umiejscowić taką izbę pamięci? 
W LDK odmówiono z braku miejsca, 
próby utworzenia takiej izby w ratuszu 
także „nie wypaliły”. Teoretycznie 
dobrym miejscem na utworzenie izby 
pamięci jest baszta bramy żarskiej, 
która była miejscem takim przed 
wojną. H. Dybka wskazywał jednak 
na problem finansowy. Jeśli miałaby 
tam być izba pamięci, należałoby wy-
asygnować pewne środki na opłacenie 
tej osoby, która by ją prowadziła. Ko-
lejnym zagadnieniem do rozważenia 
byłoby, w jakim czasie miałaby być ta 
izba otwarta. Jeśli tylko w weekendy 
to automatycznie niedostępna byłaby 
dla szkół. Wszystko jednak opiera 
się o aspekt finansowy. Jeśli znajdą 
się środki finansowe na utworzenie 
izby, to oczywiście ona powstanie. 
Radni zgodzili się, ze czas najwyższy 
przejść od słów do czynów. Jednym z 
pomysłów jest utworzenie niewielkie-
go stowarzyszenia entuzjastów, które 
przy wsparciu gminy zajęłoby się tam 
przedsięwzięciem. Stowarzyszenie 
takie mogłoby pozyskiwać również 
środki z zewnątrz. Komisja podjęła 
decyzję, że we wrześniu zorganizuje 
posiedzenie z udziałem takich entuzja-
stów. W dalszej części dyskusji omó-
wiono temat uroczystego posiedzenia 
komisji oświaty, który odbywa się co 
roku w ostatnią środę roku szkolnego. 
Z. Zawiślak wyszła z inicjatywą m.in. 
poszerzenia spotkania o obecność 
rodziców. Ostatni punkt posiedzenia 
komisja realizowała w terenie.

Marek Stępień

Obradowała Komisja Oświaty

Podczas obrad komisji poruszono m.in. sprawę arkuszy organizacyjnych szkół

Rozmawiam z panią prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Serce za uśmiech" w SOSW Urszulą Rakowską. Korzystając
ze spotkania w Domu Kultury związanego z happeningiem namówiłam Urszulę na krótką rozmowę (nie będę ukrywać, że jesteśmy na "ty").

Lubię, że coś sensownego robię

Urszula Rakowska w środku i jak zwykle wśród swoich przyjaciół

PosieDZenie wsPÓLne KoMisJi

R
EK

LA
M

A



4 5m agaz y n lubs ki  nr 5/2017 (316)magazyn lubski  nr 5/2017 (316)

w REgIONIE w REgI ONI E

MałżeńStWa
Sylwia Aneta Frączek i Tomasz Oko-
łot, Agnieszka Beata Tołłoczko i Sła-
womir Łaskarzewski, Ewa Stoppa 
i Sławomir Jacek Krauze, Milena 
Baran i Marek Kukurski, Marta Benc 
i Michał Makarewicz.

ZGONy
Jan Józef Malcharek l.75, Broni-
sław Krukowski l.82, Sebastian 
Sobótkiewicz l.39, Zofia Mikulska 
l. 97, Józef Kopciuch l.60, Helena 
Kowalska l. 78.

KWIeCIeń 2017 r.

KroniKA usc KRONIKA POLICYJNA
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jasieniu 12 maja Komendant Po-
wiatowy Policji w Żarach kom. Ma-
ciej Sałek oraz I Zastępca Komen-
danta nadkom. Armand Pisarczyk–
Łyczywek pogratulowali uczennicy 
Hannie Matyji wyróżnienia, jakie 
otrzymała w konkursie plastycz-
nym „Dzielnicowy bliżej dzieci” i 
wręczyli nagrody. List gratulacyjny 
otrzymał opiekun artystyczny Mi-
rosław Zych. Przedsięwzięcie zo-
stało zorganizowane przez Wydział 
Komunikacji Społecznej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wlkp. we współpracy z Wydziałem 
Prewencji oraz Fundacją Contra 
Crimen; patronat honorowy objął 
Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak. W projekcie plastycznym 
uczestniczyło 61 lubuskich szkół z 
45 miejscowości. Do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowano 113 
prac. Praca H. Matyji wyróżniona 
została spośród 1600 zgłoszonych 
do konkursu. Dzieci za pomocą prac 
plastycznych uwieczniły  sylwetki 69 
lubuskich dzielnicowych, policjantów 
pierwszego kontaktu. Celem konkursu 
było promowanie wizerunku dzielni-
cowego, jako przyjaznego policjanta, 
a także kształtowanie pozytywnego 
wizerunku policji wśród dzieci, jako 
instytucji godnej zaufania.

***
W sali odpraw Komisariatu Policji 
w Lubsku odbyło się 12 maja uro-
czyste pożegnanie funkcjonariuszy, 

którzy zakończyli służbę i przeszli na 
zasłużoną emeryturę. Asp. szt. Alicja 
Kuźmińska, asp. szt. Andrzej Lech, 
mł.asp. Tomasz Kloc oraz mł. asp. 
Dariusz Wojnarowski związani byli 
z  Komisariatem Policji  w Lubsku. 
Komendant Powiatowy Policji w 
Żarach kom. Maciej Sałek oraz I Za-
stępca Komendanta nadkom. Armand 
Pisarczyk–Łyczywek podziękowali 
policjantom za pełnioną służbę, za 
profesjonalizm, a także wspieranie 
wiedzą i doświadczeniem młodszych 
stażem funkcjonariuszy. Do życzeń 

przyłączyli się również Ko-
mendant Komisariatu Policji 
w Lubsku kom. Robert Pienią-
żek, jego zastępca kom. Artur 
Samsel,  kadra kierownicza, 
policjanci oraz pracownicy 
cywilni. 
Asp. szt. A. Kuźmińska prze-
pracowała w policji 28 lat, 
przez większą część służby 
związana była z Zespołem 
Dochodzeniowo-Śledczym, w 
2014 roku została odznaczona 
złotym medalem za długolet-
nią służbę. Asp. szt. A. Lech 
przesłużył 29 lat. Zaczynał w 
Wydziale Ruchu Drogowego,  
następnie od 2003 roku był 
asystentem , a przez ostatnie 
lata pełnił funkcję dyżurnego 
lubskiego komisariatu. Od-
znaczony srebrnym medalem 
za długoletnią służbę. Mł.asp. 
T. Kloc w służbie 23 lata. 
Związany z Wydziałem Ruchu 

Drogowego, Zespołem Operacyjno
-Rozpoznawczym i Ogniwem Do-
chodzeniowo-Śledczym Komisariatu 
Policji w Lubsku. Mł. asp. D. Wojna-
rowski w służbie 21 lat. Pracował jako 
dzielnicowy, a później jako referent 
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
W imieniu całej załogi Komisariatu 
Policji w Lubsku i naszego zespołu 
redakcyjnego szczęśliwym emerytom 
życzymy uśmiechu, zdrowia oraz 
spełnienia marzeń i realizacji planów!    

opr. M.Sienkiewicz

Strażacy Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej PSP w Lubsku w ramach akcji 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji „Kręci mnie Bezpie-
czeństwo” przeprowadzili 28 kwietnia 
szkolenie z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy oraz prelekcję na temat 
szeroko pojętego bezpieczeństwa. W 
szkoleniu uczestniczyli pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Lubsku. To już 
drugie tego typu zajęcia w którym 
udział bierze UM w Lubsku. Ponad 30 
osobowa grupa pracowników mogła 
zapoznać się z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy, samodzielnie do-
konać próby wykonania resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej oraz uzupeł-
nić wiedzę - jak zachować się podczas 
różnego rodzaju zagrożeń. Zajęcia 
prowadzili: Zastępca Dowódcy JRG 
Lubsko kpt. Mariusz Morawski oraz st. 
str. Tomasz Karolczak – Koordynator z 
zakresu Ratownictwa Medycznego.

***
W Żarach odbyły się 4 maja Powia-
towe Obchody Dnia Strażaka.Go-
spodarzami uroczystości byli:st. kpt. 
Robert Słowikowski – Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Żarach, Starosta Żarski Janusz 
Dudojć - Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Żarach.Uroczystości 

rozpoczęły się mszą w Kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Następnie zaproszeni goście i strażacy 
przemaszerowali do żarskiego ratusza, 
gdzie odbył się uroczysty apel.Ko-
mendant Powiatowy wyróżnił nagrodą 
finansowąwszystkichfunkcjonariuszy i 
pracowników cywilnych Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach oraz dodatkową nagrodą 
finansową za szczególną dbałość i 
termin realizacji powierzonych zdań 
i czynności przynoszących wymierne 
oszczędności - kapitana Mariusza 
Morawskiego, młodszego kapitana 
Stanisława Puzio, ogniomistrza Se-

bastiana Horo-
dyskiego, aspi-
ranta Marka 
Gajdemskie-
go, młodszego 
ogniomistrza 
Michała Jur-
kowsk iego. 
Za szczególne 
zaangażowa-
nie w pierwszą 
fazę działań 
r a town iczo 
gaśniczych na 
terenie składo-
wiska tworzyw 
sztucznych w 
Brożku - star-

szego strażaka Dawida Browczu-
kowskiego, młodszego ogniomistrza 
Łukasza Buko, starszego sekcyjnego 
Pawła Jordana, młodszego ogniomi-
strza Arkadiusza Kochanowskiego, 
młodszego ogniomistrza Bogumiła 
Kowalczewskiego, ogniomistrza Piotra 
Makowskiego, aspiranta Krzysztofa 
Pazdana, aspiranta Marcina Pelca, 
starszego strażaka Przemysława 
Podedwornego, sekcyjnego Ariela 
Puzio, starszego sekcyjnego Mateusza 
Skrzypczaka, starszego sekcyjnego 
Sebastiana Walczaka, starszego stra-
żaka Dawida Wilczyńskiego. Starosta 
Żarski oraz Komendant 
Powiatowy za zaanga-
żowanie w działania 
ratowniczo-gaśnicze 
i udzielone wsparcie 
w likwidacji pożaruw 
Brożku, wyróżnili jed-
nostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z te-
renu powiatu żarskiego, 
krośnieńskiego i zie-
lonogórskiego: Brody, 
Chocicz, Dębinka, Gó-
rzyn, Jasień, Lipinki Łu-
życkie, Lipna, Lubanice, 
Marszów, Mirostowice 
Dolne, Niwica, Piotrów, 
Przewóz, Sieniawa Żar-
ska, Stara Woda,Trze-

biel, Tuplice, Złot-
nik, Żary – Kuni-
ce, Żarki Wielkie, 
Bobrowice, Czer-
wieńsk, Racula. 

***
W  G o r z o w i e 
Wlkp. odbyły się 7 
maja Wojewódz-
kie Obchody Dnia 
Strażaka.Podczas 
obchodów dele-
gacja strażaków z 
KP PSP w Żarach 
pod przewod-
nictwem st. kpt. 
Roberta Słowi-
kowskiego – Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach odebrała 
wyróżnienia i awanse. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
wyróżnił „Srebrnym Medalem Za 
Długoletnią Służbę”kpt. Mariusza Mo-
rawskiego i starszego kapitana Marka 
Świerlińskiego. Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji nadał „Brą-
zową Odznakę Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”młodszemu aspi-
rantowi Andrzejowi Kochańskiemu, 
stopień brygadiera - mł. bryg. Pawła 
Hryniewicza, starszego kapitana - kpt. 
M. Świerlińskiego, kapitana -mł. kpt. 
Stanisława PUZIO

***
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w 
Lubsku odwiedzili 5 i 9 maja ucznio-
wie z lubskich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Podczas wizyty poru-
szone zostały zagadnienia, które w 
obecnym czasie promuje program 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. 
Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak 
należy zachować się w sytuacjach 
różnego rodzaju zagrożeń, zapoznać 
się ze sprzętem oraz specyfiką pracy 
strażaków. Można było przymierzyć 
umundurowanie strażaka oraz zasiąść 
w samochodzie strażackim.

opr. M.Sienkiewicz

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej

ALINY 
NAWROCKIEJ

serdeczne podziękowania
składają

Rodzice, córki i mąż

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę prawną – BEZPŁATNIE, proszę pisać 
ml@lubsko.pl z tytułem „Pytanie do adwokata”.
Pytania można też przesyłać na adres redakcji ul. Wojska Polskiego 2, z dopi-
skiem "Pytanie do adwokata". Odpowiedź opublikujemy w kolejnym Magazynie 
Lubskim. Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji

Od lewej: nadkom. Armand Pisarczyk-Łyczywek, kom. Robert Pieniążek, kom. Maciej Sałek, kom. Artur Samsel, asp. szt. Alicja 
Kuźmińska, asp. szt. Andrzej Lech, mł.asp. Dariusz Wojnarowski, mł. asp. Tomasz Kloc

Od lewej: Hanna Matyja i Mirosław Zych

Szkolenie prowadzili: Mariusz Morawski i Tomasz Karolczak

Komendant Powiatowy wręcza wyróżnienie druhowi 
Pawłowi Opuszko z OSP Stara Woda

Delegacja Komendy Powiatowej podczas obchodów
w Gorzowie Wlkp. Kpt. Mariusz Morawski opowiadał – na czym polega praca strażaka

Kolejne spotkania 
informacyjno-
warsztatowe skierowane 
do wszystkich 
zainteresowanych 
mieszkańców gminy, 
dotyczące pierwszego 
etapu prac nad Lokalnym 
Programem Rewitalizacji 
odbyły się w dniach: 8, 9 i 
11 maja.
Organizatorami spotkań byli: przedsta-
wiciel Wykonawcy Projektu – firma 
Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z 
Wrocławia - Marek Karłowski oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Lubsku. Pierwsze spotkanie odbyło 
się w Lubskim Domu Kultury, drugie 
przeprowadzono w świetlicy wiejskiej 
w Lutolu, trzecie w Tucholi Żarskiej, 
na które przybyło ponad 30 zaintere-
sowanych. Każde ze spotkań składało 

się z trzech części. W pierwszej M. 
Karłowski omawiał teoretyczno-praw-
ne kwestie związane z rewitalizacją 
oraz prezentował propozycję obszaru, 
na którym skoncentrowane zostaną 
działania rewitalizacyjne. Druga część 
miała formę warsztatową, której celem 
było zdiagnozowanie przez osoby 
uczestniczące w spotkaniu wszystkich 
problemów występujących na terenie 
ich miejscowości, w konkretnych lo-
kalizacjach. W trzeciej części spotkań 
pojawiały się propozycje działań rewi-
talizacyjnych, które mogą przyczynić 
się do rozwiązania wskazywanych 
przez mieszkańców problemów. 
Działania te dotyczyły m.in. projek-
tów inwestycyjnych, jak również tzw. 
„miękkich”, takich jak: organizacja 
zajęć sportowo-rekreacyjnych czy 
wzmocnienie lokalnych więzi oraz 
pobudzenie aktywności społecznej.

UM

Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Spotkanie w Tucholi Żarskiej cieszyło 
się dużym zainteresowaniem

IV tura spotkań 
konsultacyjnych
z mIeszkańcamI

Przyjęcie do szpitala 
psychiatrycznego bez zgody 

pacjenta
Zgodnie z preambułą ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego zdrowie psychicz-
ne jest fundamentalnym dobrem osobi-
stym człowieka, a ochrona praw osób z 
zaburzeniami psychicznymi należy do 
obowiązków państwa. Obecnie w spo-
łeczeństwie kwestie dotyczące zdrowia 
psychicznego przestają być tematem 
tabu, a choroby psychiczne nie są już 
traktowane jak dopust boży czy rzecz, 
której należy się wstydzić. Słusznie 
zaczyna dominować pogląd, że choroba 
psychiczna, tak jak każda inna choroba 
powinna być leczona.
Zasadą jest, że przyjęcie pacjenta do 
szpitala psychiatrycznego, jego badanie 
oraz leczenie wymaga wyrażenia przez 
niego pisemnej zgody. Nie zawsze jednak 
osoba cierpiąca na chorobę psychiczną 
chce, bądź jest w stanie świadomie wy-
razić zgodę na podjęcie leczenia. Bywa 
też, że leczenie takie przerywa. Co do 
zasady ma ona do tego prawo, jednakże 
w określonych sytuacjach możliwe jest 
przyjęcie osoby do szpitala psychiatrycz-
nego bez jej zgody. Możliwość ta została 
ograniczona do ścisłych przypadków, 

bowiem  przyjęcie osoby do szpitala 
psychiatrycznego bez zgody stanowi po-
ważną ingerencję w sferę praw i wolności 
obywatelskich człowieka.
Jak stanowi art.  23 pkt 1 ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego osoba 
chora psychicznie może być przyjęta 
do szpitala psychiatrycznego bez zgody 
tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe za-
chowanie wskazuje na to, że z powodu tej 
choroby zagraża bezpośrednio własnemu 
życiu albo życiu lub zdrowiu innych 
osób. Do szpitala psychiatrycznego może 
również zostać przyjęta osoba, której 
dotychczasowe zachowanie wskazuje na 
to, że z powodu zaburzeń psychicznych 
zagraża bezpośrednio swojemu życiu 
albo życiu lub zdrowiu innych osób, 
a zachodzą wątpliwości, czy jest ona 
chora psychicznie, w celu wyjaśnienia 
tych wątpliwości. Pobyt w szpitalu w 
takim przypadku nie może trwać dłużej 
niż 10 dni. 
Jako przykład zachowań wskazujących, 
na to że z powodu choroby osoba zagraża 
bezpośrednio własnemu życiu wskazać 
można próbę samobójczą, lub groźbę 
jej popełniania. Zagrożeniem zdrowia 
innych osób mogą być wszelkie akty 
agresji lub ich usiłowanie bądź realne 

groźby spełnienia takich aktów wobec 
innych osób. 
Oprócz opisanego wyżej nagłego trybu 
przyjęcia osoby do szpitala psychia-
trycznego bez jej zgody istnieje jeszcze 
tryb wnioskowy. W myśl art. 29 ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego do 
szpitala psychiatrycznego może być 
również przyjęta, bez jej zgody osoba 
chora psychicznie: której dotychczasowe 
zachowanie wskazuje na to, że nieprzy-
jęcie do szpitala spowoduje znaczne 
pogorszenie stanu jej zdrowia psychicz-
nego, bądź która jest niezdolna do samo-
dzielnego zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych, a uzasadnione jest 
przewidywanie, że leczenie w szpitalu 
psychiatrycznym przyniesie poprawę 
jej stanu zdrowia. Do zgłoszenia takiego 
wniosku uprawnieni są: małżonek, krew-
ni w linii prostej, rodzeństwo, przedsta-
wiciele ustawowi lub osoby sprawujące 
nad nią faktyczną opiekę zaś w stosunku 
do osoby objętej oparciem społecznym, 
wniosek taki może zgłosić również organ 
do spraw pomocy społecznej. Wniosek 
taki rozpatruje sąd opiekuńczy  właściwy 
dla miejsca zamieszkania osoby, której 
on dotyczy. Jak wskazano w orzecze-
niu Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 

1996r. II CRN 81/96 „Sąd powinien 
przy orzekaniu ściśle kierować się sfor-
mułowanymi w ustawie przesłankami 
uzasadniającymi uwzględnienie wniosku 
i nie może stosować do nich ani wykładni 
rozszerzającej, ani analogii, gdyż konse-
kwencją orzeczenia uwzględniającego 
wniosek jest ingerencja w sferę praw i 
wolności obywatelskich chorego czło-
wieka”. 
Należy pamiętać, że do wniosku o przy-
jęcie osoby do szpitala psychiatryczne-
go bez jej zgody, dołącza się orzeczenie 
lekarza psychiatry szczegółowo uza-
sadniające potrzebę leczenia w szpitalu 
psychiatrycznym. Orzeczenie lekarz 
psychiatra wydaje na uzasadnione żą-
danie osoby lub organu uprawnionego 
do zgłoszenia wniosku o wszczęcie po-
stępowania. W przypadku niezałączenia 
do wniosku orzeczenia lekarskiego lub 
gdy zostało ono wydane w okresie dłuż-
szym niż 14 dni przed dniem złożenia 
wniosku, sąd zwraca wniosek. Jednakże  
jeżeli treść wniosku lub załączone do 
wniosku dokumenty uprawdopodab-
niają zasadność przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego, a złożenie orzeczenia 
nie jest możliwe, sąd zarządza poddanie 
tej osoby badaniu, które może być prze-

prowadzone bez jej zgody. 
Na jak długo można zostać umieszczo-
nym w szpitalu psychiatrycznym? Otóż 
o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego 
osoby przebywającej w nim bez jej zgody 
postanawia ordynator (lekarz kierujący 
oddziałem), jeżeli uzna, że ustały prze-
widziane przyczyny przyjęcia i pobytu 
tej osoby w szpitalu psychiatrycznym. 
Osoba przebywająca bez swojej zgody 
w szpitalu psychiatrycznym, jej przedsta-
wiciel ustawowy, małżonek, rodzeństwo, 
krewni w linii prostej oraz osoba spra-
wująca faktyczną nad nią opiekę mogą 
żądać wypisania tej osoby ze szpitala 
psychiatrycznego nie wcześniej niż po 
upływie 30 dni od uprawomocnienia 
się postanowienia sądu opiekuńczego 
w przedmiocie przyjęcia do szpitala 
lub dalszego leczenia. Żądanie takie 
może być zgłoszone w dowolnej for-
mie; odnotowuje się je w dokumentacji 
medycznej. W razie odmowy wypisania 
można wystąpić do sądu opiekuńczego, 
w którego okręgu znajduje się ten szpital, 
o nakazanie wypisania. Wniosek składa 
się w terminie 7 dni od powiadomienia 
o odmowie wypisania oraz o terminie i 
sposobie złożenia wniosku. 

Adwokat Michał Wójcicki

KRONIKA STRAŻACKA
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STOMATOLOGIA RODZINNA
ul. Okrzei 5, 68-320 Jasień
tel. 721 273 234 - www.stomatologjasien.pl

- Możliwość leczenia na raty
- Udzielamy gwarancji
- Leczymy także w ramach NFZ

ZAKRES USŁUG:
protetyka stomatologiczna
(protezy, mosty, korony),
chirurgia stomatologiczna
(także usuwanie zatrzymanych ósemek, korzeni),
leczenie dorosłych i dzieci,
endodoncja,
RTG zęba

PN - CZ 900 - 2000 - PT 1000 - 1500

SOB 900 - 1300*

Od wciągnięcia flagi państwowej na 
maszt rozpoczęły się przed Ratuszem 
obchody Święta Konstytucji 3-go Maja. 
Następnie uczestnicy uroczystości 
przemaszerowali ulicami do Kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie 
odbyła się Msza Św. w intencji Ojczy-
zny, odprawiona przez ks. Władysława 
Tasiora. Po mszy wszyscy uczestnicy 
przeszli ulicą XX-lecia i Niepodległości 
pod miejsce pamięci, gdzie delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów. Wśród 
obecnych oficjeli byli przedstawiciele 
władz naszego miasta Burmistrz Lub-
ska Lech Jurkowski i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Tomiałowicz, 
a także delegaci służb mundurowych, 
lubskich szkół i przedszkoli, partii po-
litycznych i organizacji pozarządowych. 
Uroczystość zakończyła akademia, 
podczas której uczniowie Niepublicz-
nego Gimnazjum dla Młodzieży- pod 
kierownictwem Pani Zofii Zawiślak - 
zaprezentowali program pt. „ Jest takie 
miejsce, jest taki kraj”.

I.G. Uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI W LUBSKU

W Przedszkolu nr 5 w Lubsku odbył się 28 kwietnia 
uroczysty apel z okazji święta Konstytucji 3 maja oraz 
flagi państwowej. Doniosłą uroczystość otworzyła 
dyrektor przedszkola mgr Dorota Busz oraz poczet 
sztandarowy z grupy „Słoneczka”. Wszystkie dzieci 
z dumą śpiewały hymn państwowy, prezentowały 
pieśni patriotyczne oraz wiersze. Grupa „Żabki” 
pięknie zatańczyła krakowiaka. Majestatycznie pre-
zentowały się dzieci z grupy „Motylki”, prezentując 
taniec z flagą. Cała uroczystość przebiegła godnie, 
dostojnie i pięknie.

Grono pedagogiczne
Przedszkola nr 5

3 Maja w
Przedszkolu
nr 5

Mali patrioci zaprezentowali się
w ludowych strojach

WSzkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego odbyła się 27 kwietnia uroczysta akademia z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Podczas akademii najmłodsi uczniowie „Bojana” 
przedstawili krótki rys historyczny świąt, a następnie deklamowali wiersze poświęcone naszej fladze i święcie Konstytucji. W akademii, którąprzygotowała klasa II a pod kierunkiem Małgorzaty Kokot 

uczestniczyli wszyscy uczniowie i grono nauczycielskie.           I.G.

DZIEŃ FLAGI W BOJANIE

W Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w nocy z piątku na sobotę(12/13.05.) odbyło nocne czytanie. Uczniowie 
klas I-III pod opieką swoich wychowawczyń, zgodnie z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch” tuż przed „strawą duchową” 

zażyły odrobinę ruchu. Następnie, leżąc wygodnie na swoich posłaniach, wysłuchały ciekawych lektur.       I.G.

