
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
SPRZEDAŻ KRUSZYWA

“EURO-MAT”
Lubsko, ul. Kanałowa 6 (za NETTO)
Godz. otwarcia: PN.-PT. 8-17,   SOB. 8-14

WYKONUJEMY:
ROBOTY ZIEMNE,
WYKOPY POD FUNDAMENTY,
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW,
SZAMBA, PRZYŁĄCZA WOD-KAN I ELEKTRYCZNE

tel. 605-283-428 tel. 570-800-809

cross 
duathlon cz

yt
aj 

s. 
28

-2
9

festiwal
tańca cz

yt
aj 

s. 
22 moje 

elutki cz
yt

aj
 s.

 1
5 nowy 

dyrektor ldk cz
yt

aj
 s.

 1
9

- CIESIELSTWO

DEKARSTWO - BLACHARSTWO

Tel. 691 409 832, 661 434 970

nr 5 (328) rok XXViii
MAJ 2018

ISSN 1425-3178
cena 2,50 zł

MIASTA PARTNERSKIE:

www.facebook.com/MagazynLubski

FORST BRODY VLOTHO MASNY

Kancelaria Prawna Apanowicz
ul. Kopernika 9, 68-300 Lubsko

tel. 695 179 786
www.kancelariaapanowicz.pl

Oferujemy kompleksową obsługę prawną osób
prawnych oraz klientów indywidualnych
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Z okazji Dnia Matki
wszystkim Mamom
za ich bezgraniczną miłość,
poświęcenie i cierpliwość
składamy wyrazy szacunku,
oraz życzymy zdrowia
i wielu powodów do radości.
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POLITYKA

SESJA RADY MIEJSKIEJ
W piątek 11 maja 
odbyła się 60 Sesja 
Nadzwyczajna w 
Urzędzie Miejskim w 
Lubsku. Została ona 
zwołana na wniosek 
Burmistrza Lubska Lecha 
Jurkowskiego z dnia 
8 maja. Na spotkaniu 
obecni byli wszyscy radni 
oraz Burmistrz Lubska, 
Sekretarz Gminy - Henryk 
Dybka, Skarbnik Gminy - 
Danuta Szewczyk.

Radni przegłosowali jednogłośnie 
dwie uchwały: w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Lubsko 
na 2018 rok, w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubsko na lata 2018-2033. Związane 
to było z aneksami do umów kre-
dytowych stworzonych przez Bank 
Gospodarki Żywnościowej. Dzięki 
temu zobowiązania Gminy zostały 
rozłożone na dłuższy czas.
Na sesji obecny był Krzysztof Czer-
niawski, który w imieniu mieszkań-
ców remontowanej ulicy Przemysło-

wej zabrał głos w tej sprawie. Postu-
lował on o ograniczenie prędkości na 
tej ulicy do 30 km/h, wprowadzenie 
zakazu przejazdu samochodów cię-
żarowych w okresie remontu oraz 
zwiększenie patroli policji. Ludzie się 
skarżą, że przez zły stan techniczny 
drogi oraz przejazd ciężkich samo-
chodów pękają im domy oraz jest 
dezinformacja związana z tym, która 
część ulicy jest obecnie remontowana 
- prace trwają na całej długości ulicy.
Do problemu ustosunkował się L.Jur-
kowski. Wyjaśnił on zebranym, że na 

tym terenie przeprowadzanych jest 
wiele robót - wymiana wodociągu, 
instalacji gazowej i energetycznej, 
powstało 7 nowych studzienek odpły-
wowych, a reszta została oczyszczona. 
Jest to kompleksowy remont - droga, 
chodnik. Burmistrz wie o tych pro-
blemach, sam mieszka przy drodze, 
gdzie jeździ dużo ciężkich aut i też 
boryka się z takimi sytuacjami. Ma 
on nadzieję, że gdy remont ulicy 
Przemysłowej się skończy to sytuacja 
się zmieni, ponieważ droga wtedy 
będzie równa i nie będzie drgań. Wy-

jaśnił, że najpierw do użytku zostanie 
oddany odcinek od ulicy Reja do 
Stacji Diagnostycznej. L.Jurkowski 
poinformował również, że niestety 
remont ulicy Wrocławskiej przesunie 
się w czasie, ponieważ do przetargu 
przystąpiła tylko jedna firma, której 
propozycja przekroczyła o 30% moż-
liwości budżetowe przeznaczone na tę 
inwestycję.
Kolejnym problemem, który poru-
szył K.Czerniawski są nielegalne 
wysypiska śmieci, których jest coraz 
więcej w okolicach Lubska- droga 

do Mierkowa, ul.Gliniana, droga z 
Chełmu Żarskiego do Mierkowa. Jest 
to bardzo trudny temat to rozwiązania, 
ale na bieżąco monitorowany przez 
pracowników Urzędu. Często jest 
tak, że śmieci zalegają na terenach 
prywatnych lub po prosto trudno 
złapać mieszkańców na nielegalnych 
wywózkach śmieci. W tym miej-
scu apelujemy do mieszkańców o 
rozsądek i reagowanie na tego typu 
zachowania.

M.K.

W środę (9maja) odbyła 
sie w lubskim ratuszu 
Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Samorządu. 
Obecni na niej byli: 
Zastępca Burmistrza 
Jerzy Wojnar, Naczelnik 
Wydziału Oświaty 
Mateusz Szaja, Radni - 
Zofia Zawiślak, Hieronim 
Nawrot, Ewa Grzywacz, 
Andrzej Tomiałowicz 
oraz zaproszeni goście 
- Maria Rudek - dyrektor 
Biblioteki Miasta i 
Gminy Lubsko, Maria 
Łaskarzewska - dyrektor 
Lubskiego Domu Kultury, 
Bartłomiej Sówka - 
przewodniczący Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych.

Pierwszą sprawą, którą zajęli się radni 
była analiza arkuszy organizacyjnych 
szkół na rok szkolny 2018/2019. 
Szczegółowo zreferował to zagad-
nienie M.Szaja. Poinformował on, że 
w nadchodzącym roku szkolnym bę-
dzie w szkołach 8 oddziałów dla klas 
pierwszych - jest to o jeden oddział 
więcej niż w tym roku. Liczba dzieci 
rozpoczynających edukację szkolną 
wyniesie 209 ( w zeszłym roku było 
228 uczniów). Warto podkreślić, 
że w tym roku pierwsze klasy będą 
mniej liczne co z pewnością wpłynie 
pozytywnie na poziom edukacji. 
Ogólna liczba uczniów w tym roku 

