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ZAWSZE KORZYSTNE

UBEZPIECZENIA

Szanowni Państwo!
Magazyn Lubski to miesięcznik z tradycją. Pierwszy 
numer ukazał się 1 kwietnia 1991r. Przez 27 lat swojego 
istnienia zyskał wielu wiernych czytelników. Jest to gazeta 
o charakterze informacyjno – kronikarskim, zatem nie 
znajdziecie w niej Państwo wielkiej polityki i sensacji, ale 
z pewnością przeczytacie wywiady z ciekawymi ludźmi, relacje 
z wydarzeń mających miejsce w Lubsku i okolicach, informacje 
o tym, co słychać u sąsiadów, co dzieje się w placówkach 
kulturalnych i oświatowych, opisy imprez sportowych 
i wydarzeń kulturalnych, cykle artykułów historycznych.
Piszą dla Państwa redaktorzy zaangażowani w swoją pracę. 
Nie tak łatwo podzielić ich ze względu na tematykę, jaką się 
zajmują, ponieważ są wszechstronni, ale gdyby spróbować, 
to: Ireneusz Gumienny opiekuje się działem sportowym i jest 
fotografem ML, Marek Sienkiewicz pisze Kronikę Strażacką 
i Policyjną, prezentuje bieżące wydarzenia,  pasją Władysława 
Mochockiego i Krzysztofa Kowsza jest historia Polski, naszego 
miasta i okolic, Magdalena Kremis jest sekretarzem redakcji, 
sprawdza, poprawia i składa teksty, w wolnych chwilach 
przeprowadza ciekawe wywiady, Cecylia Tęciorowska śledzi 
i opisuje wydarzenia kulturalne, Adam Wierzbicki prezentuje 
interesujących twórców,  Agnieszka Majewska opisuje 
sesje i komisje Rady Miasta oraz aktualne wydarzenia 
miasta i okolic. To, co napiszemy składa w całość grafik 
Adam Sommerfeld. Gdybyście Państwo zechcieli zwrócić się 
do któregoś z redaktorów, to już wiecie – z grubsza – do kogo.
Na obecny kształt ML wpływają także osoby współpracujące 
z redakcją. Ich grono wciąż się poszerza, co jest niezwykle 
dla nas miłe. 
Zapraszamy do zakupu kolejnych numerów ML, a także do 
szeroko pojętej współpracy. Życzymy przyjemnej lektury. 

W imieniu Redaktorów
red. nacz. Anna Rosińska

CZY SOŁTYSI
WYDAJĄ
KASĘ?czytaj s. 16-17
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POLITYKA POLI TYK A

28 marca odbyła się Sesja Rady Miejskiej 
w Lubsku. 
Po powitaniu przybyłych Andrzej Tomia-
łowicz w imieniu Rady Miejskiej złożył 
gratulacje Marii Łaskarzewskiej, która 
23 marca objęła stanowisko dyrektora 
Lubskiego Domu Kultury.
Kolejno głos zabrał prezes Koła Pszcze-
larzy w Lubsku Tadeusz Zając, który 
podziękował za wieloletnią współpracę  
Urzędowi Miasta i burmistrzowi Lechowi 
Jurkowskiemu oraz wręczył medal im. 
Księdza Jana Dzierżona przewodniczące-
mu Rady Miasta. Burmistrz Lech Jurkow-
ski uhonorowany został brązową odznaką 
Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Następnym punktem było sprawozdanie 
burmistrza miasta z ostatnich dwóch mie-
sięcy. Objęło ono następujące zagadnienia: 
dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego 
(wartość projektu ze strony Lubska wynosi 
1574 tys. zł,  z tego dofinansowanie wy-
nosi 1256 tys.); dofinansowanie II etapu 
budowy drogi w Lutolu oraz placu zabaw 
w Ziębikowie, a także prac związanych z 
usuwaniem azbestu; prace remontowe na 
ulicy Przemysłowej i Sybiraków (mają się 
one zakończyć do 30 czerwca); wykonanie 
świetlicy kontenerowej w Tymienicach; 
wykonanie naświetlenia na ulicy Wro-
cławskiej; ocena ofert na budowę placów 
zabaw w Dłużku, Chociczu i Tucholi 
Żarskiej; ogłoszenie przetargu na świetlice 
kontenerową w Raszynie; rozstrzygnięcie 
11 przetargów na sprzedaż nieruchomości 
(sprzedano 6 mieszkań na ulicy Grun-
waldzkiej); ponowienie ofert sprzedaży 
działek w Górzynie i na ulicy Reymonta; 
gospodarka ściekowa na terenie gminy 
(odwodnienie ulicy Gdańskiej).
Ponadto burmistrz poinformował o spo-
tkaniu z sołtysami w sprawie wynajmu 
świetlic wiejskich (16 lutego), naradzie 
z dyrektorami placówek oświatowych 
w sprawie organizacji obchodów Święta 
Odzyskania Niepodległości (27 marca), 
spotkaniu w sprawie budowy ścieżki 
rowerowej Lubsko – Zielona Góra (7 
marca), olimpiadzie Młodzież Zapobiega 
Pożarom(9 marca), spotkaniu z okazji 
Dnia Sołtysa (19 marca) oraz o zakoń-
czeniu postępowania konkursowego na 
stanowisko dyrektora LDK(26 marca). 
W marcu odbył się również cykl spotkań 
z przedstawicielami Nadleśnictwa Lubsko 
w sprawie organizacji obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości oraz 
budowy mostu w Tarnowie. Burmistrz 
poinformował również o przystąpieniu 
gminy do konkursu Gmina na szóstkę.
Na pytanie radnego Apanowicza dotyczą-
cego sytuacji z BOŚ bankiem burmistrz 
odpowiedział, że trwa wycena majątku, 
decyzja banku jest pozytywna, urząd cze-
ka na podpisanie aneksu, a zabezpiecze-
niem kredytu mają być grunty na Nowińcu 
o wartości 3 mln 200 tys., 8 ha w Górzynie 
(w małych częściach o wartości 1mln 700 
tys.) oraz hala widowiskowo – sportowa. 
Kamil Zakrzewski dodał, że grunty w 
Górzynie, poza małymi działkami będą 
wolne od zabezpieczeń i wycen. Dla 
potencjalnych inwestorów pozostanie w 
dalszym ciągu ponad 20 ha.
Następnymi punktami Rady były spra-
wozdania poszczególnych  Komisji z 
okresu miedzy sesjami.
Radny T.Apanowicz przedstawił sprawoz-
danie z dwumiesięcznej pracy Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i 
Budżetu.  Komisja obradowała dwukrot-
nie,26lutego i26 marca. Na pierwszym 
posiedzeniu zajęła się  inwestycjami 
gminy Lubsko 2018r.,  analizą wydatków 

organizacji pozarządowych, przygotowa-
niem Gminy do nowych aplikacji środków 
unijnych oraz środkami pozabudżetowy-
mi. Tematami drugiego posiedzenia były 
administracja publiczna, racjonalność 
wydatków w tym dziale, możliwość 
obniżenia tych wydatków oraz analiza 
podpisywanych umów w Urzędzie.  
Działania Komisji Oświaty przedstawiła 
radna Zofia Zawiślak. Rozpoczęła od 
złożenia gratulacji Marii Łaskarzewskiej 
– nowemu dyrektorowi LDK oraz podzię-
kowań skierowanych do Teresy Załużnej, 
pełniącej tę funkcje przez ostatni rok. W 
lutym Komisja Oświaty po raz kolejny 
poruszyła problem tablicy pamiątkowej 
z okazji uczczenia setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości, umieszczonej 
na placu Jana Pawła II lub w parku na 
placu Lucjana Grzei.  Ponadto  wniosła o 
zorganizowanie środków na zagospoda-
rowanie terenu u zbiegu ulic Gdańskiej, 
Krakowskiego Przedmieścia, Warszaw-
skiej i Szpitalnej, wysłuchała sprawozdań 
z działalności Biblioteki Publicznej i Lub-
skiego Domu Kultury za 2017r., poruszyła 
sprawę uzupełnienia uchwały w sprawie 
przyznawania stypendiów sportowych i 
nagród burmistrza. W marcu podjęto temat 
remontu istniejącego lub powstania no-
wego miasteczka ruchu drogowego przy 
SP1 w Lubsku i kłopotów związanych z 
finansowaniem tego przedsięwzięcia oraz  
zmian w Karcie Nauczyciela. 
Marcowe posiedzeniu Komisji Rolnic-
twa, które przedstawił Hieronim Nawrot, 
odbyło się częściowo w formie wyjaz-
dowej. W jego trakcie zapoznano się ze 
sprawą konfliktu na targowisku lubskim( 
obecnie konflikt jest rozwiązany), mia-
steczka ruchu drogowego przy SP1( po 
oględzinach stwierdzono, że miasteczko 
nie nadaje się już do remontu i należałoby 
je zbudować od podstaw, co na razie jest 
niemożliwe), stanu parkingów w Lubsku 
i miejsc na ewentualną budowę nowych. 
Radni zwrócili także uwagę na zły stan 
mostu w Tarnowie, wystąpili z prośbą do 
burmistrza o podjęcie rozmów z   Lasami 
Państwowymi w zakresie zmiany projek-
tu, który zakładał nośność mostu na 12 ton 
i ewentualnego udziału w  finansowaniu 
jego budowy. Komisja wystąpiła także 
z wnioskiem o zagospodarowanie ronda 
Osadników Wojskowych w formie upa-
miętniającej setna rocznicę odzyskania 
niepodległości. H.Nawrot zauważył, że 
można to zrobić we współpracy z lubskimi 
przedsiębiorcami i radnymi.
Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa 
przedstawił Robert Słowikowski. Komisja 
w okresie międzysesyjnym obradowała 
dwukrotnie - 5 lutego i 5 marca. Na 
pierwszym posiedzeniu podjęto temat 
organizacji ferii dla dzieci, ogólnie zaś całe 
posiedzenie dotyczyło bezpieczeństwa 
w gminie, na drogach oraz pożarowego. 
Przedstawiciele Straży Pożarnej i Policji 
przygotowali prezentacje i omówili to, co 
wydarzyło się w 2017r.Stan bezpieczeń-
stwa w zakresie porządku publicznego, 
przestępstw i wykroczeń  od dwóch lat 
utrzymuje się na podobnym poziomie, 
jednak ze względu na wichury i nawał-
nice wyjazdów strażaków w ubiegłym 
roku było więcej. Kolejnym tematem 
była eksploatacja i utrzymanie kanałów i 
cieków wodnych. 
Burmistrz L.Jurkowski uzupełnił spra-
wozdanie o informacje dotyczące zaso-
bów finansowych Wód Polskich, które 
w ubiegłym roku dysponowały kwotą 6 
mln, a tegoroczny budżet to tylko 400tys. 
Ponadto dotychczas decyzje podejmo-

wane były przez Marszałka, obecnie w 
Warszawie. Stad mogą wystąpić kolejne 
trudności, szczególnie w sytuacji, gdy 
coraz częściej pojawiają się nawałnice. 
Komisja marcowa dotyczyła przede 
wszystkim sprawy bezrobocia, które – 
jak podaje PUP – maleje, jednak od lat 
brakuje wykwalifikowanych mechaników, 
ślusarzy, tokarzy, kierowców, lekarzy i pie-
lęgniarek. Sytuacja jest podobna w całym 
kraju. Na spotkanie zaproszeni zostali dy-
rektorzy szkół w kontekście szkolnictwa 
zawodowego, którzy przedstawili dobrą 
sytuacje osób zdobywających konkretny 
zawód, maja oni zapewnioną prace zaraz 
po ukończeniu szkoły, a często pracują 
już w ostatnim roku nauki. Za najważ-
niejsza kwestię tego posiedzenia uznano 
zagadnienie dotyczące braku opieki me-
dycznej nocnej i świątecznej w gminie. 
Zaproszona na spotkanie kierownik pogo-
towia żarskiego zapewniła o możliwości 
przedłużenia obowiązującej do czerwca 
umowy, co umożliwi wspomnianą opiekę 
do końca roku.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej 
przedstawione przez radnego Stefana 
Żyburta objęło trzy posiedzenia. 8 lutego 
Komisja zajęła się analizą zasadności 
wydatków poniesionych przez sołectwa  
w latach 2014- 2016. Na przedsięwzięcia 
wydano kwotę prawie 700 tys. zł., były 
to zakup materiałów, wyposażenia, usług 
oraz zakupy inwestycyjne. O poszcze-
gólnych wydatkach decydowały zebrania 
wiejskie, na których podejmowano decy-
zje dotyczące wydatków niezbędnych dla 
danego sołectwa. Refundacja z budżetu 
pastwa wyniosła w kolejnych latach: 
2014 – 37,8%, 2015 – 30%, 2016 – 26,8%.
Środki wykorzystano prawidłowo. S.Ży-
burt zwrócił się jednak do sołectw z prośbą 
o ograniczenie funduszu sołeckiego ze 
względu na obecna kryzysową sytuację. 
Następnie radny poinformował o wpły-
nięciu pisma od Wacława Uchmana w 
sprawie zbadania decyzji wydanych przez 
poprzedniego burmistrza dotyczących 
zasiłku dla osoby niepełnosprawnej. Na 
pytanie, czy sprawa jest kontynuowana 
uzyskał odpowiedź, ze tak, jednak W.Uch-
man nie odpowiedział na zapytanie w 
określonym terminie. 
1 i 6 marca Komisja prowadziła ocenę wy-
datków na utrzymanie świetlic wiejskich. 
W 2016r. wydatki bez udziału funduszu 
sołeckiego wyniosły ponad 67 tys., w ra-
mach funduszu ponad 244tys. Zespół kon-
trolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
Kolejne punkty obrad dotyczyły podjęcia 
uchwał przedstawionych i przedyskutowa-
nych już na posiedzeniach Komisji, zatem 
radni ograniczyli się do głosowania nad 
uchwałami w sprawach: aktualizacji po-
działu gminy na okręgi wyborcze z powo-
du zmian nazw ulic,  szczegółowych zasad 
przyznawania stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień, opieki nad zwie-
rzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt, gminnego programu wspierania 
rodziny. Dodatkowo przedyskutowano 
i podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
na czas oznaczony oraz odstąpienie od 
obowiązku przetargowego na okres do 10 
lat na wniosek Anny Załużnej.
Skarbnik gminy Danuta Szewczyk przed-
stawiła projekt zmian uchwały budżetowej 
na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy fi-
nansowej, które uchwalono jednogłośnie.
Ostatnim punktem posiedzenia były inter-
pelacje i zapytania radnych.
Radny Tomasz Apanowicz zgłosił inter-
pelacje w sprawie ogłoszeń i reklam w 

prasie naszej gminy 
oraz dokumentacji 
projektowej remizy.
Radny Stefan Ży-
burt zgłosił zapyta-
nie dotyczące wy-
konania projektu 
chodnika i podjazdów ulicy Gdańskiej, 
które zdaniem mieszkańców utrudniają 
wjazd na posesje. Pomimo wyjaśnień, że 
niższe krawężniki powodowałyby zale-
wanie wodą deszczową posesje, a projekt 
wykonała osoba do tego uprawniona,  
poprosił o jego udostępnienie.
 Radny Zbigniew Czarny podniósł pro-
blem braku porządku nad zalewem Karaś. 
W odpowiedzi Maria Łaskarzewska poin-
formowała, że dwa razy w tygodniu pra-
cownicy sprzątają teren wokół zalewu, a 
przyczyną tej sytuacji jest brak oświetlenia 
połączonego z monitoringiem, co mogło-
by znacznie poprawić sytuację. Zamonto-
wane wcześniej wiaty w ramach projektu 
Przygody z Nysą nie nadają się do użytku, 
ponieważ nie można kontrolować użytko-
wania zalewu w godzinach wieczornych i 
nocnych. Kompletna dokumentacja, która 
będzie gotowa w tym tygodniu, pozwoli 
na wejście na budowę i wykonanie prac 
związanych z oświetleniem. Wykonawca 
nie widzi przeszkód, stwierdziła Maria 
Łaskarzewska, by wejść na teren budowy. 
Rozmowy ze Starostwem od początku 
prowadzone były w tym kierunku, że 
Starostwo wykona ścieżkę rowerowa, a 
my oświetlenie.  
Radny T.Apanowicz spytał, kiedy miesz-
kańcy będą mogli korzystać ze świetlicy. 
Burmistrz odpowiedział, że projekt na 
wykonanie przyłącza elektrycznego jest 
gotowy, a całość  jest kwestią ogłoszenia 
przetargu i wykonania prac.
Radny T.Apanowicz poruszył także kwe-

stię rzekomej samowoli budowlanej w 
związku  z powstaniem placu zabaw nad 
zalewem Karaś. Plac powstał jako projekt 
budżetu obywatelskiego i w tamtym czasie 
nie były wymagane pisma do Starostwa 
– wyjaśniał Burmistrz. Później Starostwo 
zażądało dokumentacji. Na dziś sytuacja 
jest taka, że należy plac rozkręcić, złożyć 
odpowiednie dokumenty i po trzech ty-
godniach skręcić, nie ma mowy o żadnej 
karze za samowolę budowlaną.
W części Sprawy Różne wypowiedzieli 
się sołtysi.  Sołtys Dłużka Zdzisława 
Wierzbicka zwróciła między innymi uwa-
gę na opieszałość Poczty Polskiej, która 
zwleka z naprawą skrzynek pocztowych 
zniszczonych przez nawałnicę, a nawet 
nie odpowiada na pismo w tej sprawie, 
pani sołtys poprosiła o pomoc radnych.   
Sołtys Białkowa Ryszard Gawrylczyk 
zwrócił uwagę na kłopoty mieszkańców, 
którzy nie mogą dojechać na swoje pola 
po rozjeżdżonej przez ciężki sprzęt drodze 
z Białkowa do Tucholi. Sołtys Tucholi 
Żarskiej Arkadiusz Podchorecki zwrócił 
uwagę na niedawną kolizję drogową na 
skrzyżowaniu w Starej Wodzie, która 
spowodowała zamknięcie drogi i koniecz-
ność poruszania się drogą żwirową, która 
wiedzie przez pola do Tucholi. W razie 
kolizji między Starą Wodą, a Nowińcem 
ruch mógłby zostać skierowany na drogę 
Mirkowice – Tuchola, ale jest ona obecnie 
w fatalnym stanie i stanowi zagrożenie 
dla sprawności samochodów. Na tym 
posiedzenie zakończono.

A.R.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

17 kwietnia br. odbyła się LVI sesja 
nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lub-
sku. Głównym punktem porządku 
obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 
nieruchomości stanowiącej własności 
Gminy Lubsko. Hipoteka ma stanowić 
zabezpieczenie wydłużenia spłat trzech 
kredytów (zaciągniętych w latach 
wcześniejszych) o kolejne 3 lata. Po 
odczytaniu projektu ww. uchwały oraz 
dyskusji, radni jednogłośnie zagłosowali 
za jej podjęciem (13 obecnych radnych; 
13 głosów za). Wyrazili oni zgodę na  
ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 
26.000.000,00 złotych na rzecz Banku 
Ochrony Środowiska na stanowiących 
własność Gminy Lubsko nieruchomo-
ściach położonych:
1) w Lubsku przy ul. Bohaterów 3D, za-
pisanej jako działki numer: 365/3 i 364/3 
o łącznej powierzchni 
1,9145 ha w założonej 
księdze wieczystej nr KW 
ZG1R/00057945/8 pro-
wadzonej przez Sąd Rejo-
nowy w Żarach V Wydział 
Ksiąg Wieczystych,
 2) w obrębie Białków, 
Gmina Lubsko, zapisa-
nej jako działki numer: 
899/6, 899/5, 934, 904, 
901, 142/3, 142/5, 140/1, 
150/1, 7/4 i 2/1 o łącznej 
powierzchni 125,0486 ha 
w księdze wieczystej nr 

KW ZG1R/00040961/4 prowadzonej 
dla tych działek, przez Sąd Rejonowy w 
Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych, 
3) w obrębie Stara Woda, Gmina Lub-
sko, zapisanej jako działki numer: 17/1 
i 50/1 o łącznej powierzchni 10,2100 ha 
w nowo założonej księdze wieczystej dla 
tych działek, po jej odłączeniu z księgi 
wieczystej nr KW ZG1R/00039714/8 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych, 
4) w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko, 
zapisanej jako działki numer: 640/2, 
640/5, 640/7, 1601/3, 1775/2, 1775/4 i 
1775/5 o łącznej powierzchni 8,6994 ha 
w nowo założonej księdze wieczystej dla 
tych działek, po jej odłączeniu z księgi 
wieczystej nr KW ZG1R/00018730/3 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

red.

Jest decyzja banku

W środę 04.04.2018r. odbyła się w lubskim 
ratuszu Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu. Posiedzenie prowadziła Zofia 
Zawiślak, która rozpoczęła zebranie od 
powitania przybyłych gości. Na komisji 
obecni byli: Z-ca burmistrza Jerzy Wojnar, 
Sekretarz Gminy Henryk Dybka, Naczel-
nik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz 
Szaja, Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
i Gospodarki Kamil Zakrzewski oraz 
zaproszeni goście – Bogdan Bakalarz, 
Krzysztof Czerniawski, Wojciech Szabliń-
ski, Marzena Wujczak, Piotr Palcat, Roman 
Kowalczyk.

OBCHODY 100 ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Głównym tematem spotkania były obcho-
dy 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Każdy z przybyłych gości 
przedstawił swoją propozycję uczczenia 
tego ważnego dla nas święta. Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że jak zostało ustalo-
ne na wcześniejszych komisjach należy 
postawić obelisk na placu Jana Pawła II 
na przeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Lubsku. Piotr Palcat podkreślił, że koszt 
takiej inwestycji wyniesie ok. 8 tysięcy 
złotych tj. projekt, dźwig, materiał, mon-
taż. Zaproponował on również posadzenie 
dębu, który byłby zakupiony w szkółce 
ogrodniczej w Iłowej wraz z osłoną me-
talową – koszt ok. 500-700zł - tak, aby to 
drzewo nie zostało w późniejszym czasie 
zdewastowane. W tym miejscu zostałaby 
także postawiona tablica – Dąb na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości.
K.Czerniawski zaproponował, aby przy 
ul.Paderewskiego oraz Ul.W.Witosa posta-
wić tablice z informacjami o tych ludziach, 
tak aby każdy mógł się dowiedzieć co oni 
zrobili dla naszego kraju, abyśmy odzyskali 
niepodległość. Zwrócił on też uwagę, że 
w Lubsku nie ma ulicy, ani ronda Józefa 
Piłsudskiego i warto nad tym popracować. 
B.Bakalarz zadał bardzo ważne pytanie 
– czy plac przy LDK jest miejscem akcep-
towanym przez Urząd na postawienie tam 
obelisku. J.Wojnar podkreślił, że na dzień 
dzisiejszy Gmina nie ma pieniędzy na 
zagospodarowanie placu L.Grzei i miejsce 
przy pl.Jana Pawła II jest jak najbardziej 
odpowiednie.
H.Dybka poinformował, że wszyscy chętni 
którzy chcą wesprzeć powstanie obelisku 
oraz uczczenie 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości mogą wpłacać darowizny 
na główne konto Urzędu Miejskiego z 
dopiskiem „na obchody 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości”.

SPRAWY RÓŻNE
Roman Kowalczyk zaproponował, aby na 
lubskim cmentarzu powstał symboliczny 
grób, gdzie każdy kto nie może odwiedzić 
swoich bliskich zmarłych będzie mógł 
pójść i zapalić znicz. On może zająć się 
powstaniem takiego grobu, znalezieniem 
sponsorów. M.Wujczak dodała, że powinna 
również powstać tablica pamięci zmarłych, 
których groby są już zlikwidowane. Jednak 
ten pomysł wiąże się z dużymi kosztami i 
na razie nie będzie zrealizowany.
Sprawą, która wywołała gorącą dyskusję 
jest lubska oświata. R.Kowalczyk poin-
formował, że nie podoba mu się pomysł 
przeniesienia Przedszkola nr 3 znajdu-
jącego się przy ul.Baśniowej do SP2 w 
Lubsku,a SP2 do gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi. Uważa on, że lepszym rozwiąza-
niem byłoby przeniesienie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicznych do 
budynku Gimnazjum przy ul.Bohaterów( 
tak jak to było we wcześniejszych latach), a 
na miejscu ZSOiE powinien funkcjonować 
Zespół Szkół Technicznych. Przedszkole 
nr 3 miałoby zostać przeniesione wtedy 
do Szkoły przy ul.Bohaterów. Jest to dosyć 
skomplikowane, ale według części osób 
obecnych na komisji jest to temat warty 
rozważenia i ewentualnych dyskusji. Z 
tego względu radna Z.Zawiślak na kolej-
ną Komisję Oświaty zaprosi Starostę Żar 
Janusza Dudojcia i Burmistrza Lubska 
Lecha Jurkowskiego, tak aby panowie 
mieli możliwość ustosunkowania się do 
tego problemu.
Na zakończenie spotkania sekretarz H.
Dybka podkreślił, że rok 2018 to nie tylko 
100 rocznica Odzyskania Niepodległości, 
ale i 735 – lecie nabycia praw miejskich 
przez Lubsko. Przedstawił on całoroczny 
program obchodów tych ważnych wyda-
rzeń. Szczegółowy program znajduje się 
w tabeli obok.
Po zakończonej Komisji radni udali się na 
oględziny świetlic wiejskich. Odwiedzili 
oni świetlice w Lutolu, Chociczu, Cho-
cimku, Mokrej, Dąbrowie, Tymienicach. 
Skupili się oni na ocenie stanu technicznego 
budynków.

M.K.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SAMORZĄDU
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI W GMINIE LUBSKO
100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
735-LECIA NADANIA MIASTU LUBSKU PRAW MIEJSKICH
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ratuszem 
 msza św. w 

kościele pw. 
NSPJ 

 złożenie 
kwiatów – 
miejsce pamięci 
przy LDK 

 akademia - 
LDK 

10:40 – podniesienie flagi pod ratuszem 
10:45 – przejście kolumną marszową do  
             kościoła pw. NSPJ na mszę św. 
11:00 – msza św. 
11:50 – przejście kolumną marszową do  
             miejsca pamięci i złożenie kwiatów 
12:30 – akademia przygotowana przez SP 2 

 

LDK 
SP nr 2 w Lubsku 

7.  XI Konkurs recytatorski 
poezji Kresowej maj 2018 Biblioteka Miejska  

w Lubsku 

„Ocalić od zapomnienia”  
Wystawa grafiki pana Stanisława Górala „Zamki i 

twierdze kresowe” 
Biblioteka Miejska 

8.  
Międzynarodowy Turniej 
Młodzieży 

19.05.2018 – 
21.05.2018 

Hala Sportowo – 
Widowiskowa  

w Lubsku 

Wizyta partnerskiego miasta MASNY.  
Turniej piłkarski młodzieży z Masny i z Lubska. 

 
Akcent patriotyczny: 100 – lecie Niepodległości 

OSIR, 
Urząd Miejski 

9.  Turniej koszykówki 
mężczyzn 

maj 2018 
Hala Sportowo – 

Widowiskowa  
w Lubsku 

Puchar oraz patronat Burmistrza Lubska 
Ph.: Gramy w Niepodległej Polsce 

OSiR 
Urząd Miejski 

10.  
Przedszkoliada w 
Niepodległej Polsce maj 2018 

Hala Sportowo – 
Widowiskowa  

w Lubsku 
Turniej między grupami dziecięcymi z przedszkoli OSiR 

Urząd Miejski 

11.  Turniej sportowy 
w Przedszkolu nr 1 

maj 2018 Przedszkole nr 1 na 
ulicy Kolejowej 

Turniej sportowy pod honorowym patronatem  
Burmistrza Lubska  

735 lecie nadania praw miejskich miastu Lubsku 

Przedszkole nr 1 
Urząd Miejski 

12.  XI Polsko-Niemieckie 26.05.2018  Hala Sportowo – Patronat Burmistrza Lubsko OYAMA Karate 
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Mistrzostwa  
Karate w Kata 

Widowiskowa w 
Lubsku 

Ku uczczeniu 100-lecia Niepodległości Lubsko 

13.  

Środowiskowy konkurs 
plastyczny na wykonanie 
makiety Lubska ph. 
"Budujemy nasze miasto" 

maj/czerwiec Biblioteka Miejska 
W Lubsku 

Konkurs nawiązuje do obchodów Dnia Lubska oraz 735 
rocznicy przyznania praw miejskich 

Oddział dla dzieci 
Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy  
w Lubsku 

14.  DNI LUBSKA 
 

01.06.2018- 
02.06.2018 

Plac przy hali 
sportowo-

widowiskowej w 
Lubsku 

Wg opracowanego programu artystycznego 
 

LDK 
OSIR 

Urząd Miejski  
Szkoły Podstawowe 

 

15.  
SENIORIADA 
100 – lecie Niepodległości 

07.06.2018 – 
08.06.2018 

Hala Sportowo – 
Widowiskowa  

w Lubsku 

Międzynarodowa Olimpiada Seniorów 
Słowacja/ Czechy/ Niemcy/ Turcja/ Francja 

 

UTW 
OSiR 

Urząd Miejski  
LDK 

16.  
Gminny Festiwal pieśni 
patriotycznej pod hasłem: 
„Niepodległa Polska” 

Sierpień / 
wrzesień 

Lubski Dom 
Kultury Wg opracowanego programu artystycznego Urząd Miejski, LDK 

17.  Festiwal Muzyki 
Organowej 

Sierpień 
/wrzesień 

2018 

Dwa koncerty w 
kościele pw. 

NNMP w Lubsku 
Jeden koncert w 

kościele mariackim 
w Forst 

XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i 
Organowej. 

Parafia NNMP  
LDK 

Urząd Miejski  

18.  Gminne Dożynki  
w Tucholi Żarskiej 01.09.2018 Tuchola Żarska Wg opracowanego programu artystycznego 

Sołectwo Tuchola 
Żarska 

Urząd Miejski  
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LDK, OSiR, OSP 

19.  Wystawa prac 

IX – X 2018 
 

Finał 
11.11.2018 

Przedszkola 
Szkoły 

Podstawowe 
LDK 

Konkurs wiedzy oraz konkurs plastyczny. 
Lubsko – 11.11.2018 – wystawa prac oraz 

rozstrzygnięcie konkursów 
 

Masny – wystawa prac uczniów: Niepodległość w 
Polsce i Niepodległość we Francji 

Urząd Miejski  
LDK 

Szkoły 
Przedszkola 

20.  Uroczyste otwarcie  
IZBY PAMIĘCI wrzesień LDK Wg opracowanego programu artystycznego 

Izba pamięci p. Zosia Zawiślak - otwarcie 
Urząd Miejski  

LDK 

21. Konferencja historyczna październik 
2018 

Biblioteka 
Publiczna Miasta i 

Gminy Lubsko 
Konferencja historyczna ph. „O naszą Niepodległą” BPMiG 

22. VI Wojewódzki Festiwal 
Piosenki Patriotycznej 

07.11.2018 LDK Wg opracowanego programu artystycznego ZST, LDK 

23. „Wybębnimy 
Niepodległość” 

10.11.2018 Plac przy LDK Wg opracowanego programu 
Stefan Ciężkowski 

LDK 
Urząd Miejski 

24. Obchody Dnia 
Niepodległości 11.11.2018 

Ratusz 
Kościół pw. NNMP 
Ul. Niepodległości, 
LDK 

Wg opracowanego programu  
Urząd Miejski  

LDK 
SP nr 2 w Lubsku 

25. XV Jubileuszowy Konkurs 
Recytatorski 

listopad 2018 Filia Biblioteki w 
Górzynie 

Konkurs recytatorski poezji religijnej z uwzględnieniem 
akcentów patriotycznych 

Filia Biblioteki 
w Górzynie 

26. Cykl lekcji bibliotecznych maj – listopad  Biblioteka Miejska 
wLubsku Historia Polski i Europy w okresie przed i po roku 1918 Biblioteka PMiG 

Lubsko 
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ZADANIA TERMIN MIEJSCE  OPIS ZADANIA ORGANIZATOR 

1.  
Sprzątanie parku przy ul. 
Kilińskiego w Lubsku 14.04.2018 

park przy ul. 
Kilińskiego w 

Lubsku 

Akcja społeczna integrująca mieszkańców Lubska 
pod hasłem: 735 lecie praw miejskich miasta Lubsko Urząd Miejski 

2.  Sadzenie 100 lip nad 
zalewem Nowiniec 

19.04.2018 Zalew Nowiniec 

Projekt Nadleśnictwa Lubsko realizowany w 
partnerstwie z Urzędem Miejskim w Lubsku. 

Akcja organizowana ku uczczeniu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości 

Nadleśnictwo Lubsko 
Urząd Miejski 

3.  II Polsko-Niemiecki 
Festiwal Tańca w Lubsku 

21.04.2018 
Hala sportowo-
widowiskowa w 

Lubsku 

Wielogodzinny Turniej tańca pod hasłem:  
„Tańczymy dla Niepodległej Polski”. 

Turniej jest pod patronatem Burmistrza Lubska. 

Klub Tańca 
Sportowego PIRUET 
OSIR, Urząd Miejski 

4.  Lubsko Challenge Cross 
Duathlon 29.04.2018 

Zalew Karaś w 
Lubsku 

Wyznaczone trasy  

Zalew ‘Karaś”. Uczestnicy biorą udział w Cross 
Duathlon. 

Event pod hasłem: „Biegniemy dla Niepodległej 
Polski”. 

OSIR 
Urząd Miejski 

5.  100 flag na 100 lecie 
Niepodległości 

kwiecień 
/maj 2018 Górzyn Akcja integrująca wszystkich mieszkańców Górzyna 

 

Filia Biblioteki 
w Górzynie 

Szkoła Podstawowa 
w Górzynie 

6.  
Uroczyste obchody 3-go 
Maja 03.05.2018  podniesienie 

flagi pod 
Uroczystości związane z obchodami 3-go Maja: 

 
Urząd Miejski  

Parafia pw. NSPJ 
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Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy

dla Rodziny zmarłej

Danuty
RuDnik

składają Burmistrz Lubska
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku

KRONIKA POLICYJNA
W marcu funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Lubsku w związku ze zgłosze-
niami mieszkańców interweniowali blisko 
300 razy. Interwencje dotyczyły głównie 
awantur, zakłóceń porządku, spokoju czy 
kradzieży. Policjanci nałożyli 167 manda-
tów karnych za tego rodzaju wykroczenia. 
W 13 przypadkach skierowano wnioski o 
ukaranie do Sądu Rejonowego. Zatrzyma-
no 4 sprawców przestępstw m.in. groźby 
karalne, posiadanie środków odurzających; 
do wytrzeźwienia doprowadzono 7 osób 
– wszystkich w związku z zakłóceniem 
porządku publicznego. Ujawniono i za-
trzymano 5 osób ukrywających się przed 
Wymiarem Sprawiedliwości – trafili oni do 
Aresztu Śledczego w Lubsku. 

***
W ubiegłym miesiącu doszło do 27 
zdarzeń drogowych w rejonie dróg pu-
blicznych. Głównymi przyczynami były: 
niedostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze, nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu i niezachowanie 
bezpiecznej odległości od poprzedzają-
cego pojazdu. Ponadto doszło do kilku 
stłuczek parkingowych przy marketach. 

***
W marcu lubska policja kilkukrotnie otrzy-
mywała zgłoszenia od kierowców, którzy 
informowali o tym, że właściciele lub 
pracownicy sklepów w centrum miasta 
wystawiali słupki lub krzesła na jezdni, w 
miejscu funkcjonowania ich podmiotów 
gospodarczych. Dotychczas wszystkie 
sprawy zostały zakończone pouczeniami. 
Osoby tłumaczyły się tym, iż taka „bloka-
da” ułatwia wyładunek towaru do sklepu. 
Należy jednak pamiętać, że jeżeli nie ma 
stosownego oznakowania to ustawianie 
tego rodzaju przeszkód jest działaniem 
niedozwolonym, ponieważ miejsca par-
kingowe są ogólnodostępne. 

***
W ostatnim czasie ponownie do KP w Lub-
sku zgłosiło się kilka osób pokrzywdzo-
nych, którzy dokonywali zakupów przez In-

ternet. Najczęstszym sposobem działania 
sprawcy takiego oszustwa jest przyjęcie 
pieniędzy, po którym zrywa wszelki kon-
takt z kupującym lub wysyła np. cegły czy 
paczki makaronu zamiast zamówionego 
Iphona. Bardzo dużą rolę w zapobieganiu 
tego typu przestępstwom odgrywa czuj-
ność, którą powinien zachować kupujący. 
Zawsze warto z dużą rezerwą podcho-
dzić do wszelkiego rodzaju „okazji” czy 
towarów sprzedawanych za niską cenę, 
odbiegającą zdecydowanie od rynkowych. 
Można również zasięgnąć informacji o 
sprzedającym; czasem wystarczy wpisać 
w przeglądarkę nazwę sklepu interne-
towego i tam po opiniach użytkowników 
uzyskać wiedzę o wiarygodności kon-
trahenta. Kolejnym, niezwykle istotnym 
elementem przy zakupach w sieci oraz 
dokonywaniu przelewów internetowych 
jest posiadanie dobrego programu antywi-
rusowego, który zabezpieczy nasz kompu-
ter i uniemożliwi kradzież pieniędzy z konta 
internetowego. Niestety, jest to obecnie 
dość częste zjawisko. Przestępcy są już na 
tyle sprytni, że z nie swojego konta potrafią 
„podkraść” drobne sumy np. 20 zł czy 150 
zł. I dopiero po dokładnej analizie naszych 
wyciągów (czasem przypadkowej) jeste-
śmy w stanie to zweryfikować. Ponadto, 
jeśli wysyłamy przelewy z tzw. „koszyka” 
to przed naciśnięciem przycisku „wyślij” 
warto jeszcze sprawdzić czy konto (każde), 
na które przelewamy ma właściwy numer 
naszego odbiorcy.

***
W marcu nasi dzielnicowi prowadzili wśród 
uczniów akcję dotyczącą podniesienia 
świadomości korzystania z Internetu. 
Obecnie każdy młody człowiek posiada 
telefon z szybkim dostępem do sieci. Uak-
tywniając się w mediach społecznościo-
wych należy pamiętać o przestrzeganiu 
zasad. Dzielnicowi poinformowali o kon-
sekwencjach publikowania „odważnych” 
zdjęć, przyjmowania do grona „znajomych” 
osób nieznanych, niewylogowania się z 
konta po zakończeniu użytkowania serwi-
su, udostępniania haseł i loginów innym. 
Policjanci mówili także o zjawisku tzw. 
cyberprzemocy oraz odpowiedzialności 
prawnej nieletnich. Obraźliwe komentarze 
w Internecie mogą wyczerpywać znamio-
na przestępstw m.in. groźby karalnej - art. 
190 kodeksu karnego, zniesławienia – art. 
212 kk, znieważenia osoby – art. 216 kk. 

Karana jest także mowa nienawiści – art. 
256 i 257 kk. Zbiór zasad, jakie obowiązują 
w Internecie nazywane są w wirtualnej 
przestrzeni netykietą. 

***
Trwają prace remontowe na ul. Przemy-
słowej i Sybiraków, co wiąże się z pewnymi 
ograniczeniami i utrudnieniami w ruchu 
drogowym. Policja – zdając sobie sprawę 
z niedogodności – apeluje o przestrzeganie 
ograniczeń i zachowanie ostrożności. 

***
W jeden z mroźnych marcowych wie-
czorów dużą dozą wrażliwości wykazała 
się osoba, która powiadomiła dyżurne-
go lubskiego komisariatu o tym, że na 
deptaku leży nietrzeźwy mężczyzna. 
Skierowany na miejsce patrol potwierdził 
zgłoszenie. Jednak - z uwagi na stan upo-
jenia alkoholowego - niezbędna okazała 
się pomoc pogotowia ratunkowego. W 
trakcie dalszych czynności okazało się, że 
mieszkaniec Lubska poszukiwany jest na 
podstawie nakazu doprowadzenia, celem 
osadzenia w Areszcie Śledczym, gdzie w 
konsekwencji trafił. 

***
Mieszkaniec Lubska przekazał policji 1 
marca telefoniczną informację, że jego brat 
ma jakoby mieć ukryte narkotyki. Przybyli 
na miejsce funkcjonariusze nie potwier-
dzili tego. Po rozmowach z domownikami 
ustalono, że młody mężczyzna chciał się 
zemścić na swoim bracie za to, że ten 
odmówił mu kupna alkoholu. Sprawa wraz 
z wnioskiem o ukaranie została skiero-
wana do Sądu Rejonowego w Żarach. Za 
wywołanie fałszywego zgłoszenia może 
zostać nałożona grzywna w wysokości 
do 5000zł.

***
W godzinach porannych 5 marca na 
skrzyżowaniu dróg 287 z 294 (obwodnica 
Jasienia) doszło do zdarzenia drogowego. 
Kierujący pojazdem Suzuki nie ustąpił 
pierwszeństwa na skrzyżowaniu dla 
prawidłowo jadącej Toyoty i doprowadził 
do zderzenia pojazdów. Obaj kierujący 
byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń. Sprawa 
została zakończona mandatem.

***
Tego samego dnia w miejscowości Brody, 
dobrze znany miejscowej policji mężczy-
zna usiłował dokonać w markecie kradzie-
ży szamponu o wartości około 13 zł. Dzięki 
czujności jednej ze sprzedawczyń, towar 
został odzyskany. Sprawca kradzieży nie 
poczuwał się do odpowiedzialności za czyn 
i odmówił przyjęcia mandatu karnego. 
Wobec powyższego zajmie się tym Sąd 
Rejonowy.

***
Na drodze wojewódzkiej nr 287 (odcinek 
Jasień – Budziechów) 9 marca około godz. 
6:20, kierujący samochodem osobowym 
Skoda, jadąc z kierunku Jasienia za prze-
jazdem kolejowym stracił panowanie nad 
pojazdem, po czym wjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i doprowadził do czołowego 
zderzenia z osobową Mazdą. Kierująca 
Mazdą odniosła niegroźne obrażenia i 
została przewieziona do Szpitala w Żarach. 
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawę 
zakończono mandatem.

***
Tego samego dnia w godzinach popołu-
dniowych dyżurny lubskiej policji otrzymał 
telefoniczną informację, że mieszkaniec 
Lubska wypala na podwórzu kamienicy 
śmieci. Zdarzenie miało miejsce na jednej 
z głównych ulic miasta. Przybyli na miejsce 
funkcjonariusze zastali palące się ognisko, 
w którym znajdowały się kawałki m.in. 
linoleum. Sprawca wykroczenia przyznał 
się do popełnienia czynu, ale odmówił 
przyjęcia mandatu. Skierowano wobec 
niego wniosek o ukaranie do Sądu Rejono-
wego w Żarach. Za naruszenie przepisów 
Ustawy o odpadach oraz Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na tere-
nie miasta i gminy Lubsko grożą wysokie 
grzywny, nawet do 5000 zł.
Jest to już kolejne z tego typu wykrocze-
nie, które zostało ujawnione w ostatnim 
okresie. Wartym podkreślenia jest fakt, że 
coraz częściej mieszkańcy naszego miasta 
przestali być obojętni na wypalanie śmieci 
przez inne osoby i o takim niewłaściwym 
działaniu powiadamiają policję. 

***
W godzinach wieczornych 10 marca, 
pracownik jednego z lubskich marketów 
telefonicznie powiadomił policję, że jeden 
z klientów sklepu w sposób natarczywy 
zaczepia inne osoby. Skierowany na miej-
sce patrol ustalił, że dobrze znany policji 
młody mężczyzna żebrze obok sklepu. Jak 
się później okazało, na bieżąco przeznaczał 
je na alkohol, który spożywał w rejonie 
marketu. Sprawa została zakończona 
wysokim mandatem. Przypominamy, że 
wykładnia art. 58 Kodeksu Wykroczeń 
brzmi: „Kto, mając środki do egzystencji lub 
będąc zdolny do pracy żebrze w miejscu 
publicznym podlega karze aresztu, grzyw-
ny do 1500zł albo karze nagany”. Ponadto 
należy przywołać przepisy Ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości, która zgodnie z 
nowelizacją zabrania spożywania alkoholu 
w miejscu publicznym, a nie jak dotychczas 
w miejscu objętym zakazem.

***
Około godz. 14-tej, 14 marca na drodze 
wojewódzkiej 289 doszło do wypadku 
drogowego. Na miejscu ustalono, że 
kierujący samochodem osobowym Fiat 
Punto, jadąc od strony miejscowości Mo-
kra na skrzyżowaniu dróg w Starej Wodzie 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla 
kierującego pojazdem marki Mercedes 
Vito – ambulans do dializ. W ambulansie 
znajdowały się dwie pasażerki. Sprawca 
zdarzenia oraz jedna z jego uczestniczek 
zostali przetransportowani karetkami 
pogotowia na SOR Szpitala w Żarach. Trwa 
dochodzenie policyjne prowadzone pod 
nadzorem żarskiej prokuratury. 

***
Po południu 15 marca doszło do wypad-

ku z udziałem pieszej na ul. Krakowskie 
Przedmieście w Lubsku. Kierujący sa-
mochodem marki Mercedes nie ustąpił 
pierwszeństwa 59-letniej kobiecie znaj-
dującej się na przejściu. W wyniku zda-
rzenia kobieta została zabrana do szpitala. 
Policjanci wyjaśniają teraz - jak doszło do 
tego zdarzenia. Wybierając się w podróż 
samochodem bądźmy czujni i zachowajmy 
ostrożność, szczególną uwagę zwracając 
na pieszych w rejonie przejść. Chwila nie-
uwagi i może dojść do tragedii.

***
W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. odbyła się 20 marca 
uroczystość związana z wyróżnieniem 
policjantów za wyjątkowe osiągnięcia 
sportowe na arenie krajowej lub mię-
dzynarodowej. W spotkaniu uczestniczył 
Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch 
i Komendant Wojewódzki Policji insp. 
Jarosław Janiak, który stwierdził: „Jestem 
dumny, że w parze z ciężką misją - jaką jest 
służba w policji - idą te wspaniałe wyniki, 
które z kolei są owocem Waszej pasji. To 
jest wiele wyrzeczeń dla Was i Waszych 
bliskich. To wszystko buduje w Was 
prawdziwych wojowników, a zarazem 
wspaniałych policjantów. Dziękuję Wam 
za to!”. Wśród wyróżnionych był funkcjona-
riusz Komisariatu Policji w Lubsku mł. asp. 
Paweł Szaja (dyscyplina: sporty i sztuki 
walki) - zdobywca II miejsca w Pucharze 
Wielkopolski MMA w Poznaniu, III miejsca 
w Mistrzostwach Służb Mundurowych 
MMA w Toruniu oraz III miejsca w Ogól-
nopolskim Turnieju Winter Open Ju-Jitsu w 
Luboniu. Serdecznie gratulujemy! 

***
Akcja pn. ,,Wielkanoc” rozpoczęła się 
30 marca, a zakończyła 2 kwietnia. Ten 
świąteczny, długi weekend był pracowity 
dla policjantów, którzy prowadzili działania 
zmierzające do zapewnienia większego 
bezpieczeństwa dla wszystkich podróżu-
jących. Funkcjonariusze kontrolowali stan 
trzeźwości kierujących, stan techniczny 
pojazdów, posiadanie wymaganych 
dokumentów oraz prędkość. Na terenie 
działania naszych policjantów zanotowano 
2 kolizje i zatrzymano jednego kierującego 
nietrzeźwego. Ponadto 31 marca około 
godz. 15-tej doszło do zdarzenia drogo-
wego na trasie Datyń - Brody. Kierujący 
samochodem Audi A4 młody mężczy-
zna, z nieustalonych dotąd przyczyn nie 
opanował pojazdu i na łuku wypadł z 
drogi, uderzając w przydrożne drzewo. 
18-latek oraz nieletni pasażerowie zostali 
przetransportowani do szpitala w Zielonej 
Górze z poważnymi obrażeniami, nato-
miast pozostali, również nieletni uczest-
nicy zdarzenia zostali odwiezieni do Żar. 
Obecnie prowadzone jest postępowanie 
w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności.