Nocne czytanie w Bojanie
Niespotykani byli gwiazdą imprezy

Stoiska gastronomiczne, kolorowe 
dmuchańce oraz muzyczne atrakcje 
czekały 1 Maja na mieszkańców 
Lubska obok Lubskiego Domu Kul-
tury. Podczas majówkowego festynu 

na scenie plenerowej LDK wystąpiły 
zespoły: Cukyer, Belfry i gwiazda 
imprezy zespół Niespotykani. Nie 
zabrakło także atrakcji dla dzieci, ot 
choćby przygotowane przez Panie 

animatorki, a uwielbiane przez dzieci 
malowanie twarzy. Festyn zorganizo-
wał Lubski Dom Kultury.

I.G.

1 MAJA w LubsKu
Belfry już od lat grają w Lubsku

Cukyer ma coraz więcej fanów

Na strzelnicy LOK w Szprotawie 
odbyły się 13 maja zawody Wo-
jewódzkiego Finału Szkolnej Ligi 
Strzeleckiej. Reprezentacja ZR LOK 
Lubsko w składzie: Aleksandra Hry-
ciuk, Agata Wojciechowska, Michał 
Kościński, Michał Nita, Krzysztof 
Bock i Krystian Rajchel zajęła w kla-
syfikacji drużynowej III miejsce. W 
strzelaniu z pistoletu pneumatycznego 
30 m M. Kościński zajął III miejsce, w 
konkurencji karabinek pneumatyczny 

A.Hryciuk była IV a A.Wojciechow-
ska VI. Gratulacje!

red

*
Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju 
w Lubsku bardzo dziękuje tym,którzy 
wsparli finansowo działalność organi-
zacji: Panu RomanowiNaglerowiKa-
do Lubsko,KTK Iwaniccy Sp z o.o. 
w Lubsku oraz „Lasy Państwowe” 
Nadleśnictwo Lubsko.

 Na zdjęciu od lewej: K.Bock, M.Kościński, K.Rajchel, A.Hryciuk,
M.Nita i A.Wojciechowska

Sukcesy na strzelnicy

aktualnoścI
z regIonu

wwvvw.magazyn-lubski.pl
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W Lubskim Domu Kultury 
odbył się 28 kwietnia 
finałowy turniej szachowy 
w ramach Grand Prix 
Szkół, organizowany od 
wielu lat przez Lubski 
Klub Szachowy CaISSa. 

Po rozegraniu wszystkich rund sędzia 
główny Mariusz Kucharski ogłosił 
wyniki ostatniego turnieju i klasyfi-
kacji generalnej. Wyniki ostatniego 
turnieju cyklu – szkoły podstawowe 
(chłopcy): I Eryk Ostojicz, II Cyprian 
Skibicki, III Aleksander Kiełek; 
(dziewczęta): I Karolina Machnicka, 
II Nikola Majkut, III Anna Kuśmier-
czyk; - gimnazja i szkoły średnie 
(chłopcy): Tomasz Lambrecht, II Mar-
cin Hermansdorfer, III Jakub Weran; 
(dziewczęta): I Adrianna Urbaniak, II 
Dominika Dziedzińska. Klasyfikacja 
generalna po rozegraniu 5 turniejów 
w ramach Grand Prix - szkoły pod-
stawowe (chłopcy): I Eryk Ostojicz, 

II Aleksander Kiełek, III Cyprian Ski-
bicki; (dziewczęta): I Nikola Majkut, 
II Karolina Machnicka, III Anna Ku-
śmierczyk; - gimnazja i szkoły śred-
nie (chłopcy): I Tomasz Lambrecht 
(wygrał wszystkie partie w cyklu), 
II Marcin Hermansdorfer, III Bar-
tłomiej Grabowiecki; (dziewczęta): 
I Adrianna Urbaniak, II Agata Woj-
ciechowska. Podsumowano również 
klasyfikację drużynową. W grupie 
szkół podstawowych: I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 2, II SP nr 1, 
III SP Górzyn, IV SP Jasień; w grupie 
gimnazjów i szkół srednich: I Niepu-
bliczne Gimnazjum dla Młodzieży 
w Lubsku, II Gimnazjum Jasień, III 
ZSOiE w Lubsku, IV Gimnazjum nr 1 
w Lubsku, V ZST w Lubsku. Nagrody 
ufundowane były przez Burmistrza 
Lubska Lecha Jurkowskiego a pucha-
ry przez współorganizatora zawodów, 
czyli Lubski Dom Kultury. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy!

M. Sienkiewicz

grand Prix
szkół - finał

W klasyfikacji drużynowej I miejsce wśród szkół podstawowych
zajęła SP nr 2

Johann GottlobWorbs urodził się 7 
maja 1760 roku w Skarbkowie koło Mir-
ska, w rodzinie biednych chałupników. 
W wieku 14 lat zaczął uczęszczać do 
szkoły w Wieży koło Gryfowa Śląskiego, 
miejscowości położonej wówczas na 
saskich Górnych Łużycach. Od 1777 
roku, dzięki pomocy Krystiana Fryde-
ryka Scheibnera, pastora z Mirska, kon-
tynuował naukę w gimnazjum i liceum 
w Jeleniej Górze. Po spędzeniu czterech 
lat w grodzie nad Bobrem wyjechał do 
Halle, gdzie studiował teologię na tamtej-
szym uniwersytecie.Dzięki współpracy z 
historykiem i bibliotekarzem, profesorem 
Krystianem Sprenglem (1746-1803) 
Worbs zajął się historią. Worbsowi z dużą 
łatwością przychodziła nauka języków 
obcych. Kiedy w 1784 roku opuszczał 
mury uniwersytetu w Halle władał biegle 
pięcioma językami: językiem francu-
skim, greckim, hebrajskim, łacińskim 
i włoskim. Powróciwszy w rodzinne 
strony został domowym nauczycielem 
u pastora Scheibnera w Mirsku, lecz 
gdy dwa lata później zwolniło się miej-
sce proboszcza w Przewozie nad Nysą 
Łużycką otrzymał tam posadę. Z miej-
scowością tą związał się już na całe życie.
W styczniu 1795 roku ożenił się z córką 
miejscowego kupca, Luizą Eleonorą 
Klingsporn. W 1806 roku został supe-
rintendentem księstwa żagańskiego, w 
1818 roku objął funkcję superintendenta 
pruskiej części Górnych Łużyc, a w 
1829 roku generalnego superintendenta 
prowincji śląskiej. Sprawując tak ważne 
godności kościelne nigdy nie zrezygno-
wał ze swych badań naukowych. W 1790 
roku został członkiem Górnołużyckiego 
Towarzystwa Naukowego w Zgorzelcu. 
W późniejszych latach Worbs znalazł się 
jeszcze w innych stowarzyszeniach na-
ukowych m.in. w Śląskim Towarzystwie 
Kultury Ojczystej i Turyngsko-Saskim 
Towarzystwie Historycznym. Niejako 
ukoronowaniem jego pracy naukowej 
było uzyskanie tytułu doktora filozofii w 
1817 roku  i doktora teologii w 1830 roku  

na uniwersytecie we Wrocławiu. Johann 
GottlobWorbs zmarł po długiej chorobie 
12 listopada 1833 roku.Pochodzący ze 
Skarbkowa naukowiec pozostawił po 
sobie bardzo bogatą i różnorodną spu-
ściznę. Parał się nie tylko historią, ale i 
ornitologią, botaniką, językoznawstwem. 
Jest jedna cecha, wyróżniająca całą jego 
twórczość - ścisły związek z obszarem 
Łużyc, zwłaszcza Dolnych Łużyc, 
oraz Śląska. Przez pierwsze lata swej 
działalności w Przewozie zajmował się 
miejscową florą i awifauną. Najstarsze 
opracowania botaniczne i ornitologicz-
ne ziemi przewozieńskiej są autorstwa 
Johanna GottlobaWorbsa. Jednakże moż-
liwości jakie otworzyły mu piastowane 
urzędy zwróciły jego zainteresowania ku 
dziejopisarstwu. W 1795 roku wydana 

została „Historia księstwa żagańskiego”, 
a w 1809 roku w jednej z bolesławieckich 
oficyn ukazała się inna praca Worbsa 
poświęcona temu obszarowi – „Historia 
Kościoła ewangelickiego, kaznodziei 
i nauczycieli szkolnych w Księstwie 
Żagańskim”. Szczególnym zaintereso-
waniem historyka cieszyły się Łużyce, 
gdyż znakomita część jego publikacji 
poświęcona jest tej krainie historycznej. 
Osobne opracowania poświęcił dziejom 
Zgorzelca, Chociebuża, Żar i Trzebiela. 
Dziełem życia Worbsa jest „Inventa-
riumdiplomaticumLusatiaeinferioris”, 
zawierające dokumenty do dziejów 
Dolnych Łużyc od wczesnego średnio-
wiecza do wojny trzydziestoletniej. Praca 
ta ukazała się w rok po śmierci Worbsa.
Na przełomie XVIII i XIX wieku Johann 
GottlobWorbs uchodził za jednego z 
najwybitniejszych historyków Łużyc i 
Śląska, zaś jego opracowania weszły na 
stałe do warsztatu historyków badających 
dzieje pogranicza śląsko-łużyckiego.
W Przewozie16.05.2014 roku odsłonię-
to obelisk upamiętniający dr Johanna 
GottlobaWorbsa, obelisk stoi skwerze 
jego imienia. W ten sposób mieszkańcy 
Przewozu upamiętnili wybitnego teologa 
niemieckiego kościoła luterańskiego, 
który w tym mieściemieszkał i pracował  
przez 46 lat, tworząc pierwsze dzieła 
z zakresu historii Łużyc. Na tablicy 
znajdującej się na obelisku napisane jest: 
„dr Johann GottlobWorbs 07.05.1760 r. 
– 12.11.1833 r. pastor kościoła w Przewo-
zie 1787 -1833, superintendent Księstwa 
Żagańskiego i pruskich Górnych Łużyc, 
wybitny teolog protestancki i historyk”.

Krzysztof Kowsz

Johann Gottlob Worbs
- najwybitniejszych historyk Łużyc

Johann GottlobWorbsjeden z 
najwybitniejszych łużyckich historyków

Uroczyste odsłonięcie obelisku Johanna Gottloba Worbsa z udziałem delegacji polsko – niemieckiej w Przewozie

Tablica upamiętniająca 
JohannaGottlobaWorbsa

znajdująca się na obelisku

Walczymy szyderstwem

„Skarby” naszych łużyckich lasów
Zbliża się sezon pozyskiwania runa leśnego. 
A nasze łużyckie lasy są rozległe i obfitują 
w bogactwa natury. To nie tylko drewno do 
produkcji mebli,  dorodne grzyby, jagody, 
borówki, dzikie jeżyny i maliny; nie tylko 
zioła, piękne szyszki do dekoracji czy kolo-
rowe liście jesienne, zbierane przez dzieci 
do szkolnych zielników. Z zasuszonych traw, 
kwiatów leśnych, a nawet z różnorodnej 
kory komponować można piękne ikebany, a 
młody chłopak zanim na dobre zdybie piękną 
blondynkę w śródleśnych trawach, na zachętę 
może jej podarować piękny wianek z polnych 
kwiatków, tam własnoręcznie zerwany. A 
soki ściekające do pojemniczków podwie-
szonych do pni? Jak piszą eksperci: „Brzozy, 
a także klony i graby, mają wczesną wiosną 
przed rozwojem liści właściwość obfitego 
wydzielania soków. Soki te zawierają dość 
dużo cukrów, głównie fruktozy, pewne ilości 
kwasów i soli mineralnych.  I piszą o syropie: 
„Syrop z sosny to znakomity lek wykrztuśny i 
przeciwbakteryjny, posiadający również wiele 
innych właściwości leczniczych; to dobre 
lekarstwo na kaszel i przeziębienie”. A jest 
jeszcze chrust do opału zbierany przez ubogich 
ludzi, litościwszy dla nich niż drogi węgiel, 
gdy tylko gajowy Marucha pozwoli. I wreszcie 
zwyczajny mech. Nasi przodkowie na mchu 
jadali. Siadać nie polecam, ale można na nim 
pobiegać, bo poszycie leśne znakomicie sprę-
żynuje, zabezpiecza kostki i ścięgna amatora 
biegacza przed kontuzjami wieku ponadpod-
stawowego. Sam to stosuję. Jak więc widzimy, 
wiele w las wnoszą leśnicy i natura. Ale wiele 
w las wnoszą też użytkownicy i przywara. Jak 
pięknie wygląda leśna kawiarenka interneto-
wa, rozłożona wśród pnączy i zielonych, so-
czystych traw. Symbioza techniki z przyrodą; 
nie mogłem oczu oderwać. Amatorzy czterech 
kółek z lasów wywożą grzyby i jagody, a jako 
wiano w miłość do natury wwożą tam a to 
oponę samochodową, a to pralkę staruszkę, a to  
wersalkę z plemnikami, dobrymi na komary. 
Znajdzie się też kubełek po farbie i trochę ce-
glanego tłucznia, pracowicie rozdrobnionego 
z sąsiadem i szwagrem. Dlatego obok butelka 
po pepsi, bo pod pepsi robota lepiej smakuje. 
Interesujący kolaż biologii z chemią. Ładnie 
z podłożem komponują się także wzorzyste 
dywany, persy smyrneńskie i axminstery ko-
warskie. Rozłożyły się w różnych miejscach 
sosnowych i liściastych borów, najlepiej z dala 
od ludzkich oczu. Miałem szczęście napotkać 
je w lesie pod Tarnowem. Miesiąc wcześniej 
nieopodal rozkwitało w wiosennym słońcu sie-
dlisko materacy, mat i tekstyliów. Widocznie 
ktoś bezmyślnie zniszczył ten ekosystem, żeby 
swym pięknem nie przykuwał wzroku przejeż-
dżających wytyczoną tu trasą  rowerzystów 
duathlonistów. Wiadomo, I międzynarodowy 
Lubsko Challenge Cross Duathlon rządzi się 
surowymi sportowymi regułami i na przyrod-
nicze, estetyczne doznania nie ma tu miejsca. 
Co innego wśród takich amatorów jak ja. 
Biegam tu sobie wolniutko albo po tych spor-
towych, widocznych na fotce z lewej trasach, 
albo po miękkim jak kobierzec poszyciu obok 
i mam czas na kontemplację wszystkiego. Na 
dostrzeżenie w tym pięknym lesie wytworów 
świata naturalnego i cywilizowanego; świata 
leśników i szkodników. Swoistej, odwiecznej 
symbiozy Pana i Chama. A później, w poko-
leniowym podziale, w akcjach zarządzonych 
dwa razy w roku przez starszyznę – przyjdzie 
tu syn/wnuczek harcerz i posprząta.

(wmocho – foto własne
oraz holiday.pl i ekogroup.info) 
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XXIV Lubuski Festiwal Artystyczny - 
Scena Specjalna
- Czas mija bardzo, bardzo szybko. Tę 
banalną prawdę uświadomiłam sobie, 
siedząc na pełnej widowni Lubskiego 
Domu Kultury, na XXIV galowym wy-
stępie uczestników festiwalu. W żywej 
pamięci mam przecież ubiegłoroczny 
temat spotkania - "W świecie fauny", a 
tu już kolejne, tym razem podróżnicze, 
związane ze zwiedzaniem świata. 
Ale zanim opowiem o finalnym koncer-
cie, prześledzę w dużym skrócie program 
trzydniowego pobytu uczestników w 
Lubsku.
Przyjechało do Lubska 15 zespołów z 
naszego województwa. Ta grupa, to 150 
uczestników i 40 opiekunów! Trzeba 
ich na trzy dni zakwaterować, nakarmić 
i stworzyć taki program zajęć, by były 
to dni pełne atrakcji i niespodzianek. 
Gospodarze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego - dyrekcja, nauczy-
ciele i opiekunowie oraz administracja, 
mają w tej dziedzinie patent na dobrą 
organizację, rozrywkę, wesołą zabawę, 
moc zajęć angażujących tę gromadę 
dzieciaków od rana do wieczora. W tym 
celu na placu szkolnym, organizuje się 
Miasteczko Festiwalowe.
W pierwszym dniu zaproponowano za-
jęcia taneczne, plastyczne, integracyjne, 
plenerowe, pokazy sztuk walki ju-jitsu, 
warsztaty edukacyjne z policjantem 
Komisariatu Policji w Lubsku dotyczące 
bezpieczeństwa. Po kolacji, grill, ogni-
sko, zabawy przy muzyce, dyskoteka.
Ten dzień 9 maja to również uroczyste 
rozpoczęcie festiwalu i pierwsza część 
inaugurująca pokazy artystyczne w LDK. 
W środę, czyli w drugim dniu pobytu 
młodych uczestników, po śniadaniu, w 
sali widowiskowej LDK, obejrzeć można 
było drugą część prezentacji. Po obiedzie 
ożywało Miasteczko Festiwalowe. I 
znowu zajęcia taneczne, plastyczne z 
udziałem uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy z Lubska. Straż 
Pożarna zorganizowała pokazy swoich 
umiejętności oraz urządziła zawody 
sprawnościowe dla młodzieży. 
Od ośmiu lat przyjeżdża do Miasteczka 
Festiwalowego grupa masażystów z Me-
dycznego Studium Zawodowego z Zie-
lonej Góry. Dzieciaki mają niecodzienną 
frajdę, poddając się rehabilitacyjnym 
zabiegom, a dla młodych masażystów, 

to również praktyczne zajęcia z niepeł-
nosprawnymi "pacjentami".
Dużą atrakcją dla wszystkich przybyłych, 
ale również dla mieszkańców Lubska 
jest od lat uczestnicząca w tym przedsię-
wzięciu orkiestra wojskowa z Żagania. 
Fantastyczni wojskowi muzycy, potrafią 
sprawić, że ulicami miasta idzie się jak na 
skrzydłach, a pokaz musztry wojskowej 
pod ratuszem, któremu przyglądają się 
liczne rzesze mieszkańców dowodzi, 
że naprawdę "jest w orkiestrach dętych 

jakaś siła" - jak śpiewała onegdaj Halina 
Kunicka. Tak na marginesie - szkoda - że 
tylko dyrektorce Elżbiecie Maćko, udaje 
się zaprosić tę świetnie grającą orkiestrę 
do naszego miasta. Żal, że tylko przy or-
ganizacji festiwalu możemy podziwiać i 
cieszyć się ich obecnością. Pod ratuszem 
pokazały swoje umiejętności również 
dzieciaki występujące na festiwalu. Była 
to dla mieszkańców zachęcająca próbka 
tego, co można będzie zobaczyć na sce-
nie LDK w dniu finału. Tego wieczoru po 

kolacji wręczano dyplomy i upominki, 
a cały dzień zakończyła trzygodzinna 
dyskoteka. 
W trzecim dniu, ostatnie próby, przy-
miarki kostiumów, bo to przecież gala 
widowiskowa, wszystko musi być "za-
pięte na ostatni guzik".
O 11.00 sala LDK zapełniona widzami 
czekała na otwarcie finałowego koncertu. 
Scena oryginalnie zaprojektowana i wy-
konana przez Krzysztofa Kasowskiego 
budziła ciekawość, szczególnie dużych 

rozmiarów balon.
Dyrektor E.Maćko powitała licznie 
zgromadzonych gości począwszy od 
Urzędu Marszałkowskiego poprzez gości 
powiatowych i lokalnych. 
Szczególnie gorąco przywitała i podzię-
kowała tym, którzy bezinteresownie po-
magają placówce, a jest to wcale niemała 
rzesza. Po wielu serdecznościach oddała 
scenę we władanie trójce prowadzących 
nauczycieli.
Pan profesor, o zacięciu aktorskim 
Krzysztof Kasperski, nota bene, autor 
scenariusza oraz świetni towarzysze 
podróży balonowej Małgorzata Henclik 
i Bolesław Kołodziejski, w zabawny 
i dowcipny sposób, zabrali widzów w 
podniebną podróż dookoła świata. Cyt. 
"Siedem kontynentów - tyle jest na świe-
cie, a ciekawy jestem ile o nich wiecie" 
zapowiedział profesor Kasperski.
Tę "wiedzę" przekazywał widzom każdy 
z piętnastu występujących zespołów.
Pierwszy zespół - Środowiskowy Ośro-
dek Pomocy z Lubska zaprosił do 
Francji. Wiadomo Francja - elegancja 
- najbardziej wytworny był na scenie 
Bonaparte, chodzący dostojnie w pełnym 
umundurowaniu. 
Kolejny występ, kolejny kraj. Hiszpa-
nia. Ośrodek Pomocy ze Szprotawy 
pokazał popularną w tym kraju wojnę 
pomidorową. 

Balon leci nad Włochami. Z prawej stro-
ny stoi nieruchomy starożytny pomnik 
(uczeń), z lewej grupa turystów zamawia 
pizzę. Grande pizzę. Turystka mówi 
"proszę pokroić na sześć kawałków, bo 
dwunastu nie zjemy". Dowcipny, zwarty 
koncepcyjnie program zespołu gospoda-
rzy SOSW w Lubsku. 
Kolejny etap Grecja. Zespół ze Szkol-
nego Ośrodka z Gubina wykonał taniec 
grecki sirtaki.
Kraje arabskie zaprezentowały zespoły 
z WTZ Lubsko "Czarny Alibaba" - 
zabawna, dobrze odegrana scenka, z 
energetycznym twistem oraz, SOSW 
ze Świebodzina, z pokazem: "Smutny 
cesarz" opartym na charakterystycznej 
muzyce i strojach. Trzecim zespołem 
podejmującym ten temat były Strzelce 
Krajeńskie z krótką inscenizacją zwią-
zaną z piosenką "Hej wędrujże żeglarzu 
całą nockę po morzu".
Indie pokazała grupa z Zespołu Szkół 
Specjalnych z Krosna Odrzańskiego. 
Był to ładnie skomponowany taniec 
hinduskich dziewcząt. 
W Chinach znaleźliśmy się dzięki Pla-
cówce Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Świebodzinie. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy dowcipnie wplecioną polską 
piosenkę "Bo wszyscy Polacy to jedna 
rodzina", którą po chińsku śpiewa zespół 
disco polo Bayer Full. 
Do Ameryki Północnej zaprowadził nas 
zespół z SOSW z Sulechowa. "Indiańska 
etiuda z dzikiego zachodu" oparta na 
motywach piosenki z filmu "Bonanza". 
W Ameryce Południowej były dwa ze-
społy szkolno-wychowawcze - z Wolsz-
tyna w pięknych strojach meksykańskich 
oraz w Brazylii, gdzie mogliśmy potań-
czyć zumbę z ośrodkiem gorzowskim. 
Antarktyda z pingwinami. Przy -37 
stopni C, pingwiny zaprosiły do tańca 
widzów z widowni, Janusza Dudojcia 
- starostę, Henryka Dybkę - sekretarza 
i Januarego Palcata - muzyka. Z w/w 
gośćmi, zatańczyły "nieloty" z Ośrodka 
Szkolno-Wychowaw-
czego z Sulęcina. 
I na zakończenie tej 
balonowej wędrówki 
trafiliśmy do Afryki. 
Bębny, rytmicznie 
"obsługiwane" przez 
uczniów Specjalnego 
Ośrodka z Międzyrze-
ca. Atrakcją tego poka-
zu były "małe ludziki w 
wielkich kapeluszach".
W połowie pokazu, po-
derwana przez czwór-
kę prowadzących na-
uczycieli, widownia 
powstała i wykonała 
przy muzyce szereg 
ćwiczeń rekreacyjno
-rytmicznych, co spra-
wiło im widoczną ra-

dość i usprawniło percepcję do dalszego 
podziwiania wykonawców.
Dwie godziny koncertu upłynęło bar-
dzo szybko. Było naprawdę zabawnie 
i interesująco. Patrząc na występy po-
szczególnych wykonawców z różnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych 
czułam namacalnie, jak wielką pracę 
wykonują opiekunowie, nauczyciele 
tych młodych, niepełnosprawnych ludzi. 
Ile trzeba czasu, wysiłku i cierpliwości, 
by w wielu przypadkach osiągnąć tak 
dobre rezultaty. 
Wielki, organizacyjnie sprawny, ar-
tystycznie widowiskowy trzydniowy 
festyn przygotowywany od 24 lat przez 
SOSW dobiegł końca. Na scenie poja-
wiło się 40 opiekunów, którzy zgranym 
chórem zaśpiewali piosenkę o refrenie: 
"To co mam, to radość najpiękniejszych 
lat, 
To co mam, to serce które jeszcze na 
wszystko stać, 
To co mam, to młodość której nie po-
trafię kryć
To wiara, że naprawdę umiem żyć, 
umiem żyć".
Pani dyrektor nie kryła radości, którą 
dzieliła na scenie z prezeską Stowa-
rzyszenia "Uśmiech za serce" Urszulą 
Rakowską. Gratulacje i kwiaty od wielu 
gości (w tym m.in. od gościa z Forst) 
były wyrazem szacunku dla wysiłku 
organizatorów.
E.Maćko dziękując wszystkim za przy-
bycie i okazywaną serdeczność po-
prosiła na sceną panią Helenę Sagasz 
- przewodniczącą Rady Powiatu, która 
po gratulacjach wygłosiła formułkę, że 
"XXIV Festiwal Scena Specjalna uważa 
za zamknięty".
E.Maćko, nie byłaby sobą, gdyby nie 
zaprosiła wszystkich na 17 maja 2018 
roku - na godzinę 11.00, na jubileuszowy 
XXV Festiwal Sceny Specjalnej.
Dokładna, konkretna data. Dziękujemy, 
oczywiście będziemy.