będzie wynosiła 1452 - powstaną 72 
oddziały, w zeszłym roku było 1379 
w 70 oddziałach. Dzięki temu zwięk-
szy się ilość godzin dla nauczycieli. 
Wiąże się to też z tym, iż w nadcho-
dzącym roku szkolnym nie będzie 
zwolnień kadry w szkołach. M.Szaja 
poinformował, że w SP3 jest etat dla 
psychologa oraz nauczyciela języka 
angielskiego. Pozytywne jest też to, 
że w roku szkolnym 2018/19 będzie 
więcej logopedów - były 2 etaty, a 
będzie 2,5 etatu. Niestety zmniejszy 
się ilość etatów obsługi z 49 na 41. 
Naczelnik poinformował, że na dzień 
dzisiejszy nie ma problemu z miejsca-
mi w przedszkolach. Rodzice dzieci 
przedszkolnych mogą się jeszcze 
starać o przyjęcia np. w Przedszkolu 
nr  2( 2miejsca dla 6latków); Przed-
szkolu nr 5 (8 miejsc dla 3 - latków), 
7 miejsc dla 4 - latków); Przedszkole 
Górzyn (po jednym miejscu w grupie 
3,5,6 - latków), Przedszkole przy SP3 
(2 miejsca w grupie 4 latków).
Na komisji poruszono po raz kolejny 
temat przeniesienia Przedszkola nr 3 

do budynku Szkoły Podstawowej nr 
2. Ostatecznie dzieci uczęszczające do 
tego przedszkola zostaną przeniesione 
w roku szkolnym 2019/2020. Już od 
tego roku szkolnego w budynku przy 
ulicy Niepodległości zostaną tylko 
dzieci z klas I - III, natomiast klasy IV- 
VIII będą uczęszczały do szkoły przy 
ulicy Bohaterów. J.Wojnar podkreślił, 
że gdy już będzie działało przedszkole 
w budynku przy ul.Niepodległości 
to przejściowo dla przedszkolaków 
będzie zorganizowany catering, po-
nieważ uruchomienie kuchni wiąże się 
z dodatkowymi kosztami. W przyszło-
ści z pewnością powstanie kuchnia.
Wiceburmistrz poinformował, że w 
kończącym się już nie długo roku 
szkolnym nie było żadnych skarg ze 
strony kadry, służb pomocniczych, ro-
dziców dotyczących funkcjonowania 
placówek oświatowych. Nasze lokal-
ne szkolnictwo się rozwija co wpływa 
na podwyższenie poziomu edukacji.
Kolejnym ważnym tematem, który 
podjęli radni to organizacja wypo-
czynku letniego dla dzieci i młodzie-

ży. Sprawę dokładnie przedstawili 
B.Sówka, M.Łaskarzewska oraz 
M.Rudek.
B.Sówka poinformował, że w tym 
roku będzie zorganizowany po raz 
kolejny wyjazd nad morze dla 45 
dzieci do 12 roku życia z naszej gmi-
ny. Wyjazd jest całkowicie bezpłatny 
i będzie trwał 10 dni. Odbędzie się 
on pod koniec lipca lub w pierwszej 
połowie sierpnia. Zajęcia dla dzieci 
będą się również odbywały w czasie 
wakacji na terenach wiejskich: Biał-
ków, Tuchola, Ziębikowo, Mierków - 
organizacją zajmie się Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Białkowa. 
Zajęcia będą trwały przez miesiąc po 
4 godziny dziennie. Dla dzieci będą 
zorganizowane różne atrakcje, wyjaz-
dy - podobnie dzieci spędzały czas już 
w czasie ferii zimowych.
M.Łaskarzewska przedstawiła kilka 
pomysłów urozmaicenia dzieciom i 
młodzieży czasu wolnego w okresie 
wakacji i nie tylko:
- będzie kino plenerowe, samochodo-
we - na wsiach, nad zalewem Karaś i 

Nowiniec;
- ratownik nad zalewem Nowiniec 
będzie tylko przez 30 dni od 10 lipca;
- 23.06 będzie otwarcie wakacji nad 
zalewem Karaś;
- w czerwcu zostanie otwarta kawia-
renka w LDK;
- animatorzy będą wychodzić do 
dzieci na place zabaw ( LDK, Netto, 
Zalew Karaś i Nowiniec);
- odbędzie się Piżama Party oraz Di-
sco Polo Party;
- zostanie stworzona strefa chilloutu 
przed LDK - leżaki, muzyka itp.
To tylko niektóre z pomysłów - szcze-
gółowy program wakacyjny zostanie 
opublikowany na stronie internetowej 
LDK.
Na zakończenie głos zabrała dyrektor 
M.Rudek. Przedstawiła ona krótki za-
rys atrakcji, które będą sie odbywały 
w Bibliotece w okresie wakacyjnym. 
Będą tam organizowane zajęcia pla-
styczne, muzyczne, zabawy z tableta-
mi, karaoke, seanse filmowe. Szcze-
gółowe plany będą stworzone ok. 10 
czerwca i wtedy też będą dostępne na 
stronie internetowej Biblioteki.
W sprawach różnych podjęto temat 
przygotowań do uroczystego po-
siedzenia Komisji Oświaty , które 
odbędzie się 22 czerwca w LDK i 
związane będzie z wyróżnieniem 
najzdolniejszych uczniów oraz z 
wręczeniem im nagród i stypendiów. 
Przewodnicząca komisji Z.Zawiślak  
zasygnalizowała, żeby na to spotkanie 
zaprosić uczniów, laureatów, rodzi-
ców, dziadków. Ważne jest to, żeby ta 
impreza miała większy zasięg.

M.K.

Komisja oświaty, Kultury, sportu
i samorządu
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KRONIKA POLICYJNA
W kwietniu na terenie działania Komisa-
riatu Policji w Lubsku doszło do 18 kolizji 
i 2 wypadków w rejonie dróg publicznych, 
w których ranne zostały 3 osoby. Główną 
przyczyną była nadmierna prędkość 
kierujących oraz brawura. W ubiegłym 
miesiącu nasi policjanci zrealizowali po-
nad 400 interwencji zgłoszonych przez 
mieszkańców. Na tzw. „gorącym uczyn-
ku” zatrzymali 5 sprawców przestępstw 
m.in. kradzieży, posiadania środków 
odurzających, nietrzeźwych kierujących, 
2 osoby poszukiwane, ukrywające się 
przed wymiarem sprawiedliwości. Do 
wytrzeźwienia doprowadzono 9 osób, 
które znajdowały się w okolicznościach 
zagrażających życiu i zdrowiu lub dających 
powód do zgorszenia w miejscu publicz-
nym. Podjęto działania dyscyplinujące 
wobec prawie 250 sprawców różnego ro-
dzaju wykroczeń. Skierowano 32 wnioski o 
ukaranie do Sądu Rejonowego w Żarach, 
głównie za wykroczenia przeciwko mieniu 
oraz zakłóceniu porządku lub zagrożeniu 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

***
W pierwszych dniach kwietnia, w godzi-
nach popołudniowych dyżurny otrzymał 
zgłoszenie mówiące o tym, że w rejonie 
jednej z lubskich stacji paliw w wózku dzie-
cięcym śpi mężczyzna. Policjanci zastali 
tam mieszkańca Lubska, będącego pod 
wpływem alkoholu. Okazało się, że jest to 
wózek służący do przewożenia zakupów. 
Po otrzeźwieniu i wykonaniu czynności 
służbowych, młody mężczyzna udał się na 
piechotę do miejsca zamieszkania, pchając 
przed sobą wspomniany wózek.