 Opr. M. Sienkiewicz

Strażacy z Jednostki Ratowniczo 
- Gaśniczej w Lubsku dzień 21 mar-
ca spędzili pod hasłem „Pierwszy 
Dzień Wiosny – z Pierwszą Pomo-
cą”. Przeprowadzili warsztaty oraz 
prelekcję na temat szeroko pojętego 
bezpieczeństwa dla pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Jasień. Blisko 
25 - osobowa grupa mogła zapoznać 
się z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy, samodzielnie dokonać próby 
wykonania resuscytacji krążeniowo 
- oddechowej oraz uzupełnić swoją 
wiedzę - jak zachować się podczas 
różnego rodzaju zagrożeń. Zajęcia 
prowadzili: Zastępca Dowódcy JRG 

Lubsko kpt. Mariusz Morawski oraz 
st. str. Tomasz Karolczak – koordyna-
tor z zakresu Ratownictwa Medycz-
nego KP PSP w Żarach.

***
Za wieloletnią współpracę oraz 
wsparcie Aresztu Śledczego w Lub-
sku m.in. podczas organizacji wspól-
nych ćwiczeń, doskonalenia umiejęt-
ności w zakresie wymiany informacji 
oraz współdziałania i koordynacji 
działań wszystkich służb w warun-
kach zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa oraz podczas realizacji dzia-
łań ratowniczych na terenie miasta i 

okolic Minister Sprawiedliwości Zbi-
gniew Ziobro nadał st. kpt. Robertowi 
Słowikowskiemu Komendantowi 
Powiatowemu PSP w Żarach Brą-
zową Odznakę „Za zasługi w pracy 
penitencjarnej”. Ceremonia nadania 
odznaki miała miejsce dnia 16 marca 
2018 r. w siedzibie Aresztu Śledczego 
w Lubsku, a uroczystego wręczenia 
dokonał Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w Poznaniu płk. Mar-
celi Sauermann wraz z Dyrektorem 
Aresztu Śledczego w Lubsku ppłk. 
Beatą Augustowską – Urban.

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

Sierż. Agnieszka Moczydłowska dzia-
ła w Rejon służbowym nr 6. Obejmuje 
on miasto Jasień wg ulic: XX - lecia 
(nr parzyste), Buczka, Budowlanych, 
Cegielniana, Dębowa, Jaskółcza, Ja-
sna, Kanałowa, Kolejowa, Konstytucji 
3-go Maja, Kościuszki (nr nieparzy-
ste), Lisia, Młynarska, Obrońców, 
Ogrodowa, Okrzei, parkowa, Piwna, 
Podgórna, Polna, Powstańców War-
szawskich, Przemysłowa, ptasia, 
Rzeczna, Saneczkowa, Sowia, Spo-
kojna, Świerczewskiego (nr parzyste), 
Tenisowa, Waryńskiego, Wodna, 
Żarska (nr nieparzyste) Żeromskiego 
oraz miejscowości: Bieszków, Budzie-
chów, Guzów, Mirkowice, Roztoki, 
Wicina, Zabłocie. Plan priorytetowy 
sierż. A. Moczydłowskiej – kontrola 
spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zakłócanie 

spokoju i porządku publicznego w 
rejonie ul. Konstytucji (rejon kładki 
dla pieszych przechodzącej przez 
rzekę Lubszę) oraz w rejonie ul. Polnej 
(rejon sklepu spożywczego). Przeby-
wanie osób będących pod wpływem 
alkoholu w wymienionych miejscach 
wpływa na popełnianie innych wykro-
czeń porządkowych m.in. dochodzi 
niejednokrotnie do naruszenia przepi-
sów z art. 145 KW (zaśmiecanie miej-
sca publicznego) oraz do naruszenia 
przepisów z art. 51 KW (zakłócenia 
ładu i porządku publicznego). Poza 
tym istnieje zagrożenie wszczynania 
bójek w wymienionych miejscach. 
Bezpośredni kontakt: tel. 519 534 582 
lub 68-476 35 47, e-mail:dzielnicowy.
jasien2@go.policja.gov.pl

M.Sienkiewicz

Dzielnicowi bliżej nas

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 dopiskiem 
"Pytanie do adwokata". Odpowiedź opublikujemy w kolejnym Maga-
zynie Lubskim. Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji

„Wolnoć Tomku w swoim domku, 
ale… do czasu”

 Dobry sąsiad to skarb, a 

niedobry… potrafi swoim zachowa-
niem stanowić dużą uciążliwość dla 
całej kamienicy czy bloku, w skrajnych 
przypadkach nawet dla całego osiedla. 
Łatwo sobie wyobrazić sytuację, że lo-
kator zatruwa życie sąsiadom jednakże 
wynajmujący mu mieszkanie właściciel 
nie jest zainteresowany, aby rozwiązać 
z nim umowę najmu lokalu, ponieważ 
czynsz jest wysoki i regularnie płacony. 
Sytuacja dla ciemiężonych sąsiadów 
pozornie bez wyjścia. Na szczęście 
zmyślny ustawodawca przewidział 
możliwość zaistnienia tego typu sy-
tuacji i nie pozostawił mieszkańców 
budynków wielolokalowych na pastwę 
uciążliwego sąsiada.  
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego jeżeli lokator wykracza w 
sposób rażący lub uporczywy przeciw-
ko porządkowi domowemu, czyniąc 
uciążliwym korzystanie z innych lokali 
w budynku, inny lokator lub właściciel 
innego lokalu w tym budynku może 
wytoczyć powództwo o rozwiązanie 

przez sąd stosunku prawnego uprawnia-
jącego do używania lokalu i nakazanie 
jego opróżnienia. Zgodnie z ust. 2 tego 
artykułu współlokator może wytoczyć 
powództwo o nakazanie przez sąd 
eksmisji małżonka, rozwiedzionego 
małżonka lub innego współlokatora tego 
samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco 
nagannym postępowaniem uniemożli-
wia wspólne zamieszkiwanie.
 Fakt zamieszkiwania w 
budynku wielolokalowym powoduje, 
że lokator musi stosować się do norm 
nazywanych ogólnie normami porządku 
domowego. Na ogół zasady porządku 
domowego są ustalane przez upraw-
nione do tego podmioty np. wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszka-
niowy, współwłaściciele budynków 
wielolokalowych. W przypadku gdy 
normy dotyczące zasad korzystania z 
budynku nie zostały określone wprost, 
stosuje się przepisy zawarte w ustawach 
regulujących stosunki prawne będące 
źródłem konkretnego prawa lokatora 
do używania lokalu.
 Aby powództwo było zasadne 
i skutkowało wydaniem przez sąd wyro-
ku eksmisyjnego należy w toku procesu 
wykazać, że naruszanie porządku domo-
wego ma charakter rażący lub uporczy-
wy i że czyni to uciążliwym korzystanie 
z innych lokali. Jeśli powodem jest 

współlokator zachowanie to musi być 
dodatkowo rażąco naganne i uniemożli-
wiać wspólne zamieszkiwanie. Tak więc 
zachowanie takie nie może stanowić 
jednorazowego incydentu. „Przez rażą-
ce wykraczanie przeciwko porządkowi 
domowemu należy rozumieć powtarza-
jące się - o dużym nasileniu złej woli 
- naruszanie tego porządku. Natomiast 
naruszanie uporczywe - to naruszanie 
porządku domowego trwające mimo 
upomnień ze strony wynajmującego 
lub innych najemców (..) Rażąco na-
ganne postępowanie uniemożliwiające 
wspólne zamieszkiwanie może polegać 
np. na stałym nadużywaniu alkoholu, 
a następnie dopuszczaniu się aktów 
przemocy stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia, a nawet życia współmałżonka 
oraz małoletnich dzieci.” (Gola Alfred, 
Myczkowski Lesław, Komentarz do 
ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmia-
nie Kodeksu cywilnego, [w:] Ochrona 
praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. 
Komentarz LexisNexis 2003).
 Co w sytuacji, gdy podstawą 
używania lokalu przez uciążliwego 
sąsiada nie jest umowa najmu tylko 
spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego albo własność 
lokalu mieszkalnego? W przypadku 
własnościowego prawa do lokalu miesz-

kalnego zastosowanie ma przepis art. 
1710  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
zgodnie z którym w przypadku dłu-
gotrwałych zaległości z zapłatą opłat, 
rażącego lub uporczywego wykraczania 
osoby korzystającej z lokalu przeciwko 
obowiązującemu porządkowi domowe-
mu albo niewłaściwego zachowania tej 
osoby czyniącego korzystanie z innych 
lokali lub nieruchomości wspólnej 
uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali stosuje się odpowiednio. Z żąda-
niem, o którym mowa w tym przepisie, 
występuje zarząd spółdzielni na wnio-
sek rady nadzorczej. 
 Z kolei orężem do pozbycia 
się uciążliwego właściciela lokalu 
mieszkalnego będzie przepis art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 
r. o własności lokali. Stanowi on, że 
jeżeli właściciel lokalu zalega długo-
trwale z zapłatą należnych od niego 
opłat lub wykracza w sposób rażący 
lub uporczywy przeciwko obowiązu-
jącemu porządkowi domowemu albo 
przez swoje niewłaściwe zachowanie 
czyni korzystanie z innych lokali lub 
nieruchomości wspólnej uciążliwym, 
wspólnota mieszkaniowa może w try-

bie procesu żądać sprzedaży lokalu w 
drodze licytacji na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego o 
egzekucji z nieruchomości. 
 Pamiętać jednak należy, że 
jak wskazano w Wyroku Sądu Apela-
cyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 
2014 r.I ACa 877/14,  „sankcja w postaci 
przymusowej sprzedaży lokalu ma cha-
rakter wyjątkowy i ostateczny. Jej zasto-
sowanie jest co do zasady uzależniane 
od niewątpliwego i ścisłego ziszczenia 
się jednej z koniecznych przesłanek, a 
odrzuca się możliwość wykorzystania 
omawianej sankcji do rozstrzygania 
konfliktów między właścicielami loka-
li.” Tak więc opisywane powyżej spo-
soby pozbycia się uciążliwego sąsiada 
znajdą swoje zastosowanie wyłącznie w 
wypadkach naprawdę uzasadnionych. 
Nie stanowią one też cudownego pana-
ceum na wszystkie problemy wynikają-
ce z faktu życia w sąsiedztwie osoby, z 
którą niekoniecznie jest nam po drodze. 

Adwokat Michał Wójcicki

St. kpt. Robert Słowikowski został odznaczony 
za wzorową współpracę 

Priorytetem dla sierż. Agnieszki 
Moczydłowskiej jest porządek publiczny

Paweł Szaja został wyróżniony jako jedyny przedstawiciel powiatu żarskiego

Zamiast Iphona w paczce można 
znaleźć cegłę

Za wypalanie grozi kara do 5000 
złotych grzywny

Pani adrianie Zankowicz oraz Rodzinie 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci

MaMy 
składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 

pracownicy administracji i obsługi 
i społeczność uczniowska 

Szkoły Podstawowej w Górzynie

Po ciężkiej i długiej chorobie odeszła 
od nas nasza koleżanka, która w 
lubskiej bibliotece  przepracowała 36 
lat. Rozpoczynała pracę w oddziale 
dla dorosłych i dla dzieci, w ostatnich 
latach pełniła funkcję kierownika 
oddziału dla dorosłych i pracownika 
działu gromadzenia i opracowania 
zbiorów. Pomimo choroby cały czas 
żyła sprawami biblioteki. Do nas 

współpracowników, miała zawsze 
życzliwe podejście, nie tylko w spra-
wach zawodowych. Całej rodzinie 
zmarłej Danuty składamy my biblio-
tekarze wyrazy współczucia, a Tobie 
Danuto przeczytania w wiecznym 
spokoju wielu bestsellerów.

Dyrekcja i pracownicy 
BPMiG w Lubsku

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Ks. J.Twardowski

DanuTa
RuDniK
29.01.1962r. – 09.04.2018r.
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W Szkole Podstawowej nr 
1 w Lubsku 17 kwietnia 
2018r. odbył się Gminny 
Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. 
Organizatorem była 
Gmina Lubsko, a 
współorganizatorem 
SP nr 1 z Wicedyrektor 
Ewą Woźniak – Burzawą 
jako główną 
koordynatorką.

Swoją obecnością na 
konkursie zaszczycili: 
wiceburmistrz Jerzy Woj-
nar, Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych Urzę-
du Miejskiego Mateusz 
Szaja oraz przedstawiciele 
Komendy Policji. W kon-
kursie brały udział dzieci 
z lubskich szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. 
Zabawa podzielona była 
na część teoretyczną i 
praktyczną. Głównym 
celem tego wydarzenia 
jest podnoszenie kultury 
społeczeństwa i działanie 
na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Dzięki temu następuje popu-
laryzacja przepisów i zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach, kształtowanie 
partnerskich zachowań wobec innych 
uczestników ruchu, popularyzowanie 
podstawowych zasad i umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, popularyzowanie roweru jako 
środka transportu.
Młodzież gimnazjalna turniej miała 
podzielony na 5 etapów: test wiedzy, test 

skrzyżowań, rowerowy tor przeszkód, 
miasteczko ruchu drogowego, pierwsza 
pomoc przedmedyczna. Dzieci ze szkół 
podstawowych uczestniczyły tylko w 
trzech pierwszych w/w etapach.
Końcowe wyniki przedstawiają się 
następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
1.SP1 – opiekun Ewa Woźniak-Bu-
rzawa;

2.SP w Górzynie – opiekun Violetta 
Zarówna;
3.SP2 – opiekun Małgorzata Adam-
czyk;
4.SP3 – opiekun Izabela Niedźwiecka.

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa z 
oddziałami gimnazjalnymi - opiekun 
Henryk Kaczan;
2.SP2 z oddziałami gimnazjalnymi – 

opiekun Małgorzata Adamczyk.
Najlepszym zawodnikiem wśród 
uczestników ze szkół podstawowych 
został Oskar Bielecki z SP1, a wśród 
gimnazjalistów niepokonany był 
Marcel Fałek z NSP z oddziałami 
gimnazjalnymi.
Nagrody dla uczestników ufundował 
Urząd Miasta Lubsko. Wszystkim 
zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

M.K. DZIAŁKI BUDOWLANE
NOWINIEC

teren płaski, suchy, idealny pod budowę,
200 m do Kąpieliska Nowiniec.

Więcej informacji tel. 784 826 733 (po godz. 15.00)
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W środę 4 kwietnia 
w ramach miesiąca 
wiedzy o autyzmie 
zorganizowano w 
Przedszkolu nr 2 w 
Lubsku "Dzień Autyzmu".

Dzieci ubrały się na niebiesko i 
okazały solidarność z osobami z 
autyzmem. Dodały im w ten sposób 
otuchy w codziennych zmaganiach 
ze światem, który widzą, słyszą i 
czują inaczej niż my. 
Nauczycielki Agnieszka Boszko - 

Szczęśniak  i Izabela Długokińska 
– Koch przeprowadziły zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci, których celem 
było poznanie Marii – dziewczynki, 
która lubiła mieć plan. Pozwoliło 
to zbudować świadomość i wie-
dzę dzieci na temat autyzmu oraz 
uwrażliwić ich na odmienność osób 
autystycznych. Poznały co lubiła 
robić, w czym jest najlepsza oraz 
to czego nie lubiła, nie potrafiła 
wykonać i dlaczego. Przedszkolaki 
na własnej skórze zobaczyły jak 
ciężko jest ludziom autystycznym 
wykonywać najprostsze czynności 

dnia codziennego np. wycinania, 
zapinania suwaków, sznurowania 
butów. Na zakończenie dzieci 
podzieliły się z innymi tym -"jak 
świeciły", maszerując po osiedlu w 
okolicy przedszkola z niebieskimi 
balonami i hasłami.
 Każda z tych aktywności jest ważna 
i każda z nich może poprawić jakość 
życia osób dotkniętych autyzmem. 
Ciężko jest zrozumieć kogoś komu 
zmysły nie pozwalają na właściwe 
odbieranie i rozumienie świata.

E.Ś.

PrzeDszkolaki
„zaświeciły na niebiesko”

bezpieczeństwo ważna sprawa!

Przedszkolaki z trzech 
Oddziałów Przedszkolnych 
Wesołej Trójeczki przy 
Szkole Podstawowej nr 
3 w Lubsku z Oddziałami 
Integracyjnymi, w roku 
szkolnym 2017/2018 
biorą udział w 
Projekcie ,,Zwiększenie 
szans edukacyjnych 
przedszkolaków 
w gminie Lubsko” 
współfinansowanym 
przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Lubsko 2020.

Dzieci poprzez ćwiczenia i zabawę, 
uczą się w sposób nowoczesny i przy-
jemny. Projekty mają na celu między 
innymi: poprawę sprawności fizycz-
nej, sprawności manualnej, naukę 
radzenia sobie z emocjami, motywacji 
do pokonywania trudności oraz po-
staw patriotycznych i obywatelskich 
młodego pokolenia.
,,Zajęcia plastyczno-teatralne”, pro-
wadzone przez Beatę Jarosz - oddział 
4-latków ,,Słoneczka”
,,Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej”, 
prowadzone przez Aleksandrę Songin 
- oddział 4-latków ,,Sówki”
,,Zajęcia patriotyczne ,,Z orłem w ple-
caku”, prowadzone przez Izabelę Gór-
ską - oddział 5-latków ,,Biedronki”.

red.

Edukacja
maluchów

Do ostatnio zgłoszonego 
przez LDK konkursu 
plastycznego pod nazwą 
Wielkanocne pisanki, 
śmigus dyngus, obrzędy, 
tradycje religijne i ludowe 
w  rysunku i malarstwie 
2018r., zgłosiło się wielu 
młodych artystów.

Wpłynęło 150 prac, których autorami 
byli uczniowie naszych szkół w wieku 
od 7 - 15 lat. Regulamin dopuszczał 
dowolną technikę plastyczną, w 
związku z czym inwencja autorów  
była bardzo różnorodna. Olej, farby 
akrylowe, rysunki kredkami, pastela-
mi, wycinanki, naklejanki, kolaże. Ta 
kolorowa mozaika połączona była z 
tradycyjną formułą, a więc baziowo 
- jajkowo - zajączkowo- barankową 
oraz innymi tematami z pogranicza re-
alu i fantazji. Słowem, dla każdego coś 
miłego. Janusz Orzepowski - plastyk 
LDK - wysoko ocenił prace. 
Jury w składzie: Janusz Orzepowski 
(instruktor plastyk LDK), Krzysztof 
Bagiński (plastyk pedagog)  po obej-

rzeniu 150 prac z ośmiu placówek 
postanowiło przyznać sześć nagród i 
jedenaście równorzędnych wyróżnień 
następującym osobom: 

W kategorii 7-10 lat:
• 1. I miejsce Maja Stasik - Szkoła 
Podstawowa nr1
• 2. II miejsce Michalina Szczepa-
niak - Szkoła Podstawowa w Górzyn

W kategorii 11-15 lat:
• 1. I miejsce Wiktoria Kamińska - 
Gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 2
• 2. II miejsce Marcelina Guglas - 
Szkoła Podstawowa nr 1
• 3. III miejsce ex aequo Katarzyna 
Zielińska - Niepubliczne Gimnazjum
• 4. III miejsce ex aequo Anna 
Ostojicz - Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa

Wyróżnienia:
• 1. Dawid Wałowski - Szkoła Pod-
stawowa nr 2
• 2. Joanna Ossowska - Niepubliczne 
Gimnazjum
• 3. Amelia Niewinska - Szkoła Pod-

stawowa nr 2
• 4. Bartosz Kruk - Szkoła Podsta-
wowa w Górzynie
• 5. Maria Zielinska - Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa 
• 6. Jagoda Cała - Szkoła Podsta-
wowa nr 2
• 7. Julia Dudziec - Szkoła Podsta-
wowa nr 1
• 8. Daria Chrenowicz - Szkoła Pod-
stawowa nr1
• 9. Malwina Sokal - Szkoła Podsta-
wowa nr 2
• 10. Emilia Panulak - Szkoła Pod-
stawowa nr 2
• 11. Zuzanna Dyderska - Szkoła 
Podstawowa nr 2

Wymienione nagrodzone prace wy-
eksponowane zostały w holu LDK. 
Cieszyły oczy swoją kolorystyką i 
niebanalnym ujęciem tematu. Na pod-
sumowanie konkursu przybyło sporo 
rodziców i nauczycieli. Dzieciaki 
otrzymały dyplomy z rąk organiza-
torów oraz drobne upominki ufundo-
wane przez Urząd Miejski oraz LDK. 

Tekst: C.Tęciorowska
Foto: I.Gumienny

kolorowe świĘTa

Najmłodsi uczniowie SP im. E. Boja-
nowskiego brali udział w zimowej sesji 
Ogólnopolskiego Konkursu Przedmioto-
wego  Leon, do którego zgłosiła dzieci p. 
Magda Wałach. Drugo- i trzecioklasiści 
pisali oddzielnie j. polski i matematykę - 
mogli oni wybrać jeden lub dwa zestawy. 
Pierwszoklasiści wypełniali jeden test. Za-
dania zawarte w testach dostosowane były 
do możliwości i umiejętności uczniów. 
Zgłosiła się do niego większość naszych 
wychowanków. A oto wyniki tego ogól-
nopolskiego konkursu:
klasa I
1. Adrian Herc - 2 miejsce
2. Kasia Cichowlas - 3 miejsce
3. Kamil Sładki - 4 miejsce
4. Ania Glinka - 5 miejsce
5. Nikola Bednarczyk - 7 miejsce
6. Fabiana Trzebińska - 7 miejsce

7. Darek Nadworski - 8 miejsce
8. Ala Kniat - 8 miejsce

klasa III
1. Dominik Tutko - 6 miejsce matematyka
2. Adam Piasecki - 4 miejsce j. polski
3. Lena Janik - 4 miejsce j. polski
4. Ania Solińska - 4 miejsce j. polski
5. Oliwia Dudziak - 10 miejsce - 
j. polski

Wszystkie wymienione dzieci są laure-
atami tego konkursu i tę informację będą 
miały wpisaną na świadectwie. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody książkowe, okolicz-
nościowe dyplomy i drobne upominki, a 
pozostali - dyplomy uczestników. Gratu-
lujemy wyników i życzymy sukcesów w 
kolejnej edycji Leona.

Z.G.

w bojanie

Nareszcie nadszedł tak długo wyczekiwa-
ny przez uczniów i nauczycieli Pierwszy 
Dzień Wiosny. Na tę uroczystość przy-
gotowany został w naszej szkole Turniej 
klas IV -VII. Impreza rozpoczęła się 
przywitaniem wszystkich przebierańców 
z klas . W tym dniu królował kolor zielo-
ny. Każdy na sobie miał symbol wiosny 
i nie tylko . Przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego przedstawiła plan zabawy 
i piosenką zespołu UNIKORNS rozpoczę-
liśmy zabawę. 
Zadania były typowo wiosenne . Mo-
gliśmy wykazać się znajomością zwia-
stunów wiosny, warzyw i owoców w 
kolorze zielonym. Uczestnicy odgadywali 
zagadki, a klasy dopingowały swoich 
liderów okrzykami i kolorowymi em-
blematami. Nie obyło się bez wyboru 
najciekawszego przebrania, a punkty w 
postaci cukierków zależały od głośności 
dopingu mierzonego w decybelach przez 
Panią wicedyrektor. Humory dopisywały 
do końca imprezy. Dzieci wykazały się 
inwencją twórczą i współzawodnictwem 
klasowym. Wyniosły z turnieju poczucie 

wspólnoty grupowej i odpowiedzialności 
za wykonanie swoich zadań oraz cukierki. 
Przy ogromnym zaangażowaniu grona 
pedagogicznego dzieci pokazały, że to 
szczególne święto można spędzić inaczej. 

Barbara Łosiewicz

Pierwszy Dzień wiosny w sP2
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Już po raz czwarty w Zespole Szkół 
Technicznych w Lubsku odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Językowy 
ph. "Potyczki z językiem polskim". W 
piątek 23 marca 2018 r. w świetlicy 
szkolnej spotkali się uczniowie trze-
cich klas gimnazjalnych z Bobrowic, 
Jasienia, Tuplic, Nowogrodu Bobrzań-
skiego, Lubska oraz uczniowie klas 
pierwszych Technikum Logistycznego, 
Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych ZST Lubsko. Celem 
konkursu było ukazanie stylistycznego 
bogactwa współczesnej polszczyzny 
oraz zachęcenie młodzieży do posługi-
wania się poprawną polszczyzną na co 
dzień. Zebranych w świetlicy szkolnej 
uczniów oraz ich opiekunów powitał 
Wicedyrektor ZST Arkadiusz Bereź-
nicki, życząc wszystkim uczestnikom 
zwycięskich potyczek z językiem pol-
skim oraz dobrej zabawy. Uczestnicy 
Konkursu rozwiązywali krzyżówki 
językowe, wykazywali się znajomością 
wyrażeń i zwrotów frazeologicznych, 
synonimów i antonimów, dzielnie 
zmagali się z polską ortografią. W zma-
ganiach konkursowych najlepiej pora-
dzili sobie gimnazjaliści z Nowogrodu 
Bobrzańskiego – Szkoła Podstawowa 
nr 2. Drugie miejsce zajęli gimnazjali-
ści z Tuplic, a trzecie uczniowie klasy 
I Technikum Logistycznego z ZST 

Lubsko. Ale z potyczek z językiem 
polskim zwycięsko wyszli wszyscy 
uczestnicy konkursu. Każdy bowiem 
mógł rozwinąć swoje umiejętności 
posługiwania się językiem ojczystym, 
doskonalić sprawność komunikacyjną, 
docenić siłę i moc  słowa. Mogli oni 
przekonać się, że sprawne posługi-

wanie się językiem, to także sztuka 
porozumienia, a więc możliwość 
skutecznego współdziałania.  Wszyscy 
uczestnicy Konkursu otrzymali  CER-
TYFIKATY  MIŁOŚNIKA  JĘZYKA  
POLSKIEGO, a zwycięskie drużyny 
również nagrody książkowe. Po zakoń-
czeniu zmagań konkursowych ucznio-

wie obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez młodzież Zespołu 
Szkół Technicznych w Lubsku oraz 
prezentację multimedialną o naszej 
szkole. Mam nadzieję, że spotkanie 
dostarczyło wszystkim uczestnikom 
wielu pozytywnych wrażeń i będzie 
inspiracją do używania na co dzień nie 

tylko poprawnej, ale i pięknej polsz-
czyzny. Jak napisał Biernat z Lublina: 
„Z języka wszystkie mądrości 
Nauk wszelakich chytrości, 
Wszelka sprawa każdej rzeczy 
Przez język zawsze się toczy.” 

Teresa Bałdyga

Klasy patronackie w szkołach są coraz  
bardziej popularne. Klasa patronacka 
jest objęta patronatem konkretnej 
firmy. Patron w umowie zawartej ze 
szkołą deklaruje wsparcie procesu 
kształcenia. I tak też się stało w Ze-
spole Szkół Technicznych w Lubsku. 
Szkoła jako pierwsza w mieście 
uruchomiła we współpracy z firmą 
UESA sp. z o.o. klasę patronacką dla 
przyszłych elektryków. Wsparcie ze 
strony lubskiej firmy UESA polega 
na przyjęciu uczniów na praktyki za-
wodowe, dodatkowe szkolenia, ufun-
dowanie comiesięcznych stypendiów 
w wysokości 250 zł. Ponadto patron 
uczestniczyć będzie w ewaluacji pro-
gramu nauczania, dopasowanego do 

profilu i zapotrzebowania jego firmy. 
Najlepsi absolwenci z Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku będą mieli 
zapewnione zatrudnienie w firmie 
UESA sp. z o.o. Takie klasy są ważne, 
bo kształcą na potrzeby rynku pracy 
– mówi Łukasz Drozdek, nauczyciel 
przedmiotów elektrycznych i opiekun 
grupy. Od wielu już lat Zespół Szkół 
Technicznych stawia na rozwój kształ-
cenia zawodowego i współpracę z 
przedsiębiorcami, kształcąc młodzież 
w nowych pracowniach, zapewniając 
im możliwość zdobywania nowych 
kwalifikacji zawodowych na kursach 
i szkoleniach czy też stażach między-
narodowych. 

Łukasz Zięba
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klasa patronacka
w ZST – elektryk!

kosmiczne PoDróże

"Potyczki z językiem polskim" w zsT lubsko

Niezmiennie uwielbiana na całym świe-
cie od ponad 200 lat, w coraz bardziej 
wymyślnych odsłonach: ciastka, batony, 
lody.Trudno się dziwić temu szaleństwu, 
ponieważ oprócz tego, że jest pyszna, 
czekolada spożywana w umiarkowanych 
ilość może również mieć pozytywny 
wpływ na zdrowie. Badania wskazują, 
że substancje zawarte w czekoladzie 
pozytywnie wpływają na układ krążenia 

i pracę mózgu. Nie można oczywiście 
zapominać o wyraźniej poprawie na-
stroju. Dlatego nie powinno dziwić, że 
na całym świecie ludzie wydają na ten 
smakołyk łącznie ponad 7 miliardów 
dolarów rocznie.
12 kwietnia obchodziliśmy właśnie 
Światowy Dzień Czekolady. Z tej okazji 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Lubsku mogli przynieść swoją ulubioną 

czekoladę. W klasach IV-VII dzięki temu 
można było być zwolnionym z pytania. 
Na długiej przerwie Samorząd Uczniow-
ski zorganizował na placu przed szkołą 
wspólną zabawę wszystkich miłośników 
słodkości. W organizacji brały udział 
Milena Wiśniewska, Maria Giedrowicz, 
Agnieszka Rezlerska i Małgorzata 
Lewicka.

M.K.

światowy Dzień czekolady

W Niepublicznej Szkole Podstawowej 
im. Noblistów Polskich w Lubsku 
Szkolna Rada Młodzieży 21 marca 
przygotowała szereg atrakcji łączą-
cych zabawę z edukacją.
Szkolna Rada Młodzieży, pod opie-
ką Joanny Janusz i  Bartosza Łapy, 
postanowiła w tym roku postawić 
na odkrywanie talentów, których w 
szkole przecież nie brakuje. Każda z 
klas w swoich gabinetach pod opieką 
wychowawców z entuzjazmem przy-
gotowywała się do wspólnego wyjścia 
na salę gimnastyczną. Uczniowie, 
ubrani w kolorowe, wiosenne stroje 
przystąpili do zadań konkursowych. 
W czasie trwania rozmaitych kon-
kurencji, uczniowie odpowiadali na 

przygotowane przez Szkolną Radę 
pytania. Wszystkim dopisywał humor, 
a doping drużyn z sali był dobrym 
motywatorem do dalszej zabawy. 
Można było zobaczyć pomysłowo 
wystylizowaną panią Wiosnę, usły-
szeć przygotowane teksty o tej pięk-
nej porze roku, oglądać opracowane 
układy choreograficzne, ćwiczenia 
gimnastyczne, umiejętności sportowe, 
taneczne, wokalne oraz barwną kolek-
cję mody wiosennej. W ostatecznym 
rozliczeniu wszystkich konkurencji 
najlepsza okazała się klasa 3c, która 
w nagrodę wraz z wychowawcą – 
Mateuszem Siemionem – wybierze 
się na kręgle. 

E.F.

wioSEnnE 
odkrywaniE
TalEnTów

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi 
w Lubsku od 4 do 10 
marca uczestniczyli 
w międzynarodowym 
spotkaniu Erasmus + .

Tym razem odbyło się ono w Pesco-
pagano we Włoszech. Naszą szkołę 
reprezentowały uczennice klasy szóstej 
Nikola Choińska i Wiktoria Łobodziec 
wraz z opiekunkami Renatą Pisarska na-
uczycielką przyrody i biologii oraz Marią 
Uryś nauczycielką języka angielskiego.
Pobyt rozpoczął się ciepłym powitaniem 
w placówce oświatowej, gdzie uczestnicy 
oglądali prezentacje przygotowane przez 
szkoły partnerskie. Ważnym punktem 
spotkania były obserwacje lekcji i wy-
miana doświadczeń z uczniami i nauczy-
cielami. Następnie lokalne władze zapro-
siły gości do tamtejszego Urzędu Gminy. 
Kolejny dzień pobytu okazał się również 
interesujący, wycieczka do Matery to 
prawdziwa atrakcja. Warto podkreślić, że 
to miasto zostało wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, od 2019 
r. będzie uznawane za Europejską Stolicę 
Kultury. Jego historyczna część - Sassi 
obejmuje unikalne domy drążone w skale. 
Warsztaty przyrodnicze, artystyczne 

i sportowe były ciekawym doświad-
czeniem, pozwalającym zdobyć nową 
wiedzę i umiejętności. Zajęcia w grupach 
międzynarodowych sprzyjały integracji 
uczestników i narodzin nowych przyjaźni. 

Obserwowanie pracy szkół Castelgrande 
i MuroLucano oraz Pescopagano, które 
szczególnie angażują się w pracę nad 
projektem „ Give 5 - A Healthy Living 
Toolbox”, sprzyjało pojawieniu się 

nowych pomysłów. Warto zaczerpnąć 
wiedzę historyczną, dlatego uczestnicy 
zwiedzali lokalne muzeum prezentujące 
artefakty z czasów rzymskich. W piątek 9 
marca uczestnicy odwiedzili szkołę zawo-

dową w Muro Lucano, gdzie 
poznali sekrety tworzenia pro-
tez zębowych i okularów. W 
związku z realizacją drugiej 
części projektu - Be eco zoba-
czyli zakład gospodarowania 
odpadami.
Ostatniego dnia każda gru-
pa z krajów partnerskich 
przygotowała i przedstawiła 
prezentację podsumowują-
cą doświadczenia i wiedzę 
wyniesioną z warsztatów i 
spotkań. W trakcie tygodnio-
wego pobytu nasze uczennice 
wspólnie z rówieśnikami z 
Włoch, Hiszpanii, Litwy, 
Macedonii, Portugalii, Turcji 
i Rumunii aktywnie spędza-
ły czas, poznając kulturę, 
zwyczaje i kuchnię włoską. 
Wizyta była również dosko-
nałą okazją do nauki języka 
angielskiego, nawiązania no-
wych przyjaźni i znajomości. 
Po fascynującej przygodzie 
we Włoszech uczniowie nie 
mogą się doczekać następ-

nego roku szkolnego, kiedy wyruszą do 
Macedonii i Hiszpanii.

M.Uryś
U.Tomiczek

sP-3 z wizytą we włoszech

W Przedszkolu nr 1 w Lubsku został 
zorganizowany w marcu wewnętrzny 
konkurs ekologiczny pod hasłem 
„Drugie życie puszki aluminiowej”. 
W konkursie wzięło udział ponad 20 
wychowanków. Wśród wykonanych 
prac można było podziwiać robota, 
przybornik ośmiornicę, samolot, zwie-
rzęta i inne „puszkowe” arcydzieła. 
Wszyscy wykazali się dużą wyobraźnią 
i pomysłowością. Spośród uczestni-
ków konkursu jury wybrało cztery 
najciekawsze prace, które otrzymały 
wyróżnienia. Zwycięzkie dzieła stwo-
rzyli: Patryk Krynk, Tomasz Szauro, 
Julia Wojtyła, Brayan Goraj.Wszyst-

kim, którzy brali udział w konkursie 
serdecznie dziękujemy.

U.C.

Dnia 19.03.2018 r. w Przedszkolu nr5 
w Lubsku w grupie Biedronki odbyły 
się kosmiczne zajęcia. Dzieci przyszły 
do przedszkola we wspaniałych strojach 
ufoludka, kosmonauty i kosmity wyko-
nanych przez rodziców . Sala zabawowa 
zmieniła się w  tym dniu w galaktykę 
pełną gwiazd, kosmicznych pojazdów 

oraz zielonych ufoludków. Dzieci po-
znały bardzo wiele nowych zagadnień: 
zapoznały się z układem słonecznym 
- nazwami planet, porównywały ich wiel-
kość, poznawały kolejność ich ułożenia na 
orbitach, uświadomiły sobie rolę słońca, 
księżyca, gwiazd, poznały postać Miko-
łaja Kopernika. Następnie wyruszyliśmy 

rakietą na planetę Mars w poszukiwaniu 
ukrytych skarbów. Bawiliśmy się przy 
kosmicznej muzyce oraz śpiewaliśmy 
piosenki nie tylko o ufoludkach, rozma-
wialiśmy w języku kosmitów, który sami 
wymyślaliśmy, a przy tym było bardzo 
dużo śmiechu i radości.

Henryka Miszkurka

"z ekologią za pan brat"
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Dnia 21 marca uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku z pełnym en-
tuzjazmem przywitali długo oczekiwaną 
wiosnę. Młodsze dzieci czujnym okiem 
sprawdzały zakamarki naszego miasta i 
dostrzegły pierwsze zwiastuny ulubionej 
pory roku. Jednogłośnie stwierdziły ,że 
zima uciekła gdzie pieprz rośnie i szybko 
do nas nie wróci. Uczniowie nauczania 
początkowego tradycyjną Marzannę 
przepędzili zimę skutecznie.
W szkolnej sali gimnastycznej panował 
prawdziwie wiosenny nastrój i zacięta 
rywalizacja. Wszystkie klasy IV-VII 
chciały jak najlepiej zaprezentować 
swoją wiedzę i umiejętności w turnieju 
„Trzymaj formę”. Uczniowie z ogrom-
nym zaangażowaniem walczyli o miano 
najlepszej klasy, w grę wchodziły cenne 
nagrody – sprzęt sportowy. Żeby osią-
gnąć swój wymarzony cel trzeba było 

wykazać się ponadprze-
ciętnymi umiejętnościami. 
Wielu wrażeń dostarczyło 
hula – hoop i zbieranie 
piłek na czas . Nie obyło 
się oczywiście bez insce-
nizacji teatralnych, któ-
re były zaprezentowane 
przez poszczególne klasy. 
W rolach głównych wy-
stąpiły warzywa i owoce 
z wierszy Jana Brzechwy i 
innych poetów. Hitem tego 
sezonu był rap w wykona-
niu uczniów, którzy przekonali widzów 
o tym, że warto jeść owoce i warzywa. 
Organizatorami turnieju byli nauczyciele 
wychowania fizycznego Anna Walczak 
i Jerzy Balicki. Nad prawidłowym prze-
biegiem czuwało  trzyosobowe jury. 
Uroczystego wręczenia nagród dokonała 
pani dyrektor Anna Dzienisz, a zwycię-

ską klasą okazała się 6a. W tym szcze-
gólnym dniu nikt nie czuł się pokonany, 
ponieważ każdy uczestnik otrzymał 
zdrowy przysmak, a najważniejsze to 
dobrze się bawić i trzymać formę. Turniej 
dostarczył wielu pozytywnych wrażeń, 
zachęcił nas do aktywności fizycznej i 
zdrowego odżywiania nie tylko wiosną.

U. Tomiczek

Trzymaj formę w sP-3

Dnia 13 kwietnia 2018 
roku w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku 
odbył się Powiatowy 
Konkurs Zdrowego Stylu 
Życia pt. „Otyłość i nadwaga 
choroby XXI wieku”.

Celem konkursu było podsumowanie 
Tygodnia Zdrowia, który był przeprowa-
dzony w naszej szkole od 09 kwietnia do 
13 kwietnia 2018r.
- 9 kwietnia odbył się etap szkolny 
konkursu wiedzy zdrowego stylu życia, 
który przeprowadziła Anna Butkiewicz 
oraz były zajęcia Nordic Walking z Edytą 
Chełminiak.
- 10 kwietnia dla społeczności uczniow-
skiej zorganizowano zajęcia aerobicu, 
które poprowadziła Barbara Maćkowiak;
- 11 kwietnia zorganizowano lekcje otwar-
te pt. „ Otyłość i nadwaga choroby XXI 
wieku”, które przeprowadziła Małgorzata 
Ogonowska oraz zorganizowano rajd 
rowerowy do Proszowa - opiekunami wy-
cieczki byli: Mariusz Ossowski, Zdzisław 
Krzywiecki i Anna Butkiewicz;
- 12 kwietnia zorganizowaliśmy degu-
stację zdrowej żywności  dla wszystkich 
uczniów (pod czujnym okiem: Małgo-
rzaty Ogonowskiej, Anny Butkiewicz);
- 13 kwietnia jest dniem podsumowu-
jącym działania związane z Tygodniem 
Aktywności Fizycznej. Uwieńczeniem 
był właśnie Powiatowy Konkurs Zdro-
wego Stylu Życia .

Podczas trwania konkursu przygotowane 
były stanowiska promujące i profilaktycz-
ne z których mogli skorzystać wszyscy 
uczestnicy spotkania.
Nasze zaproszenia  przyjęli: Stowarzysze-
nia Lubskiego Klubu Amazonek, Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna Żary, Ra-
townicy Pogotowia z Żar, zapaśnicy pod 
opieką Mirosława Sawickiego. W tym 
dniu odbył się aerobic, który poprowadzi-
ła instruktor Małgorzata Królak. Fundusze 
na zorganizowanie konkursu otrzymali-
śmy ze Starostwa Powiatowego w Żarach. 
Ponadto sponsorami byli: Urząd Miejski 
w Lubsku, Magnolia sp. z.o.o w Lubsku, 
Tomasz Apanowicz - Piekarnia Górzyn, 
Danuta Tadeusz Pogorzelscy - Piekarnia 
w Lubsku, Rafał Żukowski - Piekarnia w 
Lubsku, PSS Społem w Lubsku.
Gości powitała Dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku Alicja Czerniaw-
ska, która wspólnie ze Starostą Powiatu 
Żarskiego Januszem Dudojciem dokonała 
oficjalnego otwarcia.
Konkurs został podzielony na 5 kategorii:
1. dmuchanie balonów (nadmuchanie jak 
największej ilości balonów w określonym 
czasie),
2. prezentacja haseł i wykonanych owo-
ców lub warzyw,
3. skakanie na skakance w parach,
4. test wiedzy o witaminach i składnikach 
mineralnych,
5. układ ruchowy,
Konkurencje oceniało jury w składzie:
Anna Zieziula - Przewodnicząca (Staro-
stwo Powiatowe Żary),

Iwona Jaworska (Stacja Sanitarno - Epi-
demiologiczna Żary),
Małgorzata Królak (instruktor aerobicu).

Po zakończeniu wszystkich konkurencji 
jury przyznało I miejsce
 w kategorii :
-dmuchanie balonów -  Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Lubsku
- hasło promujące zdrowe odżywianie - 
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Mowy i 
Słuchu w Żarach,
- skakanie przez skakankę - Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Żarach,
- test wiedzy o witaminach i składnikach 
mineralnych - Zespół Szkół Technicznych 
w Lubsku,
- układ ruchowy - Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody, upominki oraz cer-
tyfikaty promujące Zdrowy Styl Życia.
Prowadzącymi byli: Patryk Chwiesz-
czenik uczeń klasy II Technikum Logi-
stycznego oraz opiekun SK PCK Barbara 
Maćkowiak.
Zaangażowali się również nauczyciele i 
inni pracownicy szkoły: Teresa Bałdyga, 
Marta Kunicka, Łukasz Ziemba, Aneta 
Korostylew, Ewa Świryda - Kałuża, 
Urszula Bryłka, Bożena Śliwińska, Mie-
czysław Pszon, a także uczniowie z klas I, 
II i III Technikum Logistycznego.

Dziękujemy za cenną współpracę 
LDK.

Barbara Maćkowiak

TydZiEń Zdrowia

TYGRYS Z LUBSKA MÓJ IDOL TO TATA
Magazyn Lubski: Jak rozpo-
częła się Twoja przygoda z 
zapasami?
Krystian Paś: Ta przygoda 
zaczęła się 6 lat temu. Sekcję 
zapasów prowadził nasz tre-
ner i jednocześnie nauczyciel 
w-fu Mirosław Sawicki, który 
zaproponował mi przyjście 
na trening, abym zobaczył na 
czym ten sport polega. Sko-
rzystałem z zaproszenia. Po 
kilkunastu treningach zacząłem 
wykonywać ćwiczenia, których 
wcześniej nie byłem w stanie 
zrobić. To mnie przekonało.

ML: Ile stoczyłeś walk, ile 
wygrałeś, a ile przegrałeś? 
KP: Przez te 6 lat trudno zli-
czyć wszystkie walki, ale było 
ich naprawdę dużo. Większość 
to walki wygrane, za którymi 
stoi wiele zdobytych medali..

ML: W jakiej walczysz wa-
dze?
KP: Moją obecną kategorią 
wagową jest 65kg jako kadet.

ML: Twoje indywidualne 
plany na najbliższe walki, 
przyszły sezon.
KP: Chciałbym wygrać jak najwięcej walk, 
zmienić kategorię wagową oraz zakwalifikować 
się i wygrać Mistrzostwa Polski kadetów. Marzę 
by utrzymać się w Kadrze Narodowej mimo, że 
jestem najmłodszy. Wiem, że mogę tego doko-
nać, bo w szkole do której chodzę (im. Bojanow-
skiego) mam wyrozumiałych nauczycieli, którzy 
przymykają oko na moje nieobecności w szkole, 
spowodowane udziałem w licznych zawodach.

ML: Kto jest Twoim sportowym idolem?
KP: Jest to Chabib Nurmagomiedow ( rosyjski 
zawodnik mieszanych sztuk walk wagi lekkiej, 
awarskiego pochodzenia, dwukrotny mistrz 
świata w sambo bojowym z 2010r. oraz mistrz 
UFC w wadze lekkiej z 2018r. – red.)

ML: Jak często trenujesz?
KP: Trenuję 6 razy w tygodniu. 

ML: Czy dużo chłopców w Twoim wieku 
trenuje w UKS zapasy?
KP: Tak, dużo. Z dziewczynami tylko w starszej 
grupie jest nas ok.30 zawodników. W młodszej 
podobnie, i też tam są dziewczyny.

ML: Nie myślałeś nad wyborem innego 
sportu?
KP: Nie, nie myślałem. Jest to moja dyscyplina, 
w której się widzę i lubię to co robię. 

ML: Czy zapasy są ciężkim sportem dla mło-
dego chłopaka?
KP: Tak, ta dyscyplina sportu wymaga dużego 
zaangażowania, poświęcenia, dyscypliny. Jed-
nak kiedy się robi to co się lubi to całość staje 
się łatwiejsza. Po kilku latach treningu widzę, że 
jestem silniejszy nie tylko fizycznie, ale również 
psychicznie. 

ML: Czy przegrane pojedynki motywują czy 
zniechęcają Cię?
KP: Zdecydowanie motywują mnie do dalszej 
ciężkiej pracy na treningach, bo wskazują mi nad 
czym jeszcze muszę popracować.

ML: Jakiej muzyki słuchasz? Jak spędzasz 
wolny czas? Twoje hobby, poza sportową 
pasją?

KP: Słucham prawie każdej muzyki. Wolny 
czas spędzam ze znajomymi. Lubię spędzać 
czas również z moja rodziną. No i w tym czasie 
jak każdy chłopak w moim wieku trochę gram 
na komputerze… 

ML: Ulubiona potrawa, danie „młodego 
wilka”?
KP: Raczej Tygrysa… hi hi… Tak Trener do 
nas często mówi. Moją ulubioną potrawą jest 
ryż z kurczakiem i warzywami, oraz najlepsze 
pierogi mojej mamy i babci. Kocham je … tzn. 
pierogi, mamę i babcię.