C.Tęciorowska

"W trzy dni dookoła świata"

Korowód prowadziła Orkiestra Wojskowa z Żagania

Fatalna pogoda nie zniechęciła Gó-
rzynian do uczestnictwa w spotkaniu 
wiejskim, które odbyło się 8 maja w 
świetlicy wiejskiej. Inicjatorem spo-
tkania był sołtys Zbigniew Mróz oraz 
rada sołecka. W porządku obrad zna-
lazły się punkty dotyczące omówienia 
planu wprowadzenia nazewnictwa 
ulic w Górzynie, planów budowy 
nowej Remizy Strażackiej w Gó-
rzynie, wzięcia udziału w konkursie 
„Najpiękniejsza wieś w Lubuskiem", 
rewitalizacja parku wiejskiego w Gó-
rzynie - akcje społeczne. Z ramienia 
gminy na spotkanie przybyli: Naczel-
nik wydziału Gospodarki Komunalnej 
Kamil Zakrzewski, kierownik refe-
ratu Gospodarki Nieruchomościami 
i Zasobów Komunalnych Milena 
Małachowska, podinspektor referatu 
Magdalena Sawron. Na spotkanie 
przybył także radny powiatu żarskie-
go Józef Radzion 
oraz radny Rady 
Miejskiej w Lub-
sku Tomasz Apa-
nowicz.
Zmieniać czy nie 
zmieniać nazwy 
ulic?
Atmosferę  na 
s a l i  r o z g r z a ł 
już pierwszy te-
mat dyskusji nt. 
wprowadzenia 
nazw ulic. Ka-
mil Zakrzewski 
a rgumentował 
potrzebę wpro-
wadzenia nazew-
nictwa ulic tym, 
że miejscowość 
w dynamicznym tempie się rozrasta 
i coraz trudniej będzie odpowiednim 
służbom w razie akcji ratunkowej 
odnaleźć poszukiwany adres. Chodzi 
o uporządkowanie tej sprawy. Na 
pytanie z sali „kto poniesie koszty 
tych zmian" K. Zakrzewski odparł, 
że wymiana dowodu osobistego jest 
bezpłatna, natomiast koszty generuje 
m.in. wymiana prawa jazdy (ok. 150 
zł), zmiany w księgach wieczystych 
to koszt ok. 60 zł i to spowodowało 
dezaprobatę mieszkańców Górzyna do 
tego pomysłu. Przeprowadzono nawet 
głosowanie i okazało się, że większość 
przybyłych nie chce zmian. Nie po-
mogły nawet zapewnienia, że gmina 
dołoży się częściowo do pokrycia 
kosztów. Ostatecznie stanęło na tym, 
że tylko w części wsi zostanie wpro-
wadzone nazewnictwo ulic. Nowe 
nazwy otrzymają ulice w zachodniej 
części wsi w głównej mierze w nowo 
powstającej części Górzyna. Ostatecz-
nie to radni podejmą decyzję w formie 
uchwały. Następnie mieszkańcy tych 
ulic otrzymają pismo informujące o 
wprowadzeniu nowej nazwy ulicy i 
nadaniu numeru domu.
Co dalej z Remizą?
Strażacy w Górzynie cieszą się nie 
wątpliwie wielką estymą. Widać to 
było po tym, że wieść o problemach 
z budową Remizy przyjęto w sposób 
mniej emocjonalny ale z pełnym 
zrozumieniem problemu. Nikt nie 
kwestionował potrzeby budowy 

nowej Remizy. Kamil Zakrzewski 
zabierając głos w tej sprawie, pod-
kreślił, że aktualnie Burmistrz złożył 
zażalenie na postępowanie Starosty w 
zakresie przeprowadzenia klasyfika-
cji gruntów pod budowę Remizy do 
Wojewódzkiego Inspektora Geodezji 
i Kartografii w Gorzowie Wlkp. przy 
Urzędzie Wojewódzkim i obecnie nie 
ma żadnej oficjalnej odpowiedzi w 
tej sprawie. Następnie prowadzenie 
dyskusji na ten temat przejął na siebie 
Tomasz Apanowicz. Wskazał On na 
konflikt, jaki panuje pomiędzy Burmi-
strzem Jurkowskim a starostą powiatu 
Januszem Dudojciem, co powoduje 
sytuację patową. - Jestem całym 
sercem z naszymi strażakami, którzy 
wybrali tamtą lokalizację.- deklarował 
T. Apanowicz Mamy jednak taką sytu-
ację, która może spowodować, że nie 
wiadomo, w którym roku będziemy 

mieli tę Remizę? - stwierdził radny 
Apanowicz. Podkreślał, że budowa 
remizy z powodu wspomnianego 
konfliktu może nie dojść do skutku 
przynajmniej w najbliższych latach, 
a ucierpią na tym nie tylko miesz-
kańcy Górzyna, a również pozostali 
mieszkańcy gminy, wszak im też Gó-
rzyńscy strażacy służą. T. Apanowicz 
zaproponował, żeby jednak rozważyć 
budowę w starym miejscu, co spotkało 
się ze sprzeciwem Romana Zarzyc-
kiego jednego z obecnych strażaków. 
Stwierdził on, że konieczność wybu-
rzenia istniejącej remizy spowoduje 
wiele problemów. Przede wszystkim 
brak możliwości przechowywania 
sprzętu, co obniży gotowość bojową 
jednostki. W konsekwencji mogłoby 
to spowodować wykreślenie z Krajo-
wego Rejestru Ratowniczo - Gaśni-
czego. W odpowiedzi T. Apanowicz 
zadeklarował, że na czas budowy z 
własnych środków zakupi im garaże 
i zapewni odpowiednią infrastrukturę 
łącznie z ogrzewaniem i systemem 
alarmowym, co z pewnością pomoże 
utrzymać gotowość bojową. Kamil 
Zakrzewski dodał, że dopóki nie ma 
ostatecznej odpowiedzi z Urzędu 
Wojewódzkiego, Burmistrz nie będzie 
zapewne chciał podjąć decyzji o zmia-
nie pierwotnie zakładanej lokalizacji. 
Stanęło na tym, że strażacy omówią tę 
kwestię na osobnym zebraniu.
Rewitalizacja Parku
T. Apanowicz podzielił się z przybyły-

mi pomysłem na rewitalizację parku. 
Mówił między innymi o tym, że raz 
lub dwa razy w roku można by spotkać 
się i w czynie społecznym posprzątać 
park tak, jak to organizuje burmistrz 
Jurkowski w Lubsku. Pomysł Radne-
go spotkał się z pozytywnym odze-
wem. T. Apanowicz zadeklarował, że 
ustali i poda w późniejszym terminie 
datę tego wydarzenia po ustaleniu 
kwestii sprzątania z Leśniczym.
Konkurs "Najpiękniejsza Wieś Lu-
buska"
Kolejnym pomysłem T. Apanowicza 
na integrację mieszkańców Górzyna 
byłoby wzięcie udziału w konkursie 
na najpiękniejszą wieś, organizowa-
nym przez Urząd Marszałkowski wo-
jewództwa Lubuskiego. T. Apanowicz 
stwierdził, że udział w tym konkursie 
zmobilizowałby mieszkańców wsi 
do zadbania o swoje posesje, a być 

może okazałoby się, że Górzyn jest 
najpiękniejszą wsią. Sołtys Z. Mróz 
był jednak innego zdania. - Nasza 
wieś jest zbyt duża. W porównaniu 
do małych wiosek, u nas byłoby to 
o wiele trudniejsze. - stwierdził Z. 
Mróz W małych miejscowościach 
wystarczy jeden większy kwietnik czy 
skalniak i to już jest połowa sukcesu, a 
u nas trzeba by zrobić z dziesięć takich 
skalniaków, żeby to ładnie wyglądało- 
dodał sołtys Mróz. Wskazywał także 
na problem ze znalezieniem chętnych 
do wykonania pracy na rzecz wsi. 
Stwierdził, że ze względu na wielkość 
trzeba by znaleźć bardzo dużo ludzi, a 
to już staje się poważnym problemem.
Zmiana "Funduszu Sołeckiego"
Ostatnim punktem spotkania była 
omówienie i akceptacja zmian w Fun-
duszu Sołeckim. Chodziło o zadyspo-
nowanie kwotą 16 tys. zł. Pierwotnie 
pieniądze te miały być przeznaczone 
na wykonie dokumentacji remontu 
świetlicy, ale propozycja nie przeszła 
na szczeblu gminy, dlatego należało 
zadysponować tę kwotę na inne cele. 
W przeciwnym razie pieniądze uległy-
by przepadkowi. Sołtys zapropono-
wał, żeby 10 tys. złotych przeznaczyć 
na organizację festynu "Mundurowo 
na Ludowo"3,5 tys. złotych na ułoże-
nie wcześniej zakupionego polbruku 
oraz 2513 zł na "Dzień dziecka". Pro-
pozycję zaakceptowano jednogłośnie.

Marek Stępień

ZMiAny w gÓrZynie,
PotrZebne cZy nie?

Kamil Zakrzewski wyjaśniał kwestie związane z nadaniem nazw ulicom w Górzynie
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Zwycięzca naszego 
konkursu Michał Sien-
kiewicz jako pierwszy 
wytypował prawidło-
wy wynik finałowego 
meczu o Puchar Pol-
ski. Gratulujemy!!!
Dziękujemy MLKS 
Budowlani Lubsko za 
ufundowanie głównej 
nagrody.

red

LuDzIE,  wYDARzENIA LuDzI E,  wYDARzENI A

„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z 
innymi”. Są to chyba najbardziej znane 
słowa papieża Jana Pawła II.Choć sami 
niewiele mają dóbr materialnych to chcą 
dzielić się swoją życzliwością, empatią 
a także siłą energii. Właśnie dlatego zro-
dził się na Warsztatach Terapii Zajęcio-

wej pomysł pomocy osobom starszym, 
schorowanym i samotnym. Uczestnicy 
warsztatów wraz z terapeutami robią 
zakupy, sprzątają, pomagają w codzien-
nych czynnościach, rozmawiają, słucha-
ją a jak trzeba pocieszają. Odwiedzono 
w ten sposób już kilka osób a to nie 
koniec, ale dobry początek.
W siedzibie Środowiskowego Domu 

Samopomocy odbyły się 20 kwietnia 
warsztaty teatralne, które przeprowadzi-
li aktorzy Agencji Artystycznej „Gala-
na” z Krakowa. Kibice z ŚDS – najlepsi 
pod słońcem -  trzymali 29 kwietnia 
kciuki za zawodników startujących w 
Lubsko Challenge Cross Duathlon.

mars

Najlepsi kibice pod słońcem przybyli nad zalew Karaś obserwować Cross Duathlon

warsztaty teatralne cieszyły się dużym zainteresowaniem

Wieści z WTZ i ŚDS
Właśnie w maju, 
najpiękniejszym 
miesiącu w roku, 
spotykają się uczniowie, 
którzy prezentują 
przygotowane wcześniej, 
pod kierunkiem 
nauczycieli, utwory 
literackie związane z 
Kresami. Inicjatorką tych 
konkursów oraz od 10 lat 
organizatorką całości jest 
nauczycielka Małgorzata 
Budzianowska. 

To już dziesiąty raz mogliśmy wysłu-
chać utworów poetyckich i prozator-
skich, które można by  zgromadzić 
w trzy bloki tematyczne. Pierwszy 
to - tęsknota, sentyment do kresowego 
pejzażu, cyt. "Kresy to pola, lasy, łąki 
pięknych wrzosów i macierzanki (...)" 
np. w utworach "Moja wycieczka do 
Bukaczowiec", "W starym domu", 

"Piosenka o marzeniu ostatnim". 
Drugi temat to Lwów. Pojawiał się 
w wielu utworach związanych z tym 
miastem np. "Śliczna gwiazdo miasta 
Lwów", "Uśmiech Lwowa", "Przyjedź 
do Lwowa" - to tylko mała próbka 
tytułów tego tematu.
Trzecim wątkiem podejmowanym 
przez młodzież były tragiczne dzieje 
Kresów. Były one związane z wy-
wózkami na Syberię, do Kołymy i 
Workuty. Cytat z jednego z utworów 
"(...) żadna zamieć śladów naszych 
nie zawieje". Taki motyw można było 
znaleźć w utworach: "Strach", "Ko-
chany obrońca Lwowa", "Przyśniła 
się dzieciom Polska", "Egzekucje". 
Trzeba przyznać, że w tym roku 
młodzież "ocaliła od zapomnienia" 
naprawdę piękny wachlarz tak w 
zestawie autorów, jak i różnorodno-
ści tematycznej. Utwory, a było ich 
aż 45, bardzo rzadko się powtarzały. 
Wygłaszane ładną polszczyzną, (po-
dejmowano również próby śpiewnej 

gwary lwowskiej), interpretowano 
ze zrozumieniem i zaangażowaniem. 
Były wysłuchane z uwagą przez zgro-
madzonych w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy słuchaczy.
W konkursie uczestniczyło 28 
uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych z Żar, Brodów, 
Jasienia, Grabic i Lubska oczywiście. 
Jury: Renata Chrenowicz, Renata 
Włodarczak i Wanda Sewerynek - 
kresowianka wyróżniło sześcioro 
recytatorów: 
- szkoły podstawowe  
I miejsce Konrad Rybaczek (Żary), 
II m. Bartosz Borowiec (Jasień), 
III m. Oliwia Gad (Żary)
- szkoły ponadpodstawowe
I m. Kamil Żurawicki (Lubsko, Gim-
nazjum nr 1)
II m. Paulina Salamońska (Jasień)
III m. Adrianna Urbaniak (Lubsko 
NGdM)
Chcę wspomnieć, iż konkursowi to-
warzyszyła wystawa 12 rycin związa-

nych z terenami Kresów Wschodnich 
Stanisława Górala - kresowiaka, a 
drugi kresowianin Krzysztof Bagiński, 
w czasie przerwy, przybliżał młodym 
ludziom mapkę Kresów i najważniej-
sze informacje geograficzno-demogra-
ficzne związane z tą krainą. 
Rozmawiam z M.Budzianowską.
- Jesteś Małgosiu piewczynią i od 
lat wielu najważniejszą inicjatorką 
tematów związanych z Kresami. 
Przybliżasz w sesjach sylwetki naj-
wybitniejszych Polaków związanych 
z tą częścią dawnej Polski, uczysz 
młodych Polaków wrażliwości na 
poezję i prozę mówiącą o Kresach. 
Skąd taki pomysł, konsekwencja, 
skąd taka, nie waham się użyć słowa, 
miłość do Kresów?
- To moje korzenie. Cała rodzina 
babcie, dziadkowie, rodzice tam się 
urodzili, tam wychowali, mieszkali 
i tam niektórzy z nich zginęli w cza-
sie pogromu na Wołyniu. Rodzinne 
opowieści, zdjęcia, przybliżyły mi 

te strony, a zwiedzenie tych terenów 
pogłębiły te bardzo osobiste relacje. 
Chciałam zatem, aby ten sentyment, 
tę miłość wielu Polaków - repatrian-
tów mieszkających na naszym terenie 
przelać na najmłodszych, by ocalić od 
zapomnienia przynajmniej pamięć o 
ludziach, miejscach i tamtych czasach. 
- Gosiu podziwiam, gratuluję efektów, 
miejmy nadzieję, że ziarno zostało 
zasiane. Jak sobie radzisz z organi-
zacją tych przedsięwzięć, bo już nie 
mieszkasz w Lubsku?
- Muszę powiedzieć, że tym razem 
ten konkurs prawie w całości organi-
zacyjnie przejęła na siebie Biblioteka 
Publiczna w Lubsku, a szczególne 
podziękowania składam Bożenie Sa-
rzyńskiej, Bożenko bardzo dziękuję. 
PS. Wyrazy uznania organizatorom, a 
gratulacje uczestnikom złożył również 
obecny na konkursie wiceburmistrz 
Jerzy Wojnar.

C.Tęciorowska

X Konkurs Poezji Kresowej

Młodzi artyści bardzo angażowali się
w recytację kresowej poezji

ocALić oD ZAPoMnieniA

Dzieci z Przedszkola Nr 2 w Lubsku 
odwiedziły 21 kwietnia drukarnię 
„DemDruk”. Celem wycieczki było 
zapoznanie dzieci z etapami procesu 
drukowania. Przedszkolaki zwiedziły 
pomieszczenia drukarni, obejrzały 
profesjonalne maszyny wykorzysty-

wane do drukowania np. opakowań, 
folderów, katalogów czy kalendarzy. 
Każdy przedszkolak na pamiątkę 
wizyty otrzymał drobny upominek.
Serdecznie dziękujemy pracownikom 
drukarni za miłe przyjęcie i podarunki.

E.Ś.

Z WIZYTĄ W DRUKARNI

Przedszkolaki z zainteresowaniem zwiedzały drukarnię

Oddział dla dzieci Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. 
Leona Kruczkowskiego w Lub-
sku ogłasza konkurs dla dzieci i 
młodzieży z cyklu „Moje miasto 
– moja mała Ojczyzna”, który 
będzie przebiegał p.h. „Zoom na 
Lubsko”. Konkurs przeznaczony 
jest dla uczniów z klas V-VI 
szkół podstawowych i klas I-II 
gimnazjów. Zadaniem uczest-
ników konkursu jest stworzenie 
prezentacji multimedialnej lub 
nagranie krótkiego filmu po-

święconego naszemu miastu. 
Prace powinny być nagrane na 
nośniku cyfrowym: płyta CD, 
DVD. Czas trwania filmu/pre-
zentacji 3-5 min. Prace oznaczo-
ne tytułem, zawierające nazwi-
sko twórcy oraz nazwę szkoły 
należy złożyć w Oddziale dla 
dzieci BPMiG w Lubsku do dnia 
25 maja 2017 r. Szczegółowy re-
gulamin i karta pracy są dostępne 
na stronie biblioteki miejskiej: 
www.biblioteka.lubsko.pl

organizatorzy

Zoom na
Lubsko

Wytypował 
wynik!

KONKURS

W związku z promowaniem czytel-
nictwa w Przedszkolu Nr 2 w Lubsku 
28 kwietnia odbyło się spotkanie z 
autorką książek dla dzieci Katarzyną 
Zychlą. Podczas spotkania pisarka 
czytała dzieciom swoje opowiadania, 
bawiła się z dziećmi „słowami”. 
Przedszkolaki dowiedziały się w jaki 
sposób powstają książki pani Kasi. 
Na zakończenie dzieci wybrały dla 
siebie książeczki, na których pisarka 
złożyła swój autograf i pozowały do 
wspólnego zdjęcia.

E. Ś.

Spotkanie 
z pisarką 
książek 
dla dzieci

Dzieci bardzo chętnie słuchały 
opowiadań autorki 

W przerwie meczu 
p o m i ę d z y  S p a r t ą 
Mierków i Start Ziel
-Bruk Płoty odbyło 
się oficjalne przekaza-
nie szatni miejscowej 
drużynie. Burmistrz 
Lubska Lech Jurkow-
ski wraz z sołtysem 
wsi Mierków Zofią 
Korzyniewską, Preze-
sem Klubu Edwardem 
Kulczykiem oraz rad-
nymi: Ewą Grzywacz 
i Emilią Zajączkowską 
dokonał uroczystego 
przecięcia wstęgi. Bur-
mistrz Lubska wrę-
czył Prezesowi Sparty 
Mierków kluczyki do 
kosiarki - traktorka 
firmy John Deere. Koszt kosiarki to 16 

tys. złotych, z czego 7 tys. to pieniądze 
pochodzące z funduszu sołeckiego a 

resztę dołożył Burmistrz. 
I.G.

SZATNIA DLA SPARTY  MIERKÓW

Uroczyste przecięcie wstęgi
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WYMAGANIA:
• Aktualne uprawnienia spawalnicze MAG 135 Fw lub  Bw
• Doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku
• Umiejętność obsługi maszyn i urzadzeń produkcyjnych
• Gotowość  do podnoszenia kwalifikacji  zawodowych i szkoleń

OFERUJEMY:
• Interesującą  pracę w firmie będącej liderem w swojej branży
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
• Atrakcyjne  warunki finansowe adekwatne do stanowiska i posiadanych kwalifikacji
• Bogaty pakiet socjalny

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego z dopiskiem nazwy stanowiska na adres:
spomasz@spomasz-zary.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Fabryka konstrukcji Stalowych i Maszyn  SPOMASZ  S.A. z siedzibą w  ża-
rach  jest niezależną częścią europejskiej   grupy Eiffage . Specjalizujemy  
się w produkcji i dostawie konstrukcji stalowych,  głównie   elementów do 
przybrzeżnych wież wiatrowych oraz podwodnych instalacji wydobywczych.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

SPAWACz

Kolejna wymiana
polsko-niemiecka
za nami

Za pośrednictwem Mieczysława Wo-
jeckiego trafiła w moje ręce pozycja 
wydawnicza napisana przez jasień-
skiego działacza turystyczno-krajo-
znawczego Edwarda Rudnickiego 
pod tytułem Jasieńskie klimaty, którą 
autor zadedykował żonie Barbarze 
oraz dzieciom Ilonie i Rafałowi. E. 
Rudnicki - przez cale życie związany 
z Jasieniem - w publikacji wierszowa-
nym językiem opisuje swoją  życiową 
drogę.
Stworzył Edward Stachura taki termin 
jak życiopisanie. Nie inaczej jest u E. 
Rudnickiego. Pisze on o narodzinach 
miłości, dzieciach, obowiązkach 
rodzinnych oraz swej największej 
pasji, jaką jest turystyka i związane z 
nią podróże.
Wspomnienia spisane prostym, ła-
twym do odbioru i przystępnym języ-
kiem polecam lekturze, szczególnie 

przyjaciołom i kolegom autora, a 
także pasjonatom podroży po kraju i 
nie tylko.

AB Wierzbicki

Już po raz ósmy odbyła 
się w Krzyżowej polsko-
niemiecka wymiana 
szkolna, z udziałem  
młodzieży Niepublicznego 
Gimnazjum dla Młodzieży 
im. Noblistów Polskich w 
Lubsku oraz  Friedrich-
Ludwig-Jahn Gymnasium 
Forst.

Uczniowie wyjechali 24 kwietnia 
2017r., a wrócili pełni niesamowi-
tych wspomnień cztery dni później. 
Oczywiście wyjazd ten był okazją 
do zawiązania nowych przyjaźni, 
przeżycia niezapomnianych chwil, a 
także lepszego poznania siebie, swojej 
kultury i swoich krajów. W tym wła-
śnie pomogły warsztaty integracyjno
-językowe, które odbywały się w sali 
szkoleniowo-konferencyjnej, tzw. „pa-
łacu”. Organizatorami projektu były 
wcześniej wymienione gimnazja oraz 
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia 
Europejskiego. Opiekę nad uczniami 
sprawowali nauczyciele: pani Anna 
Ćwik i pan Mateusz Siemion.
Podczas wycieczki uczniowie dowie-
dzieli się również o przeszłości Krzy-
żowej. Najważniejszym elementem 
w historii tego miejsca był „Krąg z 
Krzyżowej”, czyli jedna z najbardziej 
znanych, niemiecka grupa ruchu opo-
ru, która podczas II wojny światowej 
działała przeciwko narodowosocjali-
stycznemu reżimowi Adolfa Hitlera. 
Ostatecznie spory pomiędzy krajami 
zażegnała Msza Pojednania, na której 
cześć powstała wystawa pt.: „Odwaga 
i Pojednanie”, a by było ciekawiej zbu-
dowano ją w formie labiryntu.
26 kwietnia uczniowie udali się na jed-
nodniową wycieczkę do Wrocławia. 
Pierwszym ich celem stało się zwie-
dzenie Muzeum Sztuki Współczesnej 
(Pawilon Czterech Kopuł). Mogli tam 

podziwiać współczesne dzieła sztuki. 
Następnie udali się na Rynek, gdzie 
czekało na nich zadanie dotyczące 
wrocławskich krasnali. Uczestnicy 
wymiany mieli znaleźć figury, idąc 
wyznaczoną trasą na mapie, zrobić 
im zdjęcie i nadać własne imiona. 
Pomimo zimna i deszczu wszyscy 
świetnie się bawili. Ostatnim punktem 
podróży było Hydropolis. To miejsce, 
w którym różnorodne technologie 
multimedialne, interaktywne instala-
cje, wierne repliki i modele oraz bogate 
w informacje ekrany dotykowe służą 
jednemu celowi: ukazaniu wody z 
różnych, fascynujących perspektyw, 
stąd zapewne nazwa tego interesują-
cego obiektu.
Wiele atrakcji doświadczyła młodzież 
nie tylko we Wrocławiu, ale również 
w Krzyżowej.
Jedną z nich był „wieczór międzyna-
rodowy”. Podczas wspólnego spo-
tkania uczniowie Niepublicznego 
Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku 
zaśpiewali hymn swojej szkoły i przy-
gotowali pokaz zapaśniczy, a grupa 
niemiecka opowiedziała o swoim 
mieście oraz szkole. Nie było mowy 
o nudzie. Każdy punkt programu 
wymiany był równie ekscytujący. 
Nie tylko gry zespołowe integrujące 
młodzież polsko-niemiecką, ale także 
dyskoteki zapoznawcze. Język prze-
stał być barierą, a okazji do wymiany 
swoich poglądów, opinii było coraz 
więcej. Każdy wykorzystał ten czas 
jak najlepiej potrafił.
Niestety, wszystko co dobre szybko się 
kończy i tak również było w tym przy-
padku. 28 kwietnia 2017r. młodzież 
wróciła do swoich domów. Na pewno 
ta wycieczka pozostanie im na długo 
w pamięci, a z nowymi przyjaciółmi 
nie stracą kontaktu. W końcu dzieli ich 
tylko niecałe trzydzieści kilometrów.