***
W rejonie zalewu „Karaś” dochodzi do 
łamania przepisów ruchu drogowego. Z 
uwagi na stan techniczny jezdni, kierujący 
pojazdami wybierają sobie ścieżkę rowe-
rową. Nieobojętni takiemu stanowi rzeczy 
pozostają okoliczni mieszkańcy, którzy 
powiadamiają policję i zapisują numery 
rejestracyjne. tylko w kwietniu z tego po-
wodu nałożono kilka mandatów karnych.7 
kwietnia młody mieszkaniec Lubska 
urządzał sobie przejażdżki samochodem 
marki BMW ścieżką rowerową. Numer 
rejestracyjny jego auta błyskawicznie 
trafił do dyżurnego lubskiego komisariatu, 
który po dokonaniu stosownych czynności 
skierował policjantów do miejsca zamiesz-
kania. tym razem wszystko zakończyło 
się mandatem karnym. trzeba pamiętać, 
że za takie wykroczenia wobec „upartych” 
kierowców istnieje możliwość występo-
wania na drogę sądową. Warto przy okazji 
poruszyć temat możliwego zagrożenia 
bezpieczeństwa, spowodowanego takim 
bezmyślnym zachowaniem. Z uwagi na 
piękną pogodę, wokół zalewu spaceruje 
bardzo dużo ludzi, często z małymi dzieć-
mi. Bezmyślność i brawura młodych kie-
rowców zaskakuje nawet doświadczonych 
policjantów. Najczęściej podczas rozmowy, 
wręcz ze łzami w oczach proszą policjanta 
o najniższy wymiar kary; bardzo często po-
ruszają się autami należącymi do rodziców. 
Policja apeluje do rodziców- zwracajmy 
uwagę na to, w jaki sposób dzieci użytkują 
nasze auta, jaki styl jazdy prezentują?

***
Dyżurny lubskiej policji otrzymał 8 kwietnia 
zgłoszenie przekazane przez Wojewódzkie 
centrum Powiadamiania Ratunkowego w 
Gorzowie Wlkp., że w jednym z mieszkań 
wraz z nietrzeźwym mężczyzną przebywa 
kobieta. Zgłaszająca miała być jakoby 
zagrożona w jakiś sposób i wyrzucić klucz 
przez okno. Jakież było zdziwienie policjan-
tów, którzy ustali, że nie doszło do niczego 
poważnego. Okazało się, że nietrzeźwy 
domownik zaprosił do siebie koleżankę, 
z którą imprezował. Jednak ilość spoży-
tego alkoholu spowodowała, że zasłabł. 

Dodatkowo zaciął się zamek w drzwiach 
wejściowych. Konieczna była interwencja 
straży pożarnej celem otwarcia drzwi. Po 
tym zdarzeniu została udzielona pomoc 
przez pogotowie ratunkowe.

***

W jednej z miejscowości w gminie Jasień 
doszło 15 kwietnia do kradzieży z włama-
niem. Pod nieobecność pokrzywdzonego, 
sprawca dostał się przez pomieszczenie 
gospodarcze do budynku mieszkalnego. 
Zabrał pieniądze, aparat fotograficzny 
i inne rzeczy. Kiedy właściciele wrócili 
do domu, zauważyli przeciętą kłódkę i 
spenetrowany dom. Podczas dalszego 
sprawdzania spostrzegli przed bramą 
obcego mężczyznę, który prosił o pomoc, 
gdyż nie mógł wyjechać z lasu unierucho-
mionym samochodem. Pokrzywdzony 
był już całkowicie zdezorientowany, kiedy 
na nogach mężczyzny zobaczył swoje 
buty. Wraz z żoną podszedł do mężczyzny 
pytając - skąd ma te buty - a równocze-
śnie zauważył swój rower oparty o ogro-
dzenie. Po kolejnym pytaniu dotyczącym 
jednośladu mężczyzna zaczął panikować 
i wycofywać się w kierunku lasu. Po-
krzywdzony o całej sytuacji powiadomił 
lubską policję, a sam ruszył w ślad za 
uciekającym. Funkcjonariusze, którzy na-
tychmiast udali się we wskazane miejsce 
zauważyli w lesie samochód, a przy nim 
opisanego mężczyznę, który zdążył już 
przebrać buty, a stanowiące własność 
pokrzywdzonego ukryć pod gałęziami. W 
samochodzie znajdowały się skradzione 
rzeczy i pieniądze. Zatrzymany usłyszał 
zarzuty kradzieży z włamaniem oraz 
kradzieży karty bankomatowej. Proku-
ratura Rejonowa w Żarach zastosowała 
17 kwietnia wobec 32 - latka dozór. Za 
kradzież z włamaniem może grozić nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci 
apelują o rozwagę i odpowiednie zabez-
pieczanie swoich domów przed ewentu-
alnymi włamaniami podczas wyjazdów, 
kiedy to majątek pozostaje bez nadzoru. 
tym bardziej teraz, kiedy zbliża się okres 
urlopów a… licho nie śpi.

***
Do Komisariatu Policji w Lubsku zgłosiła 

się 22 kwietnia córka 88 - letniego męż-
czyzny. Kobieta oświadczyła, że od rana 
nie mogła skontaktować się z ojcem, 
który choruje i ma problemy z pamięcią. 
Nie odbierał telefonu i wyszedł z domu 
w nieznanym kierunku. Ogłoszono alarm 
dla całej jednostki, ponieważ w takich 
przypadkach cenna jest każda minuta, 
kiedy chodzi o ludzkie życie i zdrowie. 
tego dnia służbę pełnili: st. sierż. anna 
Niemczycka i st. post. Piotr Rudziak. 
Policjanci natychmiast wyruszyli do 
Jasienia i tam rozpoczęli poszukiwania 
88-latka. Sprawdzali ulice w rejonie 
miejsca zamieszkania mężczyzny oraz 
pobliską okolicę. Podczas prowadzonych 
czynności, zauważyli w pobliskim parku 
starszego mężczyznę. Miał na sobie 
ciepłą odzież, pomimo dość ciepłego i 
słonecznego dnia. Jak się okazało, był to 
zaginiony. Funkcjonariusze dokonali tego 
już po 15 minutach od zgłoszenia.