ML: Czy trener traktuje jednakowo dziew-
czyny i chłopaków na treningach?
KP: Tak, traktuje wszystkich jednakowo. 

ML: Czy trener stosuje jakieś taryfy ulgowe?
KP: Trener jest osobą konsekwentną. Nie stosuje 
żadnych ulg. Cały czas nas motywuje, a to w 
tym sporcie jest niezbędne. Zwraca uwagę na 
popełniane błędy na treningu czy zawodach, 
nawet krzyczy, ale nigdy nie obraża.

ML: Czy jest różnica między treningiem 
chłopców i dziewczyn?
KP: Wszyscy trenujemy tak samo. Nie ma róż-
nic, uważam że dziewczyny są tak samo mocne 
jak chłopcy.

ML: Startowałeś w zawodach w Utrechcie 
w Holandii. Opowiedz czytelnikom o wraże-
niach z zawodów.
KP: Zawody w Holandii były na pewno dla nas 
wszystkich startujących ogromnym przeżyciem. 
750 zawodników z 42 krajów. Nigdy nie wi-
działem większego turnieju. Walki były bardzo 
ciężkie. Byłem o krok od wygranej. Turniej 
obnażył moje słabe strony i dał obraz nad czy 
powinienem popracować, aby być lepszym. Po 
walkach mogliśmy pozwiedzać stolicę Holandii 
Amsterdam i zjeść przepyszną pizzę. Wyjazd 
ogólnie był fantastyczny, ogromne przeżycie i 
ogrom doświadczenia.

ML: W imieniu kibiców i czytelników Maga-
zynu Lubskiego dziękuję za poświęcony czas. 
Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy tylko 
wygranych walk na macie. 

I.G.

Magazyn Lubski: Zapasy to trudna 
dyscyplina sportu szczególnie dla ko-
biet i mało wśród nich popularna. Co 
Cię skłoniło do uprawiania tej trudnej 
konkurencji?
Jagoda Borys: Sport w moim życiu 
od zawsze był bardzo ważny. Od naj-
młodszych lat ciągle coś ćwiczyłam. 
Próbowałam swoich sił w tańcu, karate, 
jeździłam konno. Najdłużej ćwiczyłam ju 
- jitsu i do dziś z olbrzymim sentymentem 
wspominam mojego Shihana. 
Do uprawiania zapasów bardzo zachęcał 
mnie mój nauczyciel w-fu, który nama-
wiał mnie do spróbowania swoich sił w 
tym sporcie. W końcu po roku próśb, dla 
świętego spokoju, poszłam na trening i 
pokochałam ten sport.

ML: Twoim trenerem jest Mirosław 
Sawicki. Czy jest wymagającym tre-
nerem?
JB: Mirosław Sawicki jest bardzo do-
brym trenerem. Dba o nas, pilnuje abyśmy 
na treningach dawali z siebie wszyst-
ko. Jest wymagający. Organizuje nam 
wyjazdy na różne zgrupowania, kadry 
wojewódzkie, narodowe, obozy zimowe i 
letnie. Poświęca nam swój prywatny czas.

ML: Kto jest Twoim sportowym ido-
lem? I czy jest to zapaśnik?
JB: Moim sportowym idolem jest mój Tata, który 
całe życie był bardzo aktywny. Ćwiczył jednocze-
śnie siatkówkę, koszykówkę i wiele lat trenował 
Ju - jitsu. Jest mi bardzo przykro, gdyż praca i 
obowiązki zawodowe oraz rodzinne nie pozwoliły 
mu kontynuować treningów.

ML: Jaki jest Twój bilans walk wygranych i prze-
granych, a może były walki nierozstrzygnięte? 
Jakie masz plany na 2018 rok? Jak wyglądały 
przygotowania do obecnego sezonu?
JB: Bilans moich walk dostępny jest na stronie 
www.sportzona.pl w zakładce zawodnicy. Mam na 
koncie 20 walk wygranych i 16 przegranych. Moje 
największe osiągnięcia to Mistrzostwa Młodzików 
w 2015r. i złoty medal. Kolejne: Ogólnopolski Tur-
niej Młodziczek 2015r. w Krotoszynie i srebrny me-
dal, oraz brązowy medal w Radomiu. W 2016 roku 
zdobyłam 5 miejsce w Mistrzostwach Młodzieży 
w Białogardzie. W 2017r. odbył się Puchar Polski 
w Gniewie, a tam 5 miejsce i awans do Mistrzostw 
Polski. W roku 2018 w Łukowie odbyły się walki 
w Pucharze Polski. One awansowały mnie do Mi-
strzostw Polski, na które przygotowuję się już od 
początku roku ( 2 tygodniowe zgrupowanie Kadry 
Narodowej w Raciborzu). Mam nadzieję stanąć na 
podium.

ML: Zapasy to sport kontaktowy, czy często 
borykasz się z kontuzjami, a może omijają Cię 
tego typu historie?
JB: Na szczęście poważne kontuzje omijają mnie 
szerokim łukiem. Delikatnie doskwiera mi uraz 
kolana, jednak nie jest to nic poważnego.

ML: Jaka jest Twoja ulubiona potrawa, a może 
jakaś specjalna dieta?
JB: Na co dzień nie mam specjalnej diety, jednak 
moja Mama bardzo dba o zdrowe żywienie całej 
rodziny. Ważne dla niej jest abyśmy jedli zdrowe i 
pełnowartościowe, odżywcze posiłki. Jednak przed 
zawodami czasami muszę wyregulować wagę. Jest 
to dosyć trudne i wyczerpujące. 

ML: Treningi i zawody na pewno pochłaniają 
dużo czasu, a jak spędzasz czas wolny?
JB: Treningi, zgrupowania i obozy pochłaniają dużo 
czasu, jednak nie przeszkadza mi to w życiu prywat-
nym. Często spotykam się ze znajomymi czy też 
moim Chłopakiem. Dużo czasu spędzam również 

przy nauce. Na szczęście szkołę do której chodzę, 
Gimnazjum Bojanowskiego, mogę ze wszystkim 
pogodzić. Świetni nauczyciele rozumieją, że poza 
szkołą jestem zaangażowana w działalność sportową 
i zawsze mogę coś zaliczyć w innym terminie. Poza 
tym od kilku już lat uczęszczam na lekcje śpiewu.

ML: Ile dziewczyn trenuje zapasy w Lubsku?
JB: W klubie w starszej grupie regularnie trenuje 
około 10 dziewczyn. Są również mniej doświad-
czone, trenujące w grupie młodszej.

ML: Podczas treningu na pewno toczone są walki 
sparingowe, walczysz tylko z dziewczynami czy 
również z chłopakami?
JB: Oczywiście na treningach ćwiczymy również 
z chłopcami. Bardzo to lubię, gdyż chłopcy są ode 
mnie silniejsi i więcej mogę z takiego treningu 
wynieść. Lubię również trenować z dziewczynami, 
bowiem bardzo dobrze ćwiczy się z nimi technikę.

ML: Czy trener traktuje jednakowo dziewczyny 
i chłopaków na treningach?
JB: Trener Mirek nie wyróżnia nikogo. Układa tre-
ningi tak, aby chłopcy i dziewczęta ćwiczyli razem i 
w większości jest to ten sam trening. Trener traktuje 
nas jednakowo, wszyscy jesteśmy równi i dla niego 
liczy się przede wszystkim nasze zaangażowanie.

ML: Wiemy, że podczas świąt startowałaś w 
zawodach w Utrechcie, gratulujemy pierwszego 
miejsca, czy możesz opowiedzieć coś więcej o za-
wodach, o walkach i przeciwniczkach z którymi 
się spotykałaś podczas zawodów?
JB: W dniach 30.03 – 01.04.2018 uczestniczyłam w 
Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w Utre-
chcie, w Holandii. Zawody te zgromadziły 750 za-
wodników i zawodniczek z 42 różnych krajów. Byli 
tam fantastyczni ludzie z całego świata, a poziom 
umiejętności był naprawdę wysoki. Z zawodów 
tych wróciłam ze złotym medalem, nieskromnie 
przyznając, że już rok temu wywalczyłam tam 
również złoto stając na pierwszym miejscu podium.

ML: W imieniu kibiców i czytelników Magazynu 
Lubskiego dziękuje za poświęcony czas, oczywi-
ście trzymamy kciuki i życzymy tylko wygranych 
walk na macie. Przede wszystkim życzymy spor-
towego zdrowia i mocy oraz spełnienia wszelkich 
(nie tylko sportowych) marzeń.

I.G.

Dnia 21 marca wszystkie dzieci z Przed-
szkola Nr 2 w Lubsku wzięły udział w 
tradycyjnym obrzędzie „Pożegnania 
Zimy i Powitania Wiosny”. Przedszkola-
ki pomogły spakować walizkę białej pani 
Zimy, a zielona pani Wiosna oznajmiła 
wszystkim, że od dziś zaczyna swoje 

panowanie w przyrodzie i pogodzie. Nie 
obeszło się bez zagadek, piosenek, barw-
nego korowodu i bukietów, wykonanych 
przez dzieci dla pani Wiosny. W ten 
sposób maluchy wyraziły swoją radość 
z przyjścia nowej pory roku.

E.Ś.

Powitanie wiosny

SP2 Lubsko, to 
propozycja praw-
dziwie nowocze-
snego nauczania. 
Od ponad 70 
lat tworzymy 
miejsce przyja-
zne uczniowi. 
Codziennie ła-
miemy schema-
ty edukacyjne, 
pokazując, że 
nauka to przede 
wszystkim przy-
jemność odkry-
wania świata. 
Nasi nauczyciele 
pokazują dzieciom świat w taki sposób, 
aby nauka nie wzbudzała w nich strachu, 
ale zdrową, dziecięcą ciekawość. Dzięki 
takiemu podejściu uczniowie są bardziej 
zmotywowani i chętniej zgłębiają trudne 
reguły i zawiłości świata nauki. "Najpięk-
niejszą rzeczą, jakiej możemy doświad-
czyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to 
uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej 
sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie 
zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi do-
znawać zachwytu, jest martwy, niczym 
zdmuchnięta świeczka." Albert Einstein 
Nasza szkoła łamie schematy – stawia na 
kreatywność uczniów, daje im swobodę 
w wyrażaniu siebie. We wszystkich na-
szych działaniach szukamy niebanalnych 
rozwiązań. Dążymy do tego, aby na 
każdych zajęciach nasi uczniowie mo-
gli wykazać się własnymi pomysłami i 
koncepcjami rozwiązań. Doskonałym 
dopełnieniem naszej metody są również 
zajęcia plastyczne i muzyczne. Na ję-
zykach obcych nasi nauczyciele oprócz 
pracy z książką  uzupełniają lekcje 
ciekawymi projektami. Na angielskim 
gramy scenę z książki "Czarnoksiężnik z 
krainy Oz" w oryginale, a na niemieckim 
cierpimy z Młodym Werterem Goethego. 
Dzięki tym aktywnościom przenosimy 
się w różne światy, poznajemy innych 
ludzi, odkrywamy nowe kultury. "W 
życiu są trzy stałe rzeczy: zmiana, wybór 
i zasady" Stephen Covey. Chcesz się 
zmieniać i rozwijać? Najpierw musisz 

poznać samego siebie, dlatego  w naszej 
szkole na równi z nauką zagadnień 
przedmiotowych stawiamy na rozwój 
osobisty. Rozwój osobisty definiujemy 
jako kształcenie uważności, umiejętności 
refleksji i poznania samego siebie po-
przez obserwację świata. Zdajemy sobie 
sprawę, że nasza współczesność wymaga 
otwarcia na nowe metody pracy. Poka-
zujemy naszym uczniom, w jaki sposób 
powinni organizować swój czas, ustalać 
cele i wyznaczać sposoby ich realizacji. 
Wszystkie nasze działania koncentrują 
się wokół tego, aby jak najlepiej przy-
gotować dzieci do funkcjonowania w 
dorosłym życiu, zarówno pod względem 
intelektualnym, jak i emocjonalnym. 
Oprócz siły intelektualnej w SP2 kształ-
tujemy tężyznę fizyczną. Codziennie, bez 
względu na aurę, hartujemy organizm 
rekreacją na podwórku szkolnym, nie-
straszny nam deszcz i śnieg. Wzorem 
szkół skandynawskich  uważamy, że 
nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. 
Zależy nam na tym, aby aktywność ru-
chowa nadal stanowiła przede wszystkim 
dobrą zabawę. Gotowość do wysiłku, 
wytrwałość, umiejętność pracy w zespo-
le - wiele cech, które liczą się w sporcie 
stanowi także ważny element rozwoju 
dziecka. Dzięki aktywności fizycznej 
sprawiamy, że szare komórki pracują 
sprawniej i chętniej, a uczniowie czują 
się rześko i są gotowi do największych 
szkolnych wyzwań .

Małgorzata Rabenda

Dzień otwarty
w sP2 w lubsku
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Z czym kojarzy się 
państwu nazwisko 
Jan Kiliński? Tak, to 
ten, najbardziej znany 
Szewc w Polsce, 
uczestnik Powstania 
Kościuszkowskiego 
w Warszawie, 
którego Kościuszko 
mianował 
pułkownikiem. 
Dlaczego o tym 
piszę? Przy ulicy o 
tej nazwie, nomen, 
omen pracuje jedyny 
szewc w mieście 
Pani Adrianna Rotkis. 

- Kobieta – szewc – połączenie 
raczej niezwykłe. Zaglądam za-
tem do Internetu, odszukuję na-
zwisko i dowiaduję się, że pani 
szewc jest inżynierem! Muszę 
zatem ją poznać. Wchodzę 
do zakładu. Wita mnie zadbana, młoda 
kobieta, którą pytam, jak to się stało, że 
została pani szewcem? 
– Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. 
Skończyłam Technikum Obuwnicze 
w Gubinie, gdzie oprócz przedmiotów 
ogólnokształcących, mieliśmy dużo 
praktyk w zakładzie produkującym 
obuwie. Przez 10 lat byłam brygadzistką 
w zakładach „Junior”. Przeszłam tam 
wszystkie działy – wzornictwa, szwalni, 
klejenia, montażu. Kolejnym doświad-
czeniem w technikach produkcji obuwia, 
było kierownicze stanowisko w zakła-
dzie produkującym obuwie domowe w 
Żarach. Następne miejsce pracy było 
wprawdzie poza obszarem obuwniczym, 
bo pracowałam w przemyśle spożyw-
czym i metalowym, ale w doświadczeniu 
życiowym i praktyce zawodowej okazało 
się bardzo przydatne. Wykorzystałam je 
w „Linstalu” w Jasieniu, gdzie byłam 
zatrudniona na stanowisku kierownika 
działu logistycznego. W tym czasie skoń-
czyłam studia zaoczne na Uniwersytecie 
Zielonogórskim (Wydział Ekonomii i 
Zarządzania). A więc byłam przygotowa-
na od strony praktycznej do wykonywa-
nia zawodu szewca. Kiedy zna się pro-
dukcję buta od tzw. podszewki, to jego 
naprawa, to nic innego, jak zajmowanie 
się fragmentem tegoż. A poza tym, w tym 
zawodzie kobieta nie powinna dziwić – w 
fabrykach obuwia 90% pracowników to 
właśnie kobiety. Zatem połączenie moich 
sprawności zawodowych z nabytymi 
później umiejętnościami ekonomicz-
no - biznesowymi oraz wykorzystanie 
doświadczeń w pracy z ludźmi, to był 
kapitał, który pozwolił mi na podjęcie 
decyzji o własnym biznesie. 
- Nie bała się Pani ryzyka związanego z 
własnym warsztatem pracy?
- Nie ukrywam, bałam się, ale pomógł 
mi w przygotowaniach mąż remontując 
i przystosowując istniejący przy domu 
dawny warsztat samochodowy. Wzięłam 
kredyt, zakupiłam potrzebne maszyny i 
urządzenia, i poszło. Lubię tę pracę i nie 
czuję się w żadnym wypadku wyjątkowa 
– kwituje pani Adrianna. 

- Pani Ado. Lubienie pracy to jedno, ale 
czy ma Pani pewność, że zawsze będą 
klienci chcący reperować swoje stare 
buty, skoro nowe są często tańsze niż 
naprawa starych?
- I tu Panią zaskoczę. Mam naprawdę 
sporo klientów, którzy ogromnie lubią 
swoje stare obuwie i nie chcą nowych. 
Przychodzą często z bardzo zniszczo-
nymi bucikami, a ja je reperuję i przy-
wracam im dawny wygląd. Są klienci, 
którzy przynoszą obuwie niezbyt modne, 
ale niezwykle solidnie zrobione i wolą je 
reperować, niż kupować nowe, modniej-
sze, ale często byle jakie. Mam ogromną 
satysfakcję przywracając reperowanym 
butom ich młodość. Często klient odbie-
rając buty pyta czy to naprawdę moje? 
To ogromnie cieszy, chociaż bywa, że 
praca przy takim obuwiu zabiera dużo 
czasu i wysiłku. Parę miesięcy temu 
właścicielka odnowionych, odświeżo-
nych, wyglansowanych butów, wypierała 
się ich własności, tak były zmienione. 
Myślę, że kobieta szewc bardziej dba o 
końcowy efekt estetyczny. Lubię również 
kontakt z ludźmi. Często wysłuchuję ich 
życiowych spraw, opowieści związanych 
z historiami rodzinnymi.
- Mówi Pani z taką pasją o swojej pracy, 
że boję się zapytać, czy ta praca ma 
jakieś wady?
- Pewnie, że ma. Jest trudna do planowa-
nia. W tym zawodzie, bardzo wyraźnie 
zaznaczona jest sezonowość, związana z 
porami roku. Bardzo trudno jest wyliczyć 
pracochłonność. Biorę buty do ręki, oglą-
dam je – wyceniam swoją pracę na 4-5 
godzin, a później w praktyce zabiera mi 
to dwa dni. Już teraz też wiem, że trudno 
jest utrzymać się tylko z tej pracy. Mam 
troje dzieci, w tym dwoje na studiach, 
kredyty, do opłacenia ZUS, podatki itd. 
Boję się, że mimo pasji będę musiała 
poszukać jakiejś dodatkowej pracy, ale 
to problem na potem. 
- Dziękuję za spotkanie. Jestem pewna, 
że Pani inżynier będzie umiała pogodzić 
pasję zawodową z innymi potrzebami 
życiowymi. My kobiety dajemy radę.

C.Tęciorowska

Przy okazji premiery 
wydawniczej naszej 
lubskiej pisarki Agnieszki 
Olejnik postanowiliśmy 
przybliżyć naszym 
czytelnikom sylwetkę 
tej artystki. Właśnie 
18 kwietnia odbyła się 
premiera książki "Cała w 
fiołkach".

Magazyn Lubski: Od kiedy zajmuje 
się pani zawodowo pisaniem? Co 
panią skłoniło do "przelewania 
myśli na papier"?
Agnieszka Olejnik: Nie wiem, czy 
moje pisanie można nazwać „zawo-
dowym”, bo nie utrzymuję się z niego 
– piszę głównie dla przyjemności, 
traktuję to jako hobby, a zarabiam na 
życie jako nauczycielka.
Pierwsza moja książka ukazała się 
pięć lat temu – przez ten czas na-
pisałam siedemnaście powieści, w 
tym dwie książki dla dzieci. Co mnie 
skłoniło do pisania? Nie mam poję-
cia. Po prostu pisanie zawsze za mną 
„chodziło”, tkwiło gdzieś z tyłu głowy, 
zwłaszcza gdy czytałam wyjątkowo 
dobrą książkę, wracała ta myśl, że też 
chciałabym coś takiego napisać. Aż 
pewnego dnia – spróbowałam.
Wydaje mi się, że moja historia jest 
dowodem, że w życiu zawsze należy 
być otwartym na nowe możliwości i 
próbować nowych rzeczy. 

ML: Proszę przybliżyć naszym czy-
telnikom swój dorobek pisarski. (A 
jest się czym pochwalić;).
A.O: Jak wspomniałam, napisałam w 
sumie siedemnaście książek, z czego 
do tej pory ukazało się czternaście, 
piętnasta ukaże się w czerwcu. Dwie 
pozostałe leżą u wydawców i czekają 
na swoją kolej, a ja już pracuję nad 
osiemnastą.
W większości są to powieści oby-
czajowe, niektóre z nutką kryminału. 
Takie „kryminalne ciągoty” odnaj-
dziemy w książkach „Dante na tropie” 
i „Nieobecna”. Z kolei „Zabłądziłam” 
uznano za powieść młodzieżową, choć 
moim zdaniem fakt, że opowiada o 
młodzieży, nie oznacza, że nie mogą 
jej czytać dorośli – wręcz przeciwnie, 
może właśnie powinni.
„A potem przyszła wiosna” to opo-
wieść o losach pewnej celebrytki i 
prześladującego ją paparazzo. Seria 
„Wszystkie smaki życia” jest trylogią 
opowiadająca o rodzinnych proble-
mach nauczycielki Ewy. Z kolei „Ła-
weczka pod bzem” i jej kontynuacja 
„Cała w fiołkach” to lekkie komedie 
romantyczne. Obecnie pracuję nad 
trzecią częścią tej serii.

ML: Skąd pani czerpie inspiracje 
do swoich książek?
A.O: Zewsząd. Z życia. Inspiracją 
może być wszystko. Opowieść kole-
żanki, mamy, brata, obejrzany film, 
przeczytany artykuł, wspomnienie z 
dzieciństwa albo jakieś niespełnione 
marzenie.
Najczęściej pomysły przychodzą do 
mnie, gdy mam czysty umysł, na 
przykład podczas spaceru albo pracy 

w ogrodzie. Takie „odmóżdżające” 
czynności, niewymagające skupienia 
i zaangażowania rozumu, idealnie 
porządkują myśli.
 
ML: Wydała pani ostatnio dwie 
nowe powieści, tj. "Cuda i cudeńka" 
(premiera 11.10.2017r.)oraz "Listy 
i szepty"(premiera 28.02.2018r.). 
Może pani powiedzieć parę słów na 
ich temat?
A.O: Te dwie książki stanowią dy-
logię zatytułowaną „Mansarda pod 
Aniołami”. Akcja obu dzieje się w 
Lubsku i niektóre opisane w książkach 
miejsca są prawdziwe – jednak poza 
tym wszystko inne to fikcja. Fikcyjna 
jest kamienica przy ulicy Bukowej z 
figurkami aniołów na mansardowym 
poddaszu, fikcyjni są wszyscy boha-
terowie i ich perypetie.
Do napisania tej historii skłoniły mnie 
opowieści jasieńskich Sybiraków, ze-
brane w pracy pod tytułem „Syberiada 
Jasieńska”. Wypożyczyły mi ją prze-
miłe panie Ula i Irenka z biblioteki w 
Jasieniu – z prośbą, abym pomyślała 
nad książką z historią w tle. Poczyta-
łam, pomyślałam, i tak oto powstała 
„Mansarda pod Aniołami”.

ML: Każda pani książka to inny 
gatunek literacki. Są to powieści 
obyczajowe, kryminały, a nawet 
książka dla dzieci. W jakim stylu 
pisarskich czuje się pani najlepiej?
A.O: Początkowo miałam zamiar pi-
sać dla dzieci i młodzieży, zapewne z 
racji zawodu, bo jako polonistka często 
sięgam po literaturę dziecięcą, zawsze 

t e ż 
dużo czytałam 
moim dzieciom. Jednak wydawcy 
przekonali mnie, że jest to kiepski 
pomysł. To bardzo smutne dla mnie 
jako miłośniczki książek – generalnie 
dzieci nie czytają, rodzice nie kupują 
im książek, a przecież pisanie dla 
siebie samej nie ma sensu. Dlatego 
zaczęłam tworzyć powieści dla tych, 
którzy kochają czytać, a są to dorośli, 
głównie kobiety. Wbrew pozorom 
wciąż jest nas – czytelniczek – sporo, 
nawet jeśli stanowimy gatunek ginący.
Najchętniej pisałabym lekkie kobiece 
kryminały. Niestety, moi wydawcy 
nie chcą takiego „skakania z gatunku 
na gatunek”. Chcą mnie wcisnąć do 
szufladki z etykietką „ciepłe powieści 
kobiece”. Póki co nie daję się, uparcie 
wyściubiam nos poza tę szufladkę. 
Książka, która ukaże się w czerwcu 
– „Szukam właśnie ciebie” – będzie 
zawierała zagadkę „lekko kryminal-
ną”, podpisałam też właśnie umowę z 
Wydawnictwem Kobiecym na publi-
kację powieści „Mów szeptem”, gdzie 
także dzieją się rzeczy, powiedzmy… 
niezgodne z prawem.

ML: Proszę powiedzieć parę słów 
o najbliżej premierze książkowej. 
Czym tym razem zaskoczy pani 
czytelników?
A.O: Jak mówiłam, będzie to „Szu-
kam właśnie ciebie” – opowieść 
o meandrach ludzkiej pamięci, o 
skrytych pragnieniach, tajemnicach i 

namiętnościach. Zagadka zaginionego 
nastolatka, niełatwa miłość, odkrywa-
nie własnej tożsamości, trudne wybo-
ry życiowe – oto co czytelnik znajdzie 
w tej książce. Będzie też coś, co sama 
lubię jako czytelniczka – opowieść 
snuta z perspektywy dwóch osób. 
Taki sposób opowiadania umożliwia 
spojrzenie na wydarzenia pod różnym 
kątem i odkrywanie nowych możliwo-
ści interpretacji. 

ML: Nie mogę nie zapytać o okładki 
pani książek. Są one śliczne, przy-
kuwają uwagę. Kto jest ich pomy-
słodawcą i projektantem?
A.O: Z okładkami jest tak: ja pod-
syłam wydawcy zdjęcia, która mi 
się podobają, wydawca obiecuje, że 
weźmie je pod uwagę, po czym przy-

gotowuje coś zupełnie innego. Na 
ogół nie jestem zadowolona 
z efektu końcowego, ale nie 
mam nic do gadania. Dopiero 
po pewnym czasie zaczęłam 
„lubić” wizualną stronę nie-
których moich książek. Na 
przykład uwielbiam okładkę 
„Dziewczyny z porcelany” oraz 
„Ławeczki pod bzem”. Podoba 
mi się także planowana na czer-
wiec okładka „Szukam właśnie 
ciebie”. Co do pozostałych mam 
mieszane uczucia.

ML: Na co dzień jest pani na-
uczycielką w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Lubsku, mamą trójki 
dzieci, właścicielką pięknych 
psów; kiedy pani znajduje czas 
na pisanie? Jaki jest pani sekret na 
organizację dnia codziennego, tak 
aby mieć czas na wszystkie mniej 
lub bardziej ważne sprawy?
A.O: Po pierwsze, całkowita rezy-
gnacja z telewizji, którą uważam za 
medium ogłupiające i kradnące czas. 
Po drugie – umiejętność wybrania 
tego, co ważne, a odpuszczenie rze-
czy błahych. Podłoga nie lśni jak w 
muzeum? Nieistotne. Wybieram to, 
co ważne: rodzina, sprawy zawodowe, 
pisanie, psy, ogród. Mycie okien może 
zaczekać. Po trzecie – zasada „krok 
po kroku”. Nie mogę napisać całej 
książki od razu, to oczywiste. Muszę 
to robić strona po stronie. Czy jestem 
rześka, czy śpiąca; mam wenę czy jej 
nie mam – codziennie muszę napisać 
choćby fragment. Dokładnie tak samo 
postępuję z obowiązkami domowymi, 
sprawdzaniem szkolnych testów i 
tak dalej. Dzielę sobie zadania na 
„porcje”, a po wykonaniu dziennego 
limitu nagradzam samą siebie – taką 
nagrodą jest na przykład wieczór z 
dobrą książką i lampką wina. 

ML: Jakie są pani dodatkowe pa-
sje? Oczywiście oprócz pisania.
A.O: Ogród, psy, góry, góry, góry. 
Konkretnie: Tatry. Ale takie Tatry, 
które wyciskają z człowieka siódme 
poty. Nie chodzę po Tatrach tak, jak 
turyści niedzielni, lecz biorę na plecy 
wszystko, co będzie mi potrzebne, 
zakładam porządne buty trekkingowe, 
i na jakiś czas żegnam się cywilizacją. 
Śpię na podłodze schronisk, jem zupki 

chińskie i przydźwigany na plecach 
prowiant. Stamtąd, z tatrzańskich 
szczytów i przełęczy, nasze codzienne 
sprawy wyglądają inaczej. Nabiera 
się dystansu, zaczyna się widzieć wy-
raźniej i mądrzej. Na szczęście mam 
wspaniałe, sprawdzone towarzyszki 
tatrzańskich wędrówek, Aśkę i Kaśkę, 
więc takie wyjazdy to także powtórka 
z przyjaźni. Bezcenny czas, niezapo-
mniane chwile. 
 
ML: Lubi pani podróżować. Jakie 
są pani plany na najbliższe lata? 
Które kraje, a może miasta w Polsce 
ma pani zamiar odwiedzić?
A.O: Lada dzień, w porze kwitnienia 
tulipanów, wybieram się do Holandii, 
bo właśnie tam pola tulipanowe są 
najpiękniejsze. Wakacje to dla mnie 
czas ciężkiej pracy; wtedy piszę najin-
tensywniej, więc pewnie poprzestanę 
na kilkudniowym wypadzie w Tatry. 
Na przyszły rok obiecaliśmy sobie 
z moim najlepszym przyjacielem 
i zarazem mężem spełnienie lekko 
już „przeterminowanego” marzenia 
o trekkingu na Islandii. Zobaczymy, 
może się uda. A jeśli nie, to marzenie 
przejdzie na kolejny rok. Wiemy już, 
że marzenia są jak wino, im starsze, 
tym bywają lepsze. 
Poza tym chcielibyśmy powtórzyć 
wyprawę z namiotem na półwysep 
Magerøya w Norwegii, czyli północny 
kraniec Europy. Najpiękniejsze miej-
sce, jakie widziałam w życiu. 
No i nie byliśmy jeszcze w Albanii, 
Gruzji czy na przykład Mongolii. 
Może wybierzemy się tam na rowe-
rach? Kto wie?

ML: Jak wyczytałam na pani blogu 
„Barwy i smaki mojego życia”, in-
teresuje się pani sztuką kulinarną 
oraz robieniem nalewek. Może 
pani zdradzić naszym czytelnikom 
przepis na swoją ulubioną potrawę 
lub nalewkę?
A.O: „Barwy i smaki mojego życia” 
niestety przestały istnieć, ponieważ 
blog.pl został zamknięty, a ja nie 
miałam czasu ani ochoty, by przenosić 
notki na inną platformę. Ale prze-
pisem na nalewkę oczywiście mogę 
się podzielić. Będzie to Wiśniówka 
Mojej Mamy. 
Zaczynamy od zagotowania 70 dkg 
cukru i ½ szklanki wody. Wydaje się 
niemożliwe, ale właśnie takie są pro-
porcje. Do gorącego płynu wrzucamy 
1 kg czystych wiśni i zostawiamy do 
następnego dnia. Rano przelewamy 
zimny płyn z wiśniami do słoja, dole-
wamy ½ litra wódki (u mnie zawsze 
jest to Krupnik) oraz ¼ litra spirytusu, 
po czym odstawiamy na cały miesiąc. 
Po miesiącu zlewamy sam płyn do bu-
telek i odstawiamy w ciemne miejsce 
na kolejny miesiąc. To jest najtrud-
niejsza część receptury. Na szczęście 
wiśnie można zjeść od razu. ;)

ML: Życzę powodzenia w życiu 
zawodowym i prywatnym. I już 
czekam z niecierpliwością na pani 
nową powieść.
A.O: Dziękuję bardzo. 

M.K.

AGNIESZKA OLEJNIK - pisarka o wielu pasjach
"Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" czyli o kobietach sukcesu

„Nie czuję się w żadnym
wypadku wyjątkowa”
– mówi Pani szewc

13.04.2018 o godzinie 18.oo, w Ga-
lerii Małej Lubskiego Domu Kultury 
odbyło się otwarcie wystawy malar-
stwa Gustawa Lisa z Żagania. Kurato-
rem wystawy był. Janusz Orzepowski 
- plastyk, pracujący jako instruktor 
LDK. Na wernisażu pojawili się lub-
scy plastycy zrzeszeni w MAFRO, a 
także miłośnicy tej dziedziny sztuki z 
Lubska i okolicy
Gustaw Lis artysta malarz, rysownik, 
grafik mieszkaniec Żagania. Jest ab-
solwentem Liceum Technik Plastycz-
nych w Tarnowie i Instytutu Sztuki w 
Zielonej Górze. Uczestniczył w wielu 
wystawach plastycznych, konkursach 
i plenerach malarskich.
Pracował jako nauczyciel wycho-
wania plastycznego w Żaganiu, oraz 
jako instruktor plastyk i organizator 
wystaw w Żagańskim Pałacu Kultury.
Prezentowane na wystawie obrazy w 
technice olejnej to głównie motywy 
pejzażowe malowane przez autora w 
czasie plenerów.
Kompozycje Gustawa Lisa zbudowa-

ne są z dużych płaszczyzn barwnych, 
w odcieniach zieleni, harmonizują 
często z fioletami, tworząc swoisty 
rodzaj elegancji, harmonii i wewnętrz-
nego spokoju. Obraz sprowadza do 
koniecznego minimum rezygnując 
z detali i szczegółów, jednak z za-
chowaniem realistycznej wierności, 
z naturą, proporcjami i perspektywą 

przestrzenną.
Na wystawie jest prezentowanych 
dziewiętnaście obrazów w różnych 
formatach wykonanych w latach 
2011 - 2017 .To już trzecia wystawa 
prac autora prezentowana w Galerii 
Małej Lubskiego Domu Kultury na 
przestrzeni kilkunastu lat. 

ABW

Dnia 6 kwietnia w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w 
Lubsku odbył się „Maraton 
baśni Hansa Christiana Ander-
sena”. Impreza nawiązywała 
do Międzynarodowego Dnia 
Książki dla Dzieci przypa-
dającego 02.04. w rocznicę 
urodzin duńskiego autora zna-
nych na całym świecie bajek. 
W ciągu trzech godzin trwania 
maratonu w Czytelni Muzycz-
nej wyświetlonych zostało 
sześć filmów animowanych: 
„Brzydkie kaczątko”, „Mała 
syrenka”, „Dzielny ołowiany 
żołnierzyk”, „Nowe szaty ce-
sarza”, „Księżniczka na ziarnku grochu” 
oraz „Dzikie łabędzie”.
W tym samym czasie w Oddziale dla 
dzieci prowadzone były tematyczne za-
bawy zręcznościowe takie jak: rzucanie 
„śnieżkami” w okno pałacu Królowej 
Śniegu, szukanie ukrytego ziarenka 

grochu, pościg ropuchy za „Calinecz-
kami”, dmuchanie „łabędziego puchu”, 
układanie domku dla Dziewczynki z za-
pałkami. Wśród uczestników baśniowej 
imprezy znalazły się 5-6 letnie Pszczółki 
i Krasnoludki z Przedszkola nr 1 oraz 
uczniowie trzech klas pierwszych ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku.

Maraton kontynuowano 10 kwietnia dla 
6-letnich dzieci Biedronek z Przedszkola 
nr 1 w Lubsku.
Na zakończenie na wszystkich uczest-
ników czekał słodki poczęstunek. W 
maratonie baśni wzięło udział łącznie 
120 osób.

Renata Włodarczak

wernisaż Gustawa lisa

maraton baśni andersena
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubsku informuje, iż 
od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 
2018 r. rozpoczęły się zajęcia rein-
tegracji społecznej i zawodowej w 
Centrum Integracji Społecznej pro-
wadzone przez Fundację Centrum 
Rozwoju Społeczno–Edukacyjno–
Gospodarczego w Żarach. Działania 
prowadzone są zgodnie projektem 
„Szansa na lepsze Jutro” współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
programu operacyjnego Lubuskie 
2020 poddziałania 7.4.1.

W edycji bierze udział 30 osób z 

terenu miasta i gminy Lubsko oraz 
gminy Jasień. 

Każdy z uczestników CIS otrzymuje 
indywidualne i kompleksowe wspar-
cie w zakresie reintegracji spo-
łecznej i zawodowej m.in. poprzez 
udział w szkoleniach zawodowych, 
wsparcie psychologa, doradcy za-
wodowego, prawnika oraz opiekę 
pracownika socjalnego. 

Każdy uczestnik co miesiąc otrzy-
muje świadczenie reintegracyjne, 
przekazywane przez Powiatowy 
Urząd Pracy.

W realizowanym projekcie 7.4.1 

uczestnicy CIS z gminy Lubsko 
będą przyuczani do zawodów:

•  Profesjonalne sprzątanie,

• Pokojówka,

• Pracownik prac porządkowych 
z utrzymaniem terenów zielonych,

• Pracownik budowlany z wykorzy-
staniem nowoczesnych technologii.

Po zakończeniu uczestnicy odbędą 
dwumiesięczne staże zawodowe u 
pracodawcy, co znacząco zwiększy 
szanse na rynku pracy.

Zawiadomienie o uroczystości w ko-
ściele w Nowej Roli dotarło do mnie 
przypadkowo. Nie znając konkretów, 
pojechałam z przyjaciółmi na godzinę 
18.00 do świątyni Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski. Ogromna ilość 
samochodów pod kościołem, świadczyła 
o dużym zainteresowaniu, nie tylko 
mieszkańców Nowej Roli.
Po wstępnej zapowiedzi, weszło „na 
scenę” ubranych w ciemne stroje 5 
kobiet i tyleż mężczyzn. W wigilię wiel-
kiego tygodnia, rozpoczęła się liturgia 
Golgoty Chrystusa, o niepowtarzalnym, 
artystycznym wydźwięku. Czternaście 
stacji Drogi Krzyżowej stało się kanwą 
opowieści o kondycji współczesnego 
człowieka. Użycie w części tekstu słow-
no - muzycznego języka potocznego, 
użycie młodzieżowych kolokwializmów, 
SMS-ów na wskroś związanych z co-
dziennym życiem, uwiarygodniło ten 
zamysł. 
Droga Jezusa na Golgotę, to jednocześnie 
pokazanie człowieka, który przez swoje 
życie też dźwiga swój krzyż. „Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami” – pada ze sceny. 
Ileż to razy, mamy wrażenie, że nie damy 
rady dźwigać swego krzyża. Na gardle 
zaciska się jakaś niewidzialna pętla –  są 
to choroby, ludzka niewdzięczność, nie-
sprawiedliwość, nieszczęścia, uciążliwe 
obowiązki. Te pesymistyczne obrazy 
przeplatają się jednocześnie z momen-
tami radości, ze zwycięstw nad przeciw-
nościami życiowymi. Upadasz jak Jezus, 
ale jak On podnosisz się – spotykasz na 
swej drodze Szymona, Weronikę. 
Można by każdą kolejną sekwencję 
opowiadać na trywialnej zasadzie 
„co, po czym i dlaczego”, ale nie 
chcę tego duchowego, artystycznego 
widowiska omawiać w ten sposób. 
Mam wrażenie, że byłoby to odarcie 
delikatnej tkanki całości. Uważam 
zresztą, że jest coś niestosownego w 
pisaniu recenzji do rozważań Drogi 
Krzyżowej. Proszę więc o potrakto-
wanie tego co napisałam powyżej, 
jako ogólnego, treściowego zarysu 
koncepcji widowiska. Skupię się 
zatem na odczuciach, na wrażeniu, 
na tym, co często jest niewyrażalne. 
Bo jak wyrazić słowem to, co zostało 
„zagrane” na najczulszych strunach 
wrażliwości, delikatności ludzi sie-
dzących w kościelnych ławach. 

Oddziaływanie na emocjach odbiorców 
widoczne było na pojawiających się na 
twarzach łzach. 
Dwie godziny koncertu, były magią, były 
zasłuchaniem, były misterium, w którym 
każdy obecny w świątyni przeżywał to z 
biciem własnego serca.
To zanurzenie w głębię i wymowę 
przekazu uwypuklało umuzykalnienie 
występujących artystów. Głosy na miarę 
filharmoników – solowe, duety, chóralne, 
stanowiły decorum całości. Pierwsza 
sekwencja muzyczna, żydowska pieśń 
ludowa „Hava Nagila Medley” wpro-
wadziła w klimat Bliskiego Wschodu. A 
potem kolejne i kolejne utwory do wspa-
niałej „Stabat Mater Dolorosa”, poprzez 
8 Błogosławieństw, pieśni pasyjnych, do 
współczesnych piosenek Wysockiego, 
Brela, Młynarskiego. Całość muzyczna 
świetnie korespondowała i ilustrowała 
teksty mówione. 
Zmieniające się podkłady muzyczne, gra 
świateł, głębia sceny przy ołtarzu, miga-
jące płomyki świec, klimat tej niezwykłej 
świątyni w Nowej Roli – wszystko to 
pomogło nam widzom otworzyć umysły 
i serca na duchowy świat sacrum. Kon-
certu nie przerywano oklaskami.
Na zakończenie, ksiądz Jerzy Loch 
podziękował artystom, a szczególnie 
autorce tego przedsięwzięcia pani Ka-
tarzynie Kromp. Powiedział, co w pełni 
akceptuję - …Można to co widzieliśmy 
potraktować jako teatr i będzie to teatr 
na najwyższym poziomie, ale można 
też potraktować to jako wspólną modli-
twę, duchowe rekolekcje w najbardziej 

wysublimo-
w a n y m 
sposob ie . 
W ludzki 
sposób po-
dziękujmy 
Im oklaska-
mi, a potem 
s to jąc ,  w 
skupieniu 
pomilczmy 
chwilę…
Nie chcę być 
posądzona o 
nadmierną 
czułostko-
wość, ale ta 
cisza po tym 
Misterium 

uświadomiła mi, że większość, jak sądzę, 
nas widzów weszła do kościoła w Nowej 
Roli z całością własnego życia, a wyszła 
jakby inna, jakby narodzona na nowo…
A ja, po prostu dziękuję.
Dwa dni po napisaniu powyżej zamiesz-
czonego tekstu zadzwoniłam do pani 
Katarzyny Kromp, żeby najserdeczniej 
pogratulować niezwykle spójnego, 
pięknego w każdym szczególe, ale i 
bardzo pracochłonnego koncertu. Przy 
okazji chcę zapytać o kilka uzupełnia-
jących informacji. Otóż z rozmowy z 
moją interlokutorką wynika, że to trzeci 
koncert związany z tą tematyką. Każdy 
z nich miał jednakże inny tytuł, a zatem 
inną kanwę opowieści opartej na Dro-
dze Krzyżowej. Pierwszy, z 2016 roku 
nosił tytuł „Stacja Golgota”, z 2017 roku 
„Wiara, nadzieja, miłość”, a ten, który 
oglądaliśmy w Nowej Roli „Zobaczyć 
chcę Niebo”.
Pytam skąd pomysł, kto stworzył tak 
spójny, znakomity scenariusz. Pani Kasia 
mówi, że na pomysł wpadła już dawno 
temu. Potem szukała w różnych źró-
dłach odpowiednich materiałów i z tych 
kawałków stworzyła całość. Szukanie i 
dopasowywanie utworów muzycznych 
to oddzielne zadanie. 
- Skąd wzięła Pani tak uzdolnionych ar-
tystów? – pytam (na marginesie mówiąc 
w kościele do siedzącej obok kobiety 
zwróciłam się z cichym pytaniem – czy 
ci artyści są z Zielonej Góry? Ależ skąd, 
są z Tuplic i okolic - odpowiedziała). 
Opowiadam o tym pani Katarzynie, która 
śmiejąc się mówi, że w większości są to 
pracownicy Urzędu Gminy, nauczycie-
le, pasjonaci, jak ja, bez muzycznego 

przygotowania. Tylko jeden z nich, pan 
Czesław jest zawodowym muzykiem, 
na koncercie grał na klawiszach i na 
flecie prostym. Nie mamy domu kultu-
ry – kontynuuje – ćwiczymy w naszym 
niewielkim ośrodku gminnym. Staramy 
się wykorzystywać każdą okazję, by po-
kazywać naszej społeczności, że małym 
kosztem możemy zrobić wartościowe 
rzeczy. Pewnie, że można zaprosić np. 
Beatę Kozidrak, ale co z tego wynika? 
Zaśpiewa, weźmie sporą kasę i wyje-
dzie, a to co sami robimy, wciągając do 

współpracy naszych mieszkańców, po-
zostanie. Będzie to sposób na integrację 
społeczeństwa, nabywanie umiejętności 
współpracy oraz ogromnej satysfakcji z 
wykonanej pracy – stwierdza Pani Wójt.
Gala na 25-lecie Samorządu pokazała 
– kontynuuje – że potrafimy wielkie 
lokalne przedsięwzięcia robić dobrze. 
Dla mnie w tej materii był to debiut. Dał 
mi poczucie radości, bo bez sztuki, teatru, 
muzyki ja się po prostu duszę. Obok pra-
cy zawodowej, to moja druga, niezbędna 
życiowo pasja – kończy tę wypowiedź. 
Chcę jeszcze dodać, mówi po chwili, iż 
cieszę się z tego, że ludziom z zewnątrz, 
spoza gminy, podoba się to, co robimy. 
Daje to, oprócz satysfakcji, sporą dawkę 
energii do kolejnych wyzwań. Przy oka-
zji korzystając z łamów gazety serdecz-
nie dziękuję wszystkim wykonawcom i 
pomocnikom w organizowaniu koncertu 
w Nowej Roli.
Szanowna Pani Wójt jeszcze raz dziękuję 
za tyle wzruszeń, gratuluję najserdeczniej 
i czekamy na zaproszenie, będziemy 
ciekawi co tam w tych Tuplicach „wy-
prawiacie”.

Tekst: C.Tęciorowska
Fot: Tuplicki Biluletyn Informacyjny

Golgota w artystycznej odsłonie Tupliczan
Rozmowa z Adamem 
Wierzbickim 
uprawiającym poezję i nie 
tylko...

ML: Dzieciaki często zastanawiają się, 
kim będą, gdy dorosną. W szkołach 
podstawowych prowadzono nawet kie-
dyś zeszyty zawodoznawcze. Czy już w 
tym okresie wiązałeś swoją przyszłość 
z pisaniem?
AW: Przez myśl mi to nawet nie prze-
szło. Wówczas - w wieku lat 12 - jak 
większość kolegów z klasy marzył mi 
się zawód kierowcy, jednak z czasem 
okazało się, że nie mam do tego predys-
pozycji, więc dziś najchętniej chodzę na 
piechotę, choć nie ukrywam, że już w 
podstawówce podejmowałem pierwsze 
literackie próbki.
ML: Czy pamiętasz swój pierwszy 
wiersz?
 AW: Krótkie frasz-
ki pisałem już w 
klasie piątej, ale 
pierwszym wier-
szem był utwór 
o patronie szko-
ły Januszu Kor-
czaku napisany 
na turniej Szkół 
Korczakowskich. 
Byłem wtedy w 
ósmej  klasie. Z 
perspektywy czasu 
uważam że - jakby 
to powiedział mój 
kolega i mentor 
Czesław Markie-
wicz -był to pod- ręczni-
kowy przykład grafomanii klinicznej 
i śmiało mógłby być demonstrowany 
podczas zajęć teorii literatury studentom 
filologii polskiej jako przykład, jak nie 
należy pisać wierszy... :) 
ML: Później dałeś się poznać jako 
dziennikarz. Nie tylko w Lubsku.
AW: Swego czasu publikowałem rów-
nocześnie w kilku gazetach. Nie tylko w 
Lubsku, ale również w Żarach,  Zielonej 
Górze, czy Gubinie. Były to dobre czasy, 
kiedy redakcje preferowały bardziej 
ambitne formy dziennikarskie, takie jak 
reportaż czy felieton, nawet dawało się z 
tego żyć, bywało, że udało mi się jeden 
reportaż po zmianie tytułu, lidu czy 
zdjęcia sprzedać czterem  czasopismom. 
Teraz jest z tym zdecydowanie gorzej, 
gdyż redakcje komercyjnych gazet pre-
ferują krótkie, sensacyjne i mało ambitne 
artykuły. Wiąże się z tym też odpowie-
dzialność za słowo oraz to, że niekiedy 
takim artykułem można nieświadomie 
kogoś skrzywdzić, więc zdecydowanie 
wolę nająć się do zbierania  kamieni czy 
rąbania drewna i zarobić  dwa razy więcej 
niż  za opublikowanie reportażu w ML 
i mieć przynajmniej  spokojną głowę. Z 
wiekiem zwiększa się przede wszystkim 
zapotrzebowanie na święty spokój. 
ML: Jak to jest z Twoją popularno-
ścią? Jesteś znany czy nieznany?
AW: Rozpoznawalność już dawno 
zaczęła mnie męczyć. Zdarza się, że 
nie mogę spokojnie  usiąść w knajpie 
w Lubsku, bo często zaczepiają mnie  
znajomi, mówiąc :  A ty redaktor napisz 
to, a nie napisałeś tamtego...nie takie 
zamieściłeś zdjęcia…  Starałem się za-
dowolić wszystkich, ale tak się nie da. 