Laura Lubowiecka
uczennica kl. I 

W Powiatowym Centrum 
Sportu w żarach odbyły 
się 25 kwietnia targi 
edukacyjne, które 
otworzył Starosta Powiatu 
żarskiego Janusz Dudojć. 

W obecności przedstawicieli zarządu, 

radnych Rady Powiatu, burmistrzów, 
dyrektorów oraz nauczycieli placówek 
oświatowych i zaproszonych gości 
zaprezentowano bogatą ofertę szkół 
ponadgimnazjalnych. XVI edycja 
targów zgromadziła liczną rzeszę 
gimnazjalistów, którzy stoją przed 
wyborem swojej dalszej edukacji. 

Ogromnym powodzeniem wśród 
zwiedzających cieszyły się stoiska, 
na których uczniowie prezentowali 
praktyczne umiejętności i różnymi 
sposobami zachęcali do wstąpienia w 
progi swoich szkół.

Red.

Targi edukacyjne
Swoją ofertę zaprezentował m.in. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku

W piątek (05.05.) w 
miejscowości Kałek odbyło 
się oficjalne oddanie do 
użytku odcinka drogi 
gminnej.

Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konał burmistrz Lech Jurkowski w 
towarzystwie Sołtysa wsi Kałek Piotra 
Bańdziaka, Pana Michała Fuchsa, Rad-
nego Henryka Pełki oraz przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego.
Jako pierwszy przecięcia wstęgi dokonał 
jednak mieszkaniec Kałek Pan Tadeusz 

Żabczak, który jak wspomina, przez 25 
lat jeździł tą drogą-jeszcze przed remon-
tem – do pracy w Krośnie Odrzańskim.
- Była dziura na dziurze, błoto, kałuże 
nieraz ciężko było przejechać – wspomi-
na Pan Tadeusz, który obecnie przebywa 
na emeryturze.
Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście 
odbyli krótki spacer nową drogą.
Modernizacji poddano odcinek drogi 
długości ok. 780 mb, w tym:
- wewnętrzną jezdnię z betonu asfaltowe-
go o gr. 5 cm i szerokości 4,00 m,
- skrajne pasy jezdni o szerokości 0,75 m 

z gruntu rodzimego uzyskanego w wyni-
ku korytowania pod konstrukcję drogi.
- zastosowano podbudowę z kruszywa 
łamanego o grubości 20 cm,
Wyremontowany odcinek drogi kończy 
się na granicy Gmin Lubsko i Bobrowi-
ce (Powiat Krośnieński). Do momentu 
zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi na nasze zapytanie czy 
odcinek drogi po stronie Gminy Bobro-
wice będzie remontowany w najbliższym 
czasie. 

I.G.

otwArcie Drogi
w MieJscowości KAłeK

Magazyn Lubski: Rozmawiam z 
zespołem CukYer. Witam was czy 
moglibyście się przedstawić?
CukYer: Sławek „Willi” Gazdowski 
– gitara, śpiew; Grynek – bas, śpiew; 
Jurand – bębny; Jerzyk -– gitara solowa.
Magazyn Lubski: Skąd nazwa Cu-
kYer?
Willi: Nazwę wymyślił nasz Andrzej 
(Grynek – przyp. redakcji), podporząd-
kowaliśmy się, bo ciężko było wymyślić 
coś oryginalnego.
Grynek: Ja tutaj kierowałem się bardziej 
stylem muzycznym, który gramy a jest 
„zbieranina” różnych gatunków muzycz-
nych, które gramy i dlatego uznałem, 
żeby było trochę słodko w tym naszym 
codziennym życiu.

Willi: W sumie tak, bo nie mamy wy-
branego jednego stylu muzycznego, nie 
stylizujemy się na jeden styl muzyczny, 
po prostu gramy to, co każdy z nas kie-
dyś słuchał, co każdy ma w sobie, to co 
lubi i tak mieszamy to w jednym kotle i 
wychodzi taka zróżnicowana muzyka od 
rocka, popu, trochę reagge, bluesa, punka 
rockowo – balladowo, taki muzyczny 
kogiel mogiel. Teraz pracujemy nad 
ostrzejszymi kawałkami, bo ostatnio było 
za słodko, teraz chcemy zrobić coś na 
ostro, jest teraz w przygotowaniu właśnie 
taki ostrzejszy kawałek.
ML: Od kiedy gracie ?
Willi: Powstaliśmy w maju zeszłego 
roku. Dokładnie 7 maja. Pierwsza próba 
w garażu u Jerzyka. Pierwsze rozmowy 

były już kilka miesięcy wcześniej. Pró-
bowaliśmy coś tworzyć z Grynkiem, 
dołączył do nas Jerzyk i Piotrek Baja 
– którego serdecznie pozdrawiamy- na 
perkusji, który odszedł na własną prośbę, 
a na jego miejsce przyszedł Jurand ‘
CukYer: Który jest najlepszym perku-
sistą w okolicy. Jest najlepszy w zespole 
(śmiech), on teraz trzyma gardę.
ML: Powstaliście w garażu i próby też 
są w garażu?
Jerzyk: No jest różnie, próbujemy w 
garażu, chcielibyśmy gdzieś indziej, 
dalej, ale jest ciężko, tworzymy własną 
muzykę i ciężko jest się przebić.
- Jest to chyba bolączka wszystkich 
zespołów, staramy się, żeby to trafiło do 
szerszego grona odbiorców, żeby to ktoś 

zauważył-dodaje Willi
Jurand: Jesteśmy w trakcie tworzenia 
naszego studia, takiego naszego miejsca 
na ziemi.
Willi: Nie napinamy się na jakieś cuda, 
po prostu bawimy się tą muzyką, jest ona, 
jaka jest, ale jest nasza !!!
ML: Myślicie o wydaniu płyty?
Willi: Mamy nagrane sześć utworów w 
wersji demo — nagraliśmy je w studiu 
w Żaganiu — ale myślimy o wydaniu 
naszego krążka, wszystko rozbija się o 
finanse,
ML: Wspomnieliście o finansach, 
szukacie może sponsorów?
CukYer: Przydałby się menadżer, który 
pomógłby zorganizować koncerty, nie 
tylko w naszym mieście. Korzystając z 

o k a z j i , 
chcielibyśmy zaprosić wszystkich na 
nasz najbliższy koncert, który zagramy 
w ramach „Rockowego grania” w dniach 
09.06 – 10.06.2017 r. nad Zalewem 
Karaś. Będzie dużo kapel i słodkich i 
kwaśnych. Każdy znajdzie dla siebie coś 
dobrego. My gramy 9 czerwca o godzinie 
18.30. Zapraszamy na nasze „wykony”. 
Mamy stronę FB tam można śledzić, to 
co robimy. Jesteśmy muzykami dojrza-
łymi, ale młodzi duchem i zamierzamy 
trochę pograć. Chcielibyśmy, podzię-
kować Stowarzyszeniu Lubsko Potrafi, 
które nas zaprosiło na „Rockowe granie".
ML: Dziękuje bardzo i powodzenia.

I.G.

NASz CukYer jEST zDROwY!
NA PEwNO PODNOSI POzIOM DOBREj ENERgII!

Na stadioniewGórzynie odbył się 5 
majaV Ekologiczny Bieg Przełajowy 
dla dzieci szkół podstawowych. W  tym 
roku w biegu wystartowali  reprezen-
tanci  Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły 
Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej 
im. E. Bojanowskiego oraz Szkoły Pod-
stawowej w Górzynie.Dzieci zmierzyły 
się na trasach: 500 m- uczniowie klas I 
– III oraz 800 m - uczniowie klas IV – VI. 
Po zakończonym biegu wszystkie dzieci 
mogły zmierzyć się w konkurencjach 
przyrodniczo – ekologicznych, gdzie 
musiały wykazać się wiedzą na temat 
segregacji odpadów, znajomości świata 
przyrody czy zabawnych konkurencji 
sportowych.  Dzieci mogły również 
skorzystać z przygotowanego dla nich 
poczęstunku. Na zakończenie zawodów 
najlepsi uczniowie otrzymali pamiątko-
we medale i nagrody, które wręczył za-
stępca Burmistrza Lubska Jerzy Wojnar. 

Grupa młodsza – klasy I – III
Dziewczęta:
I - Dominika Zięba (SP 3 Lubsko)
II - Nikola Michajłowska (SP Górzyn)
III - Weronika Cichowlas (SP im.E. 
Bojanowskiego)
IV - Maria Maciszonek (SP 3 Lubsko)

Chłopcy:
I - Daniel Słobodzian (SP 1 Lubsko)
II - Amadeusz Radzion (SP Górzyn)
III - Bartosz Górski (SP 3 Lubsko)
IV - Kapler Klaudiusz (SP 3 Lubsko)

Grupa starsza – klasy IV – VI
Dziewczęta:
I - Mazur ( SP 3 Lubsko )
II - Karolina Paprzycka ( SP Górzyn)
III - Paulina Przygocka (SP im.E. Boja-
nowskiego)
IV - Dziobak Emilia (SP 1 Lubsko)

Chłopcy:
I - Igor Adamski (SP im.E. Bojanow-
skiego)
II - Łukasz Gawron ( SP Górzyn)
III - Nikodem Stuła ( SP Górzyn)
IV - Kamil Barakomski (SP 3 Lubsko)

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc 
i wsparcie przy organizacji zawodów: 
Urzędowi Miejskiemu, Piekarni Wiej-
skiej w Górzynie, Sołtysowi wsi Górzyn 
Zbigniewowi Mrozowi, Magnolii oraz 
Starostwu  Powiatowemu w Żarach.
Pomysłodawcami zawodów są panie 
Magda Stasik i Elżbieta Czerw.

Magda Stasik

V eKoLogicZny
bieg PrZełAJowy

Jasieńskie życiopisanie
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W deszczową sobotę 
29 kwietnia odbył się 
pierwszy w historii 
naszego miasta Lubsko 
Challenge Cross 
Duathlon. Choć pogoda 
chwilami nie była zbyt 
sprzyjająca, to zawodnicy 
dzielnie walczyli o każdą 
sekundę. 

Trasa składała się z trzech etapów 
(bieg 10 km, jazda rowerem na odcin-
ku 30 km i ponownie bieg na dystansie 
5 km). Najbardziej wymagający – w 
zgodnej opinii uczestników - okazał 
się etap rowerowy. Każdy z zawodni-
ków otrzymał od organizatorów pakiet 
startowy, w skład którego wchodziło: 
koszulka techniczna, ręcznik, żel ener-
getyczny Spring Energy, a dla tych, 
co ukończyli: pamiątkowe medale i 
dyplomy. W pakiecie startowym był 
także bon na posiłek regeneracyjny 
w postaci swojskiej, gorącej gro-
chówki (przygotowanej przez Zofię 
Korzyniewską). Dla uczestników w 
trakcie zawodów były dostępne także 
banany, woda oraz napoje izotoniczne, 
a w międzyczasie można było upiec 
kiełbaskę na ognisku oraz skosztować 
wędzonego pstrąga. Zawodnikom, 
tuż po przekroczeniu mety, dyrektor 
OSiR Maria Łaskarzewska wręczała 
pamiątkowe medale. Udało nam się na 
gorąco porozmawiać z panią Dyrektor. 
Magazyn Lubski: Jak ocenia Pani 
Lubsko Challenge Cross Duathlon 
2017?
Maria Łaskarzewska: Z racji tego, 
że Lubsko Challenge Cross Duathlon 
organizowaliśmy po raz pierwszy, ist-
niały ogromne obawy. Myślę jednak, 
że wszystko wypadło bardzo dobrze, 
o czym świadczą pozytywne opinie 
uczestników. To one są najważniejsze 
i motywują do dalszej pracy. Wiemy 
już teraz, na czym musimy skupić 
się w przyszłości i jakie błędy należy 
poprawić. Bardzo cieszy mnie rów-
nież fakt, że impreza zyskała tak dużą 
aprobatę w środowisku lokalnym (m. 

in. wśród firm, stowarzyszeń i insty-
tucji, jak również osób prywatnych), 
za co wszystkim serdecznie dziękuję. 
ML: Czy OSiR planuje w przy-
szłości kontynuować cykl Lubsko 
Challenge Cross Duathlon?
MŁ: Oczywiście, że planujemy kon-
tynuację tego przedsięwzięcia. Jest 
to jednak w dużej mierze zależne od 
pozyskania środków finansowych 
na ten cel. Myślę, że pierwsze szlaki 
już przetarliśmy i w przyszłym roku 
jeszcze więcej osób zaangażuje się w 
realizację imprezy. 

Pierwsze miejsce w rywalizacji męż-
czyzn zajął Krzysztof Pawelec, re-
prezentujący PSP Żary, wśród kobiet 
najlepsza okazała się Lidia Niekraś, z 
którą również rozmawialiśmy. 
Magazyn Lubski: Na początku gra-
tuluję wygranej. Jak długo uprawia 
Pani bieganie?
Lidia Niekraś: Moja przygoda z 
bieganiem trwa od 6 lat, z dłuższymi 
i krótszymi przerwami na. . . kontuzje, 
których początkujący biegacz chyba 
nie uniknie. Endorfiny i adrenalina 

uzależniają pozytywnie, ale jednak 
zakręcają zawory bezpieczeństwa i w 
efekcie nie chce się dostrzegać pierw-
szych sygnałów niedomagań. . . potem 
jest za późno i wypada się na jakiś czas 
z obiegu. Ale wraca się z pokorą! Poza 
tym jestem fanką zdrowej rywalizacji, 
bieganie i spotkania z ludźmi podob-
nie myślącymi to moja wielka pasja! 
Rower, myślę, że również mogę do 
tego dorzucić. Tak więc mieszanka w 
postaci duathlonu i udziału w takich 
zawodach to szczyt moich dążeń. A 
nie jest łatwo je zrealizować, bo tak - 
jak imprez biegowych mamy obecnie 
w Polsce pełen wachlarz - to imprez 
duathlonowych już zdecydowanie 
mniej. 
ML: Jakie wrażenia po zawodach?
LN: Oj, rewelacyjne,przede wszyst-
kim zaangażowanie organizatora, Mi-
chała (chyba nie pomyliłam imienia?) 
jest nieocenione. Pomógł mi nawet 
załatwić nocleg w agroturystyce (w 
fantastycznym miejscu i u cudownych 
ludzi, ranczo Chocicz) i takim sposo-
bem wyspana i wypoczęta mogłam 
w sobotę ruszyć na trasę. Achów 

mogłabym mnożyć w nieskończo-
ność: pomysł na trasę biegową, jej 
oznaczenie, wolontariusze, posiłek! 
Osoby wydające zupę (tak dobrą, że 
moje dzieciaki brały dokładkę), ryba, 
potem kawa, ciasteczka… I jakby tego 
wszystkiego było jeszcze mało tona-
groda, któ-
rą miałam 
p r z y j e m -
ność dostać 
- absolutnie 
mnie  za -
skoczyła! 
Przyznam 
u c z c i -
w i e  -  w 
pierwszej 
chwili my-
ślałam, że 
to dowcip 
(naprawdę, 
coś na za-
sadzie - a 
teraz wrę-
czamy pani 
k l u c z y k i 
do Alfa Ro-

meo). Jeszcze raz dzięku-
ję za nią! 
ML: Jak ocenia Pani 
trasę zawodów?
LN: Równowaga musi 
być! Trasa rowerowa -o 
tym, jak była ona dla 
mnie trudna niech świad-
czyć fakt, że średnia pręd-
kość na kilometr, jaką 
na niej uzyskałam była 
wolniejsza niż podczas 
biegu. Satysfakcję mam 
ogromną, że w ogóle ją 
ukończyłam. W pewnym 
momencie miałam wraże-
nie, że jadę plażą w lesie. 
Niewątpliwie mój rower 
pozostawiał tu dużo do 
życzenia (wąskie opony 
to absolutnie fatalny po-
mysł), w przyszłym roku 
na pewno tego błędu nie 
popełnię. 

Najlepszą sztafetą zawo-
dów okazali się: Rafał Tomaszewski 
i Mateusz Kokowski (SEVEN PER-
CUPTUS KSRG RUDNA). Uczest-
nicy byli pozytywnie zaskoczeni 
organizacją całego przedsięwzięcia 
i - nie kryjąc zadowolenia z otrzyma-

nych nagród - już zapowiedzieli swój 
udział w kolejnym lubskim Duathlo-
nie. Wręczenia nagród i dekoracji 
zwycięzców dokonali: Dyrektor OSiR 
– M. Łaskarzewska, Burmistrz Lubska 
Lech Jurkowski oraz Grzegorz Kiel-
czyk – zastępca nadleśniczego Nadle-
śnictwa Lubsko. Wśród organizatorów 
imprezy znaleźli się: Urząd Miejski w 
Lubsku, OSiR Lubsko, Nadleśnictwo 
Lubsko, Stowarzyszenie OYAMA 
KARATE, Stowarzyszenie Przyjazna 
Gmina oraz Stowarzyszenie Lubsko 
Potrafi. 

Już po zakończonych zawodach roz-
mawialiśmy z jednym z głównych 
organizatorów oraz pomysłodawcą 
całego projektu Michałem Glinką. 
Magazyn Lubski: Na początek 
gratulacje za udaną imprezę. Od 
kiedy biegasz?
Michał Glinka: Przygodę z biegami 
rozpocząłem w 2014 r. Mój staż bie-
gowy jest więc stosunkowo krótki, 
choć po paru miesiącach (o ile pamięć 
mnie nie myli to po 4) już przebie-

głem pierwszy półmaraton- był to 
VII Maraton Lubsko Biega. Wiosną 

2015 r. przyszedł czas na I maraton 
Orlen WarsawMarathon. I tak trwa to 

do dziś. 
ML: Kiedy narodziła się 
myśl o zorganizowaniu 
Lubsko Challenge Cross 
Duathlon?
MG: Pomysł organizacji 
Cross Duathlonu zrodził 
się gdzieś w okolicach 
wiosny 2016, a jego re-
alizacja ruszyła w paź-
dzierniku. Pomysł wziął 
się z tego, że zauważyłem 
lukę w zawodach sporto-
wych - biegów w okolicy 
jest dużo i coraz trudniej 
jest się wbić w kalendarz 
biegowy, zwyczajnie nie 
ma miejsca, tygodnia, 
w którym nie byłoby ja-
kiegoś biegu. Natomiast 
sporty wytrzymałościo-
we - bo tym jest duathlon 
- w to da się wejść. W 
woj. lubuskim były tylko 
dwa miejsca, gdzie się 

odbywały i były widoczne szanse na 
„wstrzelenie się” w ciekawą imprezę, 
która przyciągnie zawodników, a 
co za tym idzie na rozwój i reklamę 
gminy. Cross Duathlon i ogólnie sam 
duathlon jest pochodną triathlonu, a 
że sezon triathlonowy zaczyna się od 
połowy maja, stąd też termin zawo-
dów. Duathlony są rozgrzewką przed 
triathlonem, a zarazem wstępem do 
świata sportów wytrzymałościowych 
i wydolnościowych. Kolejnym po-
wodem dla podjętego wyzwania było 
to, że w pewnym momencie samo 
bieganie przestało mi wystarczać; w 
Lubsku jest sporo osób uprawiających 
czynnie kolarstwo - zarówno MTB, 
jak i szosowe oraz całkiem liczna 
grupa biegaczy; widziałem szanse na 
połączenie tych dwóch dyscyplin z 
nadzieją, że ktoś jeszcze się wciągnie. 
Jednak najważniejsze było to, że moż-
na pokazać tym, którzy mają w zwy-
czaju ciągłe narzekanie typu „nic się w 
Lubsku nie dzieje, nie ma co robić”, że 
jednak można. Potrzeba tylko czasu, 
chęci i wytrwałości. Mam nadzieję, że 

sport ten trafi też do młodzieży; fakt 
jest ciężki i nie daje widocznych na 
pierwszy rzut oka efektów w postaci 
mocnych barków, bicepsa czy przysło-
wiowego kaloryfera na brzuchu, ale za 
to daje ogromną wytrzymałość, a - jak 
było widać w trakcie zawodów - także 
wiele satysfakcji. 
ML: Czy planujesz następne edycje 
Lubsko Challenge Cross Duathlon?
MG: Tak, jest planowana kolejna 
edycja. Pierwsza się udała, zawod-
nicy wyjechali zadowoleni i często 
powtarzali „wrócimy za rok”. Więc 
warto to organizować. Jest to roz-
wojowa impreza i mam nadzieję, że 
wejdzie w stały kalendarz imprez, 
jakie odbywają się w Lubsku, a także 
i w Polsce. Mam nadzieję, że z tak 
dużym wsparciem lokalnych firm oraz 
Urzędu Miejskiego, OSiR-u, Lasów 
Państwowych dojdzie bez problemu 
do kolejnej edycji. 
Pierwsze przymiarki już są, ale na 
szczegóły przyjdzie jeszcze czas. 
ML: Czy chciałbyś szczególnie 
komuś podziękować za pomoc w 
zorganizowaniu imprezy?
MG: Przede wszystkim podzięko-
wania kieruję dla Burmistrza Lubska 
Lecha Jurkowskiego, który obdarzył 
nas, jako organizatorów ogromnym 
kredytem zaufania, dyr. OSiR Marii 
Łaskarzewskiej, Roberta Ściłby - pra-
cownikaOSiR, Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Lubsko Bogdana Olejniczaka 
za zgodę na bezpłatne wykorzystanie 
lasów, a także MarcinaFliesa - bez 
jego pomocy nie bylibyśmy w stanie 
oznakować tak rozległego terenu. 
Wszystkim sponsorom - bez nich nie 
dałoby się zrobić tak dużej imprezy, 
na tak wysokim poziomie, jaki zapre-
zentowaliśmy wraz z resztą organiza-
torów. I mojej żonie za wyrozumiałość 
- przez wiele miesięcy to właśnie ona 
znosiła moje weekendowe wyjazdy 
w teren w celu ustalenia tras, czy też 
godziny spędzone przed komputerem 
i liczne spotkania organizacyjne. 
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia. 

I. G. 

Lubsko Challenge Cross Duathlon 2017

Wolontariusze, którzy pomagali przy organizacji imprezy

Organizator i pomysłodawca zawodów
Michał Glinka

Najlepsza sztafeta zawodów to Rafał Tomaszewski i 
Mateusz Kokowski (SEVEN PERCUPTUS KSRG RUDNA)

Wśród pań, najlepsza okazała się 
Lidia Niekraś

Pierwsze miejsce w rywalizacji panów zajął 
Krzysztof Pawelec reprezentujący PSP Żary

Zawodnikom, tuż po przekroczeniu mety, dyrektor OSiR Maria Łaskarzewska (druga z prawej) wręczała pamiątkowe medale
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Dzień otwarty, który odbył 
się 9 maja w Zespole 
Szkół technicznych 
w Lubsku otrzymał 
oficjalny patronat 
Krajowego Koordynatora 
europejskiego tygodnia 
Młodzieży 2017 pod 
nazwą "Festiwal 
zawodów - możliwości 
programu erasmus+" 
i był jednym z 25 
inicjatyw młodzieżowych 
realizowanych pod tym 
patronatem w Polsce.