***
tego samego dnia około godz. 16:00 
wpłynęła do policji informacja, że po 
obwodnicy Jasienia biegają dwa konie. 
Spowodowało to spore zamieszkanie na 
drodze. Skierowani na miejsce policjanci 
ustalili właściciela zwierząt, który je 
zabrał. Wstępnie ustalenia wykazały, że 
zwierzęta uciekły. Sprawa została za-
kończona na miejscu mandatem karnym.

***
Do Posterunku Policji w Jasieniu zgłosiła 
się 27 kwietnia kobieta, która powiadomi-
ła, że jej wnuczka pozostawiła telefon w 
jednym z marketów w Jasieniu. Wykorzy-
stał to mężczyzna, dokonując kradzieży 
telefonu. Dzielnicowy z PP w Jasieniu po 
przeprowadzeniu czynności służbowych 
ustalił, kto jest sprawcą kradzieży. Zatrzy-
mał go, odzyskał telefon i oddał pokrzyw-
dzonej. Sprawca został zdyscyplinowany 
500-złotowym mandatem.

***
Podczas majowego weekendu miesz-
kanka Jasienia powiadomiła komisariat 
o tym, że jej sąsiad wylewa fekalia przez 
okno. Skierowani na miejsce policjanci 
zgłoszenie potwierdzili. Okazało się, że 
mieszkaniec kamienicy, nie posiadający 
w mieszkaniu węzła sanitarnego, chcąc 
sobie ułatwić życie, pozbywał się nie-
czystości poprzez wylewanie ich przez 
okno. Za takie działanie został nałożony 
500-złotowy mandat karny oraz nakaz 
uprzątnięcia podwórza.

***
W godzinach porannych 4 maja do KP 
Lubsko zgłosił się mieszkaniec Lubska, 
który powiadomił, że jego 12-letni wnuk 
nie wrócił do domu na noc. Nie wiedział, 
gdzie mógł się udać, nie miał przy sobie 
żadnego telefonu. Z uwagi na wiek zagi-

nionego, niezwłocz-
nie ogłoszono alarm. 
W wyniku podjętych 
czynności, chłopak 
został odnaleziony 
u jednego z kolegów, 
po niecałej godzi-
nie od rozpoczęcia 
działań. tłumaczył, 
że chciał się dłużej 
pobawić z kolegami.

***
Od piątku (27 kwiet-
nia) policjanci rozpo-
częli akcję „Majowy 
weekend”, realizo-
waną do dnia 6 maja 
2018 r. Funkcjona-
riusze dbali, aby ruch 
na głównych ciągach 
komunikacyjnych 
odbywał się płynnie, 
a także bezpiecznie. 
Podczas „Majówki” 

na terenie powiatu żarskiego doszło 
do jednego wypadku i odnotowano 21 
kolizji. Mundurowi sprawdzali, czy kie-
rujący posiadają wymagane dokumenty, 
kontrolowali prędkość z jaką się poruszali 
i stan trzeźwości. Pod lupę wzięli również 
sposób przewożenia dzieci w pojazdach 
oraz to, czy podróżujący korzystają z 
pasów bezpieczeństwa. Podczas akcji 
funkcjonariusze nie dopuścili do dalszej 
jazdy ośmiu nietrzeźwych kierowców. 
Jeden z kierujących miał blisko dwa 
promile alkoholu. Nieodpowiedzialni kie-
rowcy nie unikną konsekwencji. Wszyscy, 
którzy decydują się wsiąść za kierownicę, 
będąc w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego muszą 
liczyć się z utratą prawo jazdy. Za tego 
typu przestępstwo grozi kara grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

***
Na przygranicznym bazarze w Łęknicy 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Żarach oraz Komisariatu Policji w 
Lubsku przeprowadzili 9 maja szeroko 
zakrojone działania, poprzedzone pracą 
operacyjną. W wyniku błyskawicznej 
i zdecydowanej akcji funkcjonariusze 
zabezpieczyli blisko 1800 przedmiotów, 
które posiadały faszystowskie symbole. 
Policjanci uderzyli jednocześnie w kilku 
miejscach, zabezpieczając podejrzany 
towar na trzech stoiskach. Przedmioty 
oferowali mężczyźni w wieku 36, 47 i 
70 lat (mieszkańcy powiatu żarskiego), 
którzy zostali już wstępnie przesłuchani. 
Mężczyźni tłumaczyli, że nie wiedzieli, 
iż tego typu proceder jest zabroniony. 
Wśród znalezionych na bazarze rzeczy 
znajdowały się hełmy, czapki, pieczątki, 
noże, popielniczki i przypinki. Na przed-
miotach tych umieszczone były symbole 
faszystowskie takie jak swastyki, gapy 
czy tzw. runa. W kwestii zabezpieczonych 
rzeczy wypowie się biegły. Już samo 
posiadanie takich przedmiotów w celu 
rozpowszechniania zagrożone jest karą 

pozbawienia wolności do lat dwóch.
***

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji 
uczestniczy w organizacji XI edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Policjant, który mi 
pomógł”, którego inicjatorem jest Ogól-
nopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu 
Psychologii Zdrowia Polskiego towarzy-
stwa Psychologicznego. Istotą konkursu 
jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy 
policji, którzy charakteryzują się wyjąt-
kowym profesjonalizmem, empatyczną 
postawą i umiejętnościami w obszarze 
indywidualnej pomocy osobom dotknię-
tym przemocą w rodzinie. Konkurs trwa 
nieprzerwanie od 2008 roku. XI edycja 
konkursu objęta jest honorowym patro-
natem Komendanta Głównego Policji, zaś 
sama uroczystość wręczenia wyróżnień 
zostanie wpisana w centralne obchody 
Święta Policji. Procedura zgłaszania po-
licjantów do obecnej edycji konkursu „Po-
licjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 
2018 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, 
zgłoszenia policjanta może dokonać 
osoba indywidualna, instytucja lub orga-
nizacja. Natomiast laureatów konkursu 
(5 osób) wybiera Kapituła, w skład której 
wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech 
edycji konkursu i przedstawiciel Biura 
Prewencji KGP. typowanie kandydatów 
odbywa się na podstawie szczegółowej 
analizy uzasadnień zawartych w for-
mularzach zgłoszeniowych. Formularze 
zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: 
pogotowie@niebieskalinia.pl  lub pocztą 
na adres: „Niebieska  Linia”, 02-121 War-
szawa, ul. Korotyńskiego 13. Formularz 
można pobrać na stronie: www.policjant.
niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje 
regulamin konkursu. Zapraszamy do 
zgłaszania kandydatów!