To jest naprawdę męczące. 
ML: Ostatnio wydałeś ko-
lejny zbiorek poezji. Gdzie 
można go nabyć?
AW: Na razie u mnie. Swo-
je tomiki rozprowadzam 
najczęściej na spotkaniach 
autorskich . Ten, który wy-
dałem ostatnio można też 
nabyć w klubie Ceramik 
w Lubsku. Na dystrybucję  

w sieci EMPiK jestem zdecydowanie 
za mały.
ML: Spotykasz się z odbiorcami Two-
ich wierszy?
AW: Zdarza mi się choć nie przepadam 
za spotkaniami autorskimi. Muszę się 
do nich przygotowywać, bo przecież 
poważnie traktuję swoich odbiorców, 
niejednokrotnie dojechać na miejsce. 
Od ponad  dwóch lat nie biorę udziału 
w nieodpłatnych spotkaniach autorskich 
organizowanych przez instytucje kul-
turalne. Niekoniecznie z chęci zysku, 
ale z braku czasu i z powodu szacunku 
dla tego, co robię. Nie lubię spotkań w 
szkołach, bo młodzież często przychodzi 
na nie z przymusu i zamiast słuchać, 
bawi się telefonami. Wiem jak to jest, 
bo kiedyś sam uciekałem z kina, gdy w 
szkole  przymusowo gonili nas na filmy 
produkcji radzieckiej. To może być przy-
czyną tego, że nie jestem jakoś specjalnie 
znany w środowisku lubskim,  nie udzie-
lam się. To, że tworzę poezję jest moją 
prywatną sprawą, osobistą odskocznią 
od codziennych obowiązków. Nie jest 
też chyba czymś w rodzaju powołania… 
po prostu piszę.
ML:  Rozumiem, że nie siedzisz co-
dziennie przy biurku i nie pracujesz 
w pocie czoła nad wierszem… A co 
sądzisz o poetach?
AW: Poetą się jest albo się nie jest. Nie 
ma czegoś takiego jak na przykład poeta 
lubski czy lubuski. Poeci różnią się tylko 
tym, o czym piszą, jak to robią i w jakim 
języku. 
ML: A czujesz takie ciśnienie, że na 
przykład minęły dwa tygodnie, a Ty 
nic nie napisałeś?
AW: Co ty… Zdarza się, że i pół roku 

nic nie napiszę. Ja nie muszę pisać. W 
ciągu roku powstaje 10-15 wierszy. To 
nie może się stać rzemiosłem. Poezja 
powstaje z serca często z tego, co boli. 
Nie piszę, jak niektórzy, dla komercyj-
nych wydawnictw, tworząc tak zwane 
czytadła. Są tacy, którzy w ten sposób 
produkują książki. Mam całe sterty 
kryminałów z lat 70 i 80, kupowanych 
spod lady,  których autorów mało kto 
dziś pamięta. Warto tworzyć coś ponad-
czasowego jak Hłasko, Nowakowski czy 
Himilsbach. Z jakąś głębią. 
ML: Czy poeta dużo czyta?
AW:  Dużo, chociaż ostatnio nieco mniej, 
bo siada mi wzrok :) Współczesnemu 
czytelnikowi, choćby nie chciał, czas 
zabierają telewizja, radio i kino. Od czasu 

powstania tych  mediów literatura jest w 
odwrocie. A teraz dołączył do tego Inter-
net. Obecnie dąży się do skrótowości. To, 
co kiedyś Dostojewski ujmował na 700 
stronach, dziś trzeba skrócić do 25 wer-
sów. Minimalizacja słowa pisanego staje 
się swego rodzaju sztuką – do tego się 
dąży. Coraz trudniej napisać dobrą prozę. 
ML: Jaka jest Twoja ulubiona książ-
ka?
AW: Kamień na kamieniu Myśliw-
skiego. To się bardzo ciężko czyta, ale 
polecam. Jest to wiejski epos pełen 
retrospekcji. W ogóle Myśliwski jest 
poetą prozy i za to go cenię. Poza tym 
lubię Hłasko, Stachurę, Brylla.
ML: Masz swoich wiernych fanów, 
którzy dopytują się, kiedy wydasz 
nowy tomik?
AW: Ktoś tam zawsze spyta…, ale nie 
zależy mi specjalnie na fanach. Nie 
jestem jak pewien wokalista, który far-
buje włosy na zielono dla popularności. 
Kiedyś ubierałem się dość specyficznie, 
teraz staram się nie wyróżniać w tłumie.
ML: A przyjaciele?
AW: Nie mam przyjaciół i nie są mi 
potrzebni. Raczej zgadzam się z mak-
symą: Strzeż mnie Boże od przyjaciół, z 
wrogami sobie poradzę. Mam kilku ser-
decznych i dobrych kolegów, na których 
zawsze mogę polegać i to mi wystarcza. 
Słowem przyjaciel nie można szafować, 
podobnie jak słowem miłość. Miałem 
przyjaciół w młodości, ale poszli za 
głosem serca i to było bardzo rozsądne. 
ML:  Co robisz poza pisaniem poezji?
AW: Pracuję :)  mam kilka hektarów 
ziemi, więc z głodu nie umrę. Roboty 
się nie boję. Podejmuję się różnych prac 
-  od czyszczenia studni po przekładanie 
dachów. Naprawdę warto łączyć pracę 
umysłowa z fizyczną. Jak się intensywnie 
pracuję głową przez osiemnaście godzin 
na dobę można nie wyrobić.
ML: Mieszkasz na wsi, to rozumiem, 

że siejesz, zbierasz plony, hodujesz 
zwierzęta… czy dobrze myślę?
AW: Jest koń, parę kur chodzi po po-
dwórku, uprawiam ziemię,  najmuję się 
też do różnych robót. Żyję tak trochę 
z boku tego świata, chociaż przecież z 
niego korzystam.
ML: Ze zdobyczy techniki również?
AW: Tak, jednak uważam, że nowe tech-
nologie, chociaż niby przybliżają, to tak 
naprawdę oddalają od siebie ludzi. Łatwo 
nawiązać znajomość czy flirt, ale to nie 
jest obcowanie z  żywą osobą.  Czasami 
warto pójść z kimś do knajpy i wypić 
dobre piwo...
ML: A o czym marzysz?
AW:  O czym marzę? O spokoju. Chcę 
mieć spokój, bo jestem minimalistą. Nie 
muszę mieć auta za kilkadziesiąt tysięcy 
ani ciuchów od Bossa czy Armaniego. 
Ważne są dla mnie  solidne i wygodne 
buty, ponieważ dużo chodzę i takie ku-
puję. Nie mam przerażająco dużych wy-
datków. Dla mnie najważniejsza jest… 
wolność. Jak chcę z kimś porozmawiać, 
to robię to. Chcę coś napisać, to piszę. 
Nie lubię słów: Masz coś zrobić.  
ML: Jakie są Twoje plany na najbliż-
szą przyszłość?
AW: Nie mam planów, mam tyko 
marzenia, ponieważ plany ktoś może 
przestawić, a nikt nie jest w stanie ukraść 
marzeń. Aktualnie koncentruję się na 
promocjach ostatniego tomiku Ograć 
samego siebie, które będą miały miejsce 
w klubie Ceramik i restauracji Duet w 
Lubsku oraz na  festiwalu poetyckim 
Furmanka w Gorzowie Wielkopolskim. 
W przyszłym roku przymierzam się do 
wydania zbiorku opowiadań.
ML: Co chciałbyś powiedzieć czytel-
nikom ML?
AW: Warto czytać choćby były to tylko 
komiksy z przygodami Tytusa Romka i 
Atomka.

A.R.

Pod takim tytułem 
ogłoszony został 
konkurs literacki 
dla mieszkańców 
trzech miejscowości 
naszego województwa 
lubuskiego. Tą 
wyłącznością objęte 
zostały miasta 
Drezdenko, Lubsko, 
Sulęcin.
Konkurs ogłoszony przez Instytut 
Socjologii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, miał 
w swoim założeniu charakter po-
znawczo - naukowy dotyczący 
w/w tematyki w miejscowościach 
przygranicznych. Burmistrz Lub-
ska Lech Jurkowski objął konkurs 
honorowym patronatem. 
Z Lubska napłynęło 7 prac. Spośród 
nich nagrodą finansową wyróżniono 
trzy osoby.

I miejsce w konkursie uzyskała 
Agata Hahn;
II miejsce Katarzyna Romanow;
III miejsce Edwarda Żylińska.
W dniu 13 kwietnia br. w kawiarence 
Lubskiego Domu Kultury, przybyły z 
Uniwersytetu AM w Poznaniu prof.
dr hab. Marek Krajewski, kierownik 
projektu oraz wiceburmistrz Jerzy 
Wojnar wręczyli nagrodzonym dy-
plomy i nagrody. Nieobecną laure-
atkę E.Żylińską zastąpiła Bogusława 
Choptij. Wskazane przez profesora 
Krajewskiego fragmenty wyróż-
nionych prac zostały przedstawione 
przez ich autorki i zastępczynię 
B.Choptij.
Miłe spotkanie zakończyła ożywiona 
dyskusja na temat różnych form go-
ścinności w naszym społeczeństwie.
Gratulujemy serdecznie nagrodzo-
nym paniom.

Tekst: C.Tęciorowska
Zdjęcie: LDK

o gościach, w gościach.
oblicza gościnności.
konkurs pamiętnikarski.

Pani E.Żylińska nauczycielka języka 
polskiego, jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych osób w naszym 
kilkunastotysięcznym miasteczku i 
gminie. Jest znana głównie z dzia-
łalności dziennikarskiej, ponieważ 
z „Magazynem Lubskim” związana 
była prawie od początku powstania 
miesięcznika. W „ML” uprawiała 
nieomal wszystkie formy dzienni-
karskie: felieton, wywiad, reportaż, 
noty biograficzne, recenzje. 
Uczestniczyła aktywnie w działa-
niach związanych z kulturą, sztuką 
i sprawami społecznymi. Dobre 
pióro, życzliwy, nienapastliwy sto-
sunek do podejmowanej tematyki 
zjednał jej szacunek i życzliwość 
czytelników. Niestety, poważne 
schorzenia uniemożliwiły jej dalszą 
współpracę z gazetą. Zamilkła na kil-
ka lat. Jednakże, jak się okazuje nie 
rozstała się z piórem. Bierze udział 
w konkursach literackich (o tym 
ostatnim, w tekście o „Gościnności 

i gościach”). Teraz zaskoczyła nas 
wydaną własnym sumptem bajecz-
ką dla dzieci, napisaną wierszem 
pt. „Mania i Jej Przyjaciele”, którą 
stworzyła trochę dla siebie, trochę 
dla dorosłych wnuków i dla innych. 
Jak pisze autorka w słowie wstępnym 

„ta bajka jest dla wszystkich dzieci. 
Mania, Wojtek i Zosia opowiadają o 
swoich radościach, małych i dużych, 
o tym co bliskie jest dzieciom. Dzieci 
potrafią cieszyć się wszystkim”. 
Najważniejszą myślą, jaką chce 
przekazać autorka dzieciom jest to, 
by mieć przyjaciół. „Przyjaciel jest 
skarbem największym”. 
Autorem trafnie dobranych, barw-
nych ilustracji jest plastyk Lubskiego 
Domu Kultury Janusz Orzepowski, 
a bardzo ładną, estetyczną formę 
wydawniczą książeczka zawdzięcza 
drukarni „Dechnik”. 
Myślę, że bajeczka spodoba się 
małym czytelnikom, a ponieważ jak 
autorka pisze na ostatniej stronie 
książeczki „Jola, Amelka i Basia chcą 
być lalkami z książeczki, dlatego 
i o nich napisze Wam pani nowe 
bajeczki”.
A zatem szanowna autorko czekamy.

C.Tęciorowska

„Pokochajcie manię i Jej Przyjaciół”
prosi autorka bajeczki edwarda żylińska

Adam Wierzbicki
Lat 46

Dłużek 26
68 - 300 Lubsko woj. lubuskie 
tel. 68 372 92 29
kom 605 86 44 37
e-mail: bolek1974@tlen.pl
Urodzony 14.01.1972
w Krośnie Odrzańskim.

Autor dwóch arkuszy poetyckich: 
"W pogoni za Słońcem" (1997) – 
wydanie autorskie i
"Trzy słowa krwią pisane" (1998) 
– wydanie autorskie oraz pięciu 
zbiorków wierszy 429/01 (2007) – 
wydanie autorskie,
"Po przejściach" (2013) – wydanie 
autorskie,
"Zapiski z wakacji" – (2015)
"TAWA Chełm, Dziedzictwo" (2016) 
Grupa Literyczna Na Krechę Poznań, 
"Ograć samego siebie" Pro Libris 

Zielona Góra (2018)
Publikował między inny-
mi w Autografie, Toposie, 
Akancie, Wiadomościach 
Literackich, Własnym Gło-

sem, Lubuskim Nadodrzu, Pro Libris, 
Warszawskiej Gazecie, Dzienniku 
Polskim, Kronice Ziemi Żarskiej, a 
także w antologiach i almanachach. 
Nagradzany i wyróżniany w ponad 
stu pięćdziesięciu ogólnopolskich 
konkursach literackich.
Od 1995 jako dziennikarz współ-
pracuje z lubuską prasą lokalną 
i regionalną
Mieszka w Dłużku koło Lubska 
w województwie lubuskim.
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Realizacja wydatków z Funduszu sołeckiego w latach 2016-2017

Od kilku lat 
poszczególne 
sołectwa w 
Gminie Lubsko 
otrzymują środki z 
gminnego budżetu 
w postaci funduszu 
sołeckiego.

Są to środki finansowe 
zagwarantowane w bu-
dżecie a mające służyć 
poprawie warunków 
życia mieszkańców 
wsi (obecna podsta-
wa prawna - Ustawa z 
dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim, 
która weszła w życie 
20 marca 2014 r., za-
stępująca Ustawę o 
funduszu sołeckim z 
20 lutego 2009 roku). 
Dodatkową zachętą 

dla gmin do wyodrębnia-
nia funduszu sołeckiego 
jest możliwość otrzyma-
nia zwrotu części po-
niesionych wydatków z 
budżetu państwa. Kwota 
przypadająca na dane 
sołectwo obliczana jest 
na podstawie specjalne-
go wzoru. Wyodrębnienie 
funduszu nie jest obliga-
toryjne. Liczba gmin, w 
których stworzono fun-
dusz wyniosła 55% w 
latach 2009-2013, 65% 
w 2015 roku i 68% w 
2016 roku. Jednym z 
najważniejszych elemen-
tów funduszu jest to, że 
sami mieszkańcy danej 
wsi decydują o tym na co 
będą one wykorzystane, 
na jakie cele i zadania. 

Odbywa się to zawsze 
na ogólnych zebraniach 
mieszkańców na zasa-
dzie konsultacji i wyboru. 
Aby przedsięwzięcie mo-
gło być zrealizowane w 
ramach funduszu sołec-
kiego, musi spełniać trzy 
warunki: służyć poprawie 
życia mieszkańców, nale-
żeć do zadań własnych 
gminy, być zgodne ze 
strategią rozwoju gminy. 
Z kolei, aby wniosek o do-
finansowanie z funduszu 
sołeckiego był poprawny, 
musi zawierać: wskaza-
nie przedsięwzięć do re-
alizacji na terenie danego 
sołectwa, oszacowanie 
kosztów realizacji plano-
wanych przedsięwzięć, 
koszty przedsięwzięć 

muszą mieścić się w 
limicie środków prze-
znaczonych dla danego 
sołectwa, uzasadnienie, 
w którym należy przede 
wszystkim wskazać - w 
jaki sposób realizacja 
danego przedsięwzię-
cia przyczyni się do po-
prawy warunków życia 
mieszkańców danego 
sołectwa. - Ani sołtys, ani 
Rada Sołecka nie mają 
prawa wykorzystać tych 
środków na inne cele 
niż zatwierdzone przez 
mieszkańców. Oczywi-
ście mogą nastąpić pew-
ne zmiany, ale też za 
wiedzą mieszkańców. 
Dla przykładu, wyko-
nanie jakiegoś zadania 
okazało się w konse-

kwencji tańsze niż w za-
łożeniach – wtedy można 
zaoszczędzone środki 
przeznaczyć na inny cel. 
Należy też zaznaczyć, że 
przyznanymi środkami z 
funduszu dla poszczegól-
nych wsi nie dysponuje 
sołtys a jedynie Urząd 
Miejski, finansując i rozli-
czając konkretne zadania 
– wyjaśnia Emilia Zającz-
kowska, przewodnicząca 
sołtysów w naszej gminie 
i zarazem radna obecnej 
kadencji. Poniżej prezen-
tujemy tabele z wykazem 
poszczególnych sołectw 
i środków wydatkowa-
nych z funduszu w latach 
2016-2017.

M. Sienkiewicz

Fundusz sołecki – co warto wiedzieć?
CZY SOŁTYSI WYDAJĄ KASĘ?

Realizacja wydatków z Funduszu sołeckiego w latach 2014-2017

Sołectwo Zadanie Kwota do 
wykorzystania

Wykonanie  na 
31.12.2014 Zadanie Kwota do 

wykorzystania

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2015 r.
Zadanie Kwota do 

wykorzystania

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2016 r.
Zadanie Kwota do 

wykorzystania

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2017 r.

Naprawa drogi Gareja 6 000,00 6 000,06 Zakup stołów i krzeseł 
do świetlicy 10 000,00 9 940,00 Zakup i montaż 

okapów kuchennych 3 000,00 1 935,80 Zakup ciągniczka do 
koszenia trawy 7 000,00 7 000,00

Imprezy integracyjne 2 013,00 2 116,12 Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 2 000,00 2 000,00 Imprezy integracyjne 3 321,00 2 110,96 Imprezy 

integracyjne 3 233,00 1 998,99

Kursy edukacyjne dla 
mieszkańców wsi 1 500,00 0,00 Poprawa estetyki wsi 2 000,00 1 990,60 Zakup sprzętu 

nagłaśniającego 4 000,00 3 199,00
Doposażenie kuchni 
świetlicy wiejskiej 2 200,00 2 199,60 Remont drogi Gareja 2 000,00 1 476,00

Panele do świetlicy 1 000,00 1 000,00 Zakup sprzętu 
sportowego 2 200,00 2 192,50

Organizacja imprez dla 
dzieci i młodzieży 1 500,00 1 503,53 Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 5 000,00 3 184,65

Razem sołectwo 14 213,00 12 819,31 Razem sołectwo 17 093,00 16 918,98 Razem sołectwo 17 521,00 12 890,51 Razem sołectwo 17 233,00 15 097,99

Koszenie traw na 
terenie wiejskim 1 600,00 1 599,65 Koszenie traw na 

terenie wiejskim 1 500,00 1 499,80 Zakup paliwa i 
części do kosy 550,00 495,41

Zakup sprzętu 
sportowego 200,00 200,00 Doposażenie placu 

zabaw 2 950,00 2 930,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 1 300,00 1 300,00

Krzewy i materiały 
budowlane na 
tereny zielone

4 000,00 3 966,00

Uroczyste otwarcie 
świetlicy 3 406,00 3 406,00

Zakup patelni 
elektrycznej do 
świetlicy

3 738,00 3 737,97 Imprezy 
integracyjne 441,00 440,00

Zakup kosy spalinowej 2 000,00 2 000,00 Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 450,00 450,00

Imprezy integracyjne 700,00 700,00 Zakup witryn 
chłodniczych 2 800,00 2 800,00

Razem sołectwo 9 206,00 9 205,65 Razem sołectwo 11 203,00 11 415,52 Razem sołectwo 11 273,00 11 082,00 Razem sołectwo 11 191,00 11 081,41

3 000,00 2 999,99 7 000,00 6 993,84 Ogrodenie świetlicy 4 000,00 3 999,64 Ogrodzenie i 
malowanie świetlicy 9 500,00 5 000,00

4 000,00 3 774,87 2 000,00 2 000,00 1 900,00 1 787,00
1 740,00 1 248,33
1 000,00 1 000,00

Utrzymanie zieleni 1 000,00 1 000,00
Imprezy integracyjne 3 180,00 2 987,00
Doposażenie placu 
zabaw 1 560,00 1 560,00

Razem sołectwo 11 575,00 11 349,86 Razem sołectwo 13 972,00 13 965,44 Razem sołectwo 14 380,00 13 581,97 Razem sołectwo 14 163,00 7 948,36
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Zakup sprzętu Zakup sprzętu

Imprezy integracyjne 3 000,00 3 008,98

Zakup sprzętu 2 093,00 1 970,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 3 900,00 4 112,75

1 000,001 000,00Koszenie traw na 
terenie wiejskim

Imprezy integracyjne 88,00 88,00

Zakup klimatyzacji do 
świetlicy 10 185,00 9 994,00

Imprezy integracyjne 2 065,00 2 065,00

Zakup wyposażenia

2016 r.

2 971,59

2014 r. 2015 r.

Imprezy integracyjne 1 575,00 1 575,00

Utrzymanie zieleni

2017 r.

Zakup wyposażenia
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2 000,00

Imprezy integracyjne 2 972,00

Ogrodzenie placu 
zabaw 3 000,00 3 000,00 2 000,01

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 3 000,00 2 900,00

1 500,00 1 449,00

Imprezy 
integracyjne 3 163,00 1 499,36

Realizacja wydatków z Funduszu sołeckiego w latach 2014-2017

Sołectwo Zadanie Kwota do 
wykorzystania

Wykonanie  na 
31.12.2014 Zadanie Kwota do 

wykorzystania

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2015 r.
Zadanie Kwota do 

wykorzystania

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2016 r.
Zadanie Kwota do 

wykorzystania

Wykonanie na 
dzień 

31.12.2017 r.

Naprawa drogi Gareja 6 000,00 6 000,06 Zakup stołów i krzeseł 
do świetlicy 10 000,00 9 940,00 Zakup i montaż 

okapów kuchennych 3 000,00 1 935,80 Zakup ciągniczka do 
koszenia trawy 7 000,00 7 000,00

Imprezy integracyjne 2 013,00 2 116,12 Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 2 000,00 2 000,00 Imprezy integracyjne 3 321,00 2 110,96 Imprezy 

integracyjne 3 233,00 1 998,99

Kursy edukacyjne dla 
mieszkańców wsi 1 500,00 0,00 Poprawa estetyki wsi 2 000,00 1 990,60 Zakup sprzętu 

nagłaśniającego 4 000,00 3 199,00
Doposażenie kuchni 
świetlicy wiejskiej 2 200,00 2 199,60 Remont drogi Gareja 2 000,00 1 476,00

Panele do świetlicy 1 000,00 1 000,00 Zakup sprzętu 
sportowego 2 200,00 2 192,50

Organizacja imprez dla 
dzieci i młodzieży 1 500,00 1 503,53 Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 5 000,00 3 184,65

Razem sołectwo 14 213,00 12 819,31 Razem sołectwo 17 093,00 16 918,98 Razem sołectwo 17 521,00 12 890,51 Razem sołectwo 17 233,00 15 097,99

Koszenie traw na 
terenie wiejskim 1 600,00 1 599,65 Koszenie traw na 

terenie wiejskim 1 500,00 1 499,80 Zakup paliwa i 
części do kosy 550,00 495,41

Zakup sprzętu 
sportowego 200,00 200,00 Doposażenie placu 

zabaw 2 950,00 2 930,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 1 300,00 1 300,00

Krzewy i materiały 
budowlane na 
tereny zielone

4 000,00 3 966,00

Uroczyste otwarcie 
świetlicy 3 406,00 3 406,00

Zakup patelni 
elektrycznej do 
świetlicy

3 738,00 3 737,97 Imprezy 
integracyjne 441,00 440,00

Zakup kosy spalinowej 2 000,00 2 000,00 Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 450,00 450,00

Imprezy integracyjne 700,00 700,00 Zakup witryn 
chłodniczych 2 800,00 2 800,00

Razem sołectwo 9 206,00 9 205,65 Razem sołectwo 11 203,00 11 415,52 Razem sołectwo 11 273,00 11 082,00 Razem sołectwo 11 191,00 11 081,41

3 000,00 2 999,99 7 000,00 6 993,84 Ogrodenie świetlicy 4 000,00 3 999,64 Ogrodzenie i 
malowanie świetlicy 9 500,00 5 000,00

4 000,00 3 774,87 2 000,00 2 000,00 1 900,00 1 787,00
1 740,00 1 248,33
1 000,00 1 000,00

Utrzymanie zieleni 1 000,00 1 000,00
Imprezy integracyjne 3 180,00 2 987,00
Doposażenie placu 
zabaw 1 560,00 1 560,00

Razem sołectwo 11 575,00 11 349,86 Razem sołectwo 13 972,00 13 965,44 Razem sołectwo 14 380,00 13 581,97 Razem sołectwo 14 163,00 7 948,36
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Zakup sprzętu Zakup sprzętu

Imprezy integracyjne 3 000,00 3 008,98

Zakup sprzętu 2 093,00 1 970,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 3 900,00 4 112,75

1 000,001 000,00Koszenie traw na 
terenie wiejskim

Imprezy integracyjne 88,00 88,00

Zakup klimatyzacji do 
świetlicy 10 185,00 9 994,00

Imprezy integracyjne 2 065,00 2 065,00

Zakup wyposażenia

2016 r.

2 971,59

2014 r. 2015 r.

Imprezy integracyjne 1 575,00 1 575,00

Utrzymanie zieleni

2017 r.

Zakup wyposażenia

G
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2 000,00

Imprezy integracyjne 2 972,00

Ogrodzenie placu 
zabaw 3 000,00 3 000,00 2 000,01

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 3 000,00 2 900,00

1 500,00 1 449,00

Imprezy 
integracyjne 3 163,00 1 499,36

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Wykonanie szamba 6 000,00 6 000,00 Wykonanie opieżenia 
dachu 960,00 475,96 Zakup kosy i 

kosiarki 4 000,00 3 999,59

Remont świetlicy 12 564,00 12 532,72 Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 18 015,00 17 991,79 Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 14 355,00 10 804,41

Razem sołectwo 15 182,00 15 100,00 Razem sołectwo

18 564,00

18 532,72 Razem sołectwo

18 975,00

18 467,75 Razem sołectwo

18 355,00 14 804,00
Wykonanie altany w 
Tarnowie 4 000,00 4 000,00

Melioracja 1 000,00 1 000,00

Zakup piłkochwytu 2 200,00 2 200,00 Doposażenie placu 
zabaw 3 195,00 3 051,00 Podłączenie prądu 

placu zabaw 2 500,00 600,00

Zakup materiałów do 
konsrwacji altany 957,00 956,01 Zakup piłkochwytu 2 200,00 2 122,00 Zakup nagłośnienia 2 900,00 2 780,00

Imprezy integracyjne 1 300,00 1 297,33 Zakup mebli do altany 1 000,00 1 000,00 Imprezy 
integracyjne 1 363,00 1 362,65

Modernizacja boiska 
do piłki siatkowej 812,00 0,00 Imprezy integracyjne 1 500,00 1 499,25

Zakup paliwa i oleju 250,00 249,91 Zakup paliwa i 
oleju/naprawa kosiarek 750,00 748,28

Razem sołectwo 8 856,00 8 842,96 Razem sołectwo 10 519,00 9 703,25 Razem sołectwo 10 645,00 10 407,22 Razem sołectwo 10 663,00 4 742,65

Zakup zmywarki 4 199,00 4 182,00

Zakup ławek 4 000,00 2 964,30

Zakup kosiarki 3 000,00 2 999,99

Zakup paliwa i 
sprzetu 401,00 400,05

Zakup blaszanego 
kontenera 
gospodarczego

1 700,00 1 390,00 Zakup paliwa i sprzętu 400,00 112,20 Zakup siłowni 
zewnętrznej 2 700,00 2 700,00

Zakup rzutnika 
multimedialnego 2 000,00 2 000,00 Zakup paliwa i 

sprzetu 1 500,00 1 702,78

Imprezy integracyjne 789,00 789,00 Imprezy 
integracyjne 1 675,00 1 678,10

Razem sołectwo 13 190,00 13 189,95 Razem sołectwo 16 089,00 14 725,34 Razem sołectwo 16 463,00 16 065,63 Razem sołectwo 16 375,00 16 342,92

Imprezy integracyjne 1 656,00 1 642,94

Urządzenie nowego 
placu zabaw

Zakup klimatyzacji

Doposażenie placu 
zabaw

Imprezy integracyjne

10 100,00

Zakup kosiarek do traw 
oraz paliwa 

Dokończenie 
ogrodzenia placu 
zabaw

4 200,00 4 200,02

3 000,00 3 000,00

Wykonanie polbruku 
przy altanie w 
Tarnowie

2 000,00 1 986,69

4 985,00 4 985,00

978,00 975,43

Zakup karuzeli na plac 
zabaw

8 190,00 8 190,00

5 000,00 4 999,95
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Remont i doposażenie 
świetlicy wiejskiej 15 182,00 15 100,00

Ogrodzenie oraz 
polbruk w Tarnowie
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Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 9 500,00 9 339,54

3 800,00

Serwis klimatyzacji 1 000,00 922,509 993,00

Zakup paliwa i oleju 
do kosiarek 100,00

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Wykonanie szamba 6 000,00 6 000,00 Wykonanie opieżenia 
dachu 960,00 475,96 Zakup kosy i 

kosiarki 4 000,00 3 999,59

Remont świetlicy 12 564,00 12 532,72 Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 18 015,00 17 991,79 Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 14 355,00 10 804,41

Razem sołectwo 15 182,00 15 100,00 Razem sołectwo

18 564,00

18 532,72 Razem sołectwo

18 975,00

18 467,75 Razem sołectwo

18 355,00 14 804,00
Wykonanie altany w 
Tarnowie 4 000,00 4 000,00

Melioracja 1 000,00 1 000,00

Zakup piłkochwytu 2 200,00 2 200,00 Doposażenie placu 
zabaw 3 195,00 3 051,00 Podłączenie prądu 

placu zabaw 2 500,00 600,00

Zakup materiałów do 
konsrwacji altany 957,00 956,01 Zakup piłkochwytu 2 200,00 2 122,00 Zakup nagłośnienia 2 900,00 2 780,00

Imprezy integracyjne 1 300,00 1 297,33 Zakup mebli do altany 1 000,00 1 000,00 Imprezy 
integracyjne 1 363,00 1 362,65

Modernizacja boiska 
do piłki siatkowej 812,00 0,00 Imprezy integracyjne 1 500,00 1 499,25

Zakup paliwa i oleju 250,00 249,91 Zakup paliwa i 
oleju/naprawa kosiarek 750,00 748,28

Razem sołectwo 8 856,00 8 842,96 Razem sołectwo 10 519,00 9 703,25 Razem sołectwo 10 645,00 10 407,22 Razem sołectwo 10 663,00 4 742,65

Zakup zmywarki 4 199,00 4 182,00

Zakup ławek 4 000,00 2 964,30

Zakup kosiarki 3 000,00 2 999,99

Zakup paliwa i 
sprzetu 401,00 400,05

Zakup blaszanego 
kontenera 
gospodarczego

1 700,00 1 390,00 Zakup paliwa i sprzętu 400,00 112,20 Zakup siłowni 
zewnętrznej 2 700,00 2 700,00

Zakup rzutnika 
multimedialnego 2 000,00 2 000,00 Zakup paliwa i 

sprzetu 1 500,00 1 702,78

Imprezy integracyjne 789,00 789,00 Imprezy 
integracyjne 1 675,00 1 678,10

Razem sołectwo 13 190,00 13 189,95 Razem sołectwo 16 089,00 14 725,34 Razem sołectwo 16 463,00 16 065,63 Razem sołectwo 16 375,00 16 342,92

Imprezy integracyjne 1 656,00 1 642,94

Urządzenie nowego 
placu zabaw

Zakup klimatyzacji

Doposażenie placu 
zabaw

Imprezy integracyjne

10 100,00

Zakup kosiarek do traw 
oraz paliwa 

Dokończenie 
ogrodzenia placu 
zabaw

4 200,00 4 200,02

3 000,00 3 000,00

Wykonanie polbruku 
przy altanie w 
Tarnowie

2 000,00 1 986,69

4 985,00 4 985,00

978,00 975,43

Zakup karuzeli na plac 
zabaw

8 190,00 8 190,00

5 000,00 4 999,95
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Remont i doposażenie 
świetlicy wiejskiej 15 182,00 15 100,00

Ogrodzenie oraz 
polbruk w Tarnowie
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Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 9 500,00 9 339,54

3 800,00

Serwis klimatyzacji 1 000,00 922,509 993,00

Zakup paliwa i oleju 
do kosiarek 100,00

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Ogrodzenie boiska 
wiejskiego 2 300,00 2 200,00

Zakup krzeseł 3 000,00 2 952,00

Konserwacja altany 1 100,00 1 100,00 Oczyszczanie kanału 
burzowego 1 000,00 1 000,00 Zakup audiofonu 2 800,00 2 780,00

Konserwacja 
przystanku 
autobusowego

420,00 420,00 Koszenie traw na 
terenie wiejskim 1 200,00 1 200,00 Koszenie traw na 

terenie wiejskim 200,00 185,14

Koszenie traw na 
terenie wiejskim 1 500,00 1 499,92 Konserwacja kosiarek 500,00 500,00

Imprezy integracyjne 2 000,00 2 005,74

Doposażenie placu 
zabaw 1 512,00 1 476,00 imprezy integracyjne 3 000,00 2 945,79

Zakup osprzętu 
elektrycznego 800,00 782,78 Doposażenie placu 

zabaw 6 600,00 5 940,00

Razem sołectwo 10 633,00 10 688,09 Razem sołectwo 12 632,00 12 436,44 Razem sołectwo 13 000,00 11 585,79 Razem sołectwo 12 800,00 12 029,51
Remont świetlicy 10 573,00 0,00 Remont świetlicy 13 901,00 13 498,56 Remont świetlicy 13 571,00 13 093,39

Imprezy 
integracyjne 1 500,00 1 492,43

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 2 427,00 2 410,85 Utrzymanie czystości 

wsi 400,00 290,92 Utrzymanie 
czystości wsi 3 500,00 3 580,43

Utrzymanie czystości 
wsi 300,00 300,03 Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 2 100,00 1 844,21 Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 500,00 435,00

Zakup placu zabaw 5 000,00 4 858,50 Zakup ławek na plac 
zabaw i boisko 3 000,00 2 981,21 Turnej piłki 

siatkowej 3 500,00 2 368,32

Zakup namiotu 1 800,00 0,00 Imprezy integracyjne 4 800,00 4 799,62 Imprezy integracyjne 4 500,00 4 442,29
Remont urządzeń 
na placu zabaw i 
zakup ławek

1 000,00 1 024,50

Razem sołectwo 18 000,00 16 149,90 Razem sołectwo 23 100,00 12 369,00 Razem sołectwo 23 901,00 23 057,19 Razem sołectwo 23 571,00 21 994,07

Wykonanie ogrodzenia 
Krzyża 4 500,00 4 500,00 Ogrodzenie placu 

zabaw 4 600,00 4 600,00 Ogrodzenie placu 
zabaw 3 000,00 2 999,99 Zakup kosiarki i 

paliwa 2 800,00 2 761,83

Zakup impregnatu do 
konserwacji urządzeń 300,00 298,01 Imprezy integracyjne 1 748,00 1 747,72 Imprezy integracyjne 2 000,00 1 904,49 Imprezy 

integracyjne 1 283,00 1 228,52

Zakup kosy spalinowej 2 000,00 2 000,00 Zakup grilla 2 000,00 2 000,00 Zakup siłowni 
plenerowej 4 000,00 4 000,00

Konserwacja altany 427,00 427,00
Konserwacja zbiornika 
wodnego 1 000,00 0,00

Zakup paliwa do kosy 33,00 32,85 Zakup paliwa i oleju 300,00 250,37
Razem sołectwo 7 133,00 7 129,70 Razem sołectwo 8 565,00 8 499,57 Razem sołectwo 8 727,00 7 581,85 Razem sołectwo 8 683,00 8 510,25

Imprezy integracyjne

Zakup kosy oraz 
kosiarki do traw 3 500,00 3 500,00

Ogrodzenie placu 
zabaw 6 000,00 6 000,00

1 133,00 1 188,09

Remont świetlicy 
wiejskiej 10 000,00 10 000,00

199,85

Zakup wyposażenie 
do świetlicy 1 952,00 1 952,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej

Imprezy integracyjne 300,00 298,84

6 200,00 6 149,90

Zakup paliwa i oleju 265,00
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700,00 0,00Ogrodzenie boiska 
wiejskiego

Zakup krzeseł 2 300,00 1 950,00

600,00 519,90

imprezy integracyjne 2 500,00 2 440,27

Zakup drabiny

Zakup naczyń i 
sztućców 5 000,00 4 674,10

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Ogrodzenie boiska 
wiejskiego 2 300,00 2 200,00

Zakup krzeseł 3 000,00 2 952,00

Konserwacja altany 1 100,00 1 100,00 Oczyszczanie kanału 
burzowego 1 000,00 1 000,00 Zakup audiofonu 2 800,00 2 780,00

Konserwacja 
przystanku 
autobusowego

420,00 420,00 Koszenie traw na 
terenie wiejskim 1 200,00 1 200,00 Koszenie traw na 

terenie wiejskim 200,00 185,14

Koszenie traw na 
terenie wiejskim 1 500,00 1 499,92 Konserwacja kosiarek 500,00 500,00

Imprezy integracyjne 2 000,00 2 005,74

Doposażenie placu 
zabaw 1 512,00 1 476,00 imprezy integracyjne 3 000,00 2 945,79

Zakup osprzętu 
elektrycznego 800,00 782,78 Doposażenie placu 

zabaw 6 600,00 5 940,00

Razem sołectwo 10 633,00 10 688,09 Razem sołectwo 12 632,00 12 436,44 Razem sołectwo 13 000,00 11 585,79 Razem sołectwo 12 800,00 12 029,51
Remont świetlicy 10 573,00 0,00 Remont świetlicy 13 901,00 13 498,56 Remont świetlicy 13 571,00 13 093,39

Imprezy 
integracyjne 1 500,00 1 492,43

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 2 427,00 2 410,85 Utrzymanie czystości 

wsi 400,00 290,92 Utrzymanie 
czystości wsi 3 500,00 3 580,43

Utrzymanie czystości 
wsi 300,00 300,03 Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 2 100,00 1 844,21 Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 500,00 435,00

Zakup placu zabaw 5 000,00 4 858,50 Zakup ławek na plac 
zabaw i boisko 3 000,00 2 981,21 Turnej piłki 

siatkowej 3 500,00 2 368,32

Zakup namiotu 1 800,00 0,00 Imprezy integracyjne 4 800,00 4 799,62 Imprezy integracyjne 4 500,00 4 442,29
Remont urządzeń 
na placu zabaw i 
zakup ławek

1 000,00 1 024,50

Razem sołectwo 18 000,00 16 149,90 Razem sołectwo 23 100,00 12 369,00 Razem sołectwo 23 901,00 23 057,19 Razem sołectwo 23 571,00 21 994,07

Wykonanie ogrodzenia 
Krzyża 4 500,00 4 500,00 Ogrodzenie placu 

zabaw 4 600,00 4 600,00 Ogrodzenie placu 
zabaw 3 000,00 2 999,99 Zakup kosiarki i 

paliwa 2 800,00 2 761,83

Zakup impregnatu do 
konserwacji urządzeń 300,00 298,01 Imprezy integracyjne 1 748,00 1 747,72 Imprezy integracyjne 2 000,00 1 904,49 Imprezy 

integracyjne 1 283,00 1 228,52

Zakup kosy spalinowej 2 000,00 2 000,00 Zakup grilla 2 000,00 2 000,00 Zakup siłowni 
plenerowej 4 000,00 4 000,00

Konserwacja altany 427,00 427,00
Konserwacja zbiornika 
wodnego 1 000,00 0,00

Zakup paliwa do kosy 33,00 32,85 Zakup paliwa i oleju 300,00 250,37
Razem sołectwo 7 133,00 7 129,70 Razem sołectwo 8 565,00 8 499,57 Razem sołectwo 8 727,00 7 581,85 Razem sołectwo 8 683,00 8 510,25

Imprezy integracyjne

Zakup kosy oraz 
kosiarki do traw 3 500,00 3 500,00

Ogrodzenie placu 
zabaw 6 000,00 6 000,00

1 133,00 1 188,09

Remont świetlicy 
wiejskiej 10 000,00 10 000,00

199,85

Zakup wyposażenie 
do świetlicy 1 952,00 1 952,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej

Imprezy integracyjne 300,00 298,84

6 200,00 6 149,90

Zakup paliwa i oleju 265,00
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700,00 0,00Ogrodzenie boiska 
wiejskiego

Zakup krzeseł 2 300,00 1 950,00

600,00 519,90

imprezy integracyjne 2 500,00 2 440,27

Zakup drabiny

Zakup naczyń i 
sztućców 5 000,00 4 674,10

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 3 416,00 3 390,39

Wykonanie boiska do 
siatkówki 300,00 220,00

Doposażenie placu 
zabaw 3 800,00 3 463,10

Ogrodzenie i barierka 
przy świetlicy 500,00 0,00

Imprezy integracyjne 2 514,00 2 512,52 Imprezy 
integracyjne 2 324,00 1 929,42

Utrzymanie terenów 
zielonych 842,00 835,31 Utrzymanie terenów 

zielonych 600,00 597,61

Razem sołectwo 9 314,00 9 314,01 Razem sołectwo 11 236,00 10 602,42 Razem sołectwo 11 372,00 10 421,32 Razem sołectwo 11 224,00 11 008,82

Zakup kosiarki i paliwa 3 180,00 2 135,75 Zakup paliwa i 
części do kosiarek 1 000,00 504,51

Zakup materiałów do 
remontu świetlicy 1 410,00 1 176,43 Klimatyzatory do 

świetlicy wiejskiej 10 000,00 9 997,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 4 645,00 4 177,32 Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 400,00 365,00

Zakup patelni 
gastronomicznej 3 321,00 3 321,00

Bieżące naprawy 
świetlicy wiejskiej 1 000,00 994,05

Organizacja dożynek 2 886,00 2 883,49

Zakup namiotu 
rozkładanego 500,00 500,00

Zakup okien z 
montażem do sali 3 000,00 2 890,01

Razem sołectwo 14 240,00 13 806,81 Razem sołectwo 18 466,00 17 572,20 Razem sołectwo 18 942,00 17 084,00 Razem sołectwo 18 125,00 16 310,56

Ogrodzenie placu 
zabaw 7 959,00 7 958,70

Zakup drewnochronu 400,00 399,61

Zakup paliwa i oleju 300,00 299,98

Imprezy integracyjne 1 242,00 1 236,72

Razem sołectwo 8 120,00 8 120,00 Razem sołectwo 9 901,00 9 895,01 Razem sołectwo 10 083,00 8 600,08 Razem sołectwo 9 905,00 9 851,00

500,00

4 000,00

4 546,00Remont świetlicy 
wiejskiej

Wyposażenie świetlicy

Zakup kosy spalinowej 
i pilarki

Doposażenie placu 
zabaw

4 000,01

3 000,00 3 000,00

Remont świetlicy 4 546,00
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Zakup kosiarki i kosy 
do traw 4 800,00 4 800,00

3 320,003 320,00Ogrodzenie placu 
zabaw

Zakup paliwa i oleju

Zakup sprzętu na plac 
zabaw 10 200,00 10 197,19

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 8 266,00 7 375,01

285,00 285,00

Zakup wyposażenia 
oraz materiałów 
budowlanych do 
świetlicy wiejskiej 

7 240,00 6 806,80

7 430,00 7 430,03

Zakup kosy spalinowej 
i paliwa

Projekt budowy 
świetlicy wiejskiej 9 583,00 8 250,00

1 599,00 1 598,98 Zakup placu zabaw 6 500,00 5 867,10

Zakup paliwa i oleju 190,00 189,32

350,08

9 905,00Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 9 851,00

Zakup sprzętu na 
plac przy świetlicy 5 725,00 4 450,00

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 3 800,00 4 073,91

Doposażenie placu 
zabaw 4 500,00 4 407,88

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 3 416,00 3 390,39

Wykonanie boiska do 
siatkówki 300,00 220,00

Doposażenie placu 
zabaw 3 800,00 3 463,10

Ogrodzenie i barierka 
przy świetlicy 500,00 0,00

Imprezy integracyjne 2 514,00 2 512,52 Imprezy 
integracyjne 2 324,00 1 929,42

Utrzymanie terenów 
zielonych 842,00 835,31 Utrzymanie terenów 

zielonych 600,00 597,61

Razem sołectwo 9 314,00 9 314,01 Razem sołectwo 11 236,00 10 602,42 Razem sołectwo 11 372,00 10 421,32 Razem sołectwo 11 224,00 11 008,82

Zakup kosiarki i paliwa 3 180,00 2 135,75 Zakup paliwa i 
części do kosiarek 1 000,00 504,51

Zakup materiałów do 
remontu świetlicy 1 410,00 1 176,43 Klimatyzatory do 

świetlicy wiejskiej 10 000,00 9 997,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 4 645,00 4 177,32 Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 400,00 365,00

Zakup patelni 
gastronomicznej 3 321,00 3 321,00

Bieżące naprawy 
świetlicy wiejskiej 1 000,00 994,05

Organizacja dożynek 2 886,00 2 883,49

Zakup namiotu 
rozkładanego 500,00 500,00

Zakup okien z 
montażem do sali 3 000,00 2 890,01

Razem sołectwo 14 240,00 13 806,81 Razem sołectwo 18 466,00 17 572,20 Razem sołectwo 18 942,00 17 084,00 Razem sołectwo 18 125,00 16 310,56

Ogrodzenie placu 
zabaw 7 959,00 7 958,70

Zakup drewnochronu 400,00 399,61

Zakup paliwa i oleju 300,00 299,98

Imprezy integracyjne 1 242,00 1 236,72

Razem sołectwo 8 120,00 8 120,00 Razem sołectwo 9 901,00 9 895,01 Razem sołectwo 10 083,00 8 600,08 Razem sołectwo 9 905,00 9 851,00

500,00

4 000,00

4 546,00Remont świetlicy 
wiejskiej

Wyposażenie świetlicy

Zakup kosy spalinowej 
i pilarki

Doposażenie placu 
zabaw

4 000,01

3 000,00 3 000,00

Remont świetlicy 4 546,00
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Zakup kosiarki i kosy 
do traw 4 800,00 4 800,00