Prezentowane był projekty Erasmus+ 
realizowane w szkole i możliwości 
programu.W ZST uczy się  380 
uczniów. Szkoła kształci uczniów 
w klasach:technik elektryk, technik 
logistyk, technik pojazdów samo-
chodowych, technik żywienia i usług 
gastronomicznychoraz w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej w zawodach: 
cukiernik, dekarz, drukarz, fryzjer, 

kucharz, mechanik  pojazdów sa-
mochodowych, operator obrabiarek 

skrawających, piekarz, sprzedawca, 
ślusarz, tapicer.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 
w Branżowej Szkole I stopnia dojdą 

jeszcze zawody: monter sieci, insta-
lacji i urządzeń sanitarnych, magazy-
nier-logistyk.
Szkoła była otwarta dla ponad 150 
gimnazjalistów ze szkół powiatu 
żarskiego.Młodzież oraz nauczyciele 
ZST prezentowali kierunki kształcenia 
zawodowego w szkole: elektryków, 
logistyków, gastronomów, mechani-
ków i szkoły branżowej I stopnia. Nie 
obyło się także od zaprezentowania 
możliwości kształcenia ogólnego w 
formie ciekawych eksperymentów. 
Nie lada atrakcją dla młodzieży była 
sekcja teatralna ZST, klub motorowy, 
strzelnica, grill i muzyka oraz taniec.
Nie zabrakło także sekcji zapasów 
prowadzonych przez Mirosława 
Sawickiego oraz Ju-Jitsu Kobudo 
Mariusza Ossowskiego. 
Wśród gości byli radni: Robert Sło-
wikowski i Radosław Bondarenko 
oraz Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Mateusz Szaja i Beata 
Majewska-Astafiew – referent ds. 
oświatowych.

I.G.

DZień otwArty Zst

Gimnazjaliści poznawali ciekawą ofertę ZST

Na terenie ogródków działkowych 
ROD Jutrzenka w ramach „Zielonych 
Szkół” gościli 12 maja uczniowie klas 
I-III SP-1 i SP-2. Spotkanie odbyło 
się w ramach działań integracyjnych. 

Dzieci pod czujnym okiem Włady-
sława Kosiady sadziły m.in. kwiaty 
na rabatach ogrodowych. A po pracy 
cóż mogło lepiej smakować, jak nie 
pieczona kiełbaska przygotowana 

przez organizatorów. Był również czas 
na gry i zabawy zespołowe. Dzięki 
takiemu połączeniu przyjemnego z 
pożytecznym, przyniesie to spotkanie 
na działkach – oprócz pozytywnych 

cech integracyjnych – z pewnością po-
znanie walorów przyrodniczych. Czym 
jest przyroda? Jak ona funkcjonuje i co 
człowiek z niej czerpie? W dzisiejszych 
czasach odpowiedź na te pytania jest 

wbrew pozorom niezwykle ważna. 
Zaszczepienie w młodych ludziach 
szacunku dla środowiska naturalnego 
jest niezwykle ważnym zadaniem. 

I.G.

Od wielu lat uczniowie lubskich szkół chętnie uczestniczą w „Zielonych Lekcjach” 

Zielono na działkach

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
w LubskuAlicja Czerniawska nie 
kryje zadowolenia z wygranego kon-
kursu wniosków akcji 1. - Mobilność 
uczniów i kadry w ramach sektora 
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 
w programie Erasmus+ w roku 2017.
„HOLA VALENCIA – staże dla 
uczniów w zagranicznych przed-
siębiorstwach w Hiszpanii”–to 
tytuł autorskiego projektu między-
narodowego dotyczącego staży dla 
logistyków i elektrykówZespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku w mieście 
Valencia. To kolejna praktyka zawo-
dowa, która będzie realizowana przez 
uczniów. Pierwsza jest realizowana 

przez uczniów w przedsiębiorstwach  
na terenie Powiatu Żarskiego. 
Głównym celem projektu jak mówi 
koordynator projektu Łukasz Ziemba 
jest zwiększenie potencjału zawodo-
wego uczniów Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Lubsku na rynku pracy 
poprzez lepsze przygotowanie ich do 
pracy w swoim zawodzie.
Ponadto w czasie trwania staży 30 
techników logistyków i 10 techników 
elektryków na przełomie 2017 i  2018 
roku będzie uczestniczyła w kursie 
języka hiszpańskiego, otrzyma wspar-
cie finansowe a także pozna kulturę i 
obyczaje panujące w Hiszpanii. Na 
miejscu młodzi logistycy i elektrycy 

z Lubska uczestniczyć będą w 3-ty-
godniowych stażach w przedsiębior-
stwach w Valencii a także kolejnym 
etapie nauki języka hiszpańskiego 
w praktyce. Każdy uczestnik staży 
otrzyma międzynarodowy certyfikat 
zawodowy oraz referencje wystawio-
ne przez pracodawców.
Projekt przyczyni się do poniesienia 
poziomu jakości pracy szkoły, wśród 
uczniów zaś zwiększy się świadomość 
korzyści płynących z nauki języków 
obcych. Nie można także zapominać 
o promocji miasta oraz powiatu w tej 
pięknej części Europy.

Hola Valencia!!!
Dla osób, które nie 
pamiętają lektury 
szkolnej, lub nie 
miały okazji, by się 
z nią zapoznać, parę 
informacji związanych z 
awangardową powieścią 
Witolda Gombrowicza 
"Ferdydurke". to o tyle 
ważne, że utwór ten stał 
się kanwą kolejnego 
spektaklu teatru "Bez 
nazwy". 

"Ferdydurke" powstała w latach 
trzydziestych XX wieku i stała się 
wydarzeniem literackim i obycza-
jowym. Bohaterem jest Józio (w 
spektaklu Piotr Palamiotis) 30-letni 
dojrzały mężczyzna, który z inicja-
tywy profesora, zostaje prawie siłą 
zaprowadzony do szkoły, w celu uzu-
pełnienia przez niego niekompletnej 
wg profesora wiedzy. O dziwo, uwa-
żany jest w tej oświatowej placówce 
za gimnazjalistę (podkreśla ten wiek 
również ubiór), tak też traktują go 
młodsi koledzy. Ten właśnie szkolny 
wątek (w powieści są jeszcze inne 
ścieżki fabularne) stał się głównym 
tematem spektaklu. 
Opisywana w krzywym zwierciadle 
szkoła, w powieści "Ferdydurke" 
miałaby dziś 80 lat! Czyli skamielina 
prawie średniowieczna. Zamysł Zofii 
Zawiślak - autorki scenariusza i reży-
serki w jednym, skupił się na tezie, 
że współczesna szkoła XXI wieku 
w pewnym stopniu zachowała nie-
które relikty systemu oświaty sprzed 
prawie 100 lat. Jakie zatem zabiegi 
uwspółcześnione, a mające korzenie 

w powieści zastosowała?
Młodzież w męskiej szkole występuje 
pod swoimi nazwiskami. A więc jest 
Byczkowski, Hermansdorfer, Le-
śniowski itd. Dziewczęta w strojach 
chłopięcych przybierają również na-
zwiska w tej formie. Profesor języka 
polskiego, jest kobietą (efekt femini-
zacji profesji po 1945 roku, bowiem 
w okresie międzywojennym było 
więcej mężczyzn w tym zawodzie). W 
szkole, którą zobaczyliśmy na scenie 
można odnaleźć również współczesne 
tendencje do infantylizacji młodzieży. 
Gombrowicz nazywa to upupianiem: 
cyt. ze spektaklu "Pupa, pupa, bez 
uczniów nie byłoby szkoły, a bez 
szkoły nie byłoby życia", "nasze ma-
leństwa, maluś, maluś", "Wyrabianie 
pupy nie ma sobie równych, a ciało 
nauczycielskie pod tym względem 

dobrane jak najstaranniej". To samo 
z gombrowiczowskim określeniem 
"przyprawić komuś gębę". Znaczy 
to, że pozbawia się ucznia własnej 
indywidualności, zmusza się go do 
powtarzania ustalonych reguł. 
W bardzo przejaskrawionej formie 
oczywiście, można to było zobaczyć 
w postawie nauczycielki języka 
polskiego, która zmusza uczniów do 
bezkrytycznego powtarzania opinii, 
że "Juliusz Słowacki wielkim poetą 
był, bo wzbudza nasz zachwyt i mi-
łość". Egzaltacja, patos nauczycielki 
zastępuje dyskusję i własne zdanie 
ucznia. Mimo to, uczniowie prawie 
jednogłośnie,  zaprzeczają zachwyto-
wi nad Słowackim. 
Świetny w tym miejscu był raperski 
song - protest (wyk. M.Byczkowski). 
Współczesna forma muzyczna dodała 

odpowiedniego klimatu nawiązujące-
go do dnia dzisiejszego. 
Znakomicie skonstruowany scena-
riusz, zachowujący klimat gombro-
wiczowskiej powieści z nieprzejaskra-
wionymi odniesieniami do współcze-
sności, był świetną zabawą (widownia 
reagowała głośnym śmiechem), ale 
i zadumą nad niezniszczalnością 
przywar natury ludzkiej i trwałością 
systemów przez ludzi stworzonych. 
To już dwudziesta szósta premiera 
Zosi Zawiślak, która niestrudzenie 
od ćwierćwiecza jest konsekwentną 
animatorką ruchu teatralnego w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych.
"Teatr to jest pewien myślowy prze-
kaz, skrót, filozofia, lustro" - jak 
powiedział Szekspir, a co mogliśmy 
przeczytać w programie. Przez "zaba-

wę" w teatr, Zosia uczy od lat swoich 
podopiecznych wrażliwości, empatii, 
rozumienia relacji międzyludzkich, 
obycia nie tylko na scenie, a my wi-
dzowie oglądając ich spektakle może-
my przejrzeć się jak w zacytowanym 
powyżej lustrze... 
C.Tęciorowska
PS. 1
Uważam ten spektakl, za najlepszy 
z tych, które widziałam (niestety nie 
wszystkie mogłam obejrzeć). Sądzę, 
że warto byłoby zgłosić go na prze-
gląd teatrów szkolnych. Mniemam, 
że miałby dużą szansę na wyróżnie-
nie. Chciałabym również wymienić 
wszystkich młodych aktorów, ponie-
waż byli wiarygodni, autentyczni, 
zabawni. 
A więc grali: Ola Szklarska, Karolina 
Graczyk, Asia Ossowska, Kaja Sto-

Teatr szkolny "Bez nazwy" zaprosił 6 maja 
na spektakl "Jak zachwyca, jeśli nie zachwyca"

larczyk, Marcin Hermansdorfer, Jan 
Kubiak, Piotr Palamiotis, Przemek Le-
śniowski, Nikola Leśniowska, Malwi-
na Rogala, Amelka Witczak, Malwina 
Stochmiał, Maksymilian Byczkowski, 
Błażej Iwanowski, Marcel Siemion, 
Mateusz Bartosz.
PS. 2
Dyrektor Gabriela Fiedler wręczając 
kwiaty Z. Zawiślak, pogratulowała 

również uczniom, wręczając każdemu 
słodkości i książkę. Z daleka patrząc 
można było sądzić po okładce, że były 
to wiersze zebrane Juliusza Słowac-
kiego... Może zachwycą?!
PS. 3
Muzyka i oświetlenia za sprawą 
Lubskiego Domu Kultury. Teatr "Bez 
nazwy" dziękuje.

C.T.
fot. K. Bagiński

fot. K. Bagiński

fot. K. Bagiński
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Rok 1947, przed 
siedemdziesięciu laty, był 
czasem tworzenia zrębów 
polskości na ziemiach 
przyłączonych do Polski po 
drugiej wojnie światowej. 
Wyznaczał on też schyłek 
pionierskiego okresu 
przejmowania po Niemcach 
i odbudowy przerwanych 
gwałtownie struktur 
życia miejskiego, dając 
jednocześnie początek 
żmudnym, zorganizowanym 
działaniom na rzecz 
ożywienia społecznego 
i gospodarczego miasta. 
Dzisiaj prezentujemy 
kolejne odsłony z życia 
ówczesnych mieszkańców 
naszego Lubska. 

Przyjrzyjmy się cenom żywności, utrzy-
mującym się w Lubsku w styczniu 1947 
r. Kilogram chleba kosztował 70 ówcze-
snych złotych, masła 550-600 zł, słoniny 
350 zł, ziemniaków 7-7.50 zł (metr 700-
750 zł), jedno jajko 22 zł. Były to ceny 
rynkowe, ruchome, dlatego też w miesią-
cach letnich tegoż roku spadły one prze-
ciętnie o około 40 procent. W dystrybucji 
niektórych produktów obowiązywał 
miesięczny system kartkowy: na kartki 
kat. I można było dostać 8,5 kg chleba, 
1 kg mąki kukurydzianej, 1 kg masła, 
0,5 kg cukru. Dodatkowe, po droższych 
cenach, ilości żywności, a także owoce i 
warzywa można było zakupić na starym 
targowisku miejskim, usytuowanym 
wtedy na placu przy teatrze miejskim 
(obecnie pl. Jana Pawła II), później zaś 
na nowym targowisku, przygotowanym 
przy ul. Bohaterów. Reglamentację pod-
stawowych produktów żywnościowych 
znoszono stopniowo w dwóch etapach: 
na początku 1948 r. ziemniaków, kaszy 
i cukru; rok później – prawie wszystkich 
pozostałych przydziałów kartkowych.
Sieć sklepów prywatnych uzupełniały 
placówki spółdzielcze, których przed 
1947 r. było zaledwie 8, teraz zaś z 
każdym miesiącem ich liczba wzrastała, 
kosztem sektora prywatnego.  Przyby-
wało też samych spółdzielni. Pod koniec 
1947 r. funkcjonował już w Lubsku Spo-
łem Związek Gospodarczy Spółdzielni 
R.P. – odgórnie powołana centrala, której 
celem było podporządkowanie spółdziel-
czości rolniczej nadrzędnej spółdzielczo-
ści spożywców. Działały też  spółdzielnie 
Zgoda (ze sklepami  przy Krakowskim 
Przedmieściu, prowadzonymi przez 
siostry Irenę i Janinę Michalskie oraz 
Czesława Talmonta), Robotnik, Związku 
Samopomocy Chłopskiej (niebawem 
przekształcona odgórnie w Gminną 
Spółdzielnię Samopomoc Chłopska), 
Osadnik Wojskowy (jej sklep funk-
cjonował w Lubsku do końca 1948 r.), 
Spółdzielnia Rozdzielcza, Spółdzielnia 
Społem (hurtownia powiatowego Od-
działu Społem w Krośnie Odrzańskim), 
filia poznańskiej Centralnej Spółdzielni 
Mleczarsko-Jajczarskiej, Spółdzielnia 
Ogrodnicza (sklep przy pl. Wolności 
oraz  punkt skupu i sprzedaży przy ul. 
Emilii Plater, którego kierownikiem był 
Mieczysław Brzeziński). ***

W 1947 r. zasiedlano w Lubsku prawie 
wszystkie, nie objęte jeszcze dotąd go-

spodarstwa rolne (w kwietniu 1948 r. po-
zostawały niezamieszkane już tylko 2 go-
spodarstwa). Uczynili to m.in. Stanisław 

Pomianek, Stanisław Omyłko, Maciej 
Szul, Andrzej Czyż, Stanisław Słodki, 
Józef Błaszko, Michał Mickiewicz, Sta-

nisław Dorniak, Jan Dziedziński. Później 
odnotowywano już tylko zmiany ich wła-
ścicieli. W trzecim roku gospodarowania 
na nowych obszarach, lecz faktycznie 
dopiero drugim jako takiej stabilizacji 
w sferze rolnictwa, sprawą najpilniej-
szej wagi było zagospodarowanie jak 
największego areału ziemskiego, leżą-
cego dotąd odłogiem i nie rodzącego tak 
potrzebnych głodnemu społeczeństwu 
surowców żywnościowych. Wychodząc 
naprzeciw temu zadaniu, w styczniu 
1947 r. Komitet Ekonomiczny Rady 
Ministrów uchwalił tzw. minimalny plan 

akcji siewnej na Ziemi Lubuskiej, który 
określał dolną, obligatoryjną granicę ob-
siewu gleb różnej klasy poszczególnymi 
rodzajami zbóż. Państwo dostarczać 
miało najbiedniejszym rolnikom ma-
teriał siewny i ziemniaki, także paszę, 
natomiast dla pozostałych uruchomione 
zostały kredyty w bankach rolnych na 
zakup ziarna, nasion i sadzeniaków. 
Zalecano przy tym szerokie zastosowa-
nie nawozów sztucznych i długofalową 
pracę instruktorską z nieufnymi wobec 

takich nowinek rolnikami, głównie tymi 
ze Wschodu. Latem 1947 r. powstał w 
Krośnie Odrzańskim Powiatowy Komi-
tet Usprawnienia Akcji Żniwnej, który, 
jako ośrodek decyzyjny, miał pomagać 
instytucjom rolnym i gospodarzom w 
sprawach organizacyjnych, czuwać nad 
przygotowaniem ciągników i maszyn 
żniwnych, koordynować prace żniwne, 
organizować transport. W uprzątaniu 
plonów z pól pomagać mieli żniwiarzom 
pracownicy nadleśnictw państwowych 
oraz organizacji młodzieżowych z  
powiatu krośnieńskiego. W celu zorga-
nizowania lepszych warunków działal-
ności, a co za tym idzie – polepszenia 
efektywności ekonomicznej gospodarstw 
indywidualnych, w tymże samym roku 
podzielono Lubsko na 6 dzielnic rolni-
czych, nadając im nazwy od poszczegól-

Przyczynek do najnowszych dziejów miasta    (2)
70 lat temu. Lubsko w 1947 roku.

nych ulic: 1 Maja, PZPR, Warszawska, 
Poznańska, Robotnicza, Gdańska. W 
każdej wyznaczono tzw. dzielnicowego, 
który posiadał uprawnienia zbliżone do 
sołtysa, miał także uświadamiać, czyli 
przekonywać rolników do wstępowania 
do spółdzielni produkcyjnych.  Począt-
kowo dzielnicowi pracowali społecznie; 
później otrzymywali niewielkie kwoty 
pieniężne. Niestety, w praktyce pomoc 
państwa przybierała częstokroć ko-
niunkturalną postać, a jej deklaratywny 
wymiar coraz bardziej odstawał od 
codziennej rzeczywistości. W 1945 
r. rolnicy indywidualni zostali objęci 
obowiązkowymi dostawami za użytko-
waną ziemię, za które płacono grosze. 
Zniesiono je wprawdzie w połowie 1946 
r., ale utrzymano przymusowe czynsze 
dzierżawne, w 1947 r. przeliczane w 
kilogramach żyta.

***
Do połowy 1947 r. liczba miejsc w Szpi-
talu Miejskim ograniczona była koniecz-
nością zakwaterowania w nim personelu 
niemieckiego, który, wysiedlony z wła-
snych mieszkań w mieście, ulokowany 
został na  parterze budynku głównego; 
leżeli tam również chorzy niemieccy. Pa-
cjenci polscy zajmowali sale na I piętrze. 
Ogółem szpital dysponował wówczas 28 
łóżkami w budynku głównym oraz 19 w 
barakach. W czerwcu tegoż roku pra-
cownicy niemieccy, w tym dr Wilhelm 
Wenke, zostali wysiedleni do Niemiec 
(poza laborantką Barbarą Wenke, która 
poślubiła miejscowego rzemieślnika i 
pozostała w Lubsku). Zwolnione pokoje 
pozwoliły na zwiększenie liczby łóżek 
szpitalnych do 74. W wyniku prze-
prowadzonej przez dyrektora Janusza 
Smoleńskiego modernizacji placówki, 
która zakończyła się w grudniu 1947 r. 
i pochłonęła kwotę 500 tys. ówczesnych 
zł, w głównym budynku zorganizowano 
oddziały: położniczy, ginekologiczny i 
wewnętrzny, w baraku – zakaźny (razem 
płucny i dziecięcy). Nie było jeszcze sali 
porodowej, więc porody odbywały  się 
w ogólnych salach, a później noworodki 
przenoszono do oddzielnego pomiesz-
czenia. Po wyjeździe Niemców wiele 
łóżek stało pustych, starczało zatem 
pościeli, żywności z przydziałów miej-
skich, uzupełnianych darami z UNRY, 
skąd przychodziły także leki, środki opa-
trunkowe i koce; brakowało natomiast 
bardzo narzędzi chirurgicznych, sprzętu, 
strzykawek. W tym czasie rodziła się 
też przemysłowa służba zdrowia, która 
swoje początki wywodzi z punktów 
sanitarnych, w 1947 r. działających już w 
zakładach włókienniczych. Prowadziły 
je same  pielęgniarki, nie wszystkie 
wykwalifikowane, nie było natomiast 
lekarzy, pojawiających się na miejscu 
w nagłych przypadkach. W punkcie 
sanitarnym Zakładu „A” pracowały w 
różnym czasie Aniela Duszyńska i Eu-
genia Bielańska; w punkcie sanitarnym 
Zakładu „B” m.in. Zofia Sadowska.

***
Migawki z życia miejskiego w Lubsku 
sprzed siedemdziesięciu laty w sferach 
oświaty i wychowania, kultury oraz 
sportu i rekreacji – przedstawimy w 
numerze czerwcowym.

Władysław Mochocki

◄ Przedwojenna palmiarnia w parku 
miejskim. W 1947 r. w jej wnętrzu
i w usytuowanym na zewnątrz kręgu 
tanecznym kawiarni letniej odbywały 
się jeszcze liczne potańcówki
i zabawy ludowe. Na początku lat 
pięćdziesiątych, wskutek niedbalstwa 
i niezgodnych z prawem działań 
władz miejskich, ta prawdziwa 
perełka łużyckiej architektury 
parkowej zniknęła z powierzchni 
ziemi (z archiwum autora)

◄ Kawiarnia letnia, krąg taneczny 
z muszlą koncertową i inne obiekty 
parkowe, nazywane przez Niemców 
perłą Dolnych Łużyc, podzieliły 
smutny los palmiarni. Dzisiaj to 
miejsce porasta dzika przyroda, 
kryjąc litościwie ślady przestępczej 
działalności szabrowników, 
chuliganów i włodarzy miejskich
z początku lat pięćdziesiątych
(z archiwum autora)

◄ Ulica Krakowskie Przedmieście. 
Ksiądz proboszcz Franciszek 
Nowacki w asyście kościelnych 
celebrantów i setek wiernych 
oczekuje na wizytę biskupa 
diecezjalnego. W głębi sklep 
Spółdzielni Spożywców „Robotnik”
(z archiwum autora)

Z okazji Dnia Strażaka 
odbyła się 6 maja na 
terenie zalewu „Karaś” 
miła uroczystość 
nagrodzenia jednostek 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej i odznaczenia 
strażaków.

Po złożeniu meldunku przez Prezesa 
OSP w Górzynie Artura Jarzębińskie-
go Wiceprezesowi Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP WL Ry-
szardowi Klisowskiemu, głos zabrał 
Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, 
dziękując wszystkim strażakom za 
wzorową służbę i zaangażowanie. 
Starosta Żarski Janusz Dudojć prze-
kazał list gratulacyjny jako wyraz 
wdzięczności za aktywną postawę 
strażaków z lubskich jednostek m.in. 
podczas gaszenia pożaru w Brożku. 
Również Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach 
st. kpt. Robert Słowikowski wyraził 
uznanie dla naszych strażaków i wspo-
mniał o ostatnio przeprowadzonych 
manewrach w podzasieckich lasach, 
zakończonych sukcesem logistycz-
nym. Przewodnicząca Rady Powiatu 
Żarskiego Helena Sagasz zwróciła 
uwagę na złożoność codziennej pracy 
strażaków, która obecnie polega nie 
tylko na uczestniczeniu w akcjach 
pożarniczych, ale i wykonywaniu 
szeregu innych zadań ratowniczych. 
H. Sagasz podkreśliła szczególnie 
rolę kobiet, które angażują się w tą 
wyjątkowo ciężką służbę. Burmistrz 
Lubska wręczył nagrody pieniężne 
jednostkom: OSP Górzyn, OSP Stara 
Woda i OSP Chocicz. Podczas uro-
czystości odznaczono wielu ofiarnych 
strażaków. Srebrny medal za zasługi 
dla pożarnictwa:Radosław Szpotan 
- OSP Chocicz,Michał Łobodziec 
- OSP Stara Woda,Robert Boczar 

- OSP Stara Woda.Brązowy medal 
za zasługi dla pożarnictwa:Mariusz 
Korżel - OSP Chocicz, 
Tomasz Andrzejczak 
-  OSP Chociocz,-
Dawid Łobodziec 
- OSP Stara Woda.
Odznaka Wzorowy 
Strażak:Kloc Mateusz 
- OSP Stara Woda,Ko-
zak Krzysztof - OSP 
Stara Woda,Opuszko 
Kornelia - OSP Stara 
Woda,Karczewski Ad-
rian - OSP Stara Wo-
da,Błądek Piotr - OSP 
Chocicz,Tomaszewski 
Gracjan - OSP Cho-
cicz,Pietras Marcin 
- OSP Chocicz,Pietras 
Wojciech - OSP Cho-
cicz,Buczak Mateusz 
- OSP Chocicz,Dą-
browski Przemysław 
- OSP Chocicz,Sekular 

Marcin - OSP Chocicz,Krym Michał - 
OSP Chocicz,Sekular Wojciech - OSP 

Chocicz
M. Sienkiewicz

Podczas uroczystości wręczono 
odznaczenia wielu druhom i 

druhnom z gminnych jednostek OSP

Dzień Strażaka w Lubsku

Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski wyraził uznanie
dla naszych strażaków

W sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 uczniowie klas IV-VI przy-
gotowali uroczysty apel upamiętniają-
cy rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Młodsi koledzy i koleżanki 
z klas I-III mieli okazję dowiedzieć 
się, co to jest Konstytucja, kim byli jej 
twórcy i jak ważne dla Polski było to 
wydarzenie. Dodatkową atrakcją było 
złożenie obywatelskiej przysięgi przez 
króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, który z ogromną determinacją 
deklarował wcielenie w życie nowa-
torskiego dokumentu państwowego. 
Prezentacje multimedialne przybliżyły 
widzom realia ówczesnych wydarzeń 
historycznych. Podczas spotkania sta-
raliśmy się odpowiedzieć na pytania, 
czym jest  Ojczyzna, Naród, Wolność 
dla współczesnego Polaka. Mamy 
nadzieję, że żywa lekcja historii 
wzbogaciła wiedzę naszych uczniów 
i przyczyniła się do realizowania 
pasji, a pojęcie Konstytucji nie jest 
im już obce.