Opr. M. Sienkiewicz

w Komendzie powiato-
wej państwowej straży 
pożarnej w Żarach odbył 
się 21 kwietnia egzamin 
kończący szkolenie pod-
stawowe strażaków – ra-
towników ochotniczych 
straży pożarnych. wzięli 
w nim udział druhowie 
jednostek osp z terenu 
powiatu żarskiego, w tym 
gminy lubsko. trzymie-
sięczne szkolenie realizo-
wane w systemie week-
endowym z pozytywnym 
wynikiem ukończyło 33 
ratowników, którzy tym 
samym nabyli uprawnienia do bezpo-
średniego udziału w działaniach ratow-
niczych i w znaczący sposób wzmocnili 
stan osobowy poszczególnych jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych. 
uczestnicy szkolenia poznali podstawo-
we zasady organizacji jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej. przeszkolili się 
w zakresie taktyki gaszenia pożarów, 
ratownictwa technicznego i organizacji 
akcji ratowniczo - gaśniczych. Ćwiczyli 
ze sprzętem ratowniczym i sprzętem 
łączności. druhowie w trakcie szkolenia 
zaliczyli także niełatwy test w komorze 
dymowej, gdzie musieli wykazać się 
wysoką sprawnością fizyczną i dobrą 
orientacją w labiryncie zadymionego 
pomieszczenia testowego.

***
Niezapowiedziane wcześniej ćwicze-
nia „las 2018” zorganizowane przez 
lubuskiego Komendanta wojewódz-
kiego psp odbyły się 25 kwietnia. 
stanowisko Kierowania Komendanta 
powiatowego psp w Żarach otrzymało 

dyspozycję wzywającą do akcji dwa 
plutony kompani gaśniczej Żary, wcho-
dzące w skład wojewódzkiego odwodu 
operacyjnego. powiat żarski podczas 
ćwiczeń reprezentowały jednostki: osp 

Żary Kunice, osp przewóz, osp lipinki 
Łużyckie, osp trzebiel i osp Brody do-
wodzone przez kpt. mariusza moraw-
skiego – zastępcę dowódcy jednostki 
ratowniczo - Gaśniczej w lubsku oraz 

st. asp. piotra Brelę. Celem ćwiczeń było 
sprawdzenie i doskonalenie zawodowe 
podczas działań gaśniczych na obsza-
rach leśnych, w tym dostarczanie wody 
na duże odległości oraz prowadzenie 
natarcia prądami gaśniczymi.

***
w Żarach odbyły się 11 maja powiato-
we obchody dnia strażaka. w uroczy-
stościach udział wzięli m.in. starosta 
Żarski janusz dudojć – pełniący również 
funkcję prezesa zarządu oddziału 
powiatowego zosp rp, wicestarosta 
małgorzata issel, radni powiatowi: józef 
radzion, dawid Nowakowski, anna 
ślawska i tadeusz płóciennik. Całości 
przewodniczył Komendant powiatowy 
psp w Żarach mł. bryg. robert słowi-
kowski. podczas uroczystego apelu 
wręczono akty mianowania na wyższe 
stopnie służbowe funkcjonariuszom 
państwowej straży pożarnej, a zasłu-
żonym strażakom, druhom i zaproszo-
nym gościom wręczono odznaczenia 
resortowe i związkowe. za wsparcie 
finansowe oraz pomoc w pozyskaniu 

samochodu opel astra podziękowania 
otrzymał starosta j.dudojć. miłym 
akcentem było również odznaczenie 
pocztu sztandarowego osp Górzyn. 
powiatowym obchodom dnia straża-
ka towarzyszyła promocja zawodów 
służb mundurowych, ratowniczych oraz 
bezpieczeństwa publicznego. punkt 
informacyjno-promocyjny przygoto-
wało również starostwo powiatowe 
w Żarach. zainteresowani otrzymali 
m.in. „poradnik mieszkańca powiatu 
Żarskiego”, wydany przez wydział or-
ganizacyjny i zarządzania Kryzysowego 
starostwa powiatowego w Żarach we 
współpracy z Komendą powiatową psp 
w Żarach, w którym opisane zostały 
zasady postępowania w sytuacjach 
kryzysowych oraz podstawowe zasady 
bezpieczeństwa pożarowego. 

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

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 Magazynie Lubskim. Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji

Unijne ROD(e)O

Od 25 maja 2018r. obowiązywać zaczyna 
rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Z 
tym dniem ulegnie zmianie stan prawny 
w zakresie regulacji ochrony danych 
osobowych w całej Unii Europejskiej 
jak również poszczególnych państw 
członkowskich. Jak wpłynie to na życie 
przeciętnego zjadacza chleba? Postaram 
się wyjaśnić w artykule.
Zacząć należy od ustalenia tego czym 
właściwie są dane osobowe? Zdefiniowa-
no je w art. 4 pkt 1 RODO w następujący 
sposób: dane osobowe oznaczają infor-
macje o zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osobie fizycznej 
(„osobie, której dane dotyczą”). Możliwa 
do zidentyfikowania osoba fizyczna to 
osoba, którą można bezpośrednio lub po-
średnio zidentyfikować, w szczególności 
na podstawie identyfikatora takiego jak 
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, 
dane o lokalizacji, identyfikator interne-
towy lub jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną 
tożsamość osoby fizycznej. Bez znacze-
nia jest to, czy dane dotyczą konsumenta, 
czy osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą. Nie dotyczą one natomiast 

spółek, fundacji czy innych osób praw-
nych – ani też zmarłych. Dla ochrony 
danych osobowych bez znaczenia jest 
również to, czy dane są dostępne, czy nie-
dostępne. W taki sam sposób chronione 
są dane osobowe znane publicznie, jak i 
te trzymane w tajemnicy. 
Dane osobowe dzielą się na trzy rodzaje: 
tzw. zwykłe dane, szczególne kategorie 
danych osobowych oraz dane osobowe 
dotyczące wyroków skazujących i 
naruszeń prawa. Szczególne kategorie 
danych określono w art. 9 ust. 1 RODO. 
Są to: dane ujawniające pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopo-
glądowe, przynależność do związków 
zawodowych, dane genetyczne, dane 
biometryczne przetwarzane w celu jed-
noznacznego zidentyfikowania osoby 
fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej.
Kolejnym terminem jaki należy poznać 
jest definicja przetwarzania danych 
osobowych.  Ogólnie rzecz biorąc jest to 
każda czynność związana z danymi oso-
bowymi: ich zbieranie, przechowywanie, 
pobieranie, archiwizowanie, kopiowanie, 
wykorzystywanie czy usuwanie. 
Administrator danych osobowych to 
podmiot (np. przedsiębiorca, spółka, 
fundacja, podmiot publiczny), który nie 
tylko przetwarza dane osobowe, lecz 
również ustala cele oraz sposoby takiego 
przetwarzania. Podmiot przetwarzający 
(procesor) to z kolei podmiot, który 
przetwarza dane osobowe „na zlecenie” 
administratora. Procesor jest „pomocni-
kiem” administratora, przetwarza dane 