3 320,003 320,00Ogrodzenie placu 
zabaw

Zakup paliwa i oleju

Zakup sprzętu na plac 
zabaw 10 200,00 10 197,19

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 8 266,00 7 375,01

285,00 285,00

Zakup wyposażenia 
oraz materiałów 
budowlanych do 
świetlicy wiejskiej 

7 240,00 6 806,80

7 430,00 7 430,03

Zakup kosy spalinowej 
i paliwa

Projekt budowy 
świetlicy wiejskiej 9 583,00 8 250,00

1 599,00 1 598,98 Zakup placu zabaw 6 500,00 5 867,10

Zakup paliwa i oleju 190,00 189,32

350,08

9 905,00Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 9 851,00

Zakup sprzętu na 
plac przy świetlicy 5 725,00 4 450,00

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 3 800,00 4 073,91

Doposażenie placu 
zabaw 4 500,00 4 407,88

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Ogrodzenie placu 
zabaw 1 500,00 1 200,00

Zakup nagłośnienia 3 000,00 3 000,00
Zakup namiotu 3 000,00 1 952,00 Zakup paliwa 300,00 294,22 Zakup paliwa 300,00 289,54

Zakup paliwa 300,00 299,97 Imprezy integracyjne 2 200,00 1 951,51 Imprezy 
integracyjne 1 338,00 1 332,99

Zakup kosy spalinowej 1 500,00 1 500,00 Imprezy integracyjne 2 200,00 1 810,40 Renowacja placu 
zabaw 1 800,00 730,28 Polbruk i oświetlenie 

na plac zabaw 4 800,00 1 913,86

Razem sołectwo 8 228,00 8 228,37 Razem sołectwo 10 000,00 8 262,37 Razem sołectwo 9 984,00 8 296,01 Razem sołectwo 9 938,00 5 536,39

Ogrodzenie placu 
zabaw 3 810,00 3 810,39 Projekt rozbudowy 

świetlicy 10 000,00 10 000,00 Naprawa ogrodzenia 2 000,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 5 500,00 5 164,56 Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 5 400,00 5 177,60

Zakup namiotu 2 000,00 1 952,00 Zakup paliwa 250,00 245,71

Imprezy integracyjne 478,00 477,81 Imprezy 
integracyjne 1 365,00

Zakup paliwa i oleju 490,00 489,75 Ławki na plac 
zabaw 3 300,00 3 250,00

Razem sołectwo 10 094,00 10 094,00 Razem sołectwo 12 278,00 11 894,51 Razem sołectwo 12 496,00 12 486,03 Razem sołectwo 12 315,00 8 673,31

Zakup kosiarki  do traw 13 500,00 13 500,00 Zakup klimatyzacji 9 500,00 9 499,29 Remont świetlicy 
wiejskiej 1 085,00 1 084,08 Doposażenie kuchni 13 000,00 12 919,75

Zakup piłkochwytu na 
boisku szkolnym 5 000,00 5 000,00 Imprezy integracyjne 19 000,00 18 433,31

Zakup piłkochwytu na 
boisku wiejskim 5 000,00 5 000,00

Zakup patelni 
elektrycznej do 5 000,00 5 000,00

Zakup piły motorowej 1 900,00 1 900,01

Remont schodów w 
świetlicy 6 118,00 6 118,00 Imprezy integracyjne 5 200,00 5 191,96

Zakup paliwa do 
kosiarki 300,00 299,99 Zakup paliwa do 

kosiarek 968,00 968,01 Zakup paliwa do 
kosiarek 1 000,00 996,15 Zakup paliwa do 

kosiarek 1 000,00 994,50

Razem sołectwo 26 918,00 26 917,98 Razem sołectwo 32 568,00 32 559,27 Razem sołectwo 33 058,00 32 472,75 Razem sołectwo 33 014,00 31 754,39

9 753,41

Wykonanie plbruku 
przy świetlicy wiejskiej 2 219,00 2 205,80

Doposażenie placu 
zabaw 5 684,00 5 320,00

10 094,00 10 094,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 1 000,00 1 000,00

Imprezy integracyjne 1 496,00 1 486,03

500,00 500,37

6 228,00 6 228,00

2 000,00 2 000,00

Zakup piłkochwytu na 
boisko 5 000,00 4 999,99

Zakup paliwa do kosy

Zakup kosy spalinowej

Wymiana wykładziny w 
świetlicy wiejskiej

Ogrodzenie placu 
zabaw

9 754,00Zakup siłowni 
zewnętrznej
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Wyłożenie polbruku 
przy świetlicy 
wiejskiej

3 500,00 3 500,00

Doprowadzenie 
prądu na plac 

zabaw
3 500,00 2 000,00

14 340,1415 514,00Imprezy 
integracyjne

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Ogrodzenie placu 
zabaw 1 500,00 1 200,00

Zakup nagłośnienia 3 000,00 3 000,00
Zakup namiotu 3 000,00 1 952,00 Zakup paliwa 300,00 294,22 Zakup paliwa 300,00 289,54

Zakup paliwa 300,00 299,97 Imprezy integracyjne 2 200,00 1 951,51 Imprezy 
integracyjne 1 338,00 1 332,99

Zakup kosy spalinowej 1 500,00 1 500,00 Imprezy integracyjne 2 200,00 1 810,40 Renowacja placu 
zabaw 1 800,00 730,28 Polbruk i oświetlenie 

na plac zabaw 4 800,00 1 913,86

Razem sołectwo 8 228,00 8 228,37 Razem sołectwo 10 000,00 8 262,37 Razem sołectwo 9 984,00 8 296,01 Razem sołectwo 9 938,00 5 536,39

Ogrodzenie placu 
zabaw 3 810,00 3 810,39 Projekt rozbudowy 

świetlicy 10 000,00 10 000,00 Naprawa ogrodzenia 2 000,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 5 500,00 5 164,56 Doposażenie 

świetlicy wiejskiej 5 400,00 5 177,60

Zakup namiotu 2 000,00 1 952,00 Zakup paliwa 250,00 245,71

Imprezy integracyjne 478,00 477,81 Imprezy 
integracyjne 1 365,00

Zakup paliwa i oleju 490,00 489,75 Ławki na plac 
zabaw 3 300,00 3 250,00

Razem sołectwo 10 094,00 10 094,00 Razem sołectwo 12 278,00 11 894,51 Razem sołectwo 12 496,00 12 486,03 Razem sołectwo 12 315,00 8 673,31

Zakup kosiarki  do traw 13 500,00 13 500,00 Zakup klimatyzacji 9 500,00 9 499,29 Remont świetlicy 
wiejskiej 1 085,00 1 084,08 Doposażenie kuchni 13 000,00 12 919,75

Zakup piłkochwytu na 
boisku szkolnym 5 000,00 5 000,00 Imprezy integracyjne 19 000,00 18 433,31

Zakup piłkochwytu na 
boisku wiejskim 5 000,00 5 000,00

Zakup patelni 
elektrycznej do 5 000,00 5 000,00

Zakup piły motorowej 1 900,00 1 900,01

Remont schodów w 
świetlicy 6 118,00 6 118,00 Imprezy integracyjne 5 200,00 5 191,96

Zakup paliwa do 
kosiarki 300,00 299,99 Zakup paliwa do 

kosiarek 968,00 968,01 Zakup paliwa do 
kosiarek 1 000,00 996,15 Zakup paliwa do 

kosiarek 1 000,00 994,50

Razem sołectwo 26 918,00 26 917,98 Razem sołectwo 32 568,00 32 559,27 Razem sołectwo 33 058,00 32 472,75 Razem sołectwo 33 014,00 31 754,39

9 753,41

Wykonanie plbruku 
przy świetlicy wiejskiej 2 219,00 2 205,80

Doposażenie placu 
zabaw 5 684,00 5 320,00

10 094,00 10 094,00

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 1 000,00 1 000,00

Imprezy integracyjne 1 496,00 1 486,03

500,00 500,37

6 228,00 6 228,00

2 000,00 2 000,00

Zakup piłkochwytu na 
boisko 5 000,00 4 999,99

Zakup paliwa do kosy

Zakup kosy spalinowej

Wymiana wykładziny w 
świetlicy wiejskiej

Ogrodzenie placu 
zabaw

9 754,00Zakup siłowni 
zewnętrznej
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Wyłożenie polbruku 
przy świetlicy 
wiejskiej

3 500,00 3 500,00

Doprowadzenie 
prądu na plac 

zabaw
3 500,00 2 000,00

14 340,1415 514,00Imprezy 
integracyjne

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Doposażenie placu 
zabaw 4 650,00 4 649,89 Ogrodzenie placu 

zabaw 5 000,00 4 949,28 Pielęgnacja terenów 
zielonych 4 100,00 4 082,31

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 5 000,00 5 000,00 Doposażenie placu 

zabaw 4 126,00 4 100,00 Doposażenie placu 
zabaw 8 245,00 7 881,08

2 200,00 2 038,85
700,00 0,00

Imprezy integracyjne 674,00 673,99
Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 3 565,00 2 925,70

Razem sołectwo 12 867,00 11 649,89 Razem sołectwo 15 400,00 15 395,61 Razem sołectwo 16 265,00 14 687,82 Razem sołectwo 16 045,00 15 600,33
Wykonanie elewacji 
świetlicy wiejskiej 8 100,00 2 957,50 Wykonanie elewacji 

świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 500,00

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 800,00 747,00

Docieplenie dachu 3 148,00 3 279,76
Imprezy 
integracyjne 1 000,00

Zakup paliwa 300,00 292,29 Zakup paliwa 400,00 388,09

Razem sołectwo 7 026,00 7 000,00 Razem sołectwo 8 500,00 7 910,01 Razem sołectwo 8 780,00 3 249,79 Razem sołectwo 8 848,00 7 914,85

Wykonanie altany 8 000,00 7 999,92 Doposażenie altany 7 400,00 7 399,72 Wyłożenie kostki 
polbruk przy altanie 5 000,00 5 000,00 Doposażenie placu 

zabaw 4 500,00 4 500,00

Zakup paliwa i oleju 400,00 398,91 Zakup sprzętu 
nagłaśniającego 2 800,00 2 800,00 Remont świetlicy 

OSP 1 000,00 953,36

Zakup paliwa i oleju 400,00 398,26 Zakup paliwa i oleju 400,00 359,11

Melioracja 3 000,00 3 000,00 Melioracja 2 000,00
Organizacja 
dożynek 3 000,00 2 844,71

Imprezy 
integracyjne 1 712,00 1 711,49

Razem sołectwo 10 229,00 10 229,58 Razem sołectwo 12 474,00 12 466,96 Razem sołectwo 12 694,00 12 691,75 Razem sołectwo 12 612,00 10 368,67

Razem 215 024,00 209 836,06 Razem 262 560,00 245 124,62 Razem 268 559,00 244 709,46 Razem 265 060,00 229 569,48

Refundacja poniesionych wydatków
z budżetu państwa w roku następnym 79 389,37 73 537,39 65 437,76

Zakup kosy spalinowej 2 217,00 2 000,00 Zakup sprzętu do 
utrzymania porządku

6 340,00 6 337,82

Wykończenie 
świetlicy wiejskiej 6 550,00 5 960,00

Zakup klimatyzacji 8 597,708 600,00

Imprezy integracyjne 460,00 460,09

7 000,00

Zakup kosy spalinowej 2 000,00 2 000,00

Imprezy integracyjne 229,00 229,66

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej1 000,00 0,00

Melioracja

Imprezy integracyjne

Zakup ogrodzenia na 
plac zabaw

Remont świetlicy 
wiejskiej 7 026,00
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2 168,33 Imprezy integracyjne 1 494,00 1 493,49

Zakup kosy 
spalinowej 1 950,00 1 950,01

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 380,00 0,00

2 500,00 2 500,00

2 174,00

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 3 700,00 3 636,94

2016 r.2014 r. 2015 r. 2017 r.

Doposażenie placu 
zabaw 4 650,00 4 649,89 Ogrodzenie placu 

zabaw 5 000,00 4 949,28 Pielęgnacja terenów 
zielonych 4 100,00 4 082,31

Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 5 000,00 5 000,00 Doposażenie placu 

zabaw 4 126,00 4 100,00 Doposażenie placu 
zabaw 8 245,00 7 881,08

2 200,00 2 038,85
700,00 0,00

Imprezy integracyjne 674,00 673,99
Doposażenie świetlicy 
wiejskiej 3 565,00 2 925,70

Razem sołectwo 12 867,00 11 649,89 Razem sołectwo 15 400,00 15 395,61 Razem sołectwo 16 265,00 14 687,82 Razem sołectwo 16 045,00 15 600,33
Wykonanie elewacji 
świetlicy wiejskiej 8 100,00 2 957,50 Wykonanie elewacji 

świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 500,00

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 800,00 747,00

Docieplenie dachu 3 148,00 3 279,76
Imprezy 
integracyjne 1 000,00

Zakup paliwa 300,00 292,29 Zakup paliwa 400,00 388,09

Razem sołectwo 7 026,00 7 000,00 Razem sołectwo 8 500,00 7 910,01 Razem sołectwo 8 780,00 3 249,79 Razem sołectwo 8 848,00 7 914,85

Wykonanie altany 8 000,00 7 999,92 Doposażenie altany 7 400,00 7 399,72 Wyłożenie kostki 
polbruk przy altanie 5 000,00 5 000,00 Doposażenie placu 

zabaw 4 500,00 4 500,00

Zakup paliwa i oleju 400,00 398,91 Zakup sprzętu 
nagłaśniającego 2 800,00 2 800,00 Remont świetlicy 

OSP 1 000,00 953,36

Zakup paliwa i oleju 400,00 398,26 Zakup paliwa i oleju 400,00 359,11

Melioracja 3 000,00 3 000,00 Melioracja 2 000,00
Organizacja 
dożynek 3 000,00 2 844,71

Imprezy 
integracyjne 1 712,00 1 711,49

Razem sołectwo 10 229,00 10 229,58 Razem sołectwo 12 474,00 12 466,96 Razem sołectwo 12 694,00 12 691,75 Razem sołectwo 12 612,00 10 368,67

Razem 215 024,00 209 836,06 Razem 262 560,00 245 124,62 Razem 268 559,00 244 709,46 Razem 265 060,00 229 569,48

Refundacja poniesionych wydatków
z budżetu państwa w roku następnym 79 389,37 73 537,39 65 437,76

Zakup kosy spalinowej 2 217,00 2 000,00 Zakup sprzętu do 
utrzymania porządku

6 340,00 6 337,82

Wykończenie 
świetlicy wiejskiej 6 550,00 5 960,00

Zakup klimatyzacji 8 597,708 600,00

Imprezy integracyjne 460,00 460,09

7 000,00

Zakup kosy spalinowej 2 000,00 2 000,00
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wiejskiej 380,00 0,00

2 500,00 2 500,00

2 174,00

Doposażenie 
świetlicy wiejskiej 3 700,00 3 636,94
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Doposażenie świetlicy 
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W piątek 20.04.br. w  Szkole Podsta-
wowej w Górzynie odbył się apel z 
okazji Dnia Ziemi, którego tematem 
przewodnim było hasło „Ziemia-Twój 
Dom”. Dyrektor Szkoły Józef Radzion  
powitał na wstępie zaproszonych gości, 
wśród których byli: Burmistrz Lubska 
Lech Jurkowski, Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych Mateusz Szaja, 
Kierownik Filii Biblioteki w Górzynie 
Jolanta Karasińska, Prezes OSP Gó-
rzyn Tadeusz Dziedziński, ks. Leszek 
Białuga  oraz wychowawcy, rodzice i 
uczniowie. 
Profesjonalnie przygotowany i przed-
stawiony program artystyczny był uroz-
maiconą historią na temat zagrożeń, na 
jakie narażona jest Ziemia. Uczniowie 
opowiedzieli historię podzieloną na 
kilka wątków, wcielając się w postacie z bajek 
m.in. Królewny Śnieżki i 7 krasnoludków czy 
Shreka. Po występie nagrodzono uczniów, którzy 
wzięli udział w konkursie plastycznym, wręcza-
jąc nagrody ufundowane przez Sołtysa Górzyna. 
Na zakończenie Dyrektor podziękował L.Jur-
kowskiemu za ufundowanie szafek szkolnych 
oraz za objęcie szkoły patronatem, Prezesowi 

OSP za wsparcie, jakim było przekazanie opału 
oraz Radzie Rodziców i wychowawcom za po-
moc w przygotowaniu przedstawienia. 
W drugiej części spotkania upamiętniono 100 
Rocznicę Odzyskania Przez Polskę Niepodle-
głości, sadząc wspólnie na terenie szkoły dwa 
drzewa ufundowane przez Burmistrza oraz Radę 
Rodziców. 

A.M.

LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Pochodzi z Mierkowa, tam też chodziła 
do szkoły podstawowej. Później przez 3 
lata była uczennicą Gimnazjum im. bł. E. 
Bojanowskiego w Lubsku. Od 7 lat jest 
mieszkanką stolicy Dolnego Śląska, gdyż 
po ukończeniu żarskiego Prusa zdecydo-
wała się na studia we Wrocławiu. Studio-
wała inżynierię i gospodarkę wodną na 
Uniwersytecie Przyrodniczym. W sierpniu 
zeszłego roku odbyła najdalszą podróż w 
swoim życiu – pojechała na wolontariat 
misyjny do Etiopii. To Roksana Barska.
ML: CO SIĘ DZIAŁO W TWOIM ŻY-
CIU PO MISJI W ETIOPII?
R.B. :Od razu po powrocie do Polski wró-
ciłam do pracy zawodowej. W tej kwestii 
niewiele się zmieniło, bo nadal pracuję 
w nadzorze budowlanym odcinka drogi 
ekspresowej S5. Jednak miesięczny pobyt 
w Etiopii bardzo wpłynął na moje życie. 
Zdołałam spełnić swe misyjne marzenie. 
Po powrocie do ojczyzny przez długi czas 
chodziłam „kilka centymetrów nad zie-
mią”, gdyż czułam się bardzo szczęśliwa. 
Byłam zadowolona z tego, że udało mi się 
osiągnąć coś, co wydawać by się mogło 
nierealne. A przy tym pomogłam gromad-
ce dzieci, które miałam pod swoją opieką.
ML: CO TO BYŁA  ZA POMOC?
R. B.: Moi najzdolniejsi uczniowie do-
stali stypendium, które pozwala im na 
opłacenie rocznej nauki w szkole. Każdy 
jest ciekaw, jak wielka jest to kwota. Otóż 
roczna nauka w szkole to koszt rzędu 30 zł. 
Dla nas tak mało, dla nich tak wiele. Pro-
gram stypendialny chcemy kontynuować 
w kolejnych latach. 
ML: „DZIEŁO NA MISJI” ROZRASTA 
SIĘ …
R. B.: Po zrealizowaniu zeszłorocznego 
projektu misyjnego w Etiopii posta-
nowiliśmy kontynuować działalność 
wolontariacką. Mając w pamięci swoje 
wieloletnie pragnienie wyjazdu na wolon-
tariat misyjny, zdecydowaliśmy otworzyć 
się na nowych ludzi, którzy mają takie 
same, jeszcze niezrealizowane marzenie. 
Przeprowadziliśmy rekrutację, w wyniku 
której grupa wzrosła aż trzykrotnie. Z 
pierwotnej ósemki „Dzieło” zwiększyło 
swoją liczebność do 24 osób.
ML: JAKA JEST TWOJA ROLA W 
GRUPIE MISYJNEJ?

R. B.: Nastąpiły duże zmiany w grupie. 
Zostało na przykład uproszczone logo, czy 
opracowaliśmy strukturę organizacyjną 
naszego „Dzieła”. Przy ósemce osób było 
wiadomo, kto za jakie zadania odpowiada, 
jednak w większym gronie mogło stawać 
się to coraz bardziej problematyczne. 
Zostałam wybrana na lidera grupy. Wią-
że się to z organizacją i prowadzeniem 
wewnętrznych comiesięcznych spotkań 
oraz zarządzaniem całym zespołem. Pracy 
jest co niemiara! Jednak bardzo to lubię i 
odnajduję się w roli lidera. Jak na razie 
udaje mi się godzić pracę zawodową z 
pasją misyjną, ale czasami jest bardzo 
intensywnie. Chcemy sformalizować 
naszą działalność. Jesteśmy w trakcie kon-
sultacji prawniczych. Pragniemy założyć 
fundację, której głównym celem będzie 
szerzenie ducha misyjnego w Polsce oraz 
pomoc misyjna za granicą. Być może 
jeszcze w tym roku powstanie Fundacja 
„Dzieło na misji”.
ML: NA CZYM POLEGAJĄ ANIMA-
CJE MISYJNE?
R. B.: Wyjazd misyjny jest drugorzędnym 
celem naszego działania. Na pierwszym 
miejscu stoi szerzenie ducha misyjnego 
w Polsce. Robimy to odwiedzając szkoły, 
parafie, oraz nasze lokalne środowiska i 
dajemy świadectwo tego, co zobaczyli-
śmy i przeżyliśmy. Nie dalej jak półtora 
miesiąca temu miałam okazję opowiadać 
o swoim doświadczeniu misyjnym w 
jednej z żarskich parafii podczas rekolekcji 
wielkopostnych prowadzonych przez o. 
Ashenafiego – misjonarza, z którym by-
łam w Etiopii. Osobiście czuję się bardzo 

zobowiązana, aby uświadamiać Polaków 
jak wiele mamy, oraz jak niewiele po-
trzeba, aby być szczęśliwym. Wprawdzie 
mało świata zwiedziłam, ale nie byłam 
jeszcze w miejscu, gdzie ludzie są tak 
radośni i wdzięczni za każdy gest dobroci, 
jak w Etiopii. 
ML: JAKIE SĄ TEGOROCZNE PLANY 
MISYJNE?
R. B.: W tym roku planujemy pojechać do 
Argentyny oraz kontynuować projekt w 
Etiopii. Ze względów finansowych nie jest 
możliwe, aby cała grupa (24 osoby) poje-
chała do tych krajów. Do Argentyny poleci 
6 osób, zaś do Etiopii 3. Sama jeszcze nie 
wiem, czy znajdę się w gronie osób, które 
będą pracować wolontariacko za granicą. 
Już niedługo ta sytuacja stanie się jasna, 
gdyż trzeba będzie kupić bilety lotnicze. 
Jednakże nie mam zamiaru wycofywać 
się z intensywnej pracy misyjnej. Jest to 
moja pasja, a poza tym jesteśmy grupą i 
pracujemy na wspólne dobro!
ML: CO BĘDZIECIE ROBIĆ W ETIO-
PII W TYM ROKU?
R. B.: Stawiając cele tegorocznego 
wolontariatu w Etiopii bazowaliśmy na 
zeszłorocznych doświadczeniach. Wie-
my już dokładnie, jak wygląda sytuacja 
na miejscu, w Wasserze, więc chcemy 
wyjść naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców tej miejscowości, zwłaszcza tym 
najmłodszym. 
Ucząc dzieci i młodzież w szkole za-
uważyliśmy, że zajęcia plastyczne są dla 
nich wielką nowością. Okazało się, że w 
etiopskich szkołach nie ma lekcji plastyki. 
Na zakończenie naszego pobytu w szkole 

w Wasserze dyrektor placówki ujawnił 
swoje marzenie, aby jego uczniowie mogli 
uczestniczyć w zajęciach plastycznych. 
Postanowiliśmy wyjść naprzeciw i po-
nownie zawieziemy do Etiopii przybory 
szkolne – bloki kolorowe, farby akwarelo-
we i plakatowe, gumki do mazania, kleje, 
nożyczki, plastelinę, kolorowe długopisy, 
kredki i oczywiście kolorowanki, a także 
domino, warcaby, memory – gry, które 
rozwiną logiczne myślenie dzieci. A tego 
niestety im brakuje.
Również w etiopskiej szkole w Wasserze 
chcemy przeprowadzić praktyczny kurs 
kreatywnego nauczania dla nauczycieli 
na przykładzie lekcji języka angielskiego 
oraz matematyki, które poprowadzimy, 
aby nie tylko grono wybranych uczniów 
mogło doświadczyć ciekawego sposobu 
nauczania, ale aby na co dzień każdy 
nauczyciel potrafił przekazać wiedzę w 
interesujący sposób. 
Przypominam czytelnikom ML, że nasz 
projekt zakłada pomoc edukacyjno-me-
dyczną. W zakresie medycyny będziemy 
kontynuować fluoryzację zębów dzieci i 
młodzieży (problem z próchnicą jest bar-
dzo duży!) oraz odwiedziny osób chorych 
w ich domach.
ML: A CO BĘDZIECIE ROBIĆ W AR-
GENTYNIE?
R. B.: Charakter misji w Argentynie bę-
dzie zgoła inny niż ten w Etiopii. Celem 
będzie katechizacja dzieci i młodzieży 
oraz inne prace w parafii. Będzie to więc 
typowo religijna misja, gdzie będziemy 
mówić o Bogu nie tylko swoim życiem, 
ale i słowami.

ML: JAK OBECNIE WYGLĄDA WA-
SZA PRACA?
R. B.: Co miesiąc spotykamy się w Kieł-
pinie pod Warszawą, w naszej siedzibie. 
Kładziemy szczególny nacisk na inte-
grację, aby osoby, które zdecydują się na 
wyjazd do innego kraju, czuły się w pełni 
jedną, mocną drużyną. Nie ukrywamy, 
że jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga, 
dlatego w tym roku poznajemy naucza-
nie bł. Józefa Allamano – Założyciela 
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej 
Pocieszenia, pod którego skrzydłami 
działamy. Od strony merytorycznej prowa-
dzimy zbiórkę funduszy oraz przyborów 
szkolnych, które zawieziemy do placówek 
szkolnych w Etiopii i Argentynie.
ML: JAK MOŻNA WAM POMÓC?
R.B.: Przede wszystkim w imieniu całej 
grupy proszę o wparcie modlitewne. 
Jesteśmy świadomi, że bez Boga nie uda 
nam się zrealizować tegorocznego projek-
tu, który jest bardzo ambitny. Nieśmiało 
proszę również o pomoc finansową. Do 
zebrania jest bardzo duża kwota, więc każ-
da ofiara przybliży nas do jej osiągnięcia.
ML: GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ 
SIĘ O WAS CZEGOŚ WIĘCEJ?
R. B. : Tak jak w poprzednich artykułach 
umieszczanych w ML zachęcam do polu-
bienia naszego fanpage’a na Facebooku 
(facebook.com/dzielonamisji). Niedługo 
powstanie również strona internetowa, 
więc dzięki temu osoby nie mające konta 
na Facebooku będą miały możliwość 
poznania nas bliżej. Ale o tym być może 
niebawem .

I.G.
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W  c z w a r -
t e k  d n i a 
22.03.2018 r. 
w  Muzeum 
P o g r a n i c z a 
Ś l ą s k o - Ł u -
życkiego  w 
Żarach odbył 
się VII etap 
III Konkursu 
Wiedzy Hi -
storycznej pt. 
„Drogi do nie-
podległości. 
Jak powstała 
II  Rzeczpo-
spolita. Wal-
ka o granice”. 
W konkursie 
uczestniczyło 
37 uczniów z 
całego powia-
tu. Pierwsze miejsce zajął Michał Krzemiński 
reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Żarach. Natomiast drugie 
miejsce wywalczyła uczennica reprezentująca 

Zespół Szkół 
T e c h n i c z -
nych w Lub-
sku – Klaudia 
D a n y ł k ó w. 
Ponadto Ze-
s p ó ł  S z k ó ł 
Technicznych 
w Lubsku re-
prezentowało 
jeszcze trzech 
c z ł o n k ó w 
S z k o l n e g o 
K l u b u  H i -
storycznego 
„PIAST”:  Pa-
weł Fortuna, 
który został 
sklasyfikowa-
ny na miejscu 
IV oraz Estera 
Zając i Michał 

Gembara, którzy zajęli ex aequo miejsce VI. W 
dalszych konkursach życzymy uczniom jeszcze 
wyższych lokat.

Krzysztof Kowsz

Uczestnicy Konkursu Historycznego pt. „Drogi do niepodległości. 
Jak powstała II Rzeczpospolita. Walka o granice” reprezentujący 
ZST Lubsko. Stoją od lewej: Paweł Fortuna, Klaudia Danyłków, 

Estera Zając, Michał Gembara, wraz z nauczycielem historii 
Krzysztofem Kowszem

konkurs wiedzy Historycznej „Drogi do niepodległości.
Jak powstała ii rzeczpospolita. walka o granice”"ziemia - TwóJ Dom"

Nad zalewem Nowiniec odbyło się 19 
kwietnia sadzenie drzewek, symbolizu-
jące 100-lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Burmistrz Lubska Lech Jur-
kowski powitał licznie zebranych miesz-
kańców naszej gminy i zaproszonych 
gości, wśród których byli m.in. Przewod-
nicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena 
Sagasz, wójt Tuplic Katarzyna Kromp, 

wójt Brodów Ryszard Kowalczuk, wójt 
Trzebiela Marek Iwlew, burmistrz Jasie-
nia Andrzej Kamyszek, Dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Zielonej Górze Wojciech Grochala. 
Posadzono 100 lip wokół zbiornika reten-
cyjnego, tworząc swoistą aleję. Każdy z 
uczestników miał napisać na kartce swoje 
nazwisko, kartkę należało włożyć do bu-

telki i zakopać pod korzeniem sadzonki. 
Akcja zainicjowana przez Urząd Miejski 
i Nadleśnictwo Lubsko, przy wsparciu 
lubskich spółek, instytucji i placówek 
przebiegła bardzo sprawnie. Nie zabrakło 
również wątku pszczelarskiego w postaci 
realizacji projektu „Pszczoły wracają do 
lasu”, o którym wspomniał Nadleśniczy 
Grzegorz Kielczyk. Kiedyś to właśnie 

las był naturalnym miejscem bytowania 
dzikich pszczół, a ich znaczenia nie 
sposób przecenić. Oprócz zapylania 
roślin, niestrudzenie produkują miód, 
którego lecznicze właściwości znane są 
od wieków. Niestety, nowoczesne rol-
nictwo oraz daleko posunięte zmiany w 
środowisku zagrażają populacji naszych 
skrzydlatych przyjaciół. Po wykonaniu 

zadania odsłonięto tablicę pamiątkową, 
którą poświęcił dziekan Dekanatu Lub-
sko ks. Mirosław Gass. Po odśpiewaniu 
hymnu narodowego na wszystkich czekał 
smaczny poczęstunek. Przewodnicząca 
Rady Powiatu Żarskiego H.Sagasz po-
informowała, że takie akcje będą miały 
miejsce również w innych gminach. 

M. Sienkiewicz

Utworzone zespoły sadziły drzewka zgodnie z zaleceniamiBurmistrz Lech Jurkowski podziękował za 
liczne przybycie i udział w akcji

Tablica o założeniu „Alei Lipowej” 
zwieńczyła dzieło

100 drZEw na STulEciE niEpodlEgłości

Nasz Uniwersytet mimo pewnych zawi-
rowań cały czas działa i zyskuje nowych 
słuchaczy. Ale po kolei. W styczniu 
delegacja naszego UTW na zaproszenie 
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 
uczestniczyła w Targach Dobrych Prak-
tyk w Warszawie, gdzie nasz projekt " 
Cyfroinnowacyjni - Nieprzeciętni został 
wyróżniony jako najlepszy projekt 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Nasz 
Uniwersytet zdobył również pierwsze 
miejsce w konkursie fotograficznym pt." 
Twój projekt w jednym ujęciu". W lutym 
nasza drużyna kręglarska wzięła udział 
w Turnieju kręglarskim organizowanym 
przez UTW w Krośnie Odrzańskim. W 
zawodach udział brało 9 dziesięcioosobo-
wych zespołów. Nasza ekipa zajęła drugie 
miejsce z 373 punktami czyli uzyskała 
tylko o 15 punktów mniej od drużyny 
prowadzącej. W lutym też zorganizowa-
liśmy tradycyjne Walentynki, tym razem 
w klubie "Ceramik". Były tańce, śpiew, 
życzenia dla zakochanych. Tych, którzy 
przyszli parami. O tych pojedynczych 
zakochanych jakby zapomniano. No trud-
no. Ale na moje narzekanie usłyszałam: 
byłaś na walentynkach? byłaś. Jesteś w 
Zarządzie? jesteś. Mogłaś złożyć takie ży-
czenia. Niby tak,ale do głowy mi nie przy-
szło, że Zarząd ma monopol na składanie 
życzeń. Wystąpiły nasze "Zośki", koncert 
dała też nasza nowa słuchaczka, Eleonora 
Bouje. W sumie było sympatycznie, miło. 
Do grona studentów dołączyły dwie 
osoby. Marzec, jak do tej pory (wiem, 
że kwiecień będzie lepszy)to miesiąc 
najbogatszy w wydarzenia: 6 marca w 
naszej siedzibie przy ul.Kolejowej odbyło 
się spotkanie z panią dr Ewą Nowacką 
- Chiari z Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Pani doktor 
podsumowała zakończony w listopadzie 
ubiegłego roku projekt "Aktywny senior 
- zdrowy senior" ,którego była koordyna-
torem, a także dała wykład na temat ruchu 
w życiu seniora. Mnie słowo senior nie 
kojarzy się z osobą w pewnym wieku lecz 
z opiekunem wasala. Serdeczne dzięki, 
pani doktor. I za zakończenie projektu 
w Drzonkowie też. 7 marca odbyło się 
pierwsze z cyklicznych comiesięcznych 
spotkań informacyjno - rozrywkowych 
połączone z Dniem Kobiet i Mężczyzn. 
Głównym bohaterem wieczoru był świe-
żo zakupiony przez UTW sprzęt muzycz-
ny, przy którym tańce, hulanki, swawole...
Wprowadziliśmy takie spotkania w 

celach jeszcze bardziej integracyjnych. I 
znów zyskaliśmy dwójkę nowych słucha-
czy. Nic, tylko imprezować. Wszystkie 
pierwsze środy miesiąca , godz.16.30 w 
kawiarni na stadionie OSiRU. Szczegóły 
podaję, bo może zachęcę tak nowych 
przyszłych studentów. Dyrekcja OSiRU 
zawsze jest otwarta na nasze prośby za 
co serdeczne dzięki. Swój udział w tych 
dobrych działaniach ma też burmistrz 
Lubska. Także bardzo dziękujemy. A że 
po tych naszych rozrywkach czasem coś 
nam strzeli, strzyknie, nasza jednooso-
bowa Sekcja Zdrowia(dzięki Marysia) 
oprócz pani doktor zaprosiła na inne już 
spotkanie fizjoterapeutę, pana Adriana 
Kurpiasa, który połączył wykład z ćwi-
czeniami praktycznymi. Ale jak to jest 
w takich wypadkach, teorii można się 
nauczyć ale to samoleczenie dotykiem 
przynajmniej w moim przypadku ma 
się nijak do umiejętności fachowca. No 
i kwiecień. Już 4 kwietnia - pierwsza 
środa miesiąca - odbyło się już drugie 
spotkanie informacyjno - rozrywkowe. 
Do obsługi nowego sprzętu wybrał 
się jeden z kolegów i został etatowym 
DJ-em. Nie będę opisywała jak było. Na 
naszych spotkaniach zawsze jest super. 
5 kwietnia to inauguracja cyklicznych 
,mam nadzieję, spotkań z panem mgr 
inż. Andrzejem Nowackim. W ramach 
działań prozdrowotnych. Pierwszy wy-
kład dotyczył owoców egzotycznych 
i korzyści jakie możemy odnieść z ich 
spożywania. Bardzo dobrze, ale ja gdzieś 
(Koszałek-Opałek wiekowy jest i nie 
pamięta gdzie)słyszałam takie "jedz to, 
co blisko ciebie wyrosło ". Z tych ob-
cych najbardziej podoba mi się pomelo, 
jego druga nazwa - szadok. Brzmi tak z 
węgierska a Polak - Węgier dwa bratanki 
...Następny wykład przybliży nam wiedzę 
o przyprawach. Mnie najbardziej intere-
suje imbir, doskonały korzeń dla tych z 
niewyparzoną buźką. To jego działanie 
znam z autopsji. Ale z wiarygodnego 
źródła chcę usłyszeć o jego innych wła-
ściwościach. 14 kwietnia sprzątaliśmy  
park. Jak co rok. Muszę  jeszcze napisać 
kilka słów o spotkaniu z mieszkańcem 
Lubska, panem Robertem Handziewi-
czem - człowiekiem niemal Renesansu. 
Ogromny zasób wiedzy i zainteresowań 
pana Roberta, umiejętność tej wiedzy 
przekazania mocno wykracza poza 
możliwości percepcyjne zwykłego zja-
dacza chleba. My zebrani niekoniecznie 

chcieliśmy wyjść z sali, ale mamy takiego 
kogoś, kto w najciekawszym momencie 
gdzieś się spieszy. My chcemy jeszcze. W 
kwietniu czeka nas jeszcze uczestnictwo 
w obchodach 10 -lecia powstania UTW 
w zaprzyjaźnionym Krośnie Odrzańskm. 
Gratulujemy krośnieńskiemu Uniwer-

sytetowi i życzymy dalszych sukcesów. 
Jeszcze tylko kilka bardziej ogólnych 
informacji: nasz Uniwersytet współtwo-
rzył kilka międzynarodowych projektów. 
Wyniki znane będą w czerwcu i wówczas 
podamy więcej szczegółów. Weszliśmy 
do dwóch rocznych już zatwierdzonych 

projektów - jeden w skali ogólnopolskiej 
- zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. 
Drugi w skali międzywojewódzkiej 
pt.przeciwdziałania niekorzystnym zja-
wiskom w rozwoju umiejętności i wiedzy 
praktycznej wśród seniorów. 

Koszałek - Opałek

co nowEgo w uTw

W siedzibie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lubsku odbyło się 
spotkanie z Grzegorzem Chmielewskim 
- Powiatowym Rzecznikiem Praw Kon-
sumenta, który poinformował uczestni-
ków o prawach im przysługującym. W 
spotkaniu udział wziął Starosta Żarski 
Janusz Dudojć. 

*
Ks. Radosław przyjechał 21 marca z 
Głogowa do siedziby Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Lubsku. Opowiadał 
m.in. o historii życia błogosławionego 
Luigiego Novarese. Na koniec była 
dobra zabawa i radość bycia ze sobą.

*
Z okazji przychodzącej wiosny Spół-
dzielnia Socjalna - Zakład Aktywności 
Zawodowej obdarowała uczestników 
WTZ wspaniałymi prezentami.

*
Kolega Roman z ŚDS został wyróż-
niony w konkursie na temat przewodni 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego „Sztuka Osób Niepełnospraw-
nych” organizowanego przez PFRON. 
Gratulujemy!

*
„Do stołu wspólnie zasiadamy i życze-
nia tradycyjne sobie składamy, jajkiem 
święconym się dzielimy i o wszystkim 
i o niczym mówimy. Na stole różne po-
trawy i dania, trochę inne niż codzienne 
śniadania. Jest tu biała kiełbasa i żurek. 
Po śniadanku pojawia się kawa i coś 
słodkiego, czyli dla nas coś smakowite-
go”. Pod takim hasłem uczestnicy WTZ 
zasiedli 28 marca do świątecznego stołu, 
aby wspólnie przeżywać czas Wielka-

nocny. Nazajutrz przyjaciele z ŚDS 
również zasiedli do tradycyjnego stołu. 

*
Uczestnicy WTZ odwiedzili 9 kwiet-
nia Adrianę Rotkis, która jako jedyna 
prowadzi w Lubsku zakład szewski i 
kaletniczy. Dzięki temu poznali różne 
techniki naprawiania obuwia. Każdy 
mógł samodzielnie wykonać breloczek 
do kluczy.

Opr. M. Sienkiewicz

wieści z wTz i śDs

Ksiądz Radosław dał wszystkim dużo radości



20 21m agaz y n lubs ki  nr 4/2018 (327)magazyn lubski  nr 4/2018 (327)

LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Zło, czym jest właściwie ta materia, której 
tak śmiało przypadł czarny charakter na 
świecie? Pogarda, arogancja, zazdrość, 
nienawiść, wszystkie te odczucia kumulu-
ją się w jedno, przyjmując niejako formę 
boską. Człowiek od zarania dziejów bał 
się odpowiedzialności, a co za tym idzie, 
wolał winę zrzucić na inne osoby. Z braku 
kozła ofiarnego przeistoczyło się to w 
bezosobowe echo zwane powszechnie 
złem. W swej istocie nie ma grama 
negatywnych znaczeń, ze względu na 
swoją matowość, bo choć jest to suma 
wszystkich strachów, człowiek nie moż-
na nazwać samego pojęcia ''zło'' złym. 
Istnieje tak dawno, jak wolna wola i choć 
nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, 
jest jak choroba. Roznosimy ją złymi 
uczynkami, naszą znieczulicą, czymś, 
czego nie powinniśmy byli robić.
Zło jest na wskroś martwe i żywe. Nie-
sie ze sobą smutną prawdę o gatunku 
ludzkim i przestrogę, by nie poddawać 
się pierwotnym instynktom w nas drze-
miącym. Większość widzi tylko to, co 
chciałaby widzieć, trwając w swoich 
nierealnych światach. Mamieni komercją 
i tępą rozrywką, jako ludzka masa nie 
możemy się przeciwstawić złu wycie-
kającego z każdej możliwej szczeliny. 
Włączając telewizor, przez nasze umysły 
przelewa się taka dawka agresji, seksu i 
nienawiści, że nie sposób tego nazwać. 
Terror prowadzony przez media tylko 
nakręca spiralę wzajemnej nienawiści, a 
co za tym idzie, karmi nasz wewnętrzny 
głód cierpienia, autodestrukcji i oczywi-
ście zła. Jednak jest też ważnym spektrum 
przekazu wiadomości, choć często są 
one przekręcane. Jedyną alternatywą jest 
internet, miejsce, w którym przebywamy 
częściej niż gdziekolwiek indziej. Sieć 

zawieszona 
gdzieś po-
między cy-
frową próż-
nią odrzuca 
i zarazem 
przyciąga 
swoją oso-
bliwością. 
I n t e r n e t 
przypomina 
pod pewny-

mi względami nasz świat, choć różni 
się od niego zasadami działania. Łączy 
w sobie wszystko to, co chcielibyśmy 
ukryć, naszą zamaskowaną tożsamość. 
W realu ukrywamy się pod kapturami 
własnych nazwisk, jednak tam, w zero 
jedynkowym świecie czujemy się ano-
nimowi, całkowicie bezkarni i nie boimy 
się powiedzieć kilka słów za dużo. To 
jest strefa, w której cały moralny świat 
popełnia samobójstwo. A co jeśli ktoś 
byłby zdolny wyłączyć ten czynnik; 
gdyby przy każdym cyfrowym szlaku 
pozostawionym w próżni, podłożyć 
wszystkie inne dane? Internet, ten złoty 
wynalazek upadłby szybciej, niż zadomo-
wił się w naszych życiach. I choć numery 
IP i inne dowody pozostają, nie dotykają 
bezpośrednio nas samych. Odwracając 
sytuację, co by było, gdybyśmy w naszym 
świecie skał i oceanów byli całkowicie 
bezkarni? Cywilizacje pożarłby demon 
anarchii, a świat, jaki znamy, przestałby 
istnieć. Granice zła zostawałyby codzien-
nie przesuwane coraz dalej. Życie i czas, 
największe wartości stałyby się warte tyle 
samo, co kamień wrzucony do górskiego 
strumyka. Czy potraficie sobie wyobrazić 
świat, w którym, za źle dobrane słowo 
można by było zginąć? Tak, dziś także 

się tak dzieje, jednak skala jest niewiel-
ka. Anarchia sprawiłaby, że potężna 
fala przemocy zalałaby wszystkich, a 
ludzkie demony zostałyby uwolnione po 
raz ostatni, dlatego tak ważne jest, by nie 
dopuścić do utraty kontroli nad pierwot-
nymi żądzami. Wojna na miarę naszych 
czasów, będzie najbardziej destrukcyjna 
i przy tym najkrótsza, z jaką zmierzy się 
ludzkość. Miasta będą znikały w ciągu 
sekund, ludzie będą rozdrabniani na 
atomy, a toksyczna rzeczywistość zburzy 
naturalny porządek. To rodzi retoryczne 
pytanie, czy byłoby lepiej, gdyby nas 
nie było?
Zło w naszej historii wiele razy pokazy-
wała, że dążymy jedynie do autodestruk-
cji. Niemieckie obozy zagłady, wielki 
głód na Ukrainie, wyprawa Donner'a, 
rządy Robespierre'a, inkwizycja, rzeź 
Indian, Hiroszima i Nagasaki, krucjaty, 
święta wojna, to tylko losowe przykłady 
przytoczone z ciemnej księgi naszego 
gatunku. Ziemia po tylu latach trwania 
rozsmakowała się w naszej krwi i ciągle 
chce więcej. To niebezpieczeństwo, 
tak znajomy, bratobójczy ogień wciąż 
wyzwala w nas żądzę zaspokojenia pra-
gnienia łakomej planety. Psychopaci, jak 
nikt inny dobrze rozumieją ludzką naturę 
rzeczy. Wykorzystują naszą wrodzoną 
naiwność, by cokolwiek osiągnąć w tym 
smutnym świecie. Oni od zawsze byli o 
krok przed ludzkością, zupełnie jak nowy 
gatunek potrafili działać, gdy zwykły 
człowiek wywieszał białą flagę. Być 
może uczucia i wszystko z nimi związane 
jest tylko procesem wstępnym, który na-
tura od setek lat stara się wyeliminować. 
Świat bez zasad moralnych nie mógłby 
być zły ze względu na swój ograniczony 
wachlarz wartości. Więc, czy gdybyśmy 

zmienili znaczenie, jego następstwa we-
wnętrzne mogłyby być inne? Wychodzi 
na to, że to prawda. Przykładem są ludzie, 
którzy nie potrafią dokładnie rozróżnić 
granicy między dobrem i złem. Niby tak 
podstawowa sprawa stawia ich w zimnej 
kalkulacji. Zabijając człowieka, nie czują 
się winni, obce są im wyrzuty sumienia i 
wszelkie formy ograniczenia zachowania. 
Taka duchowa wolność z jednej strony 
kusi życiem bez negatywów, z drugiej 
zaś strony pozbawi ludzkość tego nie-
zwykłego czynnika, który nadaje naszym 
życiu niezwykły smak. Ziemia rządzi 
się jedną zasadą — nigdy nie wiesz, co 
przyniesie jutro.
Zło karmi się naszym strachem. Rodzi 
się z ludzkiej niewiedzy i cichego przy-
zwolenia na łamanie człowieczeństwa. 
Jedna z teorii powszechności tego ''stanu'' 
mówi o tym, że każdy z nas, gdy choć raz 
zakosztuje tego zakazanego owocu, już 
do końca ma skłonność do jego czynienia. 
Istota, która nigdy nie zaznała zła, byłaby 
więc potencjalnym super człowiekiem. 
Wzniosła, bez pierwotnych pobudek 
mogłaby rozpocząć istnienie zupełnie 
nowego gatunku homo bonum, czyli po 
prostu człowieka dobrego. Jak sprawić, 
by wizja tak drastycznej ewolucji stała się 
rzeczywistością? By ustalić początek tego 
nowego rozdziału ludzkości, wpierw trze-
ba by było wyhodować człowieka pozba-
wionego cech patologicznych i usunięcia 
z niego skłonności do zła. Nawet gdyby 
udało się to zrobić, czy osoba nieznająca 
pojęcia zła byłaby w stanie zrozumieć 
znaczenie dobra? Nasz świat opiera się 
na kruchych zasadach przeciwieństw. Jest 
dzień i noc. Rano latają ptaki, wieczorem 
nietoperze. Ludzie rodzą się i umierają. 
Gwiazdy błyszczą i spadają. To naturalny 

krąg przemijania i tarcia się antonimów 
sprawia, że jesteśmy w stanie tak postrze-
gać ten świat. Gdyby wszystko było zim-
ne i nijakie, nie bylibyśmy w stanie nic 
uczynić. Każda rewolucja byłaby, tylko 
kolejnym zdarzeniem do odhaczenia w 
legendzie ludzkości. Uczucia stałyby się 
płaskie, a czas przestałby mieć znaczenie. 
Nawet tak podstawowe znaczenie, jak 
przestrzeń i jej brak pokazuje zależność 
istnienia dwóch stron medalu, dlatego 
nie jest możliwe stworzyć człowieka 
krystalicznie dobrego bez zrozumienia 
jego prawdziwej natury.
Zło nie jest niczym innym, jak tylko 
pojęciem w naszych chorych mózgach. 
Istnieje po to, by zaspokajać podstawo-
we pragnienie poznania. Nie ma cienia 
bez światła, więc zrozumienie zła leży 
w naszym obowiązku. Najważniejsze 
to nie ulegać presji. Zło jest podobne do 
choroby, która toczy ludzkość od niepa-
miętnych czasów. Przynosi wiele szkód, 
jednak dzięki temu, że istnieje, jesteśmy 
w stanie stanąć do heroicznej walki o 
znalezienie lekarstwa, by uratować nasze 
zainfekowane dusze. Jednak, czy pokona-
nie tak starego przeciwnika jest w stanie 
zagwarantować nam pewność bytu? Na 
takie pytanie jest jeszcze zbyt wcześnie, 
to chora mrzonka, która dogorywa gdzieś 
w zamrażalniku zatraconych myśli. Nie 
zważając na wszystko, nie powinniśmy 
bać się zła. Powinniśmy żywić do niego 
szacunek, jak do równego sobie rywala, 
towarzysza tułaczki po ziemi i projekcji 
naszych najgorszych cech, które są czę-
ścią nas samych. I być może w chwili, 
gdy zrozumiemy tę swoistą etymologię 
zła, powiemy coś więcej niż to, co sami 
chcielibyśmy usłyszeć.