(tomicz.)

Uczniowie SP 3 szukali odpowiedzi
na ważne pytania

O Konstytucji 3 Maja w SP-3
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LuDzI E,  wYDARzENI AHISTORIA

20 kwietnia minęła 26 rocznica uka-
zania się pierwszego numeru „Maga-
zynu Lubskiego”. O jego powstaniu 
pisano szerzej na naszych łamach rok 
wcześniej, przy okazji ćwierćwiecza 
pisma. Wzmianka dotycząca jego 
początków ukazała się również w 
styczniowym numerze z tego roku 
(„Jubileusz samorządu i „Magazynu 
Lubskiego”, ML nr 1 (312), styczeń 
2017, s.12). I to właśnie jej lapidarne, 
nie przekazujące prawdziwego stanu 
rzeczy treści zmusiły mnie do pole-
micznego jej skomentowania i uzupeł-
nienia o istotne, a pominięte fakty. O 
początkach pisma autor tejże notatki 
pisze bowiem tak: „Gazeta o Lubsku 
zawsze była wielkim marzeniem Lu-
cjana Grzei, autora wielu publikacji w 
Lubskich Zeszytach Historycznych. 
Jego kolega Kazimierz Chrobrowski 
wymyślił nazwę „Magazyn Lubski”. 
Również dr Mieczysław Wojecki 
od samego początku był związany z 
miesięcznikiem. Ojcem magazynu (pi-
sownia oryginalna – W.M.) był nie kto 
inny jak Piotr Palcat, orędownik lokal-
nej prasy, z którym współpracowali 
od początku: Elżbieta Wdowińska, 
Krzysztof Bagiński – fotograf i autor 
loga oraz Lech Krychowski. Pierwszy 
redaktor naczelny W. Mochocki z mie-
sięcznikiem związany jest do dzisiaj”

***
Z lektury tego krótkiego tekstu można 
wywnioskować, że to podany wy-
żej skład redaktorów, z duchowego 
przesłania Lucjana Grzei i woli 
Piotra Palcata – był jedynym, który 
tworzył lubskie pismo. Nie wiadomo 
co tam robił, skąd się w ogóle wziął 
wymieniony na końcu, jako jedyny 
bez imienia „redaktor naczelny”, 
określany wszakże jako „pierwszy”. 
Zatem był albo nie był? Oto jest 
pytanie. A może to był tylko jakiś 
partyjny figurant, żerujący na pracy 
innych? Najpoważniejsze w regionie 
prasoznawcze opracowanie naukowe, 
książka „Lubuska czwarta władza” 
dr. Andrzeja Piaseckiego (Zielona 
Góra 2000) nie pozostawia jednak 
wątpliwości w tej kwestii i podważa 
błędny przekaz niepodpisanego autora 
magazynowej notki, przedstawiając to 
tak: Inicjatorem powstania samorzą-
dowego miesięcznika był burmistrz 
Piotr Palcat, a organizatorem redakcji 
i redaktorem naczelnym historyk Wła-
dysław Mochocki (...) Od pierwszego 
numeru miesięcznik ustalił wysoki 
pod względem merytorycznym po-
ziom tekstów, ich autorami byli znani 
publicyści, pracownicy akademiccy 
(…) Dla głównego organizatora pracy 
redakcyjnej Władysława Mochockie-
go najważniejszym problemem zwią-
zanym z funkcjonowaniem redakcji 
było często pogodzenie obowiązków 
organizacyjnych i technicznych (druk, 
kolportaż) z pisaniem, adiustacją, 
korektą tekstów i utrzymywaniem 
poprawnych stosunków z samorzą-

dowym wydawcą. (s.238-239). Zatem 
to nie z burmistrzem, a z Mochoc-
kim współpracowali bezpośrednio 
wymienieni nielicznie z nazwiska 
pionierzy lubskiego dziennikarstwa 
samorządowego. Burmistrz Palcat 
dbał o zabezpieczenie sfery prawno
-finansowej wydawania pisma i nie 
zawracał sobie głowy obsadą kadrową 
tworzonej przez naczelnego redakcji. 
A początki były naprawdę trudne. 
Mochocki pisał już wtedy do zielo-
nogórskiego „Nadodrza” i „Tygo-
dnika Gdańskiego „Solidarność”, ale 
wszystkim brakowało doświadczenia 
redakcyjnego, które kierowany przez 
niego zespół zdobywał samoistnie, 
intuicyjnie. Robocza i faktyczna sie-
dziba redakcji mieściła się wówczas 
w jego mieszkaniu przy ul. XX-lecia, 
zawalonym maszynopisami artyku-
łów, zdjęciami, odręcznie kreślonymi 
makietami poszczególnych numerów. 
Współtwórcy miesięcznika uczyli się 
wszystkiego, pracowali społecznie. 
Tak o tym wspomina Piotr Palcat w 
jubileuszowym numerze ML z kwiet-
nia 2016 roku: Zastanawialiśmy się 

kto ma być redaktorem naczelnym, 
był to dylemat, gdyż nikt nie miał 
doświadczenia w tym względzie 
(…) Po długiej dyskusji wybór 
padł na Włodka Mochockiego – był 
historykiem, nauczycielem, był 
pasjonatem regionalistą, radnym 
miejskim, czuł ten temat i podjął się 
tego zadania (…) Pierwsze składanie 
ML odbywało się [u niego] w miesz-
kaniu na podłodze. Była to trudna 
droga, ale warto było to przejść (...) 
Kto tworzył gazetę? [pyt. – ML] 
Włodek Mochocki uzyskał miano 
matki gazety, która urodziła ML, a 
mi przypisano rolę ojca, który przy-
czynił się do jej poczęcia.

***
Takie były początki i takie realia. 
Nic na ten temat nie pisze autor 
notki. Podając niektóre ważne na-
zwiska, pomija inne, bodaj jeszcze 
ważniejsze W tajniki technicznego 
przygotowywania tekstów do druku 
wprowadzali zespół zawodowi dru-
karze Piotr Schreiter i Adam Dechnik. 
Ten pierwszy, wiceprezes drukarni 
„Poligraf” w Zielonej Górze, został 
redaktorem technicznym pisma i 
odegrał rolę nie do przecenienia w 
jego rozwoju. Dechnik ustawicz-
nie służył radą i doświadczeniem, 
uczestniczył w korektach, a po kilku 
latach sprowadził pismo do własnej 
drukarni w Lubsku, gdzie wraz z 
żoną Barbarą przez ponad 2 dekady 
łamał i drukował kolejne numery 
ML, wydawane teraz techniką składu 
komputerowego i druku offsetowego. 
Prace nad pierwszym numerem, w 
zamyśle od samego początku mie-
sięcznikiem, trwały przez cały marzec 
i do końca drugiej dekady kwietnia 
1991 r., a towarzyszyły temu niemała 
euforia wszystkich zaangażowanych, 
zarwane noce autorów piszących 
mozolnie teksty na wypożyczonych 
maszynach, a także pomocne wsparcie 

organizacyjne i logistyczne burmistrza 
Palcata i urzędników lubskiego Ratu-
sza. Materiały do druku przygotowali 
Władysław Mochocki, który był także 
autorem przesłania programowego 
i wspomnienia o Lucjanie Grzei za-
mieszczonych na tytułowej stronie, 
sekretarz redakcji Barbara Bobińska, 
której instytucja: BPMiG na kilka lat 
otworzyła gościnne progi dla zespołu, 
pomysłodawca nazwy pisma Kazi-
mierz Chrobrowski, Krzysztof Szulc, 
regionalista i uznany badacz dziejów 
lokalnych dr Mieczysław Wojecki, 
Bogdan Kędziora, Lech Krychowski. 
Autorem zdjęć, pierwszych grafik i 
winiety pisma był Krzysztof Bagiński, 
zamieszczono też jedną 

fotkę autor-
stwa Jerzego 
Niewiadom-
skiego. Do-
d a t k o w y m 
w z m o c n i e -
niem tema-
t y c z n y m 
pionierskiej 
edycji  oka-
zały się tekst 
historyczny o 
Lubsku wy-
bitnego sora-
bisty Witolda 
Piwońskiego 
oraz wojen-
ne, niezwykle 
interesujące 
wspomnienia 
Eugeniusza 
Grabowskie-
go, sławnego 
dowódcy je-
dynego pol-

skiego działa artyleryjskiego na 
Westerplatte, odsłaniające tajemnice 
heroicznej obrony przed Niemcami 
Polskiej Składnicy Tranzytowej we 
wrześniu 1939 r. Ciekawostką, ale i 
faktem jest, że pierwotnie miesięcz-
nik miał być drukowany w Żarach, 
ale wyliczone przez tamtejszą dru-
karnię koszty okazały się za wysokie 
i wiceprezes Schreiter zaproponował 
druk ML u siebie. Pierwszy numer 
złożony techniką linotypową, po 
porannej korekcie dokonywanej w 
zielonogórskiej drukarni na tzw. 
szczotkach korektorskich (uczest-
niczyli w niej W. Mochocki, A. 
Dechnik, K. Bagiński, K. Szulc), 
drukowany był tam późną nocą na 
maszynie rolowej (gazetowej) tech-
niką typograficzną. Na początkują-
cych adeptach rzemiosła dziennikar-
skiego duże wrażenie wywarła hala 
maszyn linotypowych, przepełniona 

hałasem matryc spadających z hukiem 
do zasobnika po odlewie czcionek na 
kolejnych laskach stopu drukarskiego. 
To był dla nich magiczny, nobilitujący 
świat mediów, którego mieli szczęście 
dostąpić.

***
Kolejne numery i miesiące żywotności 
„Magazynu Lubskiego” ustawicz-
nie poszerzały skład jego redakto-
rów. Swoje talenty publicystyczne 
i polemiczne ujawnili czytelnikom 
Rajmund Adamski, Krzysztof Nie-
wiarowski i Piotr Palcat, ciekawie 
wypowiadali się na lokalnych łamach 
i zyskiwali czytelników Elżbieta Wdo-
wińska, Zbigniew Kasprzak, Adam B. 
Wierzbicki, Józef Welc, Rodrycjusz 
Gerlach, Zygmunt Traczyk; później 
także interesująco malująca ludzkie 
biografie Edwarda Żylińska. Pojawi-
ły się rysunki Cecylii Popławskiej, 
fotografie Marka Turskiego, fotore-
portaże Gotharda Juhra i Benedykta 
Szymańskiego, pouczające artykuły 

przyrodnicze Olega Sanockiego. 
Przykuwała wzrok nowa, efektowna 
winieta pisma (szkoda, że na krótki 
czas), zaprojektowana przez plastyka 
Janusza Orzepowskiego. Od 1993 
r. nowy wymiar pracy redakcyjnej 
nadała Halina Drobniak, sekretarz 
redakcji, autorka krzyżówek, a przede 
wszystkim organizatorka i animatorka 
centrum informacyjnego, dostępnego 
codziennie czytelnikom. Po stronie 
istotnych dla rozwoju i rangi pisma 
pozytywów wymienić w tym czasie 
trzeba przyciągnięcie do współpracy 
wybitnych historyków, ludzi kultury, 
działaczy społecznych z wiodących 
ośrodków. Poza wymienionymi M. 
Wojeckim i W. Piwońskim pisali w 

„Magazynie” dr Władysław Korcz, 
dr Jerzy Piotr Majchrzak i dr Tomasz 
Florkowski z Zielonej Góra oraz 
biograf Westerplatczyków, pisarka 
Stanisława Górnikiewicz-Kurowska z 
Gdańska. Mierząc ambicjami daleko 
poza granice regionu, jednocześnie 
nie zapominano o lokalnym kręgu 
odbiorców. A podejmowane ustawicz-
nie miejscowe tzw. trudne tematy, nie 
zawsze rodziły uznanie i akceptację. 
Nieraz ogniskowały gniew i ataki 
bezpośrednich adresatów krytyki. 
Stan ludzkich emocji odzwierciedlały 
polemiki zamieszczane na łamach 
periodyku, rodzące czasem obawy i 
zwątpienia w sens dziennikarskiego 
zaangażowania. Otuchy dodawały 
sygnały wsparcia płynące z zewnątrz. 
W świątecznym numerze grudniowym 
1992 r., opublikowany został list Se-
kretariatu Prymasa Polski, kierujący 
na prośbę redakcji życzenia „z serca 
płynące Szczęść Boże, na owocną 

pracę dziennikarską, opartą na funda-
mencie prawdy o Bogu i człowieku”. 
W numerze 53. z czerwca 1995 r. po-
seł na Sejm RP, dziennikarz „Gazety 
Lubuskiej Andrzej Brachmański pisał: 
„Gratulacje! Za to, że przetrwaliście 
tyle czasu. Za to, że integrujecie 
społeczność regionu. Za to wreszcie, 
że wnosicie tyle fermentu w życie 
lubskiej społeczności. Jestem Waszym 
wiernym czytelnikiem. To z „Maga-
zynu Lubskiego” czerpię większość 
swej wiedzy o tym co się w Waszym 
mieście i regionie dzieje. I choć nie 
zawsze zgadzam się z Waszymi publi-
kacjami (felietony Włodka Mochoc-
kiego – Waszego Naczelnego – nieraz 
burzyły we mnie krew), to przecież nie 

sposób nie przy-
znać, iż czekam 
niecierpliwie na 
kolejne numery 
gazety.  Tegoż 
Włodka szalenie 
dowcipne, choć 
o b r a z o b u r c z e 
„Wala Antonie-
go Dzieje Ojco-
wizny” (jakaż 
szkoda, że urwa-
ne na Stanisławie 
Auguście), pani 
W d o w i ń s k i e j 
dokładne i jakże 
pouczające ra-
chunki z budże-
tem, docenta Wo-
jeckiego kawałki 
etnograficzno-hi-
storyczne, Kę-
dziory fascynacje 
sportem, bulwer-
sujące onegdaj 
reportaże Nie-
wiarowskiego, 
zagadki Lecha 
Krychowskie-
go czy wreszcie 
i lustracje Ba-
gińskiego – to 

wszystko czyni z „Magazynu Lub-
skiego” jedną z najciekawszych gazet 
regionalnych w Polsce”.
W 1995 r. warszawska Fundacja IDEE 
zakwalifikowała „Magazyn Lubski” 
do grupy pięciu najlepszych pism 
samorządowych w Polsce. Takim 
budującym akcentem kończył się 
pionierski okres żywotności lubskiego 
miesięcznika. Przez kolejne lata jego 
poziom i rangę w lubuskim kalejdo-
skopie prasowym, coraz to wyższe 
i wyższe – budowały Zespoły pod 
kierownictwem Adama Kowalskiego, 
długoletniego szefa Ryszarda Sibiń-
skiego, Tomasza Rabendy, obecnie 
zadanie to przejął redaktor naczelny 
Marek Stępień. Oby niełatwa praca 
wszystkich Zespołów Redakcyjnych 
naszego pisma spotykała się zawsze z 
miarodajną, uczciwą oceną; z szacun-
ku dla Czytelników – bez pomijania 
istotnych faktów.

Władysław Mochocki

26 Lat temu. O POcZątkach
„maGaZynu LubskieGO” - POLemicZnie

Pierwszy numer „Magazynu 
Lubskiego”, wydrukowany techniką 

druku wklęsłego w liczbie 2100 egz. w 
drukarni prasowej „Poligraf” w Zielonej 
Górze. Kosztował 2000 ówczesnych 
zł. Z drukarni przywiózł go do Lubska 
kierowca Biblioteki Miejskiej Marek 

Czajka (z archiwum autora)

Na takich maszynach odbywał się skład 
linotypowy „Magazynu Lubskiego” w drukarni 

"Poligraf" w Zielonej Górze. Linotypy na 
specjalnych laskach stopu drukarskiego odlewały 
całe wiersze tekstu, wpisywane przez linotypistę 

na klawiaturze (wikipedia.org)

Wytrawione płytki chemigraficzne 
w procesie przygotowawczym 

„Magazynu Lubskiego,  służące do 
odbijania rysunków graficznych w 

technice typograficznej. M.in. grafika 
obrazu „Matka Boska Katyńska” – ML 
nr 8/1991, oraz  winieta czasopisma 
„Pancerniak” – ML nr 6 (15)1992 (ze 

zbiorów autora)

Na tej maszynie offsetowej zakupionej przez Adama 
Dechnika, latem 1993 r. zaczął drukować „Magazyn 

Lubski” doświadczony drukarz Jan Borowski (zdjęcie 
współczesne – ze zbiorów autora)

Nowa winieta ML zaprojektowana przez Janusza 
Orzepowskiego. Opatrzone nią były numery 50-61 pisma 

(fot. autor)

Poza tym nie wrzucajmy 
do urządzeń sanitarnych 
(umywalek, zlewozmy-
waków, ubikacji i kratek 
ściekowych) także innych 
odpadów: artykułów higie-
nicznych (waty, pieluch, 
podpasek), patyczków do 
czyszczenia uszu, resz-
tek pożywienia, olejów 
jadalnych (np. po pieczeniu 
frytek), resztek materiałów, 
ponieważ odpady te w przy-
padku zmniejszonego prze-
pływu ścieków (np. w nocy) 
osadzają się na dnie kana-
łu sanitarnego, stopniowo 
zmniejszając jego średnicę 
a w konsekwencji także 
uniemożliwiając przepływ. 
Odpady te wcześniej czy 
później i będą musiały zo-
stać usunięte, a koszt usu-
nięcia z sieci kanalizacyjnej 
lub z oczyszczalni ścieków 
jest bardzo wysoki.

M.Sienkiewicz

odpady, które nie po-
winny być zrzucane do 

sieci kanalizacyjnej

jakie jest oddziaływanie tych substancji, jeżeli zostaną zrzucone
do sieci kanalizacyjnej

co powinniśmy z nimi 
zrobić

zużyte oleje silnikowe, 
rozpuszczalniki itp. 

substancje (odpady)

węglowodory ropopochodne, które stanowią podstawową część wymienionych 
obok substancji są silnymi truciznami dla większości organizmów wodnych. Z 

tego też względu utrudniają (hamują) procesy biologicznego oczyszczania ście-
ków. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. 
Niezależnie od skutków, wprowadzenie tych substancji do sieci kanalizacyjnej 
przyczynić się może do stworzenia bardzo niebezpiecznych warunków dla pra-

cowników obsługujących sieć kanalizacyjną

przekazywać do punk-
tu odbioru odpadów 

niebezpiecznych

farby, lakiery oraz 
impregnaty, przeter-
minowane lekarstwa, 

przeterminowane środ-
ki ochrony roślin

Wymienione substancje wykazują dużą trwałość (są trudno biodegradowalne). 
Ścieki zawierające te substancje, pomimo poddaniu ich biologicznemu oczysz-
czaniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla większości organizmów wodnych, 
żyjących w wodach, do których zrzucane są ścieki oczyszczone. Substancje te 
przyczyniają się także do znacznego zmniejszenia skuteczności i efektywności 

oczyszczania ścieków

przekazywać do punk-
tu odbioru odpadów 

niebezpiecznych

Każdy z nas może przyczynić się do 
tego, by odprowadzane ścieki w jak 
najmniejszym stopniu negatywnie 
oddziaływały na środowisko oraz 
by koszt ich oczyszczania był jak 

najniższy. Nawet najbardziej nowo-
czesna oczyszczalnia ścieków nie jest 
w stanie w sposób technologicznie 
i ekonomicznie uzasadniony usunąć 
wszystkich zanieczyszczeń, jakie 

zawierają ścieki. A zapobiegać zanie-
czyszczeniom środowiska jest bardzo 
prosto. Wystarczy nie wprowadzać 
do systemu kanalizacyjnego różnego 
rodzaju substancji i innych odpadów.

DBAJMY O ŚRODOWISKO
NATURALNE I NIE TYLKO!

Informujemy, że księgozbiór Bibliote-
ki Pedagogicznej został przeniesiony 
do Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy im. L. Kruczkowskiego w 

Lubsku. W imieniu pracowników 
Biblioteki, zapraszamy do korzystania 
ze zbiorów.

Red

Informacja
Informujemy, że w dniu 
2.06.2017 r. (piątek) w 
związku z obchodami 
DNI LUBSKa nastąpią 
utrudnienia w ruchu 
u l i cz ny m.  W g o d z . 
ok.14.00 - 14.30 wyruszy 
k o r o w ó d  u l i c a m i 
miasta:pl .  Wolności 
(ratusz) - ul. Kopernika 
- ul. Reja - ul. XX lecia 
-  al .  Niepodległości 
- al. Wojska Polskiego 
- ul. Bohaterów 3D OSiR.

Za utrudnienia przepra-
szamy!

Lubski Dom Kultury

DNI LUBSKa
- UtRUDNIeNIa
W RUCHU 
ULICZNyM
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ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od 
strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak 
jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według 
ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest 
symbolem RV – grunty orne. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach 
zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. 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/00050351/8. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 50.430,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia 
służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium 
wynosi 7.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 
2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 
(Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku 
przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i 
pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w 
terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 39,90 m2 składającego 
się z dwóch pokoi, kuchni, skrytki, łazienki i przedpokoju, usytuowanego na I 
piętrze budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego plus poddasze użytkowe, 
wolnostojącego położonego przy ul. Pokoju nr 13 w Lubsku. W budynku o 
kubaturze 930 m3 znajdują się 4 lokale mieszkalne (w tym 3 lokale stanowiące 
własność prywatną). Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, 
wodociągową, gazowa i kanalizacyjną oraz ogrzewanie piecowe. Sprzedaż lokalu 
mieszkalnego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu 
oznaczonego działką 139/9 o powierzchni 778 m2 w udziale 235/1000 położonego 
w obrębie 1 miasta Lubsko przy ul. Pokoju nr 13. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z 
późn. zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się 
pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z ceny 
wylicytowanej udziału w gruncie (wyodrębnionej z wylicytowanej ceny nieruchomości 
w proporcji wynikającej z ceny wywoławczej), opłaty wynosić będą: - pierwsza opłata 
25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu - opłaty roczne 1% ceny gruntu osiągniętej 
w przetargu. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w 
terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może 
być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości gruntowej, nie częściej 
niż raz na trzy lata. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) do pierwszej opłaty 
oraz opłat rocznych, doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w stawce 
23%, a cena sprzedaży lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej 
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00031095/6. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 39.000,00 złotych (w tym 
cena udziału w gruncie wynosi 9.030,00 złotych). Wadium wynosi 5.000 złotych. 
PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium 
należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców 
Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na 
konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 19 czerwca 
2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 58,10 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i ganku, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego,dwulokalowego, 
jednokondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego w zabudowie wolnostojącej położonego w miejscowości Chocicz, gm. Lubsko. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. 6,90 m2 i 28,10 
m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągową, stan instalacji zły. Stan techniczny budynku mieszkalnego określono jako zły. Budynek nieocieplony z widocznymi pęknięciami i ubytkami w tynku. W pokryciu 
dachowym liczne prześwity i ubytki dachówek. Tynki skorodowane, zniszczone podłogi i wyeksploatowana stolarka. Budynek gospodarczy, w którym znajdują się pomieszczenia gospodarcze jest w złym stanie technicznym. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką 185/9 o powierzchni 1305 m2 w udziale 71/100 położonego w obrębie Chocicz, Gmina Lubsko. Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń oraz zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00035518/6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 37.430,00 złotych (w tym cena udziału w gruncie wynosi 9.030,00 złotych). Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 23 czerwca 
2017 r. o godz. 10:10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-
14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 19 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 13/3 o pow. 2.529 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Moniuszki (obręb 1). Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do wielokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, 
pojedynczymi drzewami samosiewnymi, drzewami owocowymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu nie jest płaskie (duża deniwelacja terenu w kierunku ul. Gdańskiej). Działka częściowo ogrodzona siatką 
i częściowo bloczkami betonowymi z długim i wąskim wjazdem od ul. Moniuszki. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna (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: RIIIb – pow. 1054 m2, RIVa – pow. 80 m2 oraz RIVb – pow. 1395 m2 - grunty orne.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko przedmiotowa działka posiada 
zapis: tereny o funkcji mieszkalno – usługowej. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG1R/00050346/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 48.730,00 złotych. Wadium wynosi 8.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto 
Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

PRzETARgI PRZETARGI   /  k RZyżówk A

* 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 i na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.infopublikator.pl.