osobowe wyłącznie w celu i zakresie 
określonym przez administratora. 
Jak stanowi art. 6 ust. 1 RODO przetwa-
rzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w 
przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w 
jakim – spełniony jest co najmniej jeden 
z poniższych warunków: 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła 
zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej licz-
bie określonych celów; 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wy-
konania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy; 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wy-
pełnienia obowiązku prawnego ciążące-
go na administratorze; 
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochro-
ny żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
e) przetwarzanie jest niezbędne do wyko-
nania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej admini-
stratorowi; 
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez admi-
nistratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają in-
teresy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w szczegól-
ności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
dzieckiem. 
Po osiągnięciu przez administratora celu 

dla których dane osobowe zostały ze-
brane należy je usunąć, chyba że istnieje 
inny cel oraz inna podstawa prawna do 
ich dalszego przetwarzania. Cel prze-
twarzania danych może ulec zmianie (z 
wykonania umowy może się przekształ-
cić w obsługę reklamacji, a następnie 
w obsługę roszczeń sądowych), jednak 
zawsze musi być określony i związany 
z podstawą prawną przetwarzania. 
Jakie prawa posiada osoba, której dane 
dotyczą? Osoba taka może oczekiwać 
od administratora danych udzielenia 
informacji, czy przetwarza on jej dane 
osobowe. Ponadto taka osoba fizyczna 
może zażądać szczegółowych informa-
cji: jakie dane osobowe są przetwarzane 
oraz w jakim celu, komu zostały przeka-
zane, jak długo będą przechowywane, a 
także o prawie sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych oraz wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. Podmiot, do 
którego konkretna osoba zwróciła się z 
zapytaniem odnośnie którychś z wymie-
nionych wyżej danych, powinien udzielić 
tej osobie informacji na ten temat w ciągu 
jednego miesiąca od dnia otrzymania 
żądania. 
Osoba taka może również żądać od ad-
ministratora otrzymania kopii wszystkich 
jej danych osobowych, które posiada. 
Dotyczy to np. pracowników lub by-
łych pracowników, klientów sklepu etc. 
Kolejnym istotnym prawem jest prawo 
do bycia zapomnianym. Oznacza to, że 
w pewnych szczególnych przypadkach 
można żądać od administratora usunięcia 
dotyczących nas danych osobowych. 

Moż-
na to 
zrobić 
w sy-
tuacji, 
gdy dane osobowe nie są już potrzebne 
administratorowi do osiągnięcia założo-
nych celów; gdy podmiot danych (tak 
zwany „właściciel” danych) wycofał 
zgodę lub złożył sprzeciw wobec prze-
twarzania i administrator nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania (np. 
dane nie są używane lub wykorzysty-
wane w innym celu, np. w celu realizacji 
umowy), dane osobowe są przetwarzane 
niezgodnie z prawem, albo zachodzą 
inne uzasadnione okoliczności. Jednakże 
prawo do bycia zapomnianym zostało 
ograniczone w znacznym stopniu. Nie 
przysługuje ono jeżeli przetwarzanie 
danych wynika m.in. z konieczności wy-
wiązania się z obowiązku prawnego lub 
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia 
czy obrony roszczeń. Na przykład były 
pracownik, nie może żądać od praco-
dawcy usunięcia jego danych osobowych 
albowiem na mocy odrębnych przepisów 
pracodawca musi przechowywać dane 
pracowników przez 50 lat od zakończe-
nia okresu zatrudnienia. 
Nie są to oczywiście wszystkie aspekty 
związane z wdrażaniem RODO. Artykuł 
miał przybliżyć najistotniejsze infor-
macje z punktu widzenia osoby, której 
dane są przetwarzane. Dużo bardziej 
złożonym zagadnieniem jest stosowanie 
RODO przez osoby będące administra-
torami danych osobowych. 

Adwokat Michał Wójcicki

Zabezpieczanie domu kłódką to nie 
najlepszy pomysł

St. sierż. Anna Niemczycka i st. post. Piotr Rudziak 
podjęli natychmiastowe działania

Egzamin zdali kolejni druhowie z Jednostek OSP

Ćwiczeniami „Las 2018” dowodził kpt. Mariusz Morawski

Starosta Żarski Janusz Dudojć otrzy-
mał podziękowania od Komendanta 
mł. bryg. Roberta Słowikowskiego

Poczet sztandarowy z Górzyna został 
odznaczony

St. sierż. Łukasz Szewczyk działa w 
Rejonie nr 5 obejmującym miasto 
Jasień wg ulic: Agrestowa, Akacjowa, 
Bociana, Boczna, Cicha, Cmentarna, 
Czereśniowa, Energetyczna, Geodetów, 
Graniczna, Konopnickiej, Kościelna, 
Kościuszki (nr parzyste), Lipowa, Lub-
ska, Mała, Mickiewicza, Mareckiego, 
Modra, Piątkowskiego, I Armii, Plac 
Armii Krajowej, Plac Wolności, Pod-
mokła, Rogali, Sienkiewicza, Sportowa, 
Świerczewskiego, Tartaczna, Tokar-
ska, Wąska, XX-lecia, Zielna, Żarska, 
Żurawia, Żwirowa oraz miejscowości 
Bronice, Golin, Jabłonie, Jaroszów, 
Jasionna, Jurzyn, Lipsk Żarski, Lisia 
Góra, Świbna, Zieleniec. Dzielnicowy 
zwraca uwagę na zagrożenie związane 
z kradzieżami sklepowymi, dokonywa-
nymi w obiektach handlowych tj. market 
„Biedronka” znajdujący się w Jasieniu 
przy ul. Granicznej 1 oraz market „Dino” 
znajdujący się przy ul. Sienkiewicza 37. 
Ostatnio powtarzające się przypadki 
kradzieży sklepowych dokonywanych 
w wymienionych obiektach, zwłaszcza 
w „Biedronce” wskazują na potrzebę 
częstszych kontroli w rejonie obiektów 
oraz legitymowania osób, będących w 
zainteresowaniu policji tj. potencjalnych 
sprawców wykroczenia z art. 119§1 

KW. Wnioski te płyną z informacji 
przekazywanych przez społeczność 
lokalną i z obserwacji dokonywanych 
w trakcie służb oraz analizy zdarzeń 
zaistniałych w rejonie. Zakładany cel do 
osiągnięcia: zwiększenie częstotliwości 
dokonywanych patroli i służb obchodo-
wych w rejonie priorytetowym; spadek 
zgłaszanych interwencji związanych z 
przypadkami kradzieży sklepowych; 
wzrost poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców. Bezpośredni kontakt do st. sierż. 
Łukasza Szewczyka tel. 519-534-583 
lub 68-476-35-47, e-mail: dzielnicowy.
jasien1@go.policja.gov.pl