Bartosz Bonawentura Ławicki

ETYMOLOGIA ZŁA

Dnia 23 marca w hali sportowo - 
widowiskowej  w Lubsku odbył się 
specjalnie wyreżyserowany program 
Majki Jeżowskiej, który zawierał wąt-
ki edukacyjne. Przeznaczony był on 
dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci 
ze szkół podstawowych. W rytmach 
dobrze znanych piosenek dzieci  spę-
dziły czas na doskonałej zabawie. Na 
scenie artystka zaprezentowała swoje 
największe przeboje - zarówno te stare, 
jak i te z najnowszej płyty pt. ,,Bajko-
wo”. Atrakcją występu były konkursy 
z nagrodami, czyli to, co dzieci lubią 
najbardziej. Podczas całego programu 
artystycznego było bardzo gwarno i 
wesoło. Dzieci śpiewały klaskały i 
tańczyły wraz z opiekunami.

Najlepsze, czyli najbardziej kreatywne 
grupy zostały nagrodzone płytami i 
plakatami ze specjalna dedykacją, a 
dzieci najbardziej aktywne podczas 
występu otrzymały małe gadżety lub 
plakaty. W przerwach artystka opo-
wiadała ciekawe historie, związane 
z tym, jak powstawały największe 
hity oraz jaki przekaz niosą ze sobą 
słowa jej piosenek. Na koniec kon-
certu grupy otrzymały plakaty Majki 
Jeżowskiej z autografem i robiły sobie 
symboliczne zdjęcia z gwiazdą. Po 
koncercie można było zakupić plakaty, 
zdjęcia, płyty CD lub różnego rodzaju 
gadżety związane z artystką.

red.

majka Jeżowska w lubsku
17 kwietnia w bibliotece w Białkowie 
odbyło się spotkanie dla najmłodszych z 
okazji Dnia Książki. Korzystając z pięknej 
pogody wszystkie zajęcia przygotowane na 
ten dzień odbyły się na boisku. Spotkanie 
to miało na celu promocję działalności 
filii oraz popularyzację czytelnictwa po-
przez twórcze i aktywne zabawy, a były 
to: zgadywanki literackie, wykreślanki, 
quiz z baśniowymi rekwizytami, rzut do 
celu śnieżkami Królowej Śniegu, wyścigi 
Calineczki i Ropucha, układanki z zapałek 
"Dziewczynki z zapałkami".
W nagrodę za rewelacyjne wyniki w kon-
kurencjach dzieci zostały nagrodzone "Ba-
śniowymi Naszyjnikami" oraz dyplomami.

Oliwia Wielgus

Dzień książki w białkowie

Nadchodzą wreszcie cieplejsze dni! 
Nasze dzieci coraz więcej czasu 
spędzać będą na świeżym powietrzu! 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
najmłodszych 4 kwietnia 2018r. na 
placu zabaw w Białkowie zostały 
zamontowane dwa nowe, kolorowe 
elementy do harców i zabaw: sześcio-
kąt linowy ze ścianką wspinaczkową, 
bujak kogucik.
Oba produkty wykonano z drewna 
sosnowego rdzeniowego, toczonego 
cylindrycznie, impregnowanego, osa-
dzone w betonowych fundamentach 
na stalowych kotwach, posiadające 

certyfikat zgodności Nr 165/16,speł-
niające wymogi bezpieczeństwa. 
Koszt zakupu i montażu urządzeń 
wyniósł 5904 zł.
W/w kwotę mieszkańcy wsi ciężko 

wypracowali sobie organizując od 
kilku już lat stoiska ze sprzedażą m.in. 
ciast na gminnych dożynkach oraz z 
dochodów uzyskanych podczas doży-
nek w 2016 r. w naszej wsi (loteryjka, 
stoiska z ciastami i grillem, "opłaty 
postojowe"). Organizując też już od 
kilku lat dla naszych wszystkich dzieci 
"Mikołajki" korzystaliśmy również z 
tych funduszy.
Teraz mamy nadzieję, że gry i zaba-
wy na placu będą sprawiać jeszcze 
większą frajdę, radość i zadowolenie 
zarówno dzieciom jak i ich rodzicom.

Oliwia Wielgus

nowe elementy na placu zabaw

Dnia 23 marca br. działkowcy z lubskiej 
"JUTRZENKI" zainaugurowali nowy 
sezon ogrodowy Walnym Zebraniem, 
przeprowadzonym w kawiarni, jak 
zawsze gościnnego LDK. Dziękujemy 
Dyrekcji Domu Kultury za udostępnienie 
sali oraz gościom za przyjęcie naszego 
zaproszenia, a w szczególności: Burmi-
strzowi Lechowi Jurkowskiemu, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 Elżbiecie 
Haściło, Jolancie Pietrus - nauczycielce 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 ,a jedno-
cześnie koordynatorce projektu "Zielona 
Szkoła", przedstawicielce lubskiej Policji.   
Walne Zebrania w ROD-ach mają to 
znaczenie, że przypominają zrzeszonym 
w nich działkowcom, że jednak coś się 
w nich dzieje. Nasz Ogród wyjątkiem 
nie jest, tym bardziej, że było to zebranie 
sprawozdawcze. Jak zwykle na początku 

należało dopełnić pewnych formalności 
tzn. wybrać przewodniczącego zebrania- 
jednogłośnie wygrał Andrzej Sadowski, 
sekretarzem zebrania została - Bożena 
Manik - również wybrana jednogłośnie, 
przez prezesa Władysława Kosiadę. 
Dokonano też wyboru członków dwóch 
Komisji - Mandatowej i  Uchwał  i Wnio-
sków. Po tych czynnościach przystąpiono 
do meritum. Przewodniczący zebrania  
konsekwentnie, wg ustalonego porządku 
kierował spotkaniem tak, by przebiegło 
ono sprawnie i zawierało wszystkie 
nieodzowne elementy. Najistotniejsze 
z nich to sprawozdanie  Zarządu, spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusja 
i wynikające z tego Uchwały, których 
podjęto 7. Sporo jak na jedno zebranie. 
Najważniejsze z nich to odsunięcie w 
czasie realizacji  budowania zbiornika 

wodnego dla uzyskania tańszej wody na 
potrzeby Ogrodu przy ul. Dojazowej( 
nasz ROD składa się z dwóch części - 
większej przy ul. Dojazdowej i mniejszej 
przy ul. Jodłowej). Spowodowane jest 
to wejściem w życie nowej Ustawy 
zwanej "Prawo Wodne" wg której cyt.: 
Ogrody pobierające wody podziemne i 
powierzchniowe na podstawie pozwoleń 
wodno - prawnych niezależnie od ilości 
faktycznie pobranej wody (koniec cytatu) 
będą ponosiły podwójne koszta jej użyt-
kowania - opłata stała + opłata zmienna. 
Fundusze zebrane na  zbiornik przenie-
sione zostaną na renowację istniejącej 
sieci wodociągowej w Ogrodzie przy ul. 
Dojazdowej. W Ogrodzie przy ul. Jodło-
wej nadal realizowane będzie zadanie 
elektryfikacji Ogrodu. Wszystkie ustale-
nia, uchwały podjęte na Walnym Zebraniu 

są dla "Jutrzenki" bardzo 
istotne, a jednocześnie 
wiążące. Nie będę czytel-
ników zanudzała naszymi 
ważnymi dla członków 
ROD "Jutrzenka" spra-
wami, ponieważ nie dla 
wszystkich muszą one 
być interesujące . Ale są 
też takie ważne dla wszystkich tematy: 
np. sprawy bezpieczeństwa, a w szczegól-
ności bezpieczeństwa dzieci. Nasz Ogród 
przy ul. Dojazdowej bierze udział w 
projekcie "Zielona Szkoła". Uczestnikami 
projektu są uczniowie klas 1-3 ze szkół nr 
1 i nr 2. W sumie 400 dzieci w ciągu roku 
szkolnego. My - działkowcy, też mamy 
dzieci, wnuki. Bardzo nam zależy na ogra-
niczeniu prędkości przynajmniej na dłu-
gości "Jutrzenki". Nie jest to nasz czczy 

kaprys. Dlatego prosimy osoby władne o 
spowodowanie powyższego i przychy-
lenie się do naszej prośby. Przytoczyłam 
tylko mały fragment spraw poruszanych 
na zebraniu. Jest ich dużo więcej. Obra-
dowaliśmy 3 godziny. Teraz już możemy 
wyjąć nasze motyczki, szpadle czy inne 
grabie, siać, sadzić i marzyć. O dobrej 
pogodzie, dorodnej marchewce, wysypie 
pomidorów bez stonki itd. Ale uważajcie 
na marzenia. Czasem się spełniają.

Bożena Manik

wioSna, ach To Ty

„Obudzenie się pogodnych uczuć po 
przybyciu na wieś” – kto napisał te słowa, 
gdzie i z jakiej to okazji; wreszcie: jaki 
utwór, jakiego gatunku został opatrzony 
tym nieśmiertelnym już dziś śródtytu-
łem? Zagadkę tę podsuwam wrażliwym 
a oczytanym/osłuchanym czytelnikom 
„Magazynu Lubskiego”. Ilekroć przyjeż-
dżam rozsłonecznioną wiosną do Dłużka, 
czuję radość z bytowania z przyrodą, ze 
zwierzakami i z życzliwymi ludźmi. Idyl-
liczny nastrój muzyki natury, przeżywanej 
w rustykalnych pejzażach. Jeśli ma być 
„przyroda – szkołą serca”, jak powie-
dział kiedyś ktoś bardzo uduchowiony, 
to właśnie w takich miejscach człowiek 
czuje się lepszy, wrażliwszy. Nad leśnym, 
szemrzącym melodycznie strumykiem, 
nad jeziorkiem Konotopek u podnóża wsi, 
warto powierzyć naturze swoje troski i 
upadki, by doznać od niej stanu rozgrze-
szającego wyciszenia. Ta wysoczyzna, z 
której rozpościera się urokliwy widok na 
opadające łagodnie ku królestwu sitowia 
łąki, na zieleniejące u  jej stóp lasy; na te 
jeziorka malowane błękitem. A pośrodku 
różnych jak cztery strony świata krajo-
brazów – te domy; te drewniane krzyże 
przy traktach, teraz ukwiecone, a później 
umajone. Symbioza lasów, jezior i bagien, 
starych domostw po łużycku skierowanych 
szczytami ku drodze. I zbratanych z nimi 
dobrych ludzi. Dobrych tchnieniem ożyw-
czej przyrody i znojną pracą na polach i łą-
kach, pachnących latem zbożem i sianem. 
A niech jeszcze tam rozdzwoni się radośnie 
na Anioł Pański dzwon wiejskiej świątyni, 
w której onegdaj ochrzczono Augustę Wik-
torię, przyszłą cesarzową, a potem przez 
pokolenia błogosławiono ślubnym parom, 
wodą i krzyżmem znacząc ich potomstwo. 
Dla równowagi, były i są dzwony żalu, 
ale i tam, na wiejskim cmentarzyku, ptaki 
Tym, co odeszli, równie pięknie jak żywym 
śpiewają. Każdy powinien mieć swoje 
Dłużki, przyjaznych gospodarzy, swoich 
Wierzbickich, Czahajdów czy Wróblów. 
A pamięta z dzieciństwa, kto miastowy, 
albo i teraz doznawać ma szczęście chwil 
takich, jak miło jest usiąść w gospodarskim 
obejściu na ławie, chłonąć jego zapachy 
i oddawać się przyjemności obserwacji 
podwórkowego krzątania się inwentarza? 
Tego gdakania, rżenia, poszczekiwania? 
A gdy zmierzch zapadnie, jak tu nie lubić 
tych dłużeckich nocy ujadania? Podobne 
stany uczuć przeżywałem kiedyś, przy-
jeżdżając do rodzinnych Bielin u podnóża 

Gór Świętokrzyskich – najpiękniejszej 
i najukochańszej wsi na świecie. Nasz 
Dłużek zaraz po niej. Zawitaj do niego 
Wędrowcze!

***
Nareszcie przyszła. Pani Wiosna. Spóźnio-
na, niepewna czy to już, czy może jeszcze 
zaczekać. Dopiero co zazieleniła trawy, 
wypuściła pierwsze pąki – a już skrzydlaci 
muzycy grają trelami w przestworzach 
swoją ptasią, pastoralną  symfonię. Jak 
pięknie teraz nad jeziorem Chełmskim. 
Wokół bór sosnowy, od strony wsi – 
rozświetlony promiennym złocieniem 
jutrzenki; na horyzoncie, za lustrem wody 
– ciemny długą linią wzdłuż brzegu, zdaje 
się być tajemniczy i mroczny. A woda jaka 
błękitna! Nad nią kołuje, szybuje, zaleca 
się gospodarz łabędź. I wielka szkoda, 
że nie dał się uchwycić w locie. Może 
innym razem, biały książę. Nieopodal, w 
koronach wiecznie zielonych sosen i w ich 
cieniem osłonionym poszyciu na polanie 
złotych piasków, rodzi się życie. Tam wiją 
swoje domostwa, moszczą dziuple kosy, 
drozdy, zięby, lekarze leśni dzięcioły, czy 
przynoszące szczęście ludziom kukułki. A 
kto meloman i miłośnik przyrody, ten wie 
że właśnie w czasie lęgowym, w lasach 
i na jeziorach najpiękniej rozbrzmiewa 
ptasia orkiestra. Gdy ma się szczęście i 
wiatr we włosach, usłyszeć można, jak 
wtórują jej swym tysięcznym chórem 
szumiące sosny. Królowe łużyckich lasów, 
pachnące żywicą i igliwiem – wystrzeliły 
dumnie ku błękitnemu niebu. Białe obłoki 
nad ich szmaragdowymi wierzchołkami, 
malują sklepienie niebiańskim azurytem. 
Poprzez drzewa przebijają się kontury 
Chełma Żarskiego, wsi starodawnej, któ-
rej korzenie sięgają czasów słowiańskich 
praojców tej ziemi. I nie wiedzieć: czy to 
przez pieśń rozkołysanych wiatrem drzew, 
czy skutkiem mechanicznej „melodii” 
gospodarskich wytworów człowieka, 
dobiega nas jakby odgłos dawnej zabawy 
wiejskiej. Niesionej przez wodę arytmicz-
ności skocznych dźwięków, wywołanej, 
być może, dysonansem świadomości u 
przysypiającego nad ranem wiejskiego 
muzykanta. Dziwne asocjacje, przywołu-
jące na pamięć zapis malowanych dźwię-
kiem barw i odgłosów przyrody Maestro 
Ludwika, zdają się ożywiać, przywoływać 
w zakamarki duszy świat dawno już niere-
alny, żyjący tu już tylko w nostalgicznym 
poszumie wiekowych dębów i buków. 
Bo dzisiaj przecież tam cicho; dawno już 

uleciało z niej życie i śpi sobie ta wioska 
w marazmie i pomnikowych pamiątkach. 
Tam dzisiaj żywi jeno stawowy Zbych i 
ojciec Wilhelm Adam z Chełmży – ludzie 
jezior i lasów, jak rzadko kto „czytający 
okolicę” z otwartej księgi natury. Tym 
jeszcze się chce.

***
To nie dźwięki chłopskiej kapeli. Błysnęło! 
Znów rozkołysały się wysokie sosny i ich 
białe siostrzyce brzozy. Tylko te karłowate 
na złotych piaskach – na razie nieugięte. Z 
nagła deszcz przyszedł, smaga młodniki i 
trzciny gwałtowną ulewą. Koncert ptaków 
przerwany, słychać za to wzmagający się 
chór szumiących sosen, brzóz, dębów. 
Świszczy wiatr. Mokro i romantycznie. 
Poszarzało. Pociemniało. Strasznie! 
Pierwsza błyskawica przecięła granitowe 
niebo od Brodzkich Stawów i zakończyła 
swój śmiertelny lot w dalekiej drągowi-
nie. Przetoczyło się po niebie grzmotem. 
Diabli wytoczyli beczki – i jeszcze toczą, 
dalej i dalej. Kolejna. Grzmot! Kolejna. I 
nagle zgasły żywioły. Przeszła wiosenna 
burza. Spokój, cisza. Już po przeciwległej 
stronie leśnego jeziora, z kilometr może, 
dwie białe czaple brodzą sobie w błocie. 
Dostojne kształtem i dumne bielą. A obok 
żurawie. Długonogie, smukłe, witają się 
z żabami przy bagnistych trzcinach. Ktoś 
spłoszył. Ich klangor, podobny do brzmie-
nia lirycznej trąbki, zmącił równowagę 
ciszy. Wzbiły się gwałtownie w powietrze 
i ciągną teraz szarym kluczem nad ścianą 
boru, gdzieś w dal. Pewnikiem nad swoje 
Żurawno, ptasią ostoję w Zasieckich 
Borach. Co za widok! Słoneczko wyszło.

***
Łużycki pejzaż. Firmament z błękitu, 
zieleni i brązu. Niepowtarzalny. Jeśliś 
wrażliwy, usłyszysz, poczujesz, Wę-
drowcze, jak bije łużyckie, cóż tam, że 
nieco już pokalane końmi motoryzacji, 
serce przyrody. A jak tak przystaniesz, 
zamyślisz się i przejrzysz w toni –   może 
ujrzysz w niej odbicie dawnych, wła-
snych, młodzieńczych wspomnień. Bo 
toń odbija, a woda niesie jakieś echo 
niegdysiejszych przygód, mazurskich, 
warmińskich fascynacji naturą i życiem, 
widoków mazowieckich piasków, zło-
tych jak te łużyckie, a wtedy razem z 
plecakiem przemierzanych. Wspomnień 
miłości do końca niespełnionej, dlatego 
może najpiękniejszej, wyidealizowanej. 
Splątanej z emocjami, żalem, zazdrością, 
bólem tak, jak „sznur kormoranów w 

locie splątał się”. Jakiejś nieśmiertelnej 
tęsknoty za tamtym czasem. Za tamtą 
„Izoldą, smutniejszą od łez”, za tamtą 
„dziewczyną z warkoczami”, za tamtą 
Marzeną z wrocławskich Pilczyc.  Gdzie 
jesteś „dziewczyno z moich marzeń, mo-
ich wspomnień”? Czy czas okazał się dla 

Ciebie bardziej nieżyczliwy niż ja? Tak, 
jak dla mnie?

***
I gra nam tak w duszy. I gra ta przyroda, od 
wieków tak gra. I tylko dawnej, wygrywa-
nej na fujarce pieśni pastuszka nie słychać ...

Władysław Mochocki

Zbieramy krajobrazy

wiosna się budzi w okolicach lubska

14 kwietnia mieszkańcy 
Lubska  zaangażowali  
się w sprzątanie parku 
przy ulicy Kilińskiego w 
Lubsku.

W porządkowaniu wzięło udział 
ponad 200 osób. Na listach uczest-
ników znaleźli się przedstawiciele 
następujących urzędów, instytucji, 
szkół i organizacji: Urząd Mia-
sta i Gminy Lubsko (organizator 
), Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej , 
Ośrodek Sportu i Rekreacji,  Lubski 
Dom Kultury, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, Powiatowy Dom 
Dziecka, Miejsko – Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy, Warsz-
taty Terapii Zajęciowej, Zakład 
Gospodarowania Mieniem Komu-
nalnym, Areszt Śledczy, Związek 
Harcerstwa Polskiego, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Klub Seniora, 
Ochotnicza Straż Pożarna Górzyn, 
Sołectwo Lutol, Nadleśnictwo Lub-
sko, Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy, SP nr 1, SP nr 2, 
SP nr 3, Niepubliczne Gimnazjum, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych, Zespół Szkół 
Technicznych.  
Po ciężkiej pracy burmistrz Lubska 
Lech Jurkowski zaprosił wszystkich 
na wspólne grillowanie.

A.R.

razem możemy więcej

O tym, jak rozumie zło, pisze tegoroczny maturzysta, 
uczeń LO im. E.Bojanowskiego w Lubsku.
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HISTORIA HI STORI A

„W chwili pogromu mocarstw central-
nych i powstałej na tym tle rewolucji, 
która zmiotła z powierzchni tron Hohen-
zollernów i szereg innych tronów nie-
mieckich, panował na ziemiach polskich 
stan nieopisanego zamętu i tragicznej 
niepewności. W tych pamiętnych i w 
doniosłe dla narodu następstwa brze-
miennych dniach listopadowych 1918 
roku, z których wyłoniła się jutrzenka 
naszej niepodległości państwowej, 
była Polska widownią chaotycznych a 
niepokojących wypadków politycznych 
i społecznych. Zewsząd groziły nam 
niebezpieczeństwa, a horyzont zasnuty 
był ciężkimi, groźnymi chmurami.
Na ziemiach polskich panoszyła się jesz-
cze okupacja niemiecka i kraj zalany był 
obcym, zdemoralizowanym żołdactwem. 
Od Wschodu zagrażała nam bolszewicka 
zawierucha. W Małopolsce Wschodniej 
pali się pożar wojny ukraińskiej, boha-
terski, „zawsze wierny” Lwów krwawił 
się w rozpaczliwej walce o swą polskość 
i przynależność do Macierzy. Na zachod-
nich krańcach Polski wyciągali Czesi 
drapieżne ręce po Cieszyn, a Wielkopol-
ska i Śląsk uginały się w dalszym ciągu 
pod nienawistnym jarzmem pruskim. 
Kraj cały, zniszczony wojną, leżał w ru-
inie, ludność była do ostatecznych granic 
wyczerpana. Nędza i rozpacz wyzierały 
ze wszystkich kątów. Brak było wszyst-
kiego: pieniędzy, żywności, opału, taboru 
kolejowego, jak również broni, amunicji 
i sprzętu wojennego. Kraj był nie tylko 
zrujnowany, ale i bezbronny. A przecież 
groził nam przemarsz znajdującej się na 
froncie wschodnim przeszło trzystuty-
sięcznej armii niemieckiej, znakomicie 
uzbrojonej i wyekwipowanej, której 
mogliśmy byli przeciwstawić zaledwie 
szczupłą garść niejednolitego wojska.
Sytuacja przedstawiała się więc napraw-
dę tragicznie. Niepewność jutra, jak 
kamień młyński, zaciążyła nad Polską 
w tych historycznych dniach przełomo-
wych. A grozę położenia powiększała 
jeszcze chaos rozpętanych namiętności 
politycznych. W Zagłębiu Dąbrowskim 
wrzał ferment komunistyczny, oddziały 
czerwonej gwardii strzelały w Ząbkowi-
cach do przejeżdżających pociągów. W 
samej Warszawie czaiła się na przedmie-
ściach hydra anarchii bolszewickiej go-
towa do skoku. Ferment komunistyczny 
podsycały masy bezrobotnych, których 
było około pół miliona w miastach i na 
wsi. Polska była w listopadzie 1918 r. 
jednym wielkim kłębowiskiem wzbu-
rzonych namiętności politycznych i 
społecznych. Najskrajniejszy radykalizm 
i najbezwzględniejsza demagogia wal-
czyły z sobą o palmę pierwszeństwa w 
wysuwaniu jak najjaskrawszych haseł i 
programów odbudowy Polski na nowych 
podstawach. Bo byli i tacy, którzy za 
najważniejsze zadanie w tej doniosłej 
chwili dziejowej uważali zawieszenie 
czerwonego sztandaru na prastarym 
Zamku Królewskim w Warszawie; byli 
i inni, których główną troską było zdję-
cie korony z głowy Orła Białego. Tylko 
władzy nie było. Urzędowała wprawdzie 
jeszcze w Warszawie, utworzona przez 
okupantów, Rada Regencyjna, złożona 
z arcybiskupa, księcia i bogatego szlach-
cica, ale nie miała żadnego znaczenia i 
wpływu. Ciążyło na niej pochodzenie z 
dwucesarskiej nominacji, ciążyła jeszcze 

silniej własna niemoc i bezradność. Miała 
ona przy tem groźną rywalkę w powoła-
nym do życia w dniu 7 listopada przez 
żywioły radykalne „Tymczasowym 
Rządzie Ludowym Republiki Polskiej”, 
który rezydował w Lublinie i miał 
charakter skrajnie radykalny. Jednym 
słowem, panował straszliwy chaos. /…/ 
Z przybyciem Piłsudskiego ziścił się 
wymarzony w snach czterech pokoleń, 
wypieszczony gorącą myślą całego 
narodu, okupiony morzem łez i krwi, 
wielki, promienny dzień ostatecznego 
wyzwolenia Polski z więzów niewoli, w 
którym Polska powstała, aby zacząć na 
nowo życiem własnym samodzielnym, 
życiem w słońcu i chwale wolności i nie-
podległości. Dzień 11 listopada, to święto 
naszego zmartwychwstania, dzień nasze-
go odrodzenia jako Narodu i Państwa, i 
dlatego słusznie wyniesiony do godności 

Święta Państwowego, gdyż od niego 
datuje się historia Niepodległego Pań-
stwa Polskiego, związanego na zawsze 
z nazwiskiem Józefa Piłsudskiego. /…/”. 
Fragment ten pochodzi z książki: „JÓ-
ZEF PIŁSUDSKI TWÓRCA NIEPOD-
LEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO” 
wydanej nakładem Instytutu Propagandy 
Państwowo - Twórczej w Warszawie w 
1933 roku. Teraz z okazji przypadającego 
100-lecia niepodległości Polski i Ty mo-
żesz przeczytać całą tę książkę w wersji 
oryginalnej, udostępniona jest w formie 
cyfrowej w PDF, na stronie Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku:
 http://www.biblioteka.lubsko.pl/pli-
ki_do_pobrania.html

Szymański Benedykt
Stowarzyszenie Przyjaciół

Ziemi Lubskiej

JÓZEF PIŁSUDSKI - TWÓRCA 
NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO.

fot. Strona tytułowa książki

Z okazji kolejnej rocznicy śmierci 
papieża Jana Pawła II chcielibyśmy 
przybliżyć Państwu przepowiednie 
Malachiasza. Według przepowiedni 
papież Karol Wojtyła jeden z ostat-
nich papieży został w niej nazwany 
De labore Solis (z pracy Słońca). 
Przepowiednia Malachiasza to jedna 
z najlepiej znanych przepowiedni w 
Kościele Katolickim jej zwolennicy 
uważają, że jest mocno związana 
z naszymi czasami.  Malachiasz 
(1095-1148) był to irlandzki święty, 
arcybiskup Armagh, któremu przy-
pisywano wiele cudów. Najbardziej 
jednak zasłynął on ze sporządzenia 
listy 112 papieży, którą oparł na swo-
ich wizjach przyszłości. Przebywając 
w Rzymie w 1139 roku dokąd przybył 
na zaproszenie ówczesnego papieża 
Innocentego II (zm. 1143 r.) ujrzał 
przyszłość Kościoła Katolickiego, aż 
do Dnia Sądu Ostatecznego. Podczas 
swojej drugiej pielgrzymki do Rzymu, 
mającej miejsce w 1148 roku, Mala-
chiasz zachorował na ciężką chorobę. 
Zatrzymał się wówczas w klasztorze 
w Clairvaux, gdzie zmarł w obecności 
swojego najlepszego przyjaciela św. 
Bernarda. Św. Bernard postanowił 
spisać biografię przyjaciela, która dla 
następnych pokoleń stała się pierw-
szym oficjalnym źródłem informacji o 
św. Malachiaszu. Znamienny jest fakt, 
iż św. Bernard potwierdził w swoim 
tekście posiadanie przez Malachiasza 
daru jasnowidzenia. Św. Malachiasz 
został kanonizowany w 1190 roku 
przez Klemensa III (zm. 1191 r.).
Przepowiednia Malachiasza to lista 
112 papieży i antypapieży, którzy mieli 
sprawować swój urząd w Watykanie i 

w Awinionie. Każdy z nich został prze-
stawiony za pomocą krótkiej sentencji 
mającej na celu scharakteryzowanie 
jego osoby. Malachiasz nie znał imion 
przyszłych papieży. Przedstawił ich 
więc za pomocą haseł kojarzących 
się z miejscem ich urodzenia, herbem 
lub wydarzeniami związanymi z ich 
wyborem. Sceptycy w ogóle wątpiący 
w trafność przepowiedni uważają, że 
podobieństwa istniejące pomiędzy 
enigmatycznymi charakterystykami 
a faktycznie wybranymi papieżami 
są jedynie przypadkowe i wynikają 
z ogólnikowości opisów, mogących 
drogą spekulacyjnych interpretacji 
być dopasowanymi do praktycznie 
każdego elekta. Pierwszy na liście 
Malachiasza jest papież Celestyn II 
wybrany na urząd w 1143 roku. Autor 
przepowiedni napisał o nim: Ex castro 
Tiberis (z zamku na Tybrze). Określe-
nie to pasuje idealnie, ponieważ Ce-
lestyn II urodził się w Citta di Castello 
nad rzeką Tyber. Papież Klemens XIII 
(1693 – 1769), który używał róży jako 
swojego symbolu, został opisany 
jako Rosa Umbriae (Róża Umbrii). 
Manuskrypt Malachiasza został po-
dobno zdeponowany w Rzymskich 
Archiwach i w późniejszych czasach 
zapomniany. Dopiero w 1590 roku be-
nedyktyński zakonnik Arnold de Wyon 
odkrył i opublikował tzw. „Doomsday 
Prophecy” (Proroctwo Końca Świata). 
Wielu badaczy katolickich uważa 
dokument z XVI wieku za wyszukane 
oszustwo. 
W ostatnich latach współcześni bada-
cze przepowiedni powrócili do analizy 
przepowiedni Malachiasza, znajdując 
w niej nowe, według ich interpretacji 

trafne wizje choć te interpretacje są 
podważane przez sceptyków. Poniż-
sza lista opisuje interpretacje kilku 
ostatnich haseł na liście Malachiasza. 
Pastor et Nauta (pasterz i żeglarz) to 
określenie przypisuje się papieżowi 
Janowi XXIII (1881-1963). Przed wybo-
rem na papieża był patriarchą Wenecji i 
zapewne pływał gondolami (łodziami). 
Florus Florum (kwiat kwiatów)  określe-
nie to pasuje do Pawła VI (1897-1978) 
na herbie którego znajdowały się trzy 
heraldyczne kwiaty lilii.  De medietate 
Lunae (z połowy księżyca) pasuje do 
papieża Jana Pawła I (1912-1978) 

który został wybrany 26 sierpnia 1978 
roku, dzień po tym, kiedy księżyc 
wszedł w ostatnią kwadrę i panował 
zaledwie niewiele ponad miesiąc (33 
dni – miesiąc księżycowy wynosi 28 
dni), a więc umarł on na jeden dzień 
przed połową księżyca. De labore 
Solis (z pracy Słońca) to określenie 
przypisywane jest dla Jana Pawła II 
(1920-2005), który urodził w dniu za-
ćmienia słońca a jego pogrzeb odbył 
się w czasie innego zaćmienia słońca. 
Przed jego śmiercią mówiło się też, że 
pasuje do tego określenia, bo wędruje 
po Ziemi (pielgrzymki) niczym Słońce. 
W powieści Marcina Wolskiego „We-
dług św. Malachiasza” słońce zostało 

skojarzone z symbolem Solidarności, a 
praca z robotniczą przeszłością Karola 
Wojtyły. Gloria Olivae (chwała oliwki) 
przypisuje się Benedyktowi XVI (ur. 
1927 r.), ponieważ jednym z symboli 
zakonu św. Benedykta jest gałązka. 
Sam Benedykt XVI wspomniał, że do 
wyboru imienia skłoniła go pacyfistycz-
na postawa jego poprzednika o tym 
imieniu  Benedykta XV (1854-1922) 
w czasie I wojny światowej, gałąź 
oliwna w tym wypadku symbolizuje 
zaprowadzanie pokoju na świecie. 
Jeszcze jedna interpretacja przeko-
nuje, że „chwała oliwki” wiąże się z 
osobą czarnoskórą. Wielu ludzi było 
przekonanych, że papieżem w 2005 
roku zostanie czarnoskóry kardynał. 
Co prawda tak się nie stało, ale Joseph 
Ratzinger ma w swoim herbie właśnie 
czarnoskórego mężczyznę.
Ostatnie zdanie na liście Malachiasza 
jest najdłuższe i zdradza najwięcej 
szczegółów. Brzmi ono następująco: 
„Podczas największych prześlado-
wań Świętego Kościoła Rzymskiego, 
zasiądzie na tronie Petrus Romanus 
(Piotr Rzymianin). On będzie pasł 
owce w czasie wielkiego cierpienia, 
a potem Miasto Siedmiu Wzgórz 
(Rzym) zostanie zniszczone. Wówczas 
przerażający sędzia dokona sądu nad 
swoim ludem”. Wiele analiz zauwa-
ża, że ostatnie proroctwo jest wciąż 
otwarte na interpretację. Niektórzy 
badacze wskazują, że dodatkowo 
pomiędzy „Chwałą oliwki” a Piotrem 
Rzymianinem pojawi się jeszcze 
jeden papież. Chodzi o to, że papież 
Franciszek sprawuje swój urząd za 
życia poprzedniego papieża. To może 
oznaczać, że mógł zostać pominięty 

przez wizję św. Malachiasza. Tradycją 
Kościoła Katolickiego jest dożywotnie 
sprawowanie urzędu przez papieża. 
Co prawda, Benedykt XVI przeszedł na 
emeryturę, ale wciąż w oczach Boga 
pozostaje papieżem. Dopiero po jego 
śmierci można wybrać „prawdziwego” 
papieża - następcę. Generalnie wielu 
zwolenników przepowiedni próbuje 
przypisać to imię obecnemu papieżowi 
Franciszkowi, wskazując m.in. na fakt, 
że papież wybrał imię Franciszek na 
cześć Franciszka z Asyżu, którego oj-
cem był Pietro Bernardone. Inni wska-
zują na świeckie nazwisko papieża, 
Bergoglio, które próbują przedzielić na 
dwa człony: w utworzonym kalambu-
rze człon: berg, miałby oznaczać górę,  
która tematycznie kojarzy się ze skałą 
(Petrus czyli Piotr), a Oglio jest włoską 
nazwę rzeki w północnych Włoszech 

(odległy związek z Romanus czyli 
Rzymianin). Jeszcze inni wskazują na 
fakt, że pochodzący z Argentyny Jorge 
Mario Bergoglio jest synem włoskich 
imigrantów (kolejny związek z Roma-
nus). Wśród kolejnych interpretacji są 
również następujące: papież w dniu 
elekcji poprosił zgromadzonych ludzi 
o modlitwę za siebie i za Rzym, a 
także wybrał zupełnie nowe imię, więc 
jest bez numeracji, tak jak Piotr. Czy 
proroctwo św. Malachiasza jest praw-
dziwe? Czy się wypełni? A jeśli tak, to 
kiedy? Na te pytania teraz jeszcze nie 
umiemy odpowiedzieć. Faktem jednak 
jest, że tajemnica powinna wyjaśnić 
się w przeciągu kilku - kilkunastu 
najbliższych lat. Pozostaje nam tylko 
czekać i uważnie wypatrywać znaków 
na niebie i ziemi.

Krzysztof Kowsz

„Jeśli dobrze czynić będą i Bogu posłuszeństwo oddadzą, On doda 
im lat, jeśli zaś Boga obrażać będą i w grzechach brnąć, Bóg odpłaci 
im się i skróci liczbę lat istnienia świata”.

Koniec świata    – przepowiednia Malachiasza 

Św. Malachiasz to jego 
przepowiednia końca świata 
jest jedną z najlepiej znanych 

przepowiedni w Kościele Katolickim 
jej zwolennicy uważają, że jest 

mocno związana z naszymi czasami.

De labore Solis (z pracy Słońca) to 
określenie według św. Malachiasza  
przypisywane jest dla papieża Jana 

Pawła II (1920-2005)

Mało kto zdaje sobie sprawę, że Koniec Świata jest tak blisko. To przysiółek 
wsi Głuszyna, który znajduje się w południowej Wielkopolsce w powiecie 

ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice. 

Sybilla

Torgau jest to miasto powiatowe we 
wschodnich Niemczech, w kraju związ-
kowym Saksonia, leży nad rzeką  Łabą 
i liczy 21,4 tys. mieszkańców.  Podczas 
II wojny światowej 25 kwietnia 1945 
roku w Torgau doszło do spotkania wojsk 
amerykańskich z wojskami radzieckimi. 
Co ciekawe dzień później powtórzono 
to wydarzenie by nagrać materiały do 
kronik filmowych oraz udokumentować 
oficjalne uściśnięcie ręki pomiędzy so-
jusznikami. W formie kroniki filmowej 
obiegło ono cały świat.
Na pamiątkę tamtych wydarzeń w 
Torgau odbywa się Elbe - Day. Naj-
ważniejszym punktem uroczystości 
rocznicowych jest złożenie wieńców w 
trzech punktach miasta upamiętniających 
wydarzenia z kwietnia 1945 roku. Do 
Torgau przybywają wówczas delegacje 
ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, a także 
z miast partnerskich m.in. ze Strzego-
mia i ze Znojomo. Następuje wówczas 

złożenie wieńców i zaduma przy Po-
mniku Spotkania nad brzegiem Łaby, 
na grobie Jana Polowskiego – jednego z 
uczestników wydarzeń z 1945 roku oraz 
na cmentarzu Armii Czerwonej. Elbe 
- Day jak Niemcy nazywają coroczne 

obchody, to nie tylko oficjalne spotkania 
i historyczne wspomnienia. To także cykl 
imprez towarzyszących, takich jak bieg 
pamięci, turniej piłki nożnej i szereg 
imprez kulturalno - artystycznych. 
Na czterech scenach rozstawionych 

w całym mieście odbywa się szereg 
koncertów zespołów z różnych krajów. 
Na scenie nie może również zabraknąć 
przedstawicieli miasta partnerskiego 
Strzegomia. W 2006 roku z okazji 60 – 
rocznicy wydarzeń na scenie rockowej 
Strzegom reprezentował zespół „FIK-
CJA”. Piątka młodych rockowców dała 
wówczas próbkę swoich umiejętności, 
wzbudzając  zainteresowanie i aplauz 
widzów. Dwu godzinny koncert został 
bardzo dobrze oceniony przez obsługę 
sceny i lokalnych dziennikarzy. Redak-
tor naczelny „Torgauer Zeitung” był 
pod wrażeniem strzegomskiej kapeli, 
zaraz po koncercie komplementował 
ich umiejętności z nadzieją na kolejny 
występ „FIKCJI” w Torgau na plano-
wanym corocznie przeglądzie zespołów 
muzycznych. 
Dnia 6 maja 2012 roku wioska Dębogó-
rze mieszczą się nieopodal Gdyni stałą 
się miejscem również ciekawego wi-

dowiska historycznego, nawiązującego 
do dwóch epizodów II wojny światowej 
– walki Lądowej Obrony Wybrzeża w 
1939 roku oraz spotkania amerykańsko 
- radzieckich wojsk w Torgau w kwietniu 
1945 roku. Wówczas widzowie mogli 
podziwiać dwie inscenizacje. Pierwsza 
epizod wrześniowy nawiązywał do walk 
toczonych o północne rubieże Gdyni. 
Drugi epizod nawiązywał do wydarzeń 
spod Torgau. Podczas drugiego epizodu 
niemiecki oddział składający się z volks-
sturmistów i SS - manów zajął pozycje 
obronne. Wkrótce został zaskoczony 
atakiem niewielkiego oddziału rozpo-
znawczego Armii Czerwonej. W tym 
samym momencie na pozycje niemiec-
kie ruszyła amerykańska nawała  artyle-
ryjska a tuż za nią główne siły US Army.  
Niemcy zaprzestają oporu i poddają się. 

Dochodzi do spotkania sojuszniczych 
armii  przekazania Volkssturmistów i SS 
- manów Armii Radzieckiej oraz wspól-
nego bratania się i wymiany pamiątek. 
Volkssturm (pol. Szturm ludowy) była 
formacja o charakterze pospolitego ru-
szenia, użyta przez Niemców w ostatniej 
fazie II wojny światowej. Została po-
wołana do życia dekretem podpisanym 
przez Adolfa Hitlera 25 września 1944 
roku. Koncepcja powołania Volkssturmu 
wynikała z coraz bardziej dotkliwych 
strat ponoszonych przez Wehrmacht, 
zwłaszcza na froncie wschodnim. Aby 
je zrównoważyć, jesienią 1944 roku po-
woływano pod broń mężczyzn w wieku 
od 16 do 60 lat. Potrzeby frontu były 
jednak znacznie większe. Znaleźli się w 
tej grupie wszyscy objęci obowiązkiem 
pracy, którzy ze względu na zatrudnienie 

w gospodarce pozostawali dotychczas 
poza wojskiem. Do jednostek trafili 
m.in. urzędnicy, sklepikarze, robotnicy i 
młodzi chłopcy z Hitlerjugend. Członko-
wie Volkssturmu często nie otrzymywali 
umundurowania, nosili jedynie opaski 
z napisem „Deutsche Wehrmacht" lub 
„Deutscher Volkssturm – Wehrmacht". 
Zostali uzbrojeni głównie w starą broń, 
często pamiętającą jeszcze czasy I wojny 
światowej lub końcówkę XIX wieku, 
lub broń zdobyczną, a nawet myśliw-
ską. Najnowocześniejszym rodzajem 
uzbrojenia oddanym masowo w ręce 
volkssturmistów i często bardzo groź-
nym, zwłaszcza w walkach miejskich, 
były ręczne granatniki przeciwpancer-
ne Panzerfaust. Początkowo w 1944 
roku Volkssturm był wykorzystywany 
jako formacja obrony terytorialnej do 
ochrony dróg i linii kolejowych oraz 
umocnień. Od stycznia 1945 roku 
bataliony Volkssturmu były wysyłane 

na pierwszą linię 
frontu. Na froncie 
zachodnim vol-
kssturmiści pod-
dawali się często 
bez próby pod-
jęcia walki. Od-
mienna sytuacja 
występowała na 
froncie wschod-
nim. Przeświad-
czenie, że Armia 
Czerwona dąży do 
zniszczenia naro-
du niemieckiego, 
powodowało, że 
Volkssturm wal-
czył zaciekle. W 
dniu 20 kwietnia 
1945 roku Hitler 
odznaczył mło-
dych volkssturmi-
stów z Hitlerjuge-
nd za zniszczenie 
radzieckich czoł-
gów przy pomocy 
panzerfaustów. 
Żołnierze Vol-
kssturmu wzięli 
udział w obronie Kostrzyna, Kołobrze-
gu, Wrocławia, Berlina (40 000 żołnie-
rzy). Widowisko w Dębogórzu zostało 
zorganizowane w przeddzień kolejnej 
rocznicy zakończenia II wojny świa-
towej w Europie przy współpracy z 
czterema grupami rekonstrukcyjnymi: 
SH Wielka Czerwona Jedynka, Stowa-

rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
,,Die Freiwilligen”, Stowarzyszenie 
Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej oraz Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 2 - go Morskiego Pułku 
Strzelców SGO Pomorze.

Krzysztof Kowsz

Dokładnie 25 kwietnia 2018 roku mija 73 rocznica od pamiętnego spotkania wojsk amerykańskich i radzieckich nad rzeką Łabą w miejscowo-
ści Torgau, chociaż Niemcy oficjalnie skapitulowały dopiero dwa tygodnie później to uścisk dłoni żołnierzy obu tych wojsk stał się symbolem 
zakończenia drugiej wojny światowej w Europie.

TORGAU – SYMbOL ZAKOŃCZENIA
II WOJNY śWIATOWEJ W EUROPIE

Żołnierze amerykańscy i radzieccy witają się na zniszczonym moście na rzece 
Elbie w miejscowości Torgau w Niemczech. Uścisk dłoni żołnierzy obu tych 
wojsk stał się symbolem zakończenia drugiej wojny światowej w Europie.

3 ruble z 1995 roku upamiętniające 
spotkanie wojsk alianckich nad Łabą. 

Na rewersie William Robertson i 
Alexander Silvashko wpadają sobie 

w ramiona niczym starzy przyjaciele, 
których jakiś czas temu  los rozdzielił

Pomnik  Spotkania upamiętniający spotkanie wojsk 
amerykańskich i radzieckich w Torgau.

Corocznie w Torgau podczas tzw. Elbe-Day odbywa się inscenizacja spotkania 
wojsk amerykańskich i radzieckich.
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Jesienią 1918 roku, po 123 latach poli-
tycznego niebytu, Polska powróciła na 
mapy Europy i Świata. O przyczynach 
klęski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
i plątaninie dróg, jakie przeszedł Na-
ród od zniewolenia u schyłku XVIII 
stulecia, do wywalczenia upragnionej 
wolności w drugiej dekadzie XX wie-
ku, opowiadamy na naszych łamach w 
nieco innej, mniej oficjalnej konwen-
cji – w narracji opartej o sugestywne 
przekazy polskiego malarstwa histo-
rycznego. Pierwszy odcinek tej sagi, 
świadomie zawierającej czytelne wątki 
edukacyjne, otworzyliśmy Konfedera-
cją barską 1768-1772; zamknęliśmy 
zaś I Sejmem rozbiorowym 1773-1775. 
Dzisiaj opowiemy o trudnych czasach 
stanisławowskich, zakończonych 
klęską Rzeczypospolitej szlacheckiej i 
utratą niepodległości w 1795 roku. W 
tym roku mija 223 lata od tamtego, 
tragicznego dla narodu i całego społe-
czeństwa polskiego wydarzenia.