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 maja br.

KRzyŻÓWKA NR 5 (316) 2017 r.
Poziomo: 1. Żywienie zwierząt 
na pastwisku, 7. sąsiadka polski, 
8. małpa z grupy koczkodanów, 
9. wiejski fartuch z wełny, 10. 
Czubek buta, 11. Natarcie, ofen-
sywa, 14. włoski producent 
agd, 17. prążkowa tkanina 
bawełniana, 19. daszek, osło-
na przystanku, 20. Francuska 
czapka wojskowa, 21. worki 
skórzane na grzbiecie konia, 22. 
kawaleria, 23. dawniej czołg, 
24. Na nim głowa, 27. pierwsze 
liczydło, 31. dominique (zm. 
1853) fr. astrnom, fizyk, 32. 
szczytowy punkt rozwoju, 33. 
utkany obraz, 34. Cienka sucha 
kiełbasa, 35. kawałek czosnku.
P i o n o w o :  1 .  p r z e d s i o -
nek, przybudówka, 2. za-
bobon, 3. obumarłe drzewo, 
4. kończy zdanie, 5. górne sie-
kacze słonia, 6. muzyczna grze-
chotka, 12. robotnica w tkalni, 
13. rodzaj noża stolarskiego, 15. 
płynie korytem, 16. Kolorowa, 
naklejana na jajko wielkanocne, 
18. Hazardowa gra w karty, 
23. dręczycielka, despotka, 25. 
drobnoustrój żyjący bez tlenu, 
26. kulka z mielonego mięsa, 
28. diemjan (1883-1945), poeta 
ros. (bajki polit., wiersze satyr. i 
agitacyjne z okresu rewolucji i 
wojny domowej, 29. męski but 
z krótką cholewką, 30. dźwignia 
przy młynku, katarynce.

PRZESKOK KURSORA O 12,54 MM

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/1 o pow. 1017 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV – grunty orne. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach zabudowy wydanej przez 
Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. 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/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 40.713,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy 
Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/2 o pow. 1045 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV – grunty orne. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach zabudowy wydanej przez 
Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. 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/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 41.820,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy 
Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/3 o pow. 1052 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren ze 
spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie 
służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a 
według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV – grunty orne i PsIV – pastwiska trwałe. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach zabudowy wydanej przez 
Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. 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/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 42.189,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy 
Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/4 o pow. 1059 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV – grunty orne i LzV - grunty zadrzewione i zakrzewione. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o 
warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. 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/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 42.435,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy 
Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/5 o pow. 1066 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV i RIVb – grunty orne oraz LzV – grunty zadrzewione i zakrzewione. Teren działki objęty jest decyzją Nr 
75/2014 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. 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/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 42.681,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy 
Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/6 o pow. 1074 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV i RIVb– grunty orne, ŁIV – łąki trwałe i LzV – grunt zadrzewiony i zakrzewiony . Teren działki objęty jest 
decyzją Nr 75/2014 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. 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/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 43.050,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy 
Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/7 o pow. 1081 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV – grunty orne i ŁIV – łąki trwałe. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach 
zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. 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/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 43.296,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z 
późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. PRZETARG 
na powyższą nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku 
przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 czerwca 2017 roku.*

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/8 o pow. 1258 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
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 „cZyM sKoruPKA
ZA MłoDu…” 

"Lekcja z redaktorem"
W czwartek 12 maja klasa VIb ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku uczestni-
czyła w warsztatach dziennikarskich. 
Na zaproszenie Małgorzaty Lewickiej 
warsztaty poprowadził redaktor gazety 
„Magazyn Lubski” - Marek Stępień. 
Było to już drugie spotkanie z dzien-
nikarzami tego periodyku. Uczniowie 
słuchali wskazówek redaktora, a także 

brali czynny udział w zajęciach, które 
były ciekawe i na lekcji zrobiło się gwar-
no. Uczestnicy nie kryli zadowolenia 
z udziału w tego typu zajęciach, które 
pozwoliły im zgłębić tajniki dziennikar-
stwa. Wszyscy czekamy na kolejne takie 
warsztaty- deklarują uczniowie VIb.

Weronika Kolańska 

11 maja 2017 roku w klasie 6 b w Szkole 
Podstawowej nr 1 odbyły się warsztaty 
dziennikarskie z redaktorem naczel-
nym Magazynu Lubskiego Markiem 
Stępniem. Takie warsztaty co miesiąc 
są organizowane dzięki Małgorzacie Le-
wickiej nauczycielce języka polskiego. 
Organizuję je, ponieważ chcę swoich 
uczniów nauczyć jak najwięcej, a jeśli 
ktoś chciałby zostać dziennikarzem w 
przyszłości, już ma wprowadzenie do 
dziennikarskiego świata - mówi pani 
Małgorzata. Tematem warsztatów było 

„ Reporter – kim jest i co powinien 
wiedzieć”. Uczestnicy uważnie słu-
chali prowadzącego zajęcia. Można 
powiedzieć, że Szkoła Podstawowa nr 
1 rozpoczęła dobry etap, sądząc po za-
angażowaniu uczniów widać, że temat 
padł na podatny grunt. Z wypowiedzi 
uczniów dało się wyczuć - więcej takich 
lekcji. W naszym regionie jest wielu 
ciekawych ludzi, którzy swoją pracą, 
pasją i zaangażowaniem mogą pobudzić 
do pisania reportaży . 

Oliwia Rudnik 

Warsztaty dziennikarskie
Od kilku miesięcy redakcja naszego pisma współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 
1. Wspólnie organizujemy warsztaty dziennikarskie, które mają na celu zapoznanie 
uczniów z tajnikami zawodu. Młodzież próbuje również samodzielnego pisania 
tekstów. Pierwsze wprawki możemy przeczytać poniżej.

Co roku w Szkole Podstawowej nr 1 
w Lubsku, organizowany jest Turniej 
Ekologiczny. Klasy IV-VI rywalizują 
ze sobą i uczą się czegoś nowego o 
naszej planecie. W tym roku turniej 
odbył się 12 maja. Poprzez udział 
w konkursie uczniowie zaprezento-
wali swoją wiedzę oraz sprawność 
fizyczną m.in. w konkurencjach: 
prawda czy fałsz, krzyżówka, rzut 
kulką z papieru, turlanie piłki między 
pachołkami i wiele innych. Uczniom 
bardzo spodobała się taka odskocznia 
od zwykłej lekcji. Turniej ekologiczny 
dotyczył wszystkiego, co pomaga na-
szej planecie i uczy ich jak o nią dbać. 
Laureatem konkursu została klasa VIc, 

a drugie miejsce 
ex aequo VIa i 
VIb. Dzięki pani 
Katarzynie Ko-
walczyk uczest-
nicy konkursu 
świetnie się ba-
wili, ponieważ 
to ona wszystko 
przygotowała i 
prowadziła. Po-
magali jej: Julita 
Miszkurka, Ma-
rek Mickiewicz 
i Joanna Gebuł-
towicz. Dzięki takim turniejom pobu-
dzamy swój umysł oraz wyobraźnię, 

dlatego powinno być więcej takich 
lekcji.- deklarują uczniowie. 

Monika Duczmal VIb

Turniej ekologiczny

Turniej ekologiczny
12 maja 2017 roku w Szkole Podsta-
wowej nr 1 odbył się turniej ekolo-
giczny, w którym uczestniczyły klasy 
1-6. Szkoła ta, co 
roku organizuje ta-
kie turnieje, żeby 
uczniowie uczyli 
się grać fair i żeby 
nawzajem się sza-
nowali. Turniej od-
był się dzięki Pani 
Kasi Kowalczyk, 
która także była 
prowadzącą. Były 
różne konkurencje, 
zarówno sportowe, 
jak i związane z 
wiedzą o ekologii. 

Uczniowie szybko się wybierali do 
zabaw i cieszyli się z każdego zdoby-
tego punktu. Na koniec ogłaszane były 

wyniki, nagrodą za zdobyte miejsce 
były wafelki dla całej klasy.

 Oliwia Rudnik 

Wielką promocją postawy ekologicz-
nej był dzień 12.05.2017 r w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Lubsku. Więk-
szość osób kojarzy ekologię z akcjami 
zbierania śmieci przez uczniów czy 
sadzenie drzew w miejscach publicz-
nych. Warto jednak wiedzieć, że eko-
logia to przede wszystkim okazja do 
sprawdzenia swojej wiedzy poprzez 
sport i myślenie. Młodzież poprzez 
zabawy sportowe i umysłowe starała 
się odpowiedzieć na pytania, jak dbać 
o środowisko. Różne formy, które od 
dłuższego czasu promuje nasz region 
przynosi korzyści nam i przyrodzie. 
Zacięty turniej wygrała 6c zdobywając 
21 punktów. Tuż za nią zakończyły 

turniej klasy 6b i 6a z jednakową ilo-
ścią punktów - 19. Gospodarzem tego 
turnieju był Marek Mickiewicz, Joan-

na Gebułtowicz, a 
zorganizowała to 
wydarzenie Kata-
rzyna Kowalczyk. 
Młodzież na pew-
no przez ten tur-
niej przybliżyła 
się do zachowania 
ekologii w naszym 
regionie i nauczy-
ła się segregować 
śmieci. Dlatego 
możemy powie-
dzieć, że jedynka 
ma 6 z ekologii

 Oliwia Frąckowiak 

"Jedynka z ekologią"
, , T u r n i e j 

ekologicz-

ny” 12 maja

-był to dzień-
,w którym 
odbył  s ię 
turniej eko-
logiczny w 
Szkole Pod-
s t a w o w e j 
nr.1 imie-
nia Janusza 
Korczaka w 
Lubsku. Brali w nim udział uczniowie 
klas 4-6. Zorganizowała go jedna z 
nauczycielek- Katarzyna Kowalczyk. 
Trwał on całą godzinę lekcyjną. Przygo-
towano wiele ciekawych i różnorodnych 
konkurencji, krzyżówki, układanki zda-
niowe, testy z pytaniami, ćwiczenia ru-
chowe i wiele innych. Uczniowie chętnie 

brali udział i dobrze się przy tym bawili. 
Jurorami były pani Joanna Gebułtowicz 
oraz Julita Miszkurka. Turniej zakończył 
się wygraną klasy 6C i remisem klas 6B 
i 6A.Uczennice Joanna i Kinga zapytane 
o tego typu rozrywkę szkolną odpo-
wiedziały: ”Było zabawnie liczymy, że 
będzie więcej takich konkursów”. 

 Weronika Kolańska

Turniej ekologiczny

***

***

***

***

W naszym cyklu przyrodniczym 
„Zbieramy krajobrazy”, cieszącym się 
dużym zainteresowaniem Czytelników, 
przedstawiamy dzisiaj Leśnictwo 
Mierków. To jedno z najciekawszych 
pod względem geomorfologicznym 
i krajobrazowym leśnictw w Nadle-
śnictwie Lubsko, rozciągające się na 
powierzchni 1849,54 ha. Składa się z 
6 większych, powiązanych luźno ze 
sobą bądź odizolowanych strefą grun-
tów rolnych kompleksów oraz z kilku 
mniejszych zalesionych powierzchni. 
Jego centralny punkt znajduje się w 
rejonie wsi Raszyn. Północne granice 
leśnictwa wyznaczają sztuczna, ukośna 
linia graniczna z leśnictwem Starosie-
dle oraz grunty rolne wsi Grabków; 
południowa rubież przebiega wzdłuż 
drogi Brody-Lubsko, a później przez 
południowe obrzeża Lubska, aż po 
grunty rolne wsi Białków (przybliżone 

odległości w skrajnych punktach ok.6-
10 km). Na zachodzie jego początek 
wytycza bieg rzek Tymnica i Lubsza; 
na wschodzie małe enklawy leśne w 
rejonie Lutola i Białkowa. Leśnictwo 
obejmuje swym zasięgiem nie tylko 
lasy gospodarcze, ale i wyodrębnione 
w nich obszary ochrony szczególnej: 
rezerwat przyrody „Mierkowskie Su-
che Bory”, użytek ekologiczny „Bagna 
przy Rabym Kamieniu” i obszary Natu-
ra 2000. Małą, południowo-wschodnią 
część  terenów leśnictwa ogarnia swym 
zasięgiem Obszar Chronionego Krajo-
brazu „Wschodnie Okolice Lubska”, 
natomiast dużą, zachodnią – obszar 
Chronionego Krajobrazu „Zachodnie 
Okolice Lubska”. Znajdujemy tu 
ekosystemy bagienne, podmokłe łąki, 
torfowiska i łęgi nadrzeczne. Zlokali-
zowano 132 stanowiska cennej roślin-
ności, którą reprezentują: - porosty 

(płucnica zielonawa, chrobotek leśny, 
mąkla tarniowa, pustułka rurkowata, 
pawężnica rudawa, chrobotek renifero-
waty, karlinka brodawkowata, chróścik 
karłowaty, brodaczka kępkowa, zło-
tlinka jaskrawa) ); mchy/gajnikowate 
(gajnik lśniący); mchy/krotkoszowate 
(dziubkowiec bruzdowaty); mchy/
miecherowate (gładysz paprociowa ty, 
nastroszek kędzierzawy); mchy/tujow-
cowate (jodłówka pospolita, tujowiec 
tamaryszkowy); mchy/widłozębowate 
(krzywoszczeć torfowa); paprotniki 
(widłak jałowcowaty, widłak goździsty, 
widłak cyprysowy); okrytonasienne 
(śnieżyczka przebiśnieg, śnieżyca wio-
senna, lilia złoto głów, kosmatka gajo-
wa, kruszczyk błotny, turzyca piasko-
wa, przygiełka biała, bluszcz pospolity, 
kopytnik pospolity, rosiczka pośrednia, 
barwinek pospolity); krzew - kalina 
koralowa. O walorach przyrodniczych 

leśnictwa decyduje też kilkadziesiąt 
wydzieleń starodrzewu, głównie so-
snowego. Szczególnie cenny jest pod 
tym względem drzewostan Lubskiego 
Łęgu Śnieżycowego, w którym spoty-
kamy starodrzew liściasty: grabowy, 
jesionowy, olchowy i najstarszy z nich 
dębowy. Pewne fragmenty powierzchni 
leśnych, największe w Nadleśnictwie 
Lubsko, tworzą najuboższe siedliska 
borów suchych, porastających piaski 
wydmowe na pow. 78,34 ha. Sąsia-
dują z nimi cenne lasy glebochronne, 
o również największej powierzchni 
w NL, wynoszącej ponad 350 ha. 
Od Mierkowa, wzdłuż dawnej linii 
kolejowej do Gubina oraz nurtu rzeki 
Lubszy, przebiegających w kierunku 
północno-zachodnim, przez prawie 5  
km ciągnie się pasmo ponad 130-hek-
tarowego lasu wodochronnego. Piękne 
leśne okolice rozciągają się też na pół-

noc od wsi, tworząc wielokilometrowy 
zwarty kompleks obejmujący również 
leśnictwa Dąbrowa i Przyborowice. Są 
tam szerokie, dogodne do jazdy rowe-
rowej dukty leśne, rozdroża, młodniki, 
górki-pagórki, są urokliwe polany. Na 
obrzeżach jednej z nich leśniczówka 
Gareja Leśnictwa Mierków. Warto 
dotrzeć do tej polany, dać się zauroczyć 
jej pięknem i zrobić efektowne zdjęcia. 
A później dojechać do wielkiej łąki 
śródleśnej, mijając po drodze żeremia 
bobrów. Wielki kompleks borów so-
snowych, obejmujący tereny leśnictw 
Mierków, Biecz i częściowo Nabłoto 
ogarnia swoim zasięgiem duży obwód 
łowiecki nr 186, dzierżawiony przez 
koło łowieckie „Ryś” Lubsko.  Rozcią-
ga się on od zachodnich obrzeży Lub-
ska i Górzyna po Biecz i Grodziszcze.

Władysław Mochocki

Leśnictwo MierKÓw
Zbieramy krajobrazy

Przy rozległej, leśnej polanie przycupnęła leśniczówka Gareja. 
Gospodarzem tych pięknych terenów jest leśniczy Robert 
Gawron, któremu pomaga podleśniczy Dariusz Kotwicki

Użytek ekologiczny "Bagna przy Rabym Kamieniu" to jedno z 
najbardziej urokliwych w Leśnictwie Mierków

Dukt leśny przecinający rezerwat „Mierkowskie Suche Bory” 
(wszystkie zdjęcia. W. Mochocki)

w REgIONIE w REgI ONI E /  SPORT

W Drzonkowie odbyły się w dniach 
28-30.04 Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w zapasach. Najlepiej z lub-
skich zapaśników wypadł Kornel Słom-
kowski, który zajął 5m. Kacper Franc z 
kl. II Gim. Bojanowskiego wywalczył 10 
m, natomiast Hubert Fudali z III kl. Gim. 
Bojanowskiego uplasował się na 11m. 
Paweł Kozaczewski ostatecznie zajął 7m.
Również Mistrzostwa Polski Juniorek 
Młodszych w zapasach odbyły się w 
dniach 30.04-02.05 w Drzonkowie. 
Natalia Tomiałowicz (Zespoł Szkół 
Technicznych) wywalczyła na nich 
brązowy medal, Jagoda Borys (Gim. 
E. Bojanowskiego) była 5, natomiast 
Wiktoria Cieślarczyk (Gim. Królowej 
Jadwigi) zajęła 9m.
Fot 01od lewej : trener Mirosław Sawic-
ki, Natalia Tomiałowicz, Jagoa Borys i 

Wiktoria Cieślarczyk
Najmłodsi zapaśnicy UKS ZST Lubsko 
rywalizowali w maju w Mistrzostwach 
Powiatu w zapasach. Zawody odbyły 
sięw Szkole Podstawowej nr 8 w  Żarach. 
Startowało w nich 80 zawodników w 
grupie dziewcząt i chłopców. Pierwsze 
miejsca wywalczyli: Nikodem Bobryk, 
Dorian Mazur, Patryk Kurpisz, Kamil 
Krzyżyński , 
Erwin Toma-
szewicz, Wik-
tor Grabowski, 
Kacper Słom-
kowski, Patryk 
Gubała, Jakub 
Gubała, Nela 
C w a l i ń s k a , 
Jagoda Borys, 
Karolina Sta-

nowska. Srebrne medale wywalczyli: 
Ksawery Słomkowski, Kornel Słomkow-
ski, Wiktoria Olearczyk, Dawid Czub-
kowski, Michał Dybka, Oliwia Mazur, 
Gabriela Morawska. Na trzecim miejscu 
z brązowymi medalami uplasowali się: 
Mateusz Płoski i Kacper Franc.

red

Z zapaśniczych mat

Oliwia Mazur kładzie na 
łopatki swoją przeciwniczkę

W Kostrzynie n/O odbyły się 23 
kwietnia Indywidualne Mistrzostwa 
Województwa Kadetów w tenisie 
stołowym. Weronika Lech i Oliwia 
Krzywiecka wywalczyły brązowy me-

dal w grze podwójnej. indywidualnie 
Weronika uplasowała się na 5 miejscu, 
a Oliwia na 9. Gratulujemy!

mars

Brązowe medalistki z Prezesem LOZTS Ryszardem Kulczyckim

KOLEjNY SuKCES
w PINg-PONgu 
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W środę (17.05.) nasza 
drużyna rozegrała 
mecz z ekipą wicelidera 
rozgrywek Ilanką Rzepin. 
Przed spotkaniem 
murowanym faworytem do 
zwycięstwa wydawała się 
drużyna z Rzepina, jednak 
boisko pokazało zupełnie 
coś innego.

Mecz od początku spotkania toczył się 
przy optycznej przewadze przyjezd-
nych. Rzepinianie konstruowali akcje, 
ale większość z nich kończyła się w 
okolicach pola karnego Budowlanych, 
którzy mądrze rozbijali ataki gości, nie 
dopuszczając ich do oddania strzałów
z dystansu. Dobry mecz w naszej ekipie 
rozegrał Manuel Kowalski, który strzegł 
świątyni Budowlanych i bez problemów 
wyłapywał sporadyczne próby zawod-
ników Ilanki. Po jednej z akcji naszych 
zawodników, przy wywalczonym rzucie 
rożnym w 26 minucie spotkania, z naroż-
nika boiska dośrodkowywał Bartłomiej 
Szymczak, a jego precyzyjne podanie 
wykorzystał Kamil Skrobania. Popular-

ny Banan precyzyjnym strzałem głową 
pokonał bramkarza przyjezdnych.
Budowlani prowadzili 1:0 i takim też 
wynikiem zakończyła się pierwsza część 
spotkania.
Druga część meczu to ataki gości, którzy 

próbowali zniwelo-
wać jednobramkową stratę, ale narażali 
się tym samym na groźne kontrataki 
Budowlanych. Wyróżniał się w nich 
– najlepszy zawodnik Budowlanych – 
Tymoteusz Dynowski.

W 64 minucie spotkania, po dośrodko-
waniu z lewej strony boiska, dogodną 
sytuację do podwyższenia wyniku miał 
Stanisław Słobodzian, jednak jego strzał 
zablokowali defensorzy Ilanki. Piłka tra-
fiła do Dawida Królskiego, który został 
sfaulowany w polu karnym. Do jedenast-
ki podszedł Dawid Walczak, który bez 
problemu pokonał bramkarza Ilanki Ar-
tura Tumaszyka.
Podrażniony wicelider ruszył do odrabia-
nia strat. W 74 minucie spotkania, po in-
dywidualnej akcji, precyzyjnym strzałem 
pod poprzeczkę Marcin Adamczewski 
zdobył bramkę kontaktową. Rzepinianie 
ruszyli do bardziej żywiołowych ataków, 
ale narażali się tym samym na groźne 
kontry naszych zawodników, w których 
brylował Tymoteusz Dynowski. Po jego 
akcjach w 76 i 84 minucie Budowlani 
byli bliscy podwyższenia wyniku. Za-
brakło precyzji
i zimnej krwi. Ambitnie grającej druży-
nie Budowlanych udało się utrzymać 
korzystny wynik i odnieść drugie zwy-
cięstwo z rzędu.

Tak grającej drużyny już dawno miej-
scowi kibice nie widzieli. Po końcowym 
gwizdku piłkarze Budowlanych odtań-
czyli taniec radości.
- Jestem dumny z mojej drużyny, która 
mimo osłabienia potrafiła stawić czoła 
wiceliderowi – powiedział po meczu 
szczęśliwy ze zwycięstwa trener Ro-
bert Ściłba.
Już dawno nie widzieliśmy tak ambitnie 
grającej drużyny Budowlanych Lubsko. 
Zawodnicy udowodnili, że potrafią grać, 
a ambicją i wolą walki można nadrobić 
wszelkie braki. Oby tak dalej. Już w so-
botę wyjazd do Ośna Lubuskiego. Trzy-
majmy kciuki za naszych zawodników. 
Nasze wsparcie będzie im potrzebne.
Czas, aby podsumować ostatni miesiąc 
gry naszych zawodników. Z ośmiu me-
czów dopiero w dwóch ostatnich zawod-
nicy Budowlanych pokazali zdetermino-
wanie i wole walki. Do wyjazdowego 
meczu z Santosem Świebodzin nasza 
ekipa w sześciu spotkaniach strzeliła 
tylko dwie bramki, tracąc aż 19. Zasta-
nawiający był fakt, że nasi zawodnicy 
potrafili toczyć walkę z każdym przeciw-
nikiem do utraty pierwszej bramki. Po 
straconej bramce z naszych zawodników 
uchodziło powietrze i głowach rodziła się 
myśl: „Na pewno się nie uda, nie damy 
rady”, a to powodowało utraty kolejnych 
bramek. Brakowało lidera, który by po-
derwał zespół do walki. Druga sprawa 
to krótka ławka rezerwowych i brak 
możliwości manewru ze strony trenera 
Roberta Ściłby, to może trochę niepokoić 
w perspektywie ciężkich meczów, które 
są przed Budowlanymi. Kilku zawodni-
ków gra z niewyleczonymi kontuzjami, 
co też nie brzmi optymistycznie.
Promyk nadziei zabłysnął po dwóch 
ostatnich meczach, zwycięstwo w wy-
jazdowym meczu Santosem, a potem 
wygrana z wiceliderem z Rzepina 
pozwalają wierzyć, że czwarta liga po-
zostanie w Lubsku.

I.G. 