M. Sienkiewicz

Celem st. sierż. Łukasza Szewczyka 
jest wzrost bezpieczeństwa

Dzielnicowi bliżej nas
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Działając na podstawie art. 161 § 1 i § 
2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 23 z późn. zm.), Prezes Sądu 
Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił 
konieczność dokonania uzupełniają-
cych wyborów 4 ławników na kadencję 
2016-2019 orzekających w sprawach 
cywilnych i karnych Sądu Okręgowego 
w Zielonej Górze. 
Problematykę wyboru ławników regu-
lują przepisy rozdziału 7 (art. 158 – art. 
175) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), 
a sposób postępowania ze zgłoszeniami 
kandydatów na ławników i wzór zgło-
szenia określa rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 
r w sprawie sposobu postępowania z 
dokumentami złożonymi radom gmin 
przy zgłaszaniu kandydatów na ławni-
ków oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. 
U. Nr 121 poz.693).
W oparciu o przepisy ww ustawy przed-
stawiam niżej Kalendarz wyborczy:
- do dnia 30 czerwca 2018 roku upraw-
nione podmioty mogą zgłaszać radom 
gmin kandydatów na ławników (art. 
162 § 1 usp),
- najpóźniej w październiku 2018 roku 
odbywają się wybory ławników (art. 
163 § 1 usp),
- do dnia 31 października 2018 roku 
rady gminy przesyłają prezesom właści-
wych sądów listę wybranych ławników 
wraz z dokumentami, o których mowa 
w art. 162 § 2-4 usp. (art. 164 § 1 usp), 
- do dnia 31 grudnia 2018 roku prezes 
właściwego sądu wręcza ławnikom 
zawiadomienie o wyborze, odbiera od 
nich ślubowanie, wpisuje na listę ław-

ników, którzy mogą być wyznaczeni do 
orzekania oraz wydaje legitymację (art. 
164 § 2 i 3).
Zgodnie z przepisami ww ustawy 
ławnikiem może być wybrany ten, 
kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i 
korzysta z pełni praw cywilnych i 
obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi dzia-
łalność gospodarczą lub mieszka w 
miejscu kandydowania, co najmniej 
od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan 
zdrowia, do pełnienia obowiązków 
ławnika,
7) posiada, co najmniej wykształcenie 
średnie lub średnie branżowe,

Ławnikiem nie może być:
1) osoba zatrudniona w sądach po-
wszechnych i innych sądach oraz w 
prokuraturze,
2) osoba wchodząca w skład organów, 
od których orzeczenia można żądać 
skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego,
3) funkcjonariusz Policji oraz inne 
osoby zajmujące stanowiska związane 
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokat i aplikant adwokacki,
5) radca prawny i aplikant radcowski,
6) duchowny,
7) żołnierz w czynnej służbie woj-
skowej,
8) funkcjonariusz Służby Więziennej,
9) radny gminy, powiatu i wojewódz-
twa,
10) nie można być ławnikiem jedno-
cześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydatów na ławników
Kandydatów na ławników zgłaszają 
radom gmin w terminie do dnia 30 
czerwca 2018 r.: 
1) prezesi właściwych sądów, 
2) stowarzyszenia, 
3) inne organizacje społeczne i zawo-
dowe zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii 
politycznych, 
4) co najmniej pięćdziesięciu obywa-
teli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie gmi-
ny dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławni-
ków dokonuje się na karcie zgło-
szenia. Do zgłoszenia kandydata 
na ławnika dokonanego na karcie 
zgłoszenia dołącza się następujące 
dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru 
Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie 
jest prowadzone przeciwko niemu 
postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub prze-
stępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie 
jest lub nie był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej, a także, że władza ro-
dzicielska nie została mu ograniczona 
ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia, wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej w ro-
zumieniu przepisów o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, stwierdzające 
brak przeciwwskazań do wykonywa-
nia funkcji ławnika,
uwaga: wszystkie ww. dokumenty 
powinny być opatrzone datą nie 

wcześniejszą niż 30 dni przed dniem 
zgłoszenia,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami 
stosowanymi przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego,
6) do zgłoszenia kandydata na ławni-
ka dokonanego na karcie zgłoszenia 
przez stowarzyszenie, inną organi-
zację społeczną lub zawodową, zare-
jestrowaną na podstawie przepisów 
prawa, dołącza się również aktualny 
odpis z Krajowego Rejestru Sądo-
wego albo odpis lub zaświadczenie 
potwierdzające wpis do innego wła-
ściwego rejestru lub ewidencji doty-
czące tej Organizacji (opatrzone datą 
nie wcześniejszą niż trzy miesiące 
przed dniem zgłoszenia),
7) do zgłoszenia kandydata na ławni-
ka dokonanego na karcie zgłoszenia 
przez obywateli dołącza się również 
listę osób zawierającą imię (imiona), 
nazwisko, numer ewidencyjny PE-
SEL, miejsce stałego zamieszkania 
i własnoręczny podpis każdej z 
pięćdziesięciu osób zgłaszających 
kandydata. Osobą uprawnioną do 
składania wyjaśnień w sprawie zgło-
szenia kandydata jest osoba, której 
nazwisko zostało umieszczone jako 
pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza 
wyrażenie zgody na kandydowanie 
własnoręcznym podpisem w odpo-
wiedniej rubryce karty.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynę-
ły do rady gminy po dniu 30 czerwca 
a także zgłoszenia, które nie spełniają 
wymagań formalnych, pozostawia 
się bez dalszego biegu. Przywrócenie 
terminu do zgłoszenia kandydatów jest 
niedopuszczalne. Pozostawienie zgło-

szenia bez dalszego biegu rada gminy 
stwierdza w drodze uchwały.

Koszty
Koszt opłaty za wydanie informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego oraz 
opłaty za badanie lekarskie i za wy-
stawienie zaświadczenia lekarskiego 
ponosi kandydat na ławnika. Koszt 
opłaty za wydanie aktualnego odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpisu lub zaświadczenia z innego wła-
ściwego rejestru lub ewidencji ponosi 
podmiot, którego dotyczy odpis lub 
zaświadczenie.

Informacje dodatkowe
Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na 
ławników przez uprawnione podmioty, 
Rady gmin zasięgają od komendanta 
wojewódzkiego Policji Informacji o 
kandydatach. Informacje o kandy-
datach uzyskuje się i sporządza na 
zasadach określonych dla Informacji 
o kandydatach do objęcia stanowiska 
sędziowskiego.
Przed przystąpieniem do wyborów 
rada gminy powołuje Zespół, który 
przedstawia na sesji Rady gminy swoją 
opinię o zgłoszonych kandydatach, w 
szczególności w zakresie spełnienia 
przez nich wymogów określonych w 
ustawie. 
W załączeniu przekazuję Państwu 
wzór karty zgłoszenia kandydata na 
ławnika. Wymieniony dokument wraz 
z powyższą informacją są również 
dostępne w Punkcie Obsługi Interesan-
tów na parterze Urzędu Miejskiego w 
Lubsku Pl. Wolności 1.