Trudne czasy 
stanisławowskie
Obradujący 3 lata z przerwami pierwszy 
sejm rozbiorowy 1773-1775 przyniósł i 
tragiczne, ale i dające pewne nadzieje dla 
Rzeczypospolitej decyzje i postanowie-
nia. Bolały rany po wydartych, niczym 
wyszarpanych z ciała, obszarach państwa,  
lecz wiary w światlejsze dla ojczyzny jutro 
przydawały mądre projekty, które, mimo 
niezadowolenia Rosji, udało się prze-
forsować. Oto bowiem skonfederowany 
sejm, z woli stronnictwa reformatorskie-
go, 14 października 1773 roku powołał 
do życia Komisję Edukacji Narodowej, 
de facto pierwsze w świecie świeckie 
ministerstwo szkolnictwa powszechne-
go. Miała ona w niedalekiej przyszłości 
wychować całe pokolenie światłych Po-
laków, które z zapałem oddało się dziełu 
naprawy państwa. Nie było to już jednak 
w stanie zatrzymać dziejowej katastrofy. 
Konstytucja 3 maja 1791; Konfederacja 
targowicka 1792; II rozbiór Polski 1793; 

Powstanie Kościuszkowskie 1794; III 
rozbiór Polski 1795. Ogniwa dobrych 
zdarzeń pociągały za sobą wrogie prze-
ciwdziałania, a to wszystko układało się 
w łańcuch niesprzyjających wypadków, 
które przesądziły o ostatecznym pogrą-
żeniu kraju w politycznym niebycie. 
Na obrazie Jana Matejki,  stanowiącym 
alegorię czasów stanisławowskich, król –  
mecenas kultury i sztuki, bynajmniej  nie 
prezentuje nam się w politycznej, władczej 
pozie. Nie takiego monarchy oczekiwałby 
mistrz Jan dla Rzeczypospolitej trudnych 
dziejowych wyzwań. Po jego prawicy 
rozgrywa się polityczna historia, która 
zaważy na dziejach Ojczyzny. Tymczasem 
król Staś, z głową skierowaną w lewą 
stronę, woli słuchać swego nadwornego 
malarza Bacciarellego, prezentującego 
mu wschodzącą gwiazdę rodzimego ma-
larstwa, Franciszka Smuglewicza. Z tyłu 
scenie przypatrują się Canaletto, Norblin, 
Chodowiecki, Czechowicz  - inni z tejże 
epoki piewcy pędzlem piękna swojskiej 

lub przybranej nadwiślańskiej Ojczyzny.  
Chwała im za to, lecz to tylko piewcy, 
dzisiaj przez nas kochani, lecz wtedy 
nade wszystko mądrych praw i licznych 
bagnetów trzeba nam było. W centralnej 
części płótna metresa królewska, Elżbieta 
Grabowska, zabawia się rozmową z bi-
skupem warmińskim Ignacym Krasickim. 
Książę poetów dał wytchnienie propań-
stwowemu intelektowi i pozwolił się 
uwieść na chwilę paplaninie beztroskiej 
królewskiej kochanki. Za to inni koryfe-
usze myśli oświeceniowej nie próżnują. 
Amfiladowym wejściem, do sali, na czele 
orszaku reformatorów: braci Jana i Jędrze-
ja Śniadeckich, Stanisława Konarskiego, 
Onufrego Kopczyńskiego, Grzegorza 
Piramowicza, Stanisława Kostki Potoc-
kiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, 
wkracza Hugo Kołłątaj – namaszczo-
ny przez tradycję główny orędownik 
oświatowych przemian. Niesie ze sobą 
„księgę reform”. Wita go w progu książę 
Adam Kazimierz Czartoryski, marszałek 
Sejmu konwokacyjnego 1764, trzymając 

w dłoni uchwały Sejmu Czteroletniego 
1788-1792. Przed nimi, przycupnięci na 
kanapie: mieszczański reformator Stani-
sław Staszic i magnacki kanclerz wielki 
koronny Andrzej Zamoyski, dyskutują 
zapisy wielkiej i mądrej księgi Ustawy 
Rządowej – Konstytucji 3 Maja. Dzieje 
się dobro – zdawać się może. Mimo 
groteskowych sprzeciwów zwolenników 
starego ładu, ośmieszonych „twórczo”  
kłębiącym się z lewej tłumem Stempkow-
skich, Chreptowiczów,  Chmielowskich. 
Gdzieżby tam! Jużci ukryty z prawa, w 
zmroku,  poseł pruski, Lucchesini, szepcze 
w ucho posłowi rosyjskiemu: ”Już czas!” 
A rozparty w fotelu Mefisto Repnin, 
kopiąc krzesło rozsypuje po ziemi bukiet 
polskich, pachnących dziewanną i chabra-
mi  kwiatów, z wdzięczności „ przez naród 
przygotowanych”. Wychylony fircykowa-
to ku majestatowi i jego światłej świcie, 
którymi z mocy Imperatorowej trzęsie i 
pomiata, śmieje się szyderczo z ich woli i 
nadziei. „ Żadnych marzeń Panowie, żad-
nych marzeń!”, zdaje się antycypować sło-
wa kolejnego cara „samowładnika świata 
połowicy”. W zanurzonym w świetlistym 
półmroku pokoju, zwanym „Rzeczypo-
spolitą”, zawieszone nad królem Stasiem 
zwierciadło ukazuje portretowe odbicie 
zdumionego, marsowego spojrzenia 
króla Jana, pogromcy cerkiewnych spod 
Cudnowa i psubratów spod Wiednia. Bóg 
nie dał zamienić epokami …

***
Komisja Edukacji 
Narodowej 1773
Zrazu pomyślnie rokujące lata osiem-
dziesiąte nie zapowiadały matejkowskiej, 
alegorycznej interpretacji epoki. Pierwsze 
owoce zbierano z zaczynu saskiej poświa-
ty rozbudzania umysłowego Polaków. 
Przypisywany zdetronizowanemu królowi 
Stanisławowi Leszczyńskiemu traktat 
polityczny „Głos wolny wolność ubezpie-
czający” (1743), stał się zaczątkiem nowej 
myśli politycznej, zmierzającej do próby 
reformy ustroju państwa, łączącej stary 
ład szlachecki z nowymi wyzwaniami 
oświeceniowymi i fizjokratycznymi. 
Założone w 1740 roku przez Stanisława 
Konarskiego pijarskie Collegium Nobi-
lium, swym nowatorskim programem 
edukacyjnym torowało drogę ku reformie 
całego szkolnictwa powszechnego w 
kraju. Kształcili się w nim synowie ma-
gnaterii i bogatej szlachty, a wśród jego 

absolwentów znaleźli się m.in. przyszli 
reformatorzy Rzeczypospolitej, bracia 
Ignacy i Stanisław Potoccy.  Powstała 
siedem lat później Biblioteka Załuskich, 
z bogatym  księgozbiorem druków lite-
rackich i naukowych, rękopisów i rycin, 
zasłużyła rychło na status pierwszej w 
rodzimych dziejach biblioteki narodowej, 
udostępniając swoje zasoby uczonym i 
pedagogom, którzy teorią i praktyką pod-
jęli trud przebijania sarmackiej skorupy 
obyczajowej. W latach osiemdziesiątych 
była już najważniejszym ośrodkiem 
życia umysłowego w kraju, prowadząc 
działalność wydawniczą, czytelniczą i 
edukacyjną. Z jej ducha i bogactw czerpali 
swą  mądrość i obywatelskie posłannic-
two Stanisław Konarski, Franciszek 
Bohomolec, Adam Naruszewicz, Onufry 
Kopczyński. Powołana do życia w 1765 
roku Szkoła Rycerska stała się szybko kuź-
nią wielkich wojskowych i politycznych 
talentów tej miary co Tadeusz Kościuszko, 
Karol Kniaziewicz, Jakub Jasiński, Julian 
Ursyn Niemcewicz. Zatem Komisja 
Edukacji Narodowej nie rozpoczynała 
swej oświeceniowej misji na całkowitym 
ugorze. Skupiona wokół Hugona Kołłątaja 
grupa uczonych i oświeceniowych dzia-
łaczy politycznych dokonała gruntownej 
przebudowy struktury szkolnictwa i 
systemu edukacyjnego. Zreformowane 
uniwersytety: krakowski (jako Szkoła 
Główna Koronna) oraz wileński (Szkoła 
Główna Litewska) roztoczyły merytorycz-
ny nadzór nad szkołami średnimi: wydzia-
łowymi i podwydziałowymi, które z kolei 
doradztwem programowym obejmowały 
sieć elementarnych szkółek parafialnych, 
pozostających w dużej mierze w gestii 
Kościoła. W nowatorskich na owe czasy 
programach nauczania ograniczono wy-
kładanie łaciny i teologii na rzecz wiedzy 
z zakresu nauk matematyczno-przy-
rodniczych i medycznych, użytecznych 
umiejętności agrarnych i ekonomicznych. 
Duży nacisk położono również na naucza-
nie wyodrębnionego metodycznie języka 
polskiego (dla którego O. Kopczyński 
opracował pierwsze zasady gramatyczne), 
a także  historii i geografii. Nowoczesne 
podręczniki szkolne wydawało powołane 
w 1775 roku Towarzystwo do Ksiąg Ele-
mentarnych, kierowane przez Ignacego 
Potockiego i Grzegorza Piramowicza. 
Po kilkunastu latach działalności Komi-
sji, starą, jezuicką kadrę pedagogiczną 
zastępowali stopniowo jej duchowni i 
świeccy absolwenci szkół uniwersytec-
kich, ukierunkowani na wychowywanie 
młodzieży kochającej swoją ojczyznę, 
lecz jednocześnie otwartej na świat, 
ciekawej filozoficznych i społecznych 
idei Oświecenia. W duchu oświeconego 
patriotyzmu i krytycznego racjonalizmu 
dokonywano powolnej przebudowy 
kształtu ustrojowego Rzeczypospolitej, 
świadomości społecznej i obywatelskiej 
jego warstw uprzywilejowanych. I cho-
ciaż upadek państwa zniweczył większość 

strukturalnych me-
chanizmów „Kom-
misyi nad Edukacją 
Młodzi Szlacheckiej 
Dozór Mającej”, to 
pozostawiła ona po 
sobie rzeszę patrio-
tycznie ukształtowa-
nych wychowanków, 
ich nauczycieli i 
wspierających dzieło 

orędowników zmian – gotowych teraz 
na próbę konstytucyjnego przeforsowania 
nowego systemu politycznego Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Przetrwały też 
jej główne idee. Weszły one do kanonu 
polskiej myśli oświatowej i tradycji na-
rodowej, do których w czasach zaborów 
odwoływać się będą kolejne pokolenia.

***
Sejm Czteroletni  
1788-1792. Konstytucja 
3 Maja 1791
W 1787 roku Rosja, mając przeciwko 
sobie dyplomacje Prus, Francji i Wielkiej 
Brytanii, wciągnięta została w wojnę z 
Turcją, próbującą odzyskać Krym i inne 
obszary utracone na rzecz Moskwy przed 
kilkunastoma laty. Zabiegająca o zbrojną 
pomoc Rzeczypospolitej imperatorowa 
Katarzyna II łaskawie zgodziła się na  
zwołanie w dniu 6 października 1788 
roku sejmu walnego, licząc na uchwa-
lenie podatku na uformowanie polskich 
korpusów posiłkowych w sile 12 tysięcy 
żołnierzy. Miał on przejść do historii jako 
Sejm Czteroletni; Sejm Wielki, tak długo 
bowiem trwały jego obrady, w dodatku od 
1790 roku – prowadzone w podwojonym 
składzie posłów. Sprzyjająca Polsce sytu-
acja zewnętrzna rodziła nadzieje na więk-
szą niezależność obrad, a przygotowane 
uprzednio projekty zmian ustrojowych 
nie straciły na aktualności. Sejm, pod laską 
zwolennika reform, marszałka Stanisława 
Małachowskiego, obradował pod węzłem 
konfederacji, nie obowiązywała zatem na 
nim zasada jednomyślności (osławione 
liberum veto). Jednakże istotnym utrud-
nieniem była daleko posunięta polaryzacja 
sceny politycznej państwa, siła oporu 
stronnictw konserwatywnych i frakcyjne 
rozbicie w obozie reform. Pomimo to w 
ciągu kilkunastu miesięcy, ku zaskoczeniu 
uwikłanej w wojnę z państwem osmań-
skim Rosji, udało się przeprowadzić 
szereg reform ustrojowych, handlowych i 
podatkowych, wzmacniających państwo. 
Przez aklamację uchwalono zwiększenie 
stanu liczebnego armii do 100 tysięcy, 
zniesiono narzuconą Polsce jako narzę-
dzie kontroli rosyjskiej Radę Nieustającą, 
powołano Komisję Wojskową Obojga 
Narodów, uchwalono podatki na utrzy-
manie wojska, przyjęto ustawę o miastach 
królewskich, zapewniającą szerokie 
prerogatywy obywatelskie, polityczne i 
ekonomiczne mieszczaństwu. Drama-
turgia i tempo wydarzeń sejmowych nie 
miały precedensu w całej dotychczasowej 
historii polskiego parlamentaryzmu. 
Ale były i chybione decyzje. Dając 
posłuch knującemu intrygę polityczną 
ambasadorowi pruskiemu w Warszawie, 
stronnictwo królewskie zerwało sojusz z 
Rosją, łącząc się przymierzem z Prusami, 
deklarującymi się być teraz gwarantem 
nienaruszalności terytorialnej Rzeczy-
pospolitej i dokonywanych przez sejm 
przemian wewnętrznych. Walcząca na 
dwa fronty i z Turcją, i ze Szwecją  Rosja 
zmuszona została do ustępstw: jej wojska 
zostały wycofane z ziem wyzwalającego 
się z wasalnych zależności państwa. 
Odnoszone na niwie międzynarodowej 
sukcesy przyspieszyły prace zmierzające 
do wypracowania końcowej wersji nowej 
ustawy konstytucyjnej. Nad jej redakcją, 
przy wsparciu króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, pracowali przede 
wszystkim podkanclerzy koronny ks. 
Hugo Kołłątaj, marszałek wielki litewski 

HISTORIA HI STORI A

DROGI DO WOLNOśCI – POLSKIM MALARSTWEM ZILUSTROWANE

100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę Ignacy Potocki, marszałek Sejmu Wiel-
kiego  Stanisław Małachowski, czołowy 
działacz oświeceniowy ks. Stanisław 
Staszic, korzystając z rad wpływowych 
przedstawicieli zjednoczonych w szczyt-
nej sprawie stronnictw królewskiego i 
patriotycznego: prymasa Michała Jerzego 
Poniatowskiego, marszałka Trybunału 
Głównego Litewskiego księcia Adama 
Kazimierza Czartoryskiego, postępowego 
polityka i posła Stanisława Kostki Potoc-
kiego, wybitnego działacza politycznego 
i literata Juliana Ursyna Niemcewicza,  
biskupa kamienieckiego Adama Stani-
sława Krasińskiego i innych. Zmieniano 
ustrój polityczny państwa. Rzeczpospolita 
przestawała być monarchią parlamentar-
ną, stawała się monarchią konstytucyjną 
z monteskiuszowskim trójpodziałem 
władzy na ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. Władzę ustawodawczą 
sprawował zreformowany, dwuizbowy 
sejm, składający się z przedstawicieli 
szlachty posiadającej i mieszczaństwa. 
Władza wykonawcza miała należeć do 
króla i powołanej przy nim Straży Praw. 
Najwyższymi organami sądowymi były 
Sąd Sejmowy i Trybunał Koronny, a 
sprawowana, a przestrzegania praw strze-
gły  również sądy ziemskie. Konstytucja 
znosiła prawa kardynalne i wprowadzała 
dziedziczność tronu. W scentralizowa-
nym państwie ustanowiono wspólne dla 
Korony i Litwy instytucje rządowe, skar-
bowe i wojskowe. Mieszczaństwu miast 
królewskich przyznano prawa równe 
szlachcie. Warstwy chłopskie wyłączano 
spod jurysdykcji szlachty i otaczano 
opieką prawną państwa. Religię katolic-
ką uznano za panującą w kraju; innym 
wyznaniom gwarantowano tolerancję 
religijną. Postanowienia legislacyjne 
stanowiły mądry kompromis pomiędzy 
tradycyjnymi dla szlachty wartościami 
wyznaniowymi i prawnymi a ustrojowymi 
i społecznymi nurtami oświeceniowymi, 
przenikającymi nad Wisłę z państw 
zachodnioeuropejskich. Mimo oporów 
liderów stronnictw konserwatywnych, 
główne zapisy prawne dokumentu były 
już gotowe pod koniec kwietnia 1791 
roku. Samo uchwalenie ustawy zasadni-
czej odbyło się w warunkach swoistego 
zamachu stanu. Wykorzystując fakt nie-
obecności większości oponentów, którzy 
w trakcie przerwy w obradach rozjechali 
się do domów, 3 maja 1791 roku, w trybie 
tajnym na Zamku Królewskim w War-
szawie, wznowiono posiedzenie sejmu i 
pomimo sprzeciwu garstki zagorzałych 
przeciwników reform, proklamowano 
przez aklamację nową Ustawę Rządową. 
Konstytucja 3 Maja stała się faktem. Była 
to druga spisana konstytucja na świecie i 
pierwsza w Europie. Pięknym olśnieniem 
rozbudzona Narodowa Wiosna zdawała 
się zapowiadać pełnię słonecznych lat dla 
Rzeczypospolitej.

***
Narodowa euforia w zenicie. Orszak 
poselski, w asyście wojska i wiwatują-
cych mieszkańców Warszawy, zmierza z 
Zamku Królewskiego do katedry św. Jana, 
aby uroczyście zaprzysiąc Konstytucję 3 
Maja. Król Stanisław August Poniatowski, 
odziany w płaszcz koronacyjny, wstępuje 
po schodach świątyni, witany ukłonami 
członków swojego dworu. W centralnej 
części obrazu marszałek Sejmu Wiel-
kiego Stanisław Małachowski, niesion 
z wdzięczności na ramionach patriotów 
posłów, w triumfalnym geście wznosi 
do góry białą księgę Ustawy Rządowej. 
Obok, towarzysze szczytnego dzieła 
dźwigają na swoich barkach drugiego 
z sejmowych marszałków, Kazimierza 
Nestora Sapiehę. Alegoryczny przekaz 
malarskiego arcydzieła znów przyzwala 
mistrzowi Matejce na przedstawienie 

sceny protestu, która rozegrała się wcze-
śniej, w sali sejmowej. Leżący na bruku, 
przekupiony przez petersburski dwór 
poseł Jan Suchorzewski, oszalały we 
wściekłej niemocy, na znak protestu chce 
ugodzić sztyletem wyrywającego mu się 
ze strachem własnego syna. Z dezapro-
batą, zwrócony ku niemu, stanowczym 
gestem stara się okiełznać zbrodnicze 
zamiary szaleńca, odziany na czarno 
współtwórca konstytucji Hugo Kołłątaj.  
Inaczej niż przyszły zdrajca, przeciwnik 
reform Franciszek Ksawery Branicki, 
ukazany tyłem, podparty pod boki ze 
zrozumieniem obserwujący poczynania 
kamrata. Rozgrywającym się wydarze-
niom przygląda się z konia książę Józef 
Poniatowski, generał wojsk koronnych 
ochraniających pochód. Wiwat, Majowa 
Jutrzenko!

***
Konfederacja 
targowicka 1792. II 
rozbiór Polski 1793
Sejm Wielki obradował do maja 1792 
roku, ale nie dane mu było w spokoju 
dokończyć dzieła. Uporawszy się z 
Turcją i ułożywszy ze Szwecją, Rosja, 
zwróciła swą moc ku Rzeczypospolitej. 
Wiarołomne Prusy Fryderyka Wilhelma 
II znów zmieniły front, a do petersbur-
skiego dworu udali się z petycją w obronie 
swobód szlacheckich i starego kształtu 

ustrojowego Rzeczypospolitej, kipiący 
świętym oburzeniem przeciwnicy nowego 
porządku. Protesty tak zwanego obozu 
hetmańskiego znalazły natychmiastowe 
wsparcie Katarzyny II, uzyskującej w ten 
sposób dogodny pretekst do natychmia-
stowej interwencji zbrojnej w Polsce. Po-
dyktowane w kwietniu polskim zdrajcom 
zapisy aktu konfederacji antykrólewskiej i 
antypaństwowej, zbieżne z ich intencjami, 
zawierały ich odwołania i pragnienia uka-
rania „jakobińskiego oszołomstwa”: „(…) 
Żądamy wolności, narodowi naszemu 
przyzwoitej, bo w niej przodkowie nasi od 
wieków żyli, bośmy się w niej porodzili 
i umierać chcemy. - Żądamy spokojności 
wewnętrznej, trwałego z sąsiadami po-
koju, bo szczęśliwości, bezpieczeństwa 
własności, nie zamieszania wojen szuka-
my. (…) To są nasze zamiary, te abyśmy 
dokonać zdołali, dzielnej pomocy tej wiel-
kiej monarchini wzywamy, która ozdobą i 
chlubą wieku naszego będąc, wzgardzając 
podłą zazdrością i chytremi podstępy, 
których zawody dzielność jej kruszy i 
niszczy, szczęśliwość narodu cenić umie 
i im pomocną podaje rękę (...).”  Tak oto 
pojęcie „Targowiczanie i Oszołomy” zna-
lazło wówczas swój petersburski, a dzisiaj, 
w dobie III Rzeczypospolitej – brukselski 
wyraz. Ale nie antycypujmy. W nocy z 
14 na 15 maja 1792 roku antydatowany 

dokument spisku 
magnackiego, ten 
symbol zdrady naro-
dowej, ogłoszono w 
Targowicy na Podo-
lu, w posiadłościach 
Potockich. Na jego 
czele, jako marszałek 
konfederacji, stanął 
Stanisław Szczęsny 
Potocki, a najbar-
dziej zagorzałymi 
jej sygnatariuszami 

byli hetmani koronni Franciszek Ksawery 
Branicki i Seweryn Rzewuski oraz hetman 
polny litewski Szymon Kossakowski. 
Władzę nad Rzeczpospolitą obejmowała 
Najjaśniejsza Konfederacja Obojga Na-
rodów,  a granicę państwa przekroczyła 
100-tysięczna armia rosyjska. Przeciwko 
niej do walki wyruszyło tylko około 60 
tysięcy słabo wyszkolonych żołnierzy, 
dlatego  już od początku armia polska 
przyjęła strategię prowadzenia działań 
defensywnych. Wojska królewskie zo-
stały pobite na Litwie, głównie wskutek 
zdrady pozostającego w służbie polskiej 
pruskiego, generała Ludwika Wirtem-
berskiego. Początkowo lepiej radzono 
sobie na froncie południowym, gdzie 
naczelny wódz armii polskiej, książę Józef 
Poniatowski, oraz opromieniony sławą 
w wojnie o niepodległość Stanów Zjed-
noczonych generał Tadeusz Kościuszko 
odnieśli spektakularne sukcesy w bitwach 
pod Zieleńcami i pod Dubienką. Jako 
pierwsi zostali uhonorowani za to Orde-
rem (wówczas w formie medalu) Virtuti 
Militari, ustanowionym z tej okazji przez 
Stanisława Augusta. Ten wielki triumf 
ukazał na swym obrazie Wojciech Kossak. 
Widzimy oto bowiem jak Józef Ponia-
towski i Tadeusz Kościuszko odbierają 
defiladę zwycięskich oddziałów, prowa-
dzących rosyjskich jeńców. Pomimo tych 
sukcesów  wojska polskie pozostawały w 

ciągłym odwrocie,  
tracąc ustawicznie 
teren. Pełen wahań 
król nakazał armii 
kapitulację i 24 lip-
ca, naciskany przez 
Katarzynę II, przy-
stąpił do konfede-
racji targowickiej. 
Łudził się, że tym 
rozpaczliwym ge-

stem, poczytanym mu przez patriotów 
za zdradę narodową, ocali resztki nieza-
leżności państwa.  Książę Józef Ponia-
towski, Tadeusz Kościuszko i czołowi 
oficerowie polskiej armii podali się do 
dymisji, a po całym kraju rozlały się woj-
ska okupacyjne imperatorowej. Obalono 
Konstytucję 3 maja i większość reform 
Sejmu Czteroletniego. 23 stycznia 1793 
roku w Petersburgu Rosja i Prusy pod-
pisały nowy traktat rozbiorowy. Na jego 
mocy Rzeczpospolita traciła  na rzecz 
Rosji część ziem litewskich (bez Wilna) 
oraz wszystkie koronne województwa 
w południowo-wschodnich rejonach 
państwa. Natomiast Prusy anektowały 
Wielkopolskę, Toruń z częścią Kujaw oraz 
Gdańsk z przyległymi doń terenami. 22 
lipca 1793 roku zwołany przez Katarzynę 
II do Grodna sejm, pod lufami rosyjskich 
armat, zatwierdził traktat cesyjny z Rosją; 
pod podobnym przymusem – 2 września 
z Prusami. Polska zmuszona została do 
podpisania traktatu o wieczystym przy-
mierzu z Rosją, przywracającego nad nią 
protektorat wschodniego mocarstwa. Sła-
by i upokorzony król Staś słał ckliwe listy 
do monarchini obcego państwa, prosząc 
ją uniżenie o zgodę na własną abdykację. 
A ta łaskawie na to nie pozwalała, chcąc 
mieć jeszcze w Warszawie posłusznego 
sobie figuranta. Jednocześnie bowiem z 

jej woli kończyło się władztwo rozwiązy-
wanej, awanturniczej konfederacji targo-
wickiej i nad Wisłą potrzebowała jakiejś 
ugładzonej formy zarządu. Oszukani i 
zawiedzeni przywódcy zdradzieckiego 
spisku wyjechali w większości za grani-
cę. Tych, którzy pozostali w okrojonym 
terytorialnie kraju – już niebawem miał 
dosięgnąć sprawiedliwy los. Ostatni sejm 
w dziejach I Rzeczypospolitej dobiegł 
końca.

***
Insurekcja 
Kościuszkowska 1794. 
III rozbiór Polski 1795
Jest dzień 24 marca 1794 roku. Na 
krakowskim rynku naczelnik powstania 
Tadeusz Kościuszko przysięga Narodowi: 
„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w 
obliczu Boga całemu Narodowi Polskie-
mu, iż powierzonej mi władzy na niczyj 
prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej 
dla obrony całości granic, 
odzyskania samodziel-
ności Narodu i ugrun-
towania powszechnej 
wolności używać będę. 
Tak mi Panie Boże do-
pomóż i niewinna Męka 
Syna Twego”. Stało się! 
Zawiązane rok wcześniej 
na emigracji (w Saksonii) 
sprzysiężenie powstań-
cze, przeistoczyło się 
w narodowe powstanie 
zbrojne, którego Na-
czelnikiem wyznaczono 
Tadeusza Kościuszkę. Już wcześniej 
zbuntowany przeciw Rosji generał Antoni 
Madaliński podążył na czele swej Bryga-
dy Kawalerii Narodowej ku Krakowowi; 
teraz korpus Kościuszki rozpoczął swój 
marsz w kierunku Warszawy. W zaciszach 
gabinetów dyplomacje rosyjska i pruska 
przygotowywały tajny traktat o ostatecz-
nej aneksji Rzeczypospolitej, w jawny 
sposób prowokując Polaków do zbrojnego 
wystąpienia. Przebieg pierwszej fazy 
powstania nie układał się wszakże po 
myśli zaborców. 4 kwietnia 1794 roku 
Kościuszko pobił pod Racławicami od-
działy generała Tormasowa, a do historii 
przejść mieli chłopi kosynierzy, w tym 
Bartosz Głowacki, wsławieni szturmem 
na rosyjskie armaty. 17 kwietnia wybuchła 

insurekcja warszawska. Lud Warszawy 
pod wodzą Jana Kilińskiego wyparł z 
miasta oddziały rosyjskie i zdobył tajne 
dokumenty demaskujące opłacanych 
przez dwór petersburski zdrajców. Sześć 
dni później wybuchło zwycięskie po-
wstanie w Wilnie, na czele którego stanął 
generał Jakub Jasiński. Chcąc przyciągnąć 
do powstania rzesze chłopów, 7 maja 
Kościuszko ogłosił uniwersał połaniecki, 
zapowiadający ulżenie doli włościan i 
rozciągnięcie nad nimi opieki państwa. 
Nastał czas zemsty i krwawych rozliczeń. 
W Wilnie powieszono hetmana Kossa-
kowskiego. W Warszawie lud wywlókł 
pod szubienice biskupów Massalskiego i 
Kossakowskiego; hetmanów Ożarowskie-
go i Zabiełłę, księcia Czetwertyńskiego, 
marszałka Rady Nieustającej Ankwicza 
i innych pomniejszych zdrajców. Sym-
bolicznie powieszono też portret króla.  
Jednakże wzrastające siły najeźdźców 
powoli przesądzały o losie powstania. Do 

wojny po stronie Rosji przystąpiły Prusy 
i Austria, zajmując Kraków i Lublin. (Z 
Wawelu Prusacy wywieźli bezcenne in-
sygnia królewskie). W przegranej bitwie 
pod Szczekocinami straty polskie sięgnęły 
2000 zabitych. Zginęli w niej generałowie 
Józef Wodzicki i Jan Grochowski; śmier-
telne rany odniósł Bartosz Głowacki.  
Wojska polskie poniosły klęskę w bitwach 
pod Chełmem, Dubienką, Gołkowem, nad 
Jeziorem Rajgrodzkim. Tylko na krótko 
udało się przejąć inicjatywę po wybuchu 
powstania w Wielkopolsce i rajdzie na tyły 
wojsk pruskich korpusów generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego i księcia Józefa 
Poniatowskiego. Dąbrowski bił Prusaków 
w Bydgoszczy; Poniatowski nad Bzurą. 
Ale jednocześnie załamało się powstanie 
na Litwie, z trudem odparto pierwszy 
szturm Warszawy. 10 października, w 
przegranej bitwie pod Maciejowicami  
ranny Kościuszko dostaje się do niewoli. 
4 listopada wojska rosyjskie, pod dowódz-

twem feldmarszałka Suworowa przystąpi-
ły do szturmu na Warszawę, zdobywając 
bronioną przez oddziały generała Józefa 
Zajączka Pragę. Rozpoczęła się rzeź jego 
mieszkańców. Walcząca z trzema armiami 
Rzeczpospolita dogorywała. Przez kolejny 
rok Rosja, Austria i Prusy uzgadniały zapi-
sy traktatów rozbiorowych. Swój ostatecz-
ny kształt przybrały one 24 października 
1795 roku. Miesiąc później wywieziony 
do Grodna król Stanisław August Ponia-
towski zrzekł się korony, składając „akt 
ten uroczysty abdykacji korony i rządu 
Polski w ręce Najjaśniejszej Imperatoro-
wej Wszech Rosji”. Tak oto wypełniała się 
przepowiednia, klątwa Jana Kazimierza. 
Na 123 lata Polska znikała z mapy świata.

Władysław Mochocki

Podpisy pod zdjęcia 

- tło pod tytuły (źródło: Gnina Dobra)
1. Jan Matejko, obraz z cyklu: Dzieje 
cywilizacji w Polsce – Konstytucja 3 Maja 
- Sejm Czteroletni - Komisja Edukacyjna - 
Rozbiór 1795 (1888, olej; wikipedia.org)
2. Zygmunt Vogel, Szkoła Rycerska 
(1785, akwarela; wikimedia)
3. Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 
(1891, olej; tradycjapolska.pl)
4. Wojciech Kossak, Po bitwie pod 
Zieleńcami (1898, olej; historykon.pl)
5. Michał Stachowicz, Przysięga 
Kościuszki na rynku krakowskim (1821, 
olej, Muzeum Narodowe w Krakowie; 
przewodnicypokrakowie.pl)
6. Jan Bogumił Plersch, Kościuszko pod 
Maciejowicami. Kościuszko pada ranny 
podczas bitwy (XVIII w., olej; malarstwo-
historia. blogspot.com)
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HISTORIA PRZETARGI

* 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.

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-socjalno-usługowym.

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona działką nr 128/1 o pow. 1.311 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Budowlanych nr 1 (obręb 8 miasta Lubsko). Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem 
biurowo-socjalno-usługowym o powierzchni użytkowej 704 m2, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Budynek nieużytkowany, zdewastowany, po pożarze, częściowo spalone pomieszczenia od strony 
wschodniej pierwszego i drugiego piętra budynku. Konstrukcja budynku – ramy żelbetowe wypełnione cegłą kratówką, stropy żelbetowe, dach o konstrukcji żelbetowej, pokrycie papowe. Rynny i obróbki dachowe z blachy 
ocynkowanej - niekompletne. Schody wewnątrz żelbetowe, dwubiegowe. Stolarka okienna drewniana, pcv lub luksfery (lub częściowo brak), stolarka drzwiowa płytowa. Podłogi: wykładzina pcv, posadzka cementowa lub 
lastryko. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, w części sanitarnej glazura lub lamperia olejna, także na korytarzach. Elewacja cementowo-wapienna. Zakres instalacji wewnętrznych: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, bez 
oznak sprawności. Brak centralnego ogrzewania. Od strony wschodniej dobudowane pomieszczenie o pow. 57,10 m2 w bardzo złym stanie technicznym, bez konstrukcji dachu. Od strony zachodniej dobudowany wiatrołap, 
usytuowany na działce oznaczonej nr 131 stanowiącej pas drogi gminnej. Zużycie techniczne całego obiektu ok 45%. Działka posiada kształt nieregularny, częściowo ogrodzona. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: 
wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów 
i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Ba – tereny przemysłowe. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w 
Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00034131/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanej nieruchomości. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 stycznia 2018r, drugi przetarg odbył 
się 21 marca 2018r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 299.000,00 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 30.000 złotych. 
PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 21 maja 2018r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy 
ulicy Powstańców Wlkp. (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 16 maja 2018r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno - usługową.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/18 o pow. 2364 m2 położona jest w Lubsku przy ul. Jarzębinowej obręb 5, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, kolejowych i terenów zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w 
kierunku północno – zachodnim ok. 5 m na długości działki. Nieruchomość bez uzbrojenia położona jest na terenie posiadającym pełne uzbrojenie w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazu ziemnego (odległość ok. 
50-70 m). Dojście i dojazd od ul. Jarzębinowej o nawierzchni bitumicznej w dalszej części drogą gruntową. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według 
ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego 
uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej 
intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 14/2017 o warunkach zabudowy z dnia 17 marca 
2017 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastrukturą techniczną. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła 
uchwały, która wyznaczałaby obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia 
na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie 
przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 stycznia 2018r., drugi 
przetarg odbył się 21 marca 2018r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 86.000,00 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.) Wadium wynosi 10.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 21 maja 2018r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 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 16 maja 2018r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno - usługową.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/17 o pow. 2362 m2 położona jest w Lubsku przy ul. Jarzębinowej obręb 5, w sąsiedztwie terenów przemysłowych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 
Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północno 
– zachodnim ok. 5 m na długości działki. Nieruchomość nieuzbrojona położona jest na terenie posiadającym pełne uzbrojenie w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazu ziemnego (odległość ok. 70-100 m). Dojście 
i dojazd od ul. Jarzębinowej o nawierzchni bitumicznej w dalszej części drogą gruntową. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji 
gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą 
Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej 
w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, 
U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 14/2017 o warunkach zabudowy z dnia 17 marca 2017 r. 
określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastrukturą techniczną. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały, 
która wyznaczałaby obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła 
badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i 
zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 stycznia 2018r., drugi przetarg 
odbył się 21 marca 2018r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 86.000,00 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.) Wadium wynosi 10.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 21 maja 2018r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, 
plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 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 16 maja 2018r.

BURMISTRZ LUBSKA działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku pl. Wolności nr 1
na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczone do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.

Przeobrażający się organizm eko-
nomiczny Lubska pobudzany był, 
ma się rozumieć, zapotrzebowaniem 
zewnętrznym. Ono to właśnie zapo-
czątkowało w latach trzydziestych 
przemianę dawnych manufaktur 
sukienniczych w nowoczesne na owe 
czasy fabryki włókiennicze, których 
u zarania XX wieku było w mieście 
trzynaście. Pojawienie się w lubskiej 
fabryce Christiana Paulinga maszyn 
włókienniczych napędzanych parą, 
było podzwonnym dla tradycyjnych 
warsztatów tkackich, na przykład bo-
gatego sukiennika i kupca Wilhelma 
Gallusa, który, zapewne z tych po-
wodów, pod koniec lat czterdziestych 
XIX stulecia wyemigrował do dalekiej 
Australii. Dłużej przed nowym broniły 
się stare metody wytwórczości cera-
micznej, od średniowiecza oparte na 
warsztatowej produkcji wyrobów z 
miejscowych, bogatych pokładów gli-
ny. Jednakże w drugiej połowie tegoż 
wieku, kiedy zjednoczone i wzbo-
gacone wojennymi łupami Niemcy 
zapragnęły budować się wszędzie i 
okazale – i na nie przyszedł kres. Duże 
cegielnie, wyrosłe jak grzyby po desz-
czu wzdłuż linii kolejowej do Tuplic, a 
także kaflarnie i wytwórnie dachówek 
„pożarły” małe warsztaty, większość 
swojej produkcji wysyłając w głąb 
kraju, w tym również do jego dumnej 
stolicy. Potrzeby techniczne fabryk 
włókienniczych i ceramicznych spra-
wiły, że pojawiły się wówczas w 
mieście pierwsze zakłady przemysłu 
metalowego i elektromaszynowego. 
Całość pejzażu przemysłowego uzu-
pełniały większe podmioty prywatne 

branży spożywczej.   
***

Tak żywiołowy rozwój organizmu 
społeczno-gospodarczego wpływał 
na wzrost poziomu usług publicznych, 
świadczonych dla coraz liczniej-
szej rzeszy potrzebujących. Takoż, 
na przestrzeni kilku dziesięcioleci, 
powstały w mieście szpital, poczta, 
gazownia, wodociągi, rzeźnia, dru-
karnia, redakcja pisma „Sommerfelder 
Tageblatt”, sąd okręgowy, biblioteka 
publiczna, ze składek wiernych kato-
lickich wybudowano nowy kościół, 
a ozdobą miasta stała się monumen-
talna, klasycystyczna siedziba wciąż 
istniejącego od średniowiecza brac-
twa strzeleckiego: „Schützenhaus” 
– miejsce najważniejszych spotkań 
kulturalnych nad Lubszą. Założony 

w  1869 roku „Preuss Bankanstalt”, w 
1907 roku osiągnął na rachunkach bie-
żących obroty sięgające 34 milionów 
marek. Jako że miasto przyciągało co-
raz więcej kupców, przedsiębiorców, 
a i wędrowców szukających swojego 
miejsca w świecie, pojawiły się też 
hotele, których było pięć. W samym 
tylko rynku cieszyły oko piękne fasa-
dy trzech prywatnych hoteli: „Domu 
Niemieckiego”, a także „Pod Złotym 

Aniołem” i „Zielonego Drzewa”. 
***

Można się spierać czy architektura 
budynków i dymiących kominów 
fabrycznych oszpecała sielankowy 
dotąd wygląd miasta, a przecinające 
pola i lasy tory kolejowe kaleczyły 
harmonię przyrody, czy też elementy 
te wzbogacały go o akcenty dynami-
zujące miejscowy pejzaż. Przejdźmy 
się ulicą Powstańców Wielkopolskich, 

w kierunku nieczynnego już dziś 
dworca kolejowego. Niegdyś 
jako Dolziggerstrasse, pięła się 
ona w górę, ku dłużeckiej wyso-
czyźnie, spotykając się z rogat-
kami na przejeździe kolejowym. 
Kiedy nasilił się ruch pasażerski 
i towarowy, rozkopano teren i 
droga pobiegła łagodnymi wąwo-
zami: jedna pod wybudowanym 
wiaduktem w kierunku Dłużka; 
druga, odchodząca od pierwszej 
w bok, wspinając się ku budyn-
kom stacyjnym. Zmieniona rzeź-
ba terenu dodała niewątpliwie 
uroku temu miejscu, wzbogaca-
jąc je o miłe dla oka dwa „nowe 

wzgórza”. Na wyniesieniu po lewej jej 
stronie  wyrósł niebawem najpiękniej-
szy w mieście pałacyk – willa Weise, 
producenta sukna.

***
Przeprowadzona w Prusach reforma 
oświaty dotarła rychło do Lubska. 
Pierwsze gimnazjum powstało tutaj 
w 1834 roku. Pod koniec wieku 
mieściło się już w gmachu przy ulicy 
Bohaterów. Z kolei działająca już 
wcześniej szkoła powszechna dla 
chłopców, w 1869 roku przeniosła 
się do czerwonego budynku przy 
ulicy Niepodległości, a niebawem, w 
sąsiedztwie „za rzeczką”, rozpoczęły 
naukę dziewczęta. Od początku z 
żeńską „Lutherschule” związany był 
jej rektor, Malchereck. Po jego śmierci 
wdzięczni sommerfeldczycy zadbali 

o to, by zasłużony pedagog przetrwał 
w pamięci potomnych i nazwie ulicy: 
Malchereckstrasse; dopiero w czasach 
ich exodusu w połowie lat czterdzie-
stych XX wieku zmienionej na polską 
1 Maja. W 1890 roku działała już 
szkoła ogólnozawodowa, 8 lat później 
uruchomiono wspomnianą już szkołę 
sukienniczą. W przededniu I wojny 
światowej, w 1914 roku, w mieście 
działały gimnazjum, dwie szkoły po-
wszechne i dwie zawodowe. 

***
Lubskie szkoły reprezentowały wi-
docznie niezły poziom, a i Pan Bóg 
nie poskąpił dzieciom swojej Iskry, 
skoro kilkoro z nich trafiło później 
do historii literatury niemieckiej XIX 
stulecia, jako twórcy wcale oryginalni. 
Dla lokalnej potomności przysłużyli 
się i tym jeszcze, że z pomocą badacza 
ich biografii, Jerzego Piotra Majchrza-
ka, uchronili oni przed zagubieniem 
w przeszłości niemałe grono swoich 
najbliższych; często zasłużonych dla 
miasta, w którego ziemi spoczęli, a 
po ich grobach nie ma dzisiaj śladu. 
Czy wiedzielibyśmy na przykład 
o istnieniu Maksymiliana Johna, 
szanowanego właściciela warsztatu 
mechanicznego, gdyby nie jego siostra 
Eugenia, utalentowana pisarka, znana 
w Niemczech pod literackim pseu-
donimem Marlitt, często odwiedza-
jąca młodszego brata na Łużycach? 
Napisała kilka poczytnych książek, 
a w 1871 roku prawdziwy rozgłos 
w Europie przyniosła jej powieść 
„Die Frau mit dem Karfunkelstein”, 
w polskim przekładzie – „Dama 
z rubinami”. Franciszek Matthes, 
nauczyciel literatury w gimnazjum 
miejskim, wychował dwóch synów: 
starszego Adolfa, zauważonego przez 
czytelników swoim tomikiem poezji, 
i młodszego Otto, nauczyciela szkoły 
wiejskiej w Osieku, który w swoich 
opowiadaniach krytykował wady 
niemieckiego mieszczaństwa. W 
przeciwieństwie do nich tylko błysnął 
w literaturze i szybko zgasł urodzo-
ny w Lubsku Cezary Astfalck, syn 
miejscowego kupca Franciszka Mar-
cina, „walczący” piórem antysemita i 
piewca niemieckiego nacjonalizmu. 
Wymieńmy tu jeszcze Gustawa Adolfa 
Schmidta, cenionego w kraju poetę 
romantyzmu. Wrażliwy młodzieniec, 
w życiu zawodowym poszedł w ślady 
ojca, nauczyciela religii Zachariasza 
Bogumiła Schmidta. Po skończeniu 
studiów w Berlinie, z tytułem doktora 
teologii, w 1868 roku rozpoczął pracę 
w gimnazjum miejskim. Trzy lata 
później wydał tom wierszy „Auf den 
Spuren des Unbekannten” („Na tro-
pach Nieznanego”), dobrze odebrany 
w Niemczech. Już choćby poprzez 
takie „powinowactwa” literackie nie 
mogło się jawić Lubsko jako pustynia 
kulturalna. A trzeba nam wiedzieć, iż 
niemałą rolę w kształtowaniu miejsco-
wych gustów estetycznych odgrywał 
również prywatny mecenat. I znów 
dobrym przykładem świecił tutaj zna-
ny nam już Georg Lange, który w 1912 
roku w znacznym stopniu przyczynił 
się do artystycznej renowacji późno-

gotyckiej fary. W swoim efektownym 
pałacyku przy ulicy Przemysłowej 
zgromadził on interesującą kolekcję 

malarstwa europejskiego, utrwaloną 
w świadomości lokalnej jako „Galeria 
w Villa Lange”.

***
W lipcu 1899 roku miasto żegnało 
stary wiek wielką powodzią. Lubsza 
wystąpiła z brzegów i rozlała się 
szeroko po okolicy. Na zachowanych 
sztychach widzimy ludzi brodzących 
w wodzie po kolana na ulicy Reja. 
Przełom stuleci, mimo prosperity 
gospodarczej, zaznaczył się w mieście 
narastającym niepokojem, odbijają-
cym echa napięć w polityce niemiec-
kiej – buńczucznej i  drapieżnej po 
zjednoczeniu Niemiec i proklamowa-
niu Cesarstwa na salonach rzuconej 
w 1871 roku na kolana Francji. Zna-
miennym objawem rozstroju w sferze 
i społeczeństwa, i gospodarki był fakt, 

iż wskutek migracji liczba mieszkań-
ców miasteczka spadła do 11.880 osób 
w 1911 roku, czyli o 496 lubszczan w 
ciągu czterech zaledwie lat. Znacznie 
zmniejszyły się też przewozy osobowe 
i towarowe koleją.

***
Wiemy dzisiaj z perspektywy wieku, 
że pamięć o smutnym tym czasie 
rozjaśniać będzie w zbiorowej świa-
domości przyszłych mieszkańców 

gwiazda pierwszego blasku, chociaż 
wtedy nic nie zapowiadało jeszcze 
jej jaskrawości. Otóż w 1900 roku 

osiada w Lubsku rodzina Paula 
Domagka, nauczyciela z Łago-
wa, którego syn, tamże zrodzo-
ny, teraz pięcioletni Gerhard, 
za lat kilkadziesiąt zdobędzie 
wiedzę medyczną i autorytet 
wielkiego uczonego; „pierw-
szego zwycięzcy nad gruźlicą”, 
co doprowadzi go do panteonu 
sławy – medycznej Nagro-
dy Nobla. Wrażliwy chłopiec, 
pięknie grający na fortepianie i 
lutni, bo w jego domu kochano 

muzykę, pobierał nauki w lubskiej 
„Bismarckschule” przy ulicy Bohate-
rów. Często wszakże przybiegał i do 
żeńskiej „Lutherschule”, do której z 
rodzinnego domu przy Gassstrasse, 
czyli ulicy Gazowej, miał raptem dwa 
kroki – tam bowiem jego ojciec pełnił 
funkcję wicedyrektora. Gerhard był 
doskonałym pływakiem, kiedy więc 
tylko przychodziło lato, przepadał na 
całe godziny na basenie przy ulicy 
Farbiarskiej, gdzie razem z kolegami 
pływał i nurkował, toczył „bitwy 
morskie” na pływających kłodach, 
albo i opalał się na dachu drewnia-
nych kabin. Przecież nie zaniedbywał 
rozwoju intelektualnego. Gdy tylko 
go „dopadało” – zaszywał się z dala 
od ludzi, ot chociażby w wagonach 
kolejowych na dworcu południowym, 

i czytał klasyków niemiec-
kich. Po ukończeniu piątej 
klasy gimnazjum na dalszą 
naukę wyjechał do Legnicy. 
Zanim zdał maturę w 1914 
roku, wszystkie święta i 
wakacje spędzał w swoim 
rodzinnym Sommerfeld, 
którego sprawami – jak 
dowiadujemy się z póź-

niejszych przekazów – żył zawsze 
„pełnym sercem”. Był wesołym kom-
panem i czarującym młodzieńcem, 
toteż na jego przyjazd czekali nie tylko 
koledzy i kochająca siostra Charlotta, 
ale i niejedna miejscowa panna, zau-
roczona przenikliwym spojrzeniem 
równie bystrych, co romantycznie 
pięknych oczu. (cdn.)