MARSZ w GóRĘ TABELI
IV liga
MIEJSCE DRuŻyNy MECzE PKT. BRA

1 stiLoN gorzów 28 79 104:15
2 STEINPOL-ILANKA RzEPIN 28 63 62:27
3 zap sYreNa zbĄszYNek 28 61 81:34
4 FORMACjA PORT 2000 28 57 67:27
5 ts przYLep 28 51 67:47
6 PIAST KARNIN 28 44 49:42
7 sprotaVia szprotawa 28 38 38:40
8 SPóJNIA OŚNO LUBUSkIE 28 36 35:35
9 LubuszaNiN drezdeNko 28 34 50:49

10 CzARNI BROwAR wITNICA 28 33 37:50
11 dĄb przYbYszów 28 31 38:45
12 ARkA NOwA SóL 28 31 30:48
13 saNtos świebodziN 28 28 40:59
14 ODRA ByTOM ODRZAŃSkI 28 27 36:49
15 odra górzYCa 28 25 40:80
16 BuDOwLANI LuBSKO 28 24 20:75
17 meprozet stare kurowo 28 24 26:63
18 kORONA kOżUCHów 28 22 24:59

a Klasa
MIEJSCE DRuŻyNy MECzE PKT.

1 zNiCz LeśNiów wieLki 20 44 
2 STAL JASIEŃ 19 43 
3 dar-boL aLFa

jaromirowiCe
20 40

4 LZS kADO GóRZyN 19 35
5 sparta mierków 20 33
6 START ZIEL-BRUk PŁOTy 20 32
7 pogoŃ wĘŻYska 19 31
8 CzARNI CzARNOwO 19 26
9 błĘkitNi zabłoCie 19 24

10 RELAX gRABICE 20 22
11 eNergetYk dYCHów 19 15
12 PERŁA CyBINkA 19 13
13 tramp-karp osieCzNiCa 20 3

Tak padła pierwsza bramka dla 
Budowlanych w meczu z wice 

liderem z Rzepina. W wyskoku Kamil 
Skrobania (Budowlani Lubsko)

W akcji najlepszy 
zawodnik 

Budowlanych 
Tymoteusz Dynowski 

(biała koszulka)

W sobotę (06.05.) na boisku w Mier-
kowie drużyna miejscowej Sparty 
podejmowała ekipę Start Ziel-Bruk 
Płoty. Faworytem spotkania była ekipa 
miejscowych, jednak boisko pokazało 
zupełnie coś innego. Już w 8 minucie 
meczu po dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego obrońcy Sparty „zgubili krycie” 
i zawodnik gości Roland Kifert precy-
zyjnym strzałem z główki pokonał strze-
gącego bramki miejscowych – wiecznie 
młodego – Jerzego Janickiego, który nie 
miał nic do powiedzenia przy tym strza-
le. Po utracie bramki miejscowi ruszyli 
do ataku jednak indolencja strzelecka – 
która dzisiejszego dnia ogarnęła zawod-
ników Sparty – nie pozwoliła odrobić 
strat. Po przerwie Spartanie ruszyli do 
ataku, jednak po prostym błędzie w 

środku pola i stracie piłki zawodnicy z 
Płot przeprowadzili kontratak, a drugą 
bramkę dla gości zdobył ponownie 
Roland Kifert. Sparta ruszyła ponownie 
do ataku, jednak ich ataki nie przynosiły 
skutku. W 66 minucie po wrzucie z autu 
Andrzej Żuk strzałem z główki zdobył 
bramkę kontaktową, warto zaznaczyć, 
że po ewidentnym błędzie brakarza z 
Płot, który praktycznie san wrzucił piłkę 
do własnej bramki. Miejscowi przyci-
snęli, ale ich ataki nie przynosiły skutku. 
Czary goryczy dolała bramka na 3:1 
zdobyta po kolejnym błędzie obrony.
Gra momentami dobra tylko brak 
skuteczności i zimnej krwi pod bramką 
gości spowodowały przegraną drużyny 
trenera Jarka Wysokińskiego.

I.G.

Zawiodła
skuteczność

W sobotę (29.04.) na 
Górzyn Arena miejsco-
wa drużyna podejmo-
wała lidera rozgrywek 
drużynę Alfy Jaromi-
rowice. Kibice obej-
rzeli jednostronny po-
jedynek, zespól Kado 
Górzyn zaaplikował 
przyjezdnym 7 bramek 
tracąc tylko 2. 
Kado Górzyn – Alfa 
Jaromirowice 7:2(5:1).

I.G.

Lider rozbity
w górzynie

W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych odbył się XIV Me-
moriał Piłki Koszykowej Dziewcząt i 
Chłopcówo Puchar Nelli Stadnik i Sła-
womira Woszaka. Jest to hołd oddany 
nieżyjącym nauczycielom i trenerom. W 
memoriale wystartowało sześć drużyn. 
Dwie drużyny (chłopcy i dziewczęta) 
z Niepublicznego Gimnazjum dla 

Młodzieży, Gimnazjum nr 1, Zespół 
Szkół Technicznych i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicznych 
(chłopcy i dziewczęta). Oficjalnie zawo-
dy otworzyła Gabriela Fiedler dyrektor 
ZSOiE, która również przypomniała o 
idei organizacji od 14 lat tego turnieju 
koszykówki. Głównymi organizatorami 
zawodów byli Lidia Czyż, Katarzy-

na Nowicka i Andrzej Tomiałowicz. 
Turniej jak zawsze wspomógł Urząd 
Miejski w Lubsku oraz Starostwo Po-
wiatowe Żary. Mecze uświetnił zespół 
taneczny prowadzony przez L. Czyż.W 
kategorii dziewcząt trzecie miejsce 
zajęły dziewczęta z Zespołu Szkół Tech-
nicznych (trener: Edyta Chełminiak), 
drugie z Niepublicznego Gimnazjum 

dla Młodzieży (trener: Leszek Banaś) 
a zwyciężczyniami zostały dziewczęta 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych (trener: Lidia Czyż). 
W kategorii chłopców trzecie miejsce 
przypadło Niepublicznemu Gimnazjum 
dla Młodzieży, drugie dla Gimnazjum 
nr 1 (trener: Mirosław Niewiadomski) a 
pierwsze dla chłopców z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Ekonomicznych. 
Najlepszą koszykarką turnieju zostały:I-
waniuch Sara (szkoły średnie), Kurant 
Martyna (szkoły gimnazjalne). Najlep-
szym koszykarzem turnieju zostali:Soł-
tys Rafał (szkoły średnie), Morawski 
Norbert (szkoły gimnazjalne).

Andrzej Tomiałowicz

XIV Memoriał Nelli Stadnik i Sławomira woszaka

Uczestnicy memoriału po raz 
14 oddali hołd wspaniałym 
wychowawcom i trenerom

W miejscowości 
Pokrzywna - w dniach 19-
23 kwietnia - odbyły się 
XVI Mistrzostwa Polski 
Służb Mundurowych, w 
których po raz kolejny 
udział wzięli reprezentanci 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej Stara Woda. 

W turnieju uczestniczyło 98 zawod-
ników, reprezentujących jednostki 

wojskowe, policję, Państwową Straż 
Pożarną, Służbę Więzienną, Służbę 
Celną, Służbę Graniczną i OSP. Ter-
minarz był bardzo napięty, ponieważ w 
ciągu 5 dni trzeba było rozegrać 9 rund. 
Zwyciężył Mistrz FIDE Michał Karpus 
(8 pkt.), przed Krzysztofem Wołyńskim 
(7 pkt.) i Dariuszem Syczem (7 pkt.). 
Indywidualne miejsca naszych zawod-
ników: 7-16 Grzegorz Dąbrowski i 
Waldemar Szylko, Andrzej Kiełek (5,5 
pkt.), Andrzej Rapiej 

(4 pkt.). Ogromnym sukcesem zakoń-
czyły się rozgrywki drużynowe, do 
których były zaliczane wyniki indy-
widualne. Nasz zespół - reprezentujący 
województwo lubuskie - w klasyfikacji 
generalnej wszystkich służ mundu-
rowych zajął ostatecznie – po bardzo 
skutecznym finiszu – III miejsce, 
wyprzedzając wiele renomowanych 
zespołów z całej Polski. Serdeczne 
gratulacje!

M. Sienkiewicz

Od lewej: Andrzej Kiełek, 
Grzegorz Dąbrowski, Andrzej 

Rapiej, Waldemar Szylko

wielki sukces szachistów
w mundurach
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W Krotoszynie odbył się w dniach 
12-13.05 Ogólnopolski Turniej Kwa-
lifikacyjny Młodzików i Młodziczek 
w zapasach. W zawodach wzięło 
udział 264 zawodników i zawodni-
czek z 40 polskich klubów. Woje-
wództwo lubuskie reprezentowało 
7 zawodniczek z Lubska oraz Żar. 
Najlepiej z lubskich zapaśniczek wy-
padła Wiktoria Olearczyk, która wy-
walczyła 7m. Pozostałe zawodniczki, 
które odnotowały po kilka zwycięstw 
i porażek ostatecznie uplasowały się 
również poza podium.

sawka

W ramach „Lubuskiego Weekendu 
Defendo” przebywał w Lubsku i Nowo-
grodzie Bobrzańskim szef wyszkolenia 
Defendo Polska Istvan Nagy (Warsza-
wa), który 21 kwietnia przeprowadził 
polsko-niemiecki egzamin na kolejne 
stopnie. Natomiast 22 kwietnia w No-
wogrodzie Bobrzańskim przeprowadził 
dwa seminaria: Defendo i Defendo Blue 
przeznaczone dla służb mundurowych. 
Seminaria odbyły się pod patronatem: 
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, 
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 
więziennictwa oraz Publicznego Gim-
nazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
W seminariach wzięło udział ponad 50 
osób reprezentujących pracowników 
policji, służby więziennej, straży miej-
skiej, ochroniarzy i wojska; reprezen-
tujących różne sztuki i systemy walki 
(Oyama Karate, Muay Thai, Ju-Jitsu, 
Krav Maga, Kick Boxing) oraz osób nie 
trenujących sztuk walki. W seminarium 
udział wzięli mieszkańcy takich miast 
jak: Krosno Odrzańskie, Sosnowiec, 
Ostrów Wlkp. Zielona Góra, Żagań, 
Żary, Lubsko i Nowogród Bobrzański. 
Ćwiczący zapoznali się z podstawami 
samoobrony oraz z tym - jak radzić so-
bie z zagrożeniami na tzw. ulicy. Drugie 
seminarium poświęcone było profesjo-
nalnemu podejściu do zagrożeń w pracy 
służb mundurowych,  obezwładniania 
agresywnych napastników, obrony 
przed atakami nożem i pałką oraz do 

akcji z partnerem i współdziałania w 
zespole. Istvan przekazał ćwiczącym 
bardzo dużo cennych informacji, wska-
zówek i umiejętności przydatnych w 
ich ciężkiej i niebezpiecznej pracy. 
Organizatorzy wszystkim ćwiczącym 
zapewnili obiad, ciasto i kawę oraz 
okolicznościowy T-shirt i certyfikat 
uczestnictwa. Najlepszą recenzją tych 
seminariów niech będą trzy przykłady. 
Bezpośrednio po seminariach uczest-
nicy już chcieli umawiać się na kolejne 
wspólne spotkania.Do prowadzącego 

podszedł jeden z ćwiczących, który po-
wiedział, że od kilku dobrych lat ćwiczy 
krav magę i z wielkim sceptycyzmem 
podszedł do tego seminarium ale po tych 
kilku godzinach musi zweryfikować 
swoje podejście do całego tematu. Jak 
powiedział: „Na nowo muszę i chcę 
otworzyć oczy”.Jak się okazało dla 
kolejnego z ćwiczących, te seminaria 
miały być jedną z atrakcji „Wieczoru 
kawalerskiego” i jak sam powiedział: 
„Jeśli dalsza część wieczoru kawa-
lerskiego przyniesie mu inne emocje 

ale na tak wysokim poziomie jak te 
dwa seminaria to ten czas zapamięta 
na baaaardzo długo”. Organizatorzy 
seminariów Andrzej i Zbigniew To-
miałowiczowie oraz Lubuskie Centrum 
Defendo bardzo dziękują Burmistrzowi 
Nowogrodu BobrzańskiegoPawłowi 
Mierzwiakowi, który ufundował oko-
licznościowe koszulki dla każdego 
ćwiczącego, NSZZ Funkcjonariuszy i 
Pracowników więziennictwa, który sfi-
nansował to profesjonalne szkolenie dla 
swoich członków oraz dla Małgorzaty 

Ziemianin dyrektor Publicznego Gim-
nazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim 
za pomoc w organizacji seminariów. 
Wielkie podziękowania należą się tak-
że szefowi nowogrodzkiemu Oyama 
Karate sensei Mateuszowi Łandzie i 
jego wspaniałemu zespołowi Defen-
derów oraz Adamowi Dudarowskiemu 
pracownikowi Zakładu Karnego w 
Krzywańcu. Profesjonalną obsługę fo-
tograficzną zapewnił Patryk Błaszczak z 
lubskiej firmy PHOTOGRAPHI.

red.

SPORT SPORT

Egzamin Defendo w Lubsku

Seminarium Defendo i Defendo Blue
Seminaria zakończyły się sukcesem 

szkoleniowym i organizacyjnym 

W sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Lubsku  odbył się 21 
kwietnia egzamin realnego systemu 
walki DEFENDO. Egzaminatorem 
był szef wyszkolenia Defendo Polska 
Istvan Nagy, który przyjechał z Warsza-
wy na „Lubuski Weekend z Defendo”. 
Do egzaminu przystąpili defenderzy z 
Zielonej Góry, Cottbus (Niemcy) oraz z 
Lubska. W czasie 4-ro godzinnego egza-
minu zdający przerobili ataki, kopnięcia, 
uderzenia, obrony przed duszeniem, 
chwytami, zaprezentowali umiejętności 
zakładania dźwigni i obrony w parterze. 
Przede wszystkim wykazali się ogrom-
nym hartem ducha wytrzymując bardzo 

duże tempo nadane przez egzaminatora. 
Z ogromną przyjemnością możemy 
ogłosić, że podopieczni instruktorów 
Lubuskiego Centrum Defendo, Andrzeja 
Tomiałowicza i Zbigniewa Tomiałowi-
cza zdali w 100 procentachna poszcze-
gólne stopnie.Hard Target – Joanna 
Kasowska, Anne Müller, Enrico Bauer, 
Julius Herrmann, Florian Jordan, Rene 
Kettlitz, Radosław Ugrynowicz i Jacek 
Frąckowiak.Combat Tech 1 – Agata 
Brożek, Adam Dudarowski, Przemy-
sław Pawlaczek, Dawid Grzegorczyk, 
Michłał Buca i Prometeusz Frank. Szef 
wyszkolenia Defendo Polska I.Nagy, ob-
serwując ćwiczących razem defenderów 

z Niemiec i Polski podkreślił, że sztuki 
i systemy walki są bardzo ważnymi 
ambasadorami międzynarodowej współ-
pracy oraz, że łączą narody, opierając się 
wspólnej fascynacji, doskonaleniu się w 
sztukach oraz systemach walki. W czasie 
wspólnych treningów i egzaminów nie 
ma narodów – są ludzie.LCD bardzo 
dziękujeElżbiecie Haściło dyrektor SP-1 
w Lubsku i Adamowi Dudarowskiemu 
z Zielonej Góry za pomoc w organizacji 
egzaminu a naszym instruktorom A. 
i Z.Tomiałowiczom za bardzo dobre 
przygotowanie defenderów.

red.

Podopieczni Andrzeja Tomiałowicza 
i Zbigniewa Tomiałowicza zdali 

egzamin w 100 procentach

Proszę Państwa i Wy, nasi przyszli 
koloniści i obozowicze XXV – tej 
akcji letniej „Przygoda – Wypoczy-
nek – Przyjaźń”. Wspaniała, bar-
dzo doświadczona kadra i cudowni 
dotychczasowi uczestnicy naszych 
wcześniejszych wakacyjnych akcji 
serdecznie zapraszają na XXV Dzie-
cięcą Kolonię (od 11 do 21.07.2017) 
i XXV Międzynarodowy Obóz: Pol-
ska – Niemcy – Ukraina (od 20 do 

31.07.2017) w Kątach Rybackich na 
Morzem Bałtyckim i Zalewem Wiśla-
nym. Będziemy mieszkać w pięknym 
Ośrodku Wypoczynkowym PANO-
RAMA, który posiada własną bardzo 
szeroką morską plażę i jest położony 
na leśnym terenie. Jednocześnie blisko 
mamy do Gdańska, Redy i Sopotu, z 
czego skwapliwie skorzystamy, odwie-
dzając najnowocześniejszy Aquapark, 
ścigając się w kartingowej F1, skacząc 

w Świecie Trampolin, obejrzymy 
Gdańsk, będziemy odkrywać sekrety 
starego gdańskiego miasta, zwiedzi-
my Sopot z jego największą atrakcją 
Sopockim Molo oraz „poszwendamy” 
się po jednej z największych galerii 
handlowych – a, co!!! Co roku wypo-
czywa z nami ponad 140 osób z Polski, 
Niemiec i Ukrainy. Wielu z nich jeździ 
z nami od 5, 10 i 15 lat. Dodatkowo 
będzie można pograć w paintballa (do 

znudzenia). Dotyczy to również dzieci, 
ponieważ, dysponujemy specjalnie 
przystosowanymi dla dzieci markera-
mi. Posiadamy własną ściankę wspi-
naczkową, a tyrolka między drzewami 
podniesie każdemu poziom adrenaliny. 
Do tego dojdą turnieje, gry i zabawy, 
damsko – męskie zmagania (nowe 
konkurencje), możliwość szlifowania 
języka angielskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i ukraińskiego, letnie kino 

oraz kilka niespodzianek… W naszej 
wakacyjnej akcji może wziąć udział 
każdy, wasi koledzy i koleżanki oraz 
rodzina. Od dawna co roku kilkoro 
rodziców jedzie z nami. Nasza kolonia 
i obóz to niezapomniane przeżycia i 
wspomnienia. Witamy w letniej akcji 
2017! W sprawie uczestnictwa w 
obozach i kolonia można uzyskać u 
pana Andrzeja Tomiałowicza pod nr 
tel. 602 317 728.

Lubscy karatecy zapraszają nad Bałtyk!

W miejscowości Chrzypsko 
niedaleko Poznania 3 maja od-
był się Puchar Europy Strong-
man, gdzie - prócz Polaków - 
wystartowali także reprezentan-
ci Ukrainy, Niemiec, Słowacji. 
Wśród zawodników znalazł się 
Damian Sieradzki. Siłacze zma-
gali się w 5 konkurencjach m.in. 
przenoszenie specjalnej tarczy, 
ciągnięcie tira czy uchwyt 
herkulesa (trzymanie auta na 
specjalnej ramie). Dodatkową 
atrakcją był przyjazd Mariusza 
Pudzianowskiego, a widownia 
liczyła ponad 3 tys. osób. Za-
wodnik z Lubska ostatecznie 
zajął 3 miejsce. Gratulujemy! 

Red

Zapasy w krotoszynie

Województwo lubuskie 
reprezentowało Lubsko i Żary

Mariusz Pudzianowski gratuluje
Damianowi Sieradzkiemu

Powiatowe Zawody w 
Ratownictwie Wodnym 
pod patronatem 
honorowym Starosty 
żarskiego Janusza 
Dudojcia odbyły się 23 
kwietnia.

W zawodach zorganizowanych przez 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe w Żarach wzięło udział 5 
drużyn - 3 z powiatu żarskiego i 2 z 
powiatu żagańskiego, w tym 3 zespoły 
gimnazjalne i 2 podstawowe.W ogól-

nej klasyfikacji zwyciężyła drużyna 
z Lubska, II miejsce zajęła drużyna z 
Żagania, a III Żary. Zawody rozegrano 
w 4 konkurencjach ratowniczych i w 
jednej indywidualnej: pływanie na 
dystansie 100 m stylem dowolnym 
wygrał Mikołaj Dudojć, II miejsce 
zajął Bogdan Banasiak, a III Julia 
Świętoń. Wśród młodszych wygrał 
Hubert Hajewski z Żagania, II miejsce 
zajął Kacper Reczyński, III Mateusz 
Sobkowiak – obaj z Żar.

Red.

Kolejny Turniej z cyklu Grand Prix 4 
Miast odbył się 14 maja w Zbąszyniu. 
Zawody rozegrano w dwóch grupach 
turniejowych: grupa A dla seniorów i 
juniorów z rankingiem krajowym 1600 
i wyższym (klasyfikacja A, B i C wg 
grup, w których przyznawane są nagrody 
w cyklu) oraz grupa B dla juniorów z 
rankingiem 1400 i mniej (grupy D, E, F, 
G, H). Rywalizacja 93 zawodników w 
obu grupach była bardzo zacięta i każdy 
zawodnik do końca starał się wydrzeć 
swoim rywalom punkty, które dałyby 
przewagę nie tylko w tym turnieju, ale 
także w klasyfikacji generalnej. W grupie 
A bardzo dobrze zaprezentowali się za-
wodnicy Lubskiego Klubu Szachowego 
CAISSA: Waldemar Szylkozgromadził 
5 punktów, zajmując 4-5 miejsce a 
jednocześnie wygrywając grupę powy-
żej 55 lat. Na drugim miejscu znalazł 
się Andrzej Pastuszak, gromadząc 4,5 

punktu. Najmłodszy nasz zawodnik w 
tej grupie Aleksander Kiełek zgromadził 
na swoim koncie 4 punkty i wystarczyło 
to do wygrania w rankingu 1600. W 
liczniejszej grupie B znakomicie spisał 
się nasz reprezentant Szymon Gajda, 

który z wynikiem 5,5 punktu podzielił 
3-4 miejsce. Z wynikiem 5 punktów za-
wody zakończyła Agata Wojciechowska, 
zwyciężając w klasyfikacji dziewcząt. 
Na trzecim miejscu znalazła się Julia 
Gruszecka (4 pkt), która stawia pierwsze 

kroki w turniejach. Julia zdobyła jed-
nocześnie srebro w grupie F. Również 
z 4 punktami zawody zakończył Jakub 
Mierzwiak, który podzielił 9-14 miejsce. 
Kolejny turniej z cyklu Grand Prix 4 
Miast odbędzie się jesienią w Lubsku. 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom! 
Przypominamy, że już w przyszły week-
end odbędą się Lubsku Mistrzostwach 
Województwa Lubuskiego Juniorek i 
Juniorów oczywiście w szachach. 

M. Sienkiewicz

Nasz Strongman na podium
Zawody zorganizowano 
pod patronatem 
Starosty
Żarskiego

zAwODY -
RATOwNICTwO
wODNE

kolejne sukcesy lubskich szachistów

Od lewej: Julia Gruszecka, Agata Wojciechowska, Maria Walasek, Aleksander Kiełek, Dawid Olszewski



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.

SPECJALIZUJEMy SIĘ wE wSZySTkICH DZIEDZINACH STOMATOLOGII, PRACUJEMy
NA NOwOCZESNyM SPRZĘCIE, ZAPEwNIAJĄC kOMFORTOwE I BEZBOLESNE LECZENIE. 

• Leczenie zachowawcze
• Endodoncja (leczenie kanałowe)
• Stomatologia dziecięca
• Profilaktyka (p/próchnicza, przyzębia)

• Chirurgia stomatologiczna 
• Implantologia
• Protetyka
• Pracownia RTG
  (pantomogram, radjowizjografia)

Zapewniamy kompleksowe leczenie i diagnostykę

LUBSkO, ul. HUBALCZyków 3 B
tel. 68 414 31 29, kom. 723 866 912
Rejestracja: pon-pt 10:00-17:00

zAPRASzAMy PAŃSTWA DO NOWO OTWARTEJ PRzyCHODNI STOMATOLOGICzNEJ

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.

ZAPRASZAMy NA NASZĄ STRONĘ
www.magazyn-lubski.pl

oraz na
facebook.com
/magazynLubski

ZaprosZenie
do klubu Ceramik
24 maja 1997 roku w piwnicy 
klubu Ceramik rozpoczynałem 
swoją nieszczęsną karierę pi-
śmienniczą od promocji ociera-
jącego się o grafomanię arkuszu 
tak zwanych sonetów pod tytu-
łem W pogoni za Słońcem. Na 
tegoroczny maj zamierzałem 
wydać zbiorek wierszy zatytu-
łowany Ograć samego siebie. 
Jednak całe przedsięwzięcie 
wraz z szefową wydawnictwa 
Pro Libris Ewą Milczarek posta-
nowiliśmy przełożyć na jesień.

W Ceramiku z tej okazji jednak 
coś zrobię. Wspólnie z właści-
cielami postanowiliśmy orga-
nizować cykliczne imprezy pod 
halsem Szermierka na słowa. 
Pierwsza z nich odbędzie się 
w sobotę 27 maja o godzinie 
dwudziestej. Moim gościem bę-
dzie pochodząca z Nowogrodu 
Bobrzańskiego Renata Diaków. 
Poetka, prozaiczka, autorka po-
wieści Artysta zmartwychwsta-
ły, zakwalifikowanej do Literac-
kiej Nagrody Europy Środkowej 

Angelus oraz nominowanej do 
Lubuskiego Wawrzynu Literac-
kiego. Laureatka ogólnopolskich 
konkursów literackich  zarówno 
w dziedzinie poezji, jak i prozy. 
Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszam.

Adam Bolesław Wierzbicki