Władysław Mochocki
rysunki: Stanisław Góral       

Wędrówki po dziejach miasta nad Lubszą (6)
Czas burzymurków i maszyn parowych

Schützenhaus - czyli Dom Strzelców

Wielka powódź

4 kwietnia odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie i Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Kolejarz” w 
Lubsku. Wody Polskie reprezentowali 
Ryszard Werecki i Kazimierz Niem-
czycki, ROD Józef Macków i Ireneusz 
Gumienny, Urząd Miasta Lubsko Mał-
gorzata Witos oraz Kamil Zakrzewski. 
Przedstawiciele Powiatu nie skorzystali 
z zaproszenia.
Celem spotkania było ustalenie dalszych 
kroków w sprawie uporządkowania 
drzewostanu na ulicy Zielenieckiej w 
Lubsku. Jest to strefa narażona na wiatry, 
o czym przekonać się można było 7 lipca, 
gdy większość drzew uległa zniszczeniu 
podczas huraganu. - Sytuacja stwarzająca 
niebezpieczeństwo istnieje już od dawna. 
Od 2011 roku naliczyłem 11 drzew, które 
przewróciły się pod naporem wiatru, nie 
liczę spadających gałęzi – argumentował 

J.Maćków. Drzewa mają ponad 30 me-
trów wysokości, w razie silnego wiatru 
będą się przewracały. Taka sytuacja 
miała już przecież miejsce. Po raz drugi 
będzie naprawiane ogrodzenie, ale nie 
o to chodzi. Dostrzegamy zagrożenie 
życia i zdrowia przechodzących tamtędy 
mieszkańców Lubska. Jedno z drzew 
w czasie huraganu wbiło się w altanę, 
przebiło podłogę i utkwiło w ziemi na 
głębokość metra. Gdyby właścicielka 

schowała się w niej przed wiatrem, już by 
jej z nami nie było. - Byłem świadkiem, 
jak w bezwietrzny dzień gruby konar 
spadł kilka centymetrów od przechodzą-
cej tamtędy rodziny z dziećmi – dodaje 
I.Gumienny. Nawet na teren DPS – u 
nie wychodzą spacerowicze. W tamtym 
miejscu teren jest podmokły, drzewa 
są płytko ukorzenione, mogą się łatwo 
przewrócić. Po uprzątnięciu tych, które 
zostały zniszczone przez nawałnicę jest 
tam pusta przestrzeń, brak osłony od 
wiatru, co zwiększa zagrożenie. Niektóre 
drzewa rosną na skarpach, nie mają jak 
dobrze się ukorzenić. Po ostatnich wichu-
rach, gdy drzewostan jest przetrzebiony, 
niebezpieczeństwo jest jeszcze większe.
- Najrozsądniej byłoby wyciąć stare 
drzewa i posadzić na przykład jarzębinę 
– zauważa J.Maćków. Niższy drzewostan 
byłby bezpieczny. Dąb koło dębu nie 
powinien rosnąć w odległości 2 metrów, 

a tak jest tam od dziesięcioleci, jednak 
drzewa są już stare i słabo ukorzenione. 
Obcinanie gałęzi i prowadzone prace 
porządkowe nie rozwiązują sprawy. 
Proponuję wspólne zajęcie się tym pro-
blemem i opracowanie strategii działań, 
żeby poprawić bezpieczeństwo, póki 
nie zdarzyła się żadna tragedia. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że to kosztuje, ale 
przeciętnego obywatela to nie interesuje 
– chce być bezpieczny. Tym bardziej, 
że pogoda staje się nieprzewidywalna. 
Coraz częściej pojawiają się huragany i 
gwałtowne burze.
-Jako instytucja Lubuski Zarząd Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych rozmawialiśmy 
w tej sprawie, od stycznia działa ona jako 
Wody Polskie, zmieniono również usta-
wę Prawo wodne, musi wyjść nowa pro-
cedura – tłumaczy R.Werecki – jeszcze 
nie jesteśmy uprawomocnieni. Ja osobi-
ście nie mogę występować na zewnątrz, 

bo nie mam żadnych pełnomocnictw. 
Do tej pory uprzątnęliśmy drzewo, bo to 
do nas należało. Pełnomocnictwa ma na 
przykład dyrektor w Zgorzelcu.
Sprawa ewentualnej wycinki drzew trwa 
od lipca ubiegłego roku, kiedy to ROD 
wystosował pisma do Starostwa, Bur-
mistrza i byłego już Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. Jedyny odzew był 
z Urzędu Miasta i ze strony pani konser-
wator zabytków, z którą spotkałem się tu 
już trzy razy – przypomina J.Maćków. 
Sądzę, że jest to sprawa, którą powinna 
się zająć instytucja państwowa. 
Spotkanie zakończyło się zapewnieniem, 
że Wody Polskie dokonają oględzin 
terenu, zmierzą drzewa i zwrócą się 
do Zgorzelca, o wystosowanie pisma 
do konserwatora zabytków o wydanie 
zgody na wycinkę drzew stwarzających 
zagrożenie.

red.
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W niedzielne 
popołudnie(08.04.) 
odbył się turniej III ligi 
Żaków zorganizowany 
przez MUKS Hat-Trick.

Turniej odbywał się w trudnych 
warunkach, mecze najmłodszych 
adeptów piłki nożnej rozgrywane 
były w strugach padającego desz-
czu. Zawodnicy, trenerzy i kibice 
musieli chronić się przed strugami 
wody pod parasolami albo po pro-
stu mokli. I tu mały kamyczek do 
ogródka rodziców lubskich Żaków, 
kłania się brak głosów na projekt 
obywatelski na wykonanie wiat dla 

zawodników rezerwowych, może 
w przyszłym roku? Ale najważniej-
sze jest to, że mecze były zacięte, 
walka na całym boisku i wielkie 
emocje. O zwycięstwie w turnieju 
zadecydował dopiero ostatni mecz 
rozegrany pomiędzy MUKS Hat
-Trick( trener Katarzyna Nowicka), 
a Budowlanymi Lubsko( trener 
Damian Dworczak), zakończony 
wynikiem 3:0 dla podopiecznych 
Katarzyny Nowickiej i Edwarda 
Osińskiego. W turnieju udział 
wzięły zespoły z Lubska, Żar, 
Olbrachtowa, Sieniawy Żarskiej 
i Grabika. 

I.G.

KRZYŻÓWKA /  SPORT SPORT

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 
3/326 ML jest hasło:
"KOLOROWE KRASZANKI".
Nagrody wylosowali: 
Kazimierz Potocki z Górzyna, 
Dorota Basiak z Lubska oraz 
Krystyna Czamańska z Jasienia.

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 kwietnia br.

KRZYŻÓWKA NR 4 (327) 2018 r.
Poziomo: 1. Część obuwia; 7. 
Fuszer; 8. Korzenne kłącze; 
9. Człowiek słaby, wątły; 
10. Wschodnia potrawa; 11. 
Miasto w zachodnich Wę-
grzech; 14. Rasowy koń; 17. 
Kresowy placek; 19. Jednost-
ka monetarna Indii; 20. Suma 
w kościele; 21. Bohaterka 
dramatu Z.Krasińskiego "Nie-
Boska komedia"; 22.  Struś 
amerykański; 23. Zbocze 
górskie; 24. Szkielet rowe-
ru; 27. Kleszcze, ścisk maj-
sterkowicza; 31. Niemiecka 
wyspa na Bałtyku; 32. Stan 
w USA graniczący z Kanadą; 
33. Bohaterka opowiadania 
J.Iwaszkiewicza "Panny z 
wilka"; 34. Wywołany film, 
klisza; 35. Filmowy zalotnik. 

Pionowo: 1. Miasto staro-
żytnej Grecji, miejsce słyn-
nych igrzysk olimpijskich; 
2. Korzeń włosa; 3. Proces 
sądowy; 4. Analizuje, oce-
nia dziela, filmy; 5. Gminna 
"posłanka"; 6. Ubiór męski 
podobny do kontusza; 12. Ze 
stolicą w Tokio; 13. Barwna 
osłona lamp; 15. Element 
grilla; 16. Zniewolone biało-
głowy; 18. Jams, pochrzyn.; 
23. Zestaw mebli; 25. Wraż-
liwość na ból; 26. Szarłat, od-
miana czerwieni; 28. Więcej 
niż wieś; 29. Gatunek kaczki; 
30. Drugie co to wielkości 
jezioro w Europie.
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Księgarnia ALP
68-300 Lubsko
Krakowskie Przedmieście 3 
tel. 68 457 36 76

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800

Sb. 1000 - 1400

W dniach 30.03. – 01.04.2018r. 
lubscy zapaśnicy uczestniczyli w 
Międzynarodowym Turnieju Zapa-
śniczym w Holandii.

Zawody zgromadziły ponad 750 zawodni-
ków i zawodniczek z 42 państw. Niezwykle 
mocno obsadzony turniej, w którym star-
towało 15 lubskich zawodników. Byli to: 
Krystian Paś, Nikodem Bobryk, Ksawery 
Słomkowski, Wiktor Grabowski, Kornel 
Słomkowski, Kamil Krzy-
żyński, Kacper Słomkowski, 
Patryk Gubała, Natalia Tomia-
łowicz, Nela Cwalińska, Na-
talia Kuraś, Paulina Babicka, 
Karolina Stanowska, Jagoda 
Borys, Wiktoria Olearczyk. 
Turniej przyniósł wiele emo-
cji. Najlepiej zaprezentowały 
się: Natalia Tomiałowicz, któ-
ra wywalczyła 2 miejsce oraz 
Jagoda Borys, która zajęła 1 
miejsce. Po zakończonych 
walkach w Utrechcie lubscy 
gladiatorzy znaleźli czas aby 
pojechać do stolicy Holandii 
Amsterdamu. Zajadając wy-

śmienitą pizzę w jednym z najlepszych tego 
typu lokali analizowali swoje walki.
- Pod koniec maja mamy Mistrzostwa 
Polski, zebrane doświadczenie z pewnością 
zaowocuje - oświadczył trener lubskich 
zapaśników Mirosław Sawicki.
Wyjazd na zawody był możliwy dzięki 
środkom pozyskanym ze Starostwa Powia-
towego w Żarach.

I.G.

Dwa medale zapaśników

W Słubicach odbyły 
się 14 kwietnia fina-
łowe zawody strzelec-
kie Ligi Obrony Kra-
ju woj. lubuskiego z 
broni pneumatycznej. 
Drużyna z Lubska w 
składzie: Agata Woj-
ciechowska, Michał 
Nita i Filip Ciszewski 
zajęła IV miejsce. Na-
tomiast druga drużyna 
z Lubska w składzie: 
Karol Leńczuk, Rafał 
Zieliński i Alan Bor-
gula zajęła IX miejsce. W kategorii 
młodzików całe podium należało 
do strzelców z Lubska: I miejsce A. 
Wojciechowska 237pkt., II miejsce F. 
Ciszewski 180pkt., III miejsce R. Zie-

liński 177pkt. W grupie powszechnej w 
strzelaniu z karabinka pneumatycznego 
III miejsce zajął Zdzisław Hryciuk 
230pkt., a w pistolecie pneumatycznym 
miejsce IV z wynikiem 211pkt. 

Marek Sienkiewicz

Fot. (od lewej): Filip Ciszewski, Agata Wojciechowska 
i Alan Borgula

LOK INFORMUJE
III LIGA ŻAKÓW 
TURNIEJ W LUbSKU

W dniu 28.03.2018r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Żarach odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w zapasach. 
Lubscy zapaśnicy pojechali na nie16 
osobową drużyną. Na trzech matach 
stoczono wiele ciekawych pojedyn-
ków. Bardzo dobrze spisali się naj-
młodsi zawodnicy UKS ZST Lubsko. 

To świetny początek sportowej kariery 
najmłodszego pokolenia naszych 
zawodników oświadczył trener Miro-
sław Sawicki. A oto wyniki lubskich 
zawodników: Nikodem Bobryk 1m., 
Ksawery Słomkowski., Dorian Mazur 
1m., Nela Cwalińska 1m., Krzysztof  
Kozaczewski 2m., Adam Piasecki 

2m., Dominik Tutko 2m., Mateusz 
Płoski 2m., Marta Heinemann 2m., 
Oliwia Mazur 2m., Damian Jeleń 2m., 
Natalia Kuraś 3m., Gabriela Moraw-
ska 3m., Jakub Adamski3m., Dawid 
Czubkowski 3m., Fabian Musielak 
3m., Mateusz Heinemann 3m. 

I.G.

Mistrzostwa Powiatu w zapasach

XXVII Mistrzostwa Krosna Odrzańskie-
go w tenisie stołowym w kategoriach 
młodzieżowych odbyły się 24 marca. 
Zawodnicy UKTS Olimpia Lubsko po 
bardzo dobrej grze zdobyli, aż 6 miejsc 
pucharowych: Zosia Kamińska II miej-
sce - skrzaty, Nikola Sobczak II miejsce 
- żaczki, Weronika Czerniak II miejsce 
– młodziczki, Bartek Murawski II miej-
sce – młodzicy, Mateusz Bogdanowicz 
III miejsce – młodzicy, Weronika Lech I 
miejsce – juniorki. Pozostali uplasowali 
się następująco: Fabian Niemców V 
miejsce – młodzicy, Kacper Sekular VI 
miejsce – młodzicy, Kuba Grybel VII 
miejsce – młodzicy, Michalina Chełmi-
niak VI miejsce – żaczki. Turniej prze-
biegał w bardzo miłej atmosferze. Każdy 
zawodnik otrzymał „zestaw startowy” w 
postaci słodyczy i drobnych upominków, a 
„pierwsza trójka” dodatkowo pamiątkowe 
tabliczki i nagrody rzeczowe.

*
W Drzonkowie odbyły się 7 kwietnia 20 
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego 
w Tenisie Stołowym Juniorów. W grze 
podwójnej dziewcząt srebrny medal 
wywalczyła Weronika Lech, grająca z 
Julią Libelt z Gorzowa Wlkp. W grze 
mieszanej Weronika wraz z Szymonem 
Marciniakiem (ZKS Drzonów) zajęła 5 
miejsce, a indywidualnie była 7. 

*
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego 
Kadetów w Tenisie Stołowym odbyły się 8 
kwietnia w Kostrzynie n/O. Bardzo dobrze 
zagrała Oliwia Krzywiecka, zdobywając 
3 medale i kwalifikując się do Finału 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Luboniu. W grze podwójnej srebro z 
Klaudią Koryzna (Bocian Słońsk), w grze 
mieszanej srebro z Michałem Kuźbińskim 
(Gorzowia Gorzów Wlkp.), a brąz indy-
widualnie.

*
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stoło-

wego przyjął Narodowy Program Roz-
woju Tenisa Stołowego. Olimpia Lubsko 
znalazła się w gronie wyróżnionych 43 
klubów w Polsce. PZTS zdecydował, że 
w pierwszym etapie należy położyć szcze-
gólny nacisk na szkolenie w najmłodszych 
kategoriach oraz udzielić pomocy klubom, 
które szkolą dużą ilość najmłodszych 
zawodników, jak również mają najlepsze 
efekty szkolenia. PZTS kierował się na-
stępującymi kryteriami naboru klubów do 
współpracy: po jednym klubie z każdego 
województwa, najlepszym w klasyfikacji 
punktowej w kategoriach żak i młodzik; 
po jednym klubie z każdego województwa 
z największą ilością licencji w kategoriach 
żak i młodzik (klub z punktu 1 nie będzie 
brany pod uwagę jeśli w obydwu katego-

riach jest pierwszy); 8 najlepszych klubów 
w Polsce według rankingu we wspomnia-
nych kategoriach (kluby wymienione we 
wcześniejszych punktach nie będą brane 
pod uwagę); 3 kluby z całej Polski, które 
posiadają największą ilość licencji w kate-
goriach żak i młodzik. Poza samym wspar-
ciem finansowym szkolenia w klubach, 
w ramach dostępnych środków, wydane 
zostaną podręczniki - zarówno drukowa-
ne, jak i elektroniczne, film szkoleniowy, 
zorganizowane zostanie szkolenie dla 
trenerów realizujących program. Ważnym 
szczegółem całej operacji jest fakt, że 
najprawdopodobniej Narodowy Program 
Rozwoju Tenisa Stołowego będzie trwał 3 
lata (prace nad programem trwają).

M.Sienkiewicz

Sukcesy UKTS Olimpia

Zawodnicy UKTS Olimpia Lubsko zdobyli w Krośnie Odrz. aż 6 miejsc pucharowych

Nasze juniorki bardzo dobrze spisały się w Drzonkowie

W sobotnie popołudnie 
(07.04.)  na stadionie przy 
ul.Sportowej Budowlani 
podejmowali ZAP Syrenę 
Zbąszynek. Po słabym 
meczu przegrali 0:1.

Cóż można powiedzieć o tym spotkaniu, 
tytuł mówi chyba wszystko. Gra słaba, 
wynik jeszcze gorszy. Proste błędy 
zawodników naszego zespołu nie po-
winny się przydarzać czwartoligowym 
graczom. Zespół ze Zbąszynka obnażył 
wszystkie braki naszej ekipy. Brak 
pomysłu na grę, brak zdecydowania to 
wszystko składa się na obraz występu 
Budowlanych. Wynika to zapewne z 
licznych kontuzji, które trapią naszą  
drużynę. Brakuje zawodnika w środku 
pola, który potrafiłby pokierować po-
czynaniami całego zespołu. Z taką grą 
widmo spadku coraz bardziej zagląda w 
oczy naszej drużynie. Wiemy, że  nasz ze-
spół jest ekipą młodą i może przydarzyć 

się słabszy dzień. Trzeba mieć nadzieję, 
że Budowlani obudzą  się i w kolejnych 
meczach zaczną zdobywać punkty, które 
potrzebne są im jak tlen. A stać tę drużynę 
na dużo lepszą grę, drzemie  w niej duży 
potencjał, który trzeba pobudzić. 
Po meczu poawiedział Stanisław Słobo-
dzian - Prezes Budowlanych Lubsko:” 
Przespaliśmy pierwszą połowę meczu, 
zero wyjść do piłki, zero podań, graliśmy 
zbyt statycznie. Druga połowa to 5-10 
minut dobrej gry potem znowu stanęli-
śmy. Końcówka rwana, ogólnie słabo.”
Budowlani wystąpili w składzie: Manuel 
Kowalski, Jakub Kajetańczyk, Kamil 
Skrobania, Bartosz Radko, Dawid Wal-
czak, Paweł Niewiadomski, Radosław 
Romanowski, Robert Ściłba, Tymoteusz 
Dynowski, Damian Krajewski, Bar-
tłomiej Szymczak. Rezerwowi: Paweł 
Bahyrycz, Stanisław Słobodzian, Dawid 
Królski, Dominik Bereźnicki, Jakub 
Borysiewicz.

I.G.

MECZ bEZ WYRAZU
I WYNIKU

Natalia Tomiałowicz 
po dekoracji ze 

srebrnym medalem

Jagoda Borys ze złotym 
medalem wywalczonym w 

Ultrechcie

W sobotę (24.03.) na Arena 
Mierków  odbył się pojedynek 
derbowy pomiędzy Spartą, a LZS 
Kado Górzyn.

Mecz od początku był prowadzony przy 
lekkiej przewadze gości, którzy opanowali 
środek pola nie pozwalając miejscowym 
rozwinąć „skrzydła”. Górzynianie spra-
wiali wrażenie jakby było ich więcej na 
boisku stwarzając groźne sytuacje pod 
bramką podopiecznych Jarosława Wy-
sokińskiego. Miejscowi odgryzali się 
tylko nielicznymi kontratakami. W 40 
minucie po lewej stronie pola karnego 
faulowany został Artur Dąbrowski. Sam 
poszkodowany podszedł do karnego i 
wymierzył sprawiedliwość w pewny 
sposób wykorzystując karnego. Jeszcze 
przed gwizdkiem kończącym pierwszą 
połowę Dąbrowski mógł podwyższyć 
wynik spotkania, jednak po jego strzale z 
rzutu wolnego piłka minimalnie minęła 
bramkę. Wynikiem 1: 0 dla gości zakoń-
czyła się pierwsza połowa spotkania. 
Druga połowa spotkania była zaciętym 
pojedynkiem, jak na derby przystało. Po 
zagraniu ręką - przy wykonywaniu rzutu 
wolnego - zawodnika Sparty Mierków 
ponownie A. Dąbrowski wpisał się 

na listę strzelców wykorzystując drugą 
„jedenastkę” wyprowadzając Kado na 
dwubramkowe prowadzenie. Po jednej z 
akcji w polu karnym gości faulowany był 
wszędobylski Andrzej Żuk. Jedenastkę 
pewnie wykorzystał Kewin Michniacki, 
ustalając wynik spotkania na 2 do 1 dla 
Górzyna.
Tak więc derby dla Górzyna i to po raz 
drugi w tym sezonie. 

I.G.

FESTIWAL KARNYCH
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SPORT SPORT

V Festiwal Gier Umy-
słowych w Krośnie 
Odrzańskim zgroma-
dził 18 marca 106 za-
wodników, z czego 
aż 27 reprezentowało 
Lubski Klub Szacho-
wy CAISSA. W grupie 
A (open) reprezento-
wali nas: Dariusz Bie-
liński, Ryszard Gaj-
decki, Andrzej Kiełek, 
Grzegorz Kołodziej-
ski, Ryszard Szydzik, 
Andrzej Gruszecki i 
Andrzej Pastuszak. W 
grupie B (do lat 16) byli: Aleksander 
Kiełek, Eryk Ostojicz, Agata Wojcie-
chowska, Szymon Gajda, Zuzanna 
Staszak, Nikola Majkut, Julia Gruszecka, 
Marcel Staszak, Nikodem Mikołajczuk, 
Maksymilian Staszak i Aleksander 
Staszak. W grupie C (do lat 10) zagrali: 
Jakub Mierzwiak, Wiktor Milczanowski, 
Wiktor Fila, Rafał Witowski, Tymon 
Józefowicz, Wiktor Góralczyk, Ksawier 
Ostapowicz i Franciszek Milczanowski. 
A oto wyniki. Grupa A: III miejsce D. 
Bieliński, V m A. Kiełek, VI m A. Gru-
szecki, VII m G. Kołodziejski. W grupie 
do lat 16 najlepszy okazał się E. Ostojicz. 
Nasz zawodnik zgromadził 7,5 punktu 
i jako jedyny nie przegrał żadnej partii 
(brawo!). Na wysokim V miejscu zna-
lazła się A. Wojciechowska, która była 
jednocześnie najlepsza wśród dziewcząt. 
Na II miejscu wśród dziewcząt znalazła 
się J. Gruszecka, która w klasyfikacji 
generalnej otworzyła drugą dziesiątkę. 
Trzecia w kategorii dziewcząt była N. 
Majkut. Bardzo dobrze spisał się także A. 
Kiełek, najlepszy wśród zawodników z 
5 punktami, co pozwoliło mu uplasować 

się w pierwszej dziesiątce zawodów. W 
kategorii do lat 10 rozegrano 6 rund. 
Najlepiej spośród naszych najmłodszych 
zawodników wypadł W. Milczanowski, 
który zgromadził 5 punktów, zajmując 
wysokie V miejsce. Drugą dziesiątkę 
otworzył K. Mierzwiak, wyprzedzając 
W. Filę. Obaj zawodnicy zgromadzili 
po 4 punkty.

MAMY WICEMISTRZA POLSKI
W SZACHACH!
W Ustroniu odbyły się w dniach 18.03-
25.03 II MISTRZOSTWA POLSKI 
SENIOREK I SENIORÓW W SZA-
CHACH. Prezes Lubskiego Klubu Sza-
chowego CAISSA Waldemar Szylko od-
niósł wspaniały sukces, uzyskując tytuł 
wicemistrza Polski w kategorii 55-65 lat. 
Warto zaznaczyć, że jako jedyny spośród 
136 uczestników nie przegrał żadnego 
pojedynku w 9 rundach (5 wygranych, 4 
remisy). W klasyfikacji generalnej Tur-
nieju zajął IV miejsce. Puchary wręczał 
przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego. - 
Takich mistrzostw odbyło się już wiele 
w poprzednich latach. Ale ubiegło-

roczne pierwsze i 
tegoroczne drugie są 
oficjalnymi Mistrzo-
stwami Polski, które odbywają się pod 
patronatem Premiera RP, odpowiednio: 
Beaty Szydło i Mateusza Morawiec-
kiego. Głównym sponsorem była firma 
MOKATE. Turniej był wspaniale zorga-
nizowany. Mój wynik to na pewno jeden 
z największych sukcesów sportowych. 
Jednocześnie uzyskałem bardzo wy-
sokie współczynniki klasy szachowej 
w polskim i zagranicznym rankingu. 
Jest to wypadkowa wielu czynników: 
bardzo dobrej współpracy z Burmi-
strzem Lechem Jurkowskim, wieloletniej 
współpracy z Lubskim Domem Kultury, 
sponsorów i znakomitej atmosfery jaka 
panuje w LKS z CAISSA, gdzie swoje 
miejsce znajdują szachiści od 6 do 80 lat 
– podsumował W. Szylko. Dobrze spisał 
się również Andrzej Rapiej, szczególnie 
dzięki progresowi w końcówce zawo-
dów, co uplasowało go ostatecznie na 21 
pozycji w swojej kategorii wiekowej, a 
na 40 pozycji ogółem.

M. Sienkiewicz

Na szachowej planszy

brawo Eryk, brawo nasi!

Nasi szachiści zdobyli wysokie pozycje podczas Festiwalu Gier Umysłowych Waldemar 
Szylko zdobył 

tytuł wicemistrza

W Sali Kolumnowej 
Urzędu Marszałkow-
skiego w Zielonej Gó-
rze odbyły się w dniach 
7-8.04 Mistrzostwa Wo-
jewództwa Lubuskiego 
Juniorek i Juniorów w 
szachach klasycznych. 
Lubski Klub Szachowy 
CAISSA reprezentowa-
ło 4 zawodników: Julia 
Gruszecka (w grupie 
A w kategorii dziew-
cząt do lat 14), Wiktor 
Milczanowski i Tymon 
Józefowicz (w grupie B, 
w kategorii chłopców do 
lat 10) oraz Franciszek 
Milczanowski (w grupie do lat 8). 
Julia, która wszystkie partie rozegrała 
z wyżej notowanymi zawodnikami, 
bardzo dzielnie walczyła i ostatecz-
nie uplasowała się na III miejscu, 
zdobywając przy okazji III kategorię. 
Uzyskanie przez Wiktora 3,5 punktu 
pozwoliło na zajęcie X miejsca wśród 

chłopców do lat 10. Franek fantastycz-
nie zakończył turniej, wygrywając 
ostatnie 3 partie. Ostatecznie zdobył 
4 punkty, co pozwoliło na zajęcie V 
miejsca wśród chłopców w najmłod-
szej grupie wiekowej i wypełnienie 
normy na V kategorię.

M. Sienkiewicz

Julia Gruszecka na podium

Julia Gruszecka (pierwsza od lewej) zajęła w swojej 
kategorii III miejsce

Rozegrany 15 kwietnia turniej sza-
chowy w Nowogrodzie Bobrzańskim 
był rozpoczynającym tegoroczny cykl 
Grand Prix 4 Miast. Nowogród Bobrz., 
który po raz pierwszy był gospodarzem 
rozgrywek, bardzo dobrze spisał się or-
ganizacyjnie. Na ponad 80 szachistów, 
najliczniejszą reprezentację stanowił 
Lubski Klub Szachowy CAISSA. Sę-
dzia główny zawodów Arkadiusz Wi-
śniewski cały czas bacznie czuwał nad 
prawidłowym przebiegiem rywalizacji. 
W grupie A OPEN zwycięzcą został 
Karol Kucza (ŻKSz Żary), który wygrał 
wszystkie swoje pojedynki, na drugim 
miejscu znalazł się Dariusz Bieliński 
(LKSz „Caissa”), a trzecie miejsce zdo-
był Piotr Jagodziński (Wieża Pęgów). W 
grupie A (kategoria od 1601 do 1800) 
zwyciężyła Julia Kudlak (KSGU Tę-
cza Krosno Odrz.), na drugim miejscu 
znalazł się Tomasz Lambrecht (ŻKSz 
Żary), a trzecie miejsce zajął Adam 
Gola (KSGU Tęcza). W grupie A (ka-
tegoria od 1401 do 1600) zwyciężył 
Eryk Ostojicz (LKSz „Caissa”), drugie 
miejsce zajął Artur Urbaniak (LKSz 
„Caissa”), na trzecim miejscu uplasował 

się Mariusz Kudlak (KSGU Tęcza). W 
grupie A (kategoria kobiet) zwyciężyła 
J. Kudlak (KSGU Tęcza), na drugim 
miejscu znalazła się Paulina Raczy-
kowska (KSz Stilon Gorzów Wlkp.), a 
trzecie miejsce przypadło Oliwii Musin 
(ŻKSz Żary). W grupie B (kategoria 
od 1201 do 1400) zwyciężył Wojciech 
Ziobrowski (KSz Sulechów), na drugim 
miejscu znalazł się Dominik Więcek, a 
trzecie miejsce zajęła Julia Gruszecka 
(LKSz „Caissa”). W grupie B (kategoria 
od 1001 do 1200) zwyciężył Sebastian 
Jakubowski (Niwiska), na drugim 
miejscu znalazł się Łukasz Kobita 
(Gubiński Klub Szachowy), a trzeci był 
Damian Opulski (Niwiska). W grupie B 
(kategoria do 1000) zwyciężył Wiktor 
Góralczyk (LKSz „Caissa”), drugi był 
Jan Czyżewski (Zielona Góra), a trzecie 
miejsce wywalczył Franciszek Milcza-
nowski (LKSz „Caissa”). W grupie B 
(kategoria dziewcząt) zwyciężyła J. 
Gruszecka (LKSz „Caissa”), druga była 
Maja Ziobrowska (KSz Sulechów), a 
trzecia Zuzanna Kamińska (Krosno 
Odrz.). Brawo nasi!

M.Sienkiewicz

Turniej 4 Miast 
rozpoczęty W deszczowy poniedziałkowy wieczór 

(16.04.) na boiska powróciły emocje 
związane z Pucharem LALPN sezonu 
2017/2018. Swoje półfinałowe spotkanie 
rozegrali jako pierwsi zawodnicy DO 
3 X – MMalu ŻARY. Nowa formuła 
pucharu, w której rozgrywane jest 
tylko jedno spotkanie przyczyniła się 
do podniesienia emocji w każdym z 
rozgrywanych pojedynków. Patrząc na 
tabelę ligi murowanym faworytem tego 
starcia był zespół lidera ligi MMalu 
Żary. Ekipa DO 3 X mimo, że jeszcze 
nadal okupuje ostatnie miejsce w tabeli 
to jednak w rundzie wiosennej spisuje 
się znakomicie, zdobywając z meczu na 
mecz kolejne punkty.
Jednak Puchar jak wiemy zawsze rządził 
się swoimi prawami.
Po gwizdku sędziego Michała Kołackie-
go rozpoczął się bój o grę w wielkim fi-
nale Pucharu Ligi. Obie ekipy wystąpiły 
w swoich najmocniejszych składach, co 
utwierdziło zebranych kibiców o randze 
pojedynku. Jako pierwsi zaatakowali 
zawodnicy z Żar. Jednak piłka minimal-
nie minęła bramkę „pomarańczowych”. 
Zbyt dużo chaosu w poczynaniach Do 
3 X powodowało szybkie straty piłki 
i groźne kontrataki przeciwników. Po 
jednej z takich kontr napastnik MMalu 
pięknym strzałem pokonał bramkarza Do 
3 X , dając prowadzenie swojej ekipie 
1 - 0. Była to 2 minuta meczu. Próby 
odrobienia strat przez graczy w pomarań-
czowych strojach nie przynosiły skutku. 
Bardzo dobrze funkcjonowała linia de-
fensywna z bramkarzem na czele zespołu 
MMalu. Niespełna 10 minut później 
wynik spotkania podwyższa Adam Sa-
musionek i lider ligi prowadzi już 2 - 0. 
Podrażniony zespół Do 3 X dokonuje ro-

szad w składzie, wpuszczając na boisko 
„swój nowy nabytek” - doświadczonego 
w ligowych bojach Grzegorza Gawrona. 
Kilka składnych podań i pierwsza próba 
strzału, jednak minimalnie obok słupka. 
Chwilę później po zaciętej walce w 
środkowej części boiska nowy zawodnik 
Do 3 X wygrywa pojedynek i pięknym 
strzałem sprzed pola karnego pokonuje 
goalkeepera MMAlu. Jest już 1-2. 
Pierwsza połowa spotkania mija już bez 
większych emocji. Gwizdek sędziego i 
ekipy przystąpiły do drugiej połowy. Z 
większym animuszem rozpoczyna ekipa 
z Lubska. Zepchnięte do defensywy 
MMalu dzielnie odpiera ataki, jednak 
w 36 min. popełnia błąd w linii obrony 
i napastnik Do 3 X umieszcza piłkę w 
bramce, doprowadzając tym samym do 
remisu 2 - 2. Była to przełomowa część 
gry. Zaczęły się nerwowe momenty w 
poczynaniach obu ekip. Zacięta walka 
mogła podobać się zebranym kibicom. 
Kiedy po jednej z akcji MMalu bramkarz 

„pomarańczowych” wybił piłkę do przo-
du tuż pod nogi Pawła Semczyszyna, to 
wówczas on celnym strzałem pokonuje 
po raz trzeci w tym pojedynku brakarza 
przyjezdnych. Sensacja wisi w powietrzu 
3 - 2 dla Do 3 X. Teraz dopiero zaczyna 
się mecz! MMalu niczym wściekły byk 
atakujący torreadora napiera na bramkę 
rywala. Strzał za strzałem broniony 
jest przez znakomicie spisującego się 
tego dnia bramkarza Do 3X Krzysztofa 
Bogdanowicza. Strzały blokowane są 
przez obrońców lubskiej ekipy.Atakująca 
drużyna z Żar zapominała momentami 
o swojej linii obrony. Spowodowało 
to bardzo groźne kontrataki Do 3 X, 
które kończyły się jednak albo niecel-
nym strzałem lub też przerywane były 
znakomitymi paradami bramkarza. I 
kiedy sędzia podaje informację o doli-
czonych dwóch minutach meczu jedną 
z ostatnich akcji przeprowadza MMalu. 
Piłka zostaje poprowadzona prawą stroną 
boiska, po czym celne dośrodkowanie 

w pole karne na bramkę zamienia Łu-
kasz Żurek. 3 - 3. Co za emocje. Co za 
dramaturgia. Półfinał godny samego 
finału. Koniec spotkania. Kapitanowie 
obu zespołów wspólnie ustalili, że w 
przypadku remisu od razu strzelane będą 
rzuty karne. Mobilizacja w obu ekipach. 
Typowanie pierwszych trzech strzelców i 
po losowaniu przez sędziego kolejności, 
rozpoczynamy najciekawszą loterię pił-
karską świata - RZUTY KARNE. Jako 
pierwsi oddają strzał zawodnicy MMalu. 
Ładne techniczne uderzenie 1 - 0. Za-
miana bramkarzy, strzał zawodnika Do 
3 X w środek bramki mamy remis 1 - 1. 
Kolejni dwaj zawodnicy z obu drużyn i 
wynik 2 - 2. Jako trzeci w ekipie MMalu 
podchodzi do piłki najlepszy strzelec 
ligi Łukasz Hass. Techniczny strzał w 
prawą stronę piłka odbija się od słupka 
i wychodzi poza pole karne, wynik 
remisowy nadal 2 - 2. Emocje sięgają 
zenitu. Ważą się losy pojedynku. Piłka 
ustawiona, strzał napastnika Mirosława 

Lecha i …. To jeszcze nie 
koniec. Piłka przechodzi 
obok słupka. Nadzieje 
wracają do drużyny z Żar. 
Czwarta seria odbywa się 
bez błędów i wynik brzmi 
3 - 3. Piąty strzelec MMa-
lu ustawia piłkę. Próba 
technicznego strzału, jed-
nak futbolówka zamiast 
zatrzepotać w siatce obija 
tylko poprzeczkę. Znów 
szansa na zwycięstwo 
dla Do 3 X. Ze stoickim 
spokojem do piłki ru-
sza tym razem obrońca 
pomarańczowych Emil 
Cieplak. Celebruje usta-
wienie piłki na „wapnie”, 

szybkie spojrzenia na bramkarza, strzał 
nisko nad ziemią w lewą stronę i gol. 
Euforia ogarnęła cały zespół „pomarań-
czowych”. Nie możliwe stało się realne. 
Mimo słabego jak na razie sezonu, jest 
to ukoronowanie ostatnich dobrych 
wyników w lidze. 
Nie wiem czy wszyscy pamiętają, ale w 
tym roku mija 10 lat od powstania obec-
nego zespołu DO 3 X. Ukoronowaniem 
wspólnych lat gry, zabawy, emocji będzie 
właśnie Finał Pucharu Ligi. Gratulacje 
dla całego zespołu Do 3 X.
W drugim starciu naprzeciw siebie miały 
stanąć drużyny BEZ NAZWY – BŁĘ-
KITNI. Jednak z przyczyn kadrowych 
zespół Błękitnych zmuszony był oddać 
mecz walkowerem.
Zatem w wielkim finale o Puchar 
LALPN sezonu 2017/2018 dnia 15 
czerwca 2018 r. zmierzą się ekipy:
BEZ NAZWY – DO 3 X.

I.G.

PÓŁFINAŁY LALPN

W sobotnie (14.04.) 
popołudnie na Arena 
Mierków miejscowa 
Sparta podejmowała 
Spartaka Budachów. Po 
jednostronnym pojedynku 
gospodarze pokonali 
przyjezdnych 5:0.

Już w czwartej minucie meczu gospo-
darze objęli prowadzenie. Akcja prawą 
stroną Oscara Dzikuć, piłkę sprytnie 
przepuszcza między nogami Łukasz 
Perdoch, a Dawid Szyja z najbliższej od-
ległości umieszcza futbolówkę w bramce 
gości obok bezradnego bramkarza Spar-
taka i jest 1:0 dla Sparty. Napór gospo-
darzy nie ustawał i siedem minut później 
było już 2:0 dla miejscowych, po strzale 
Kacpra Lewickiego. Kolejne minuty i 
kolejne groźne akcje gospodarzy, tym 
razem bez efektu bramkowego. W 36 
minucie piłkę w środku boiska przejmuje 
Damian Zajączkowski i długim poda-
niem uruchamia na lewej stronie boiska 
Kamila Ordeckiego, który dośrodkowuje 
w pole karne, a tam na piłkę czekał już 
Lewy(Kacper Lewicki) i jest 3:0 dla 
Sparty Mierków. Warto odnotować, że 
dopiero w 37 minucie przyjezdni prze-
prowadzili pierwszy groźny atak, jednak 
wynik pozostał bez zmian. Trzy minuty 
później napastnik Spartaka stanął twarzą 
w twarz z bramkarzem miejscowych, ale 

wynik nie uległ zmianie. Druga połowa 
przypominała do złudzenia pierwszą 
część pojedynku. Dominacja gospodarzy 
nie podlegała dyskusji. W 64 minucie 
spotkania gospodarze przeprowadzili 
akcję godną największych stadionów. 

Piłka jak po sznurku wędrowała od 
zawodnika do zawodnika, a popularny 
Mycha z najbliższej odległości sfinali-
zował zespołową akcję Sparty i było 4:0. 
Kolejne minuty to wciąż akcje gospoda-
rzy, jednak bez efektu bramkowego. W 
80 minucie indywidualną akcję prawą 
stroną boiska przeprowadził – bardzo 
widoczny tego dnia – Oscar Dzikuć. Po 
wejściu w pole karne został sfaulowany, 
by chwilę później po strzale z jedenastu 
metrów ustalić wynik spotkania na 5:0.
Mecz był raczej jednostronnym pojedyn-
kiem, co najdobitniej odzwierciedla wy-
nik spotkania. Gratulujemy zawodnikom 
i trenerowi Jarosławowi Wysokińskiemu.
Bramki dla Sparty zdobyli: 
Dawid Szyja 4'
Kacper Lewicki 11'
Kacper Lewicki 36'
Łukasz Perdoch 64'
Oskar Dzikuć 75'

Po meczu powiedzieli:
Trener Spartaka Budachów Radosław 
Trawiński: „ Co mogę powiedzieć, wy-
nik świadczy o wszystkim. Zagraliśmy 
bez podstawowego bramkarza”.
Prezes Sparty Mierków Edward Kul-
czyk: Szybko strzelona bramka, potem 
druga i to ustawiło mecz. Mogliśmy 
grać spokojniej. Cieszy kolejna wygrana.

I.G.

MECZ DO JEDNEJ bRAMKI

Oscar Dzikuć, wyróżniający się 
zawodnik Sparty Mierków

Dariusz Bieliński zdobył II miejsce w kategorii OPEN W sobotę (31.03.) na Arena 
Mierków, miejscowa Sparta 
podejmowała KP Świdnica. Już 
w pierwszej minucie miejscowi 
wyprowadzili groźną akcję i tak 
na dobrą sprawę powinno być 
1:0. Po tej sytuacji mecz toczony 
był w środku pola. W 12 minucie 
szybką akcję przeprowadzili 
goście i tylko dlatego, że jeden 
z nich był na pozycji spalonej 
wynik nie uległ zmianie. Gra 
była wyrównana bez widocznej 
przewagi jednej, bądź drugiej 
drużyny. W 19 minucie groźnie 
strzelał Dawid Szyja, jednak 
bez efektu bramkowego. Jednak 
w 22 minucie po rzucie rożnym 
w zamieszaniu w polu karnym 
najwięcej „zimnej krwi” zacho-
wał – wszędobylski – Dawid 
Szyja i z najbliższej odległości 
„wpakował” piłkę do bramki 
Świdniczan. 1:0 dla Sparty.
Trzeba zauważyć, że tego dnia 
obrona Sparty nie stanowiła 
monolitu i często zdarzały jej 
się błędy. Po jednym z nich w 
28 minucie spotkania mogło być 
1:1, lecz tylko dzięki słabej po-

pola, potrafili dłużej grać piłką, 
grać skrzydłami. Wiele do życze-
nia pozostawia wciąż gra obron-
na. Przy lepiej dysponowanych 
napastnikach drużyny przeciwnej 
może być gorzej niż w sobotę. 
Po wyeliminowaniu tych błędów 
będzie na pewno lepiej!
Po meczu powiedzieli:
Andrzej Żuk ( napastnik Sparty 
Mierków): „Jest ciężko, ale sta-
raliśmy się. Dziś graliśmy lepiej 
niż z Górzynem (przegrana u 
siebie 1:2 – red.) inna gra, inne 
ustawienie, trzeba się cieszyć z 
wygranej. Musiałem zejść z bo-
iska, kontuzja kolana, przed nami 
jeszcze dużo meczów”
Jarosław Wysokiński(trener 
Sparty Mierków):” Jestem zado-
wolony z chłopaków, za walkę 
i ambicję , za zaangażowanie 
w meczu. Nie było straconych 
piłek. Cieszę się z tego, że nawet, 
gdy goście doprowadzili do remi-
su 1:1 byliśmy w stanie podnieść 
się, grać dalej i strzelać bramki. 
Jest duży postęp w stosunku do 
meczu derbowego, ale wiadomo, 
że derby rządzą się swoimi pra-
wami, są to mecze walki. Musia-
łem wcześniej ściągnąć z boiska 
„Mychę”, muszę go oszczędzać 
na inne mecze”. 

I.G.

stawie napastników KP nie stracili 
bramki. W 39 minucie szybką akcję 
lewą stroną boiska przeprowadził 
nie kto inny jak D.Szyja i po jego 
dośrodkowaniu Damian Zającz-
kowski strzela niecelnie. Do końca 
pierwszej połowy lekką przewagę 
mieli przyjezdni, ale była to tylko 
przewaga optyczna. Sparta odgry-
zała się nielicznymi kontrami. Po 

jednej z nich brzydko faulowany 
był Andrzej Żuk, za co obrońca 
KP Świdnica otrzymał żółtą kart-
kę. Prowadzeniem 1:0 dla Sparty 
zakończyła się pierwsza połowa 
spotkania.
Druga część spotkania rozpoczęła 
się od lekkiej przewagi gości, 
którzy w 53 minucie doprowadzi-
li do wyrównania. „Wrzutka” z 

prawej strony i Kamil Czyżewicz 
pakuje piłkę do bramki Sparty. W 
58 minucie indywidualną akcję 
przeprowadził popularny „Mycha”, 
lecz jego dośrodkowanie było mało 
precyzyjne. Napór miejscowych 
trwał dalej i w 60 minucie po po-
daniu nowego nabytku Sparty, a 
mianowicie Kacpra Lewickiego, 
strzał Andrzeja Żuka instynktownie 
obronił golkeeper KP. 65 minuta 
to kolejna groźna akcja Sparty, ale 
tym razem A.Żuk trafia w bram-
karza, i dalej remis 1:1. Nadeszła 
w końcu 72 minuta meczu. Akcję 
lewą stroną przeprowadził – chyba 
najlepszy obok A.Żuka zawodnik 
Sparty w tym spotkaniu – Dawid 
Szyja, dośrodkował  w pole karne, 
a tu na piłkę czekał już napastnik z 
Mierkowa i strzałem głową wypro-
wadził swój zespół na prowadzenie 
2:1. Cztery minuty później szybką 
akcją popisał się po raz kolejny D.
Szyja, a piłka po jego strzale tocząc 
się po linii bramkowej wychodzi 
w boisko. W 91 minucie na listę 
strzelców wpisał się Kacper Le-
wicki, zdobywając swoją pierwszą 
bramkę w nowym zespole. Wynik 
3:1 nie uległ już zmianie. Wygrała 
drużyna, która miała w składzie 
dwóch wyróżniających się w całym 
meczu zawodników. Mierkowianie 
mieli więcej argumentów w środku 

PREZENT NA śWIĘTA



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.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
www.magazyn-lubski.pl

oraz na
facebook.com
/MagazynLubski

zatrudni na stanowisko:
HANDLOWIEC

(sprzedawca do działu handlowego)

Łużyckie Praliny Spółka z o.o. w Lubsku

1. MIEJSCE PRACY - Lubsko, woj. Lubuskie
2. WYMAGANIA:
     a. Wykształcenie wyższe
     b. Biegła znajomość języka angielskiego lub
     niemieckiego (do wery� kacji)
     c. Komunikatywność, umiejętność
     nawiązywania kontaktu z klientami
     d. Samodzielność i kreatywność
     e. Dyspozycyjność (wyjazdy na targi i do
     klienta w tym również zagraniczne)
     f. Prawo jazdy kat. B

     Nie jest wymagane doświadczenie w handlu,
     zapewniamy stosowne szkolenia.
3. GWARANTUJEMY: 
     a. Interesującą pracę w zespole
     b. Możliwość rozwoju poprzez samodzielne
     prowadzenie spraw handlowych
     c. Atrakcyjne wynagrodzenie w pierwszym
     okresie zatrudnienia
     d. Nieprzeciętnie wysokie wynagrodzenie
     w momencie uzyskania samodzielności
     handlowej (prowizja)

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: l.pala@praliny.pl

www.praliny.pl