Sekretarz Gminy
Henryk Dybka

iNformaCja o uzupEŁNiająCyCh wyBoraCh
ŁawNiKów Na KadENCję 2016-2019

Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Sybiraków w Lubsku

Trwają prace przy przebudowie ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków. 
Wymieniane są chodniki i krawężniki, a także przyłącza wodocią-
gowe. Wkrótce w ciągu ulicy Sybiraków będą wymieniane również 
przyłącza gazowe. 
W związku z tymi pracami występują utrudnienia w ruchu zarówno 
drogowym, jak i pieszym, za co w imieniu własnym, jak i Wykonaw-
ców przepraszam.
Z uwagi na złożoność inwestycji oraz konieczność skoordynowania 
prac kilku Wykonawców na placu budowy, proszę mieszkańców o 
cierpliwość. Rekompensatą za nią będzie nowa wyremontowana 
droga.
W przypadku wystąpienia sytuacji problemowych związanych z 
prowadzonymi pracami, prosimy o kontakt z pracownikami Referatu 
ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubsku 
pod numerem telefonu 68 457 62 47.
Przed nami jeszcze prace związane z położeniem nowej nawierzchni 
asfaltowej oraz oznakowaniem.

Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska Współpraca Teryto-
rialna” Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 
2014-2020. Projekt pn. „Bez granic – cześć 1”/”Grenzenlos – Teil 1”.
Celem projektu jest osiągnięcie krótszych czasów trans granicznych prze-
jazdów poprzez lepsze skomunikowanie węzłów drugo – i trzeciorzędnych 
tj. Żar, Forst, Brodów i Lubsko z infrastrukturą TEN-T.

Drodzy mieszkańcy 
Gminy Lubsko oraz  

Goście!

Zapraszamy na 
KOROWÓD

z okazji obchodów 
DNI LUBSKA,

który przejdzie ulicami 
Naszego Miasta

01 czerwca. 

Rozpoczęcie o godzinie 
15.00 przy Ratuszu!

Drugi etap budowy drogi Lutol – Janowice
na „dobrej drodze”!

Lubsko otrzymało dofinansowanie do drugiego etapu przebudowy drogi gminnej 
Lutol-Janowice.
W lutym br. Gmina Lubsko złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi. 
W tym miesiącu podpisano umowę na dofinansowanie zadania. Dzięki pozyskanym środkom 
zmodernizowany zostanie kolejny odcinek drogi o łącznej długości 495 m.
Przewidywany całkowity koszt operacji opiewa na kwotę 197 408,04 zł.
Dotacja w wysokości 30 000,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Lubuskiego.
Termin realizacji i rozliczeniinwestycji przewidziano na 2018 rok.

Lubsko znalazło się na 65 pozycji w 
kategorii gmin miejsko - wiejskich (na 
616 gmin) w ogólnopolskim rankingu 
finansowym JST przedstawionym 
podczas obrad IV Europejskiego Kon-
gresu Samorządów, który odbył się w 
dniach 26 -27 kwietnia 2018 roku w 
Krakowie. Jeszcze lepiej gmina Lub-
sko zaprezentowała się na poziomie 
województwa lubuskiego zajmując 6 
miejsce. 
Ranking przygotowała grupa eksper-
tów z: RIO w Krakowie, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie w oparciu 
o dane statystyczne samorządów za 2016 
rok. Wszystkie 2 792 badane samorządy 

zostały podzielone na 5 kategorii: gmi-
ny wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, 
miasta, miasta na prawach powiatu i 
powiaty ziemskie. Podczas oceny samo-
rządów wzięto pod uwagę następujące 
wskaźniki:
W1 udział dochodów własnych w do-
chodach ogółem (stymulanta)
W2 relacja nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem (stymulanta)
W3 udział wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem (stymulanta)
W4 obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i po-
chodne 
od wynagrodzeń (de stymulanta)
W5 udział środków europejskich w 

wydatkach ogółem – bez poręczeń 
(stymulanta)
W6 relacja zobowiązań do dochodów 
ogółem (de stymulanta)
W7 udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach bieżących 
(stymulanta)
Oceniając wyniki Lubska należy zauwa-
żyć wysokie wartości poszczególnych 
wskaźników oraz syntetycznego „in-
deksu”-4,3054jak i „dystansu”– 80%. 
Dla porównania zwycięzca rankingu 
w kategorii gminy miejsko-wiejskie – 
Dziwnów - osiągnął następujące wyniki: 
„indeks” – 5,357, „dystans” - 100%.
Warto także zauważyć, że zadłużenie 
gminy Lubsko na koniec 2016 roku 

wynosiło 65 802 313,88 zł i uległo 
zmniejszeniu na koniec 2017 roku do 
kwoty 65 390 533,07 zł. Daje to nadzieję 
na utrzymanie lub nawet poprawę pozy-
cji naszej gminy w następnym rankingu. 
Przedstawione wyżej wyniki pokazują 
stosunkowo dobrą kondycję finanso-
wą gminy Lubsko na tle wszystkich 
samorządów w Polsce. Jest to także 
kolejny dowód na to, że nasze ostatnie 
problemy finansowe bardziej wynikają z 
„nieszczęśliwego” dla samorządu zapisu 
i konsekwencji art. 243 ustawy o finan-
sach publicznych, niż z rzeczywistej złej 
sytuacji finansowej gminy. Z uwagi na 
konieczność spełnienia rygorów tego 
przepisu Regionalna Izba Obrachunko-

wa w Zielonej Górze w swojej opinii 
z wykonania budżetu gminy Lubsko 
za 2017 rok, zaleca nam stałe moni-
torowanie sytuacji finansowej gminy, 
zwiększanie dochodów i ograniczanie 
wydatków tak, abyśmy mogli spełnić 
wymagania art. 243 w bieżącym roku i 
latach następnych.
 Z pełną  treścią rankingu  można zapo-
znać się pod linkiem: http://samorzad.
pap.pl/depesze/wiadomosci_central-
ne/182769/Ranking-finansowy-samo-
rzadow

Manuela Konieczka
Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Lubsku

LUBSKO wySOKO w najnOwSzym ranKingU finanSOwym
SamOrządU terytOriaLnegO w POLSce!

3 maja odbyły się w 
Lubsku obchody 227 
rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja.

Uroczystość rozpoczęła się na 
placu przed ratuszem, gdzie o 
godzinie 10.40 zgromadziły się 
władze miasta i powiatu, poczty 
sztandarowe lubskich placówek 
oświatowych, służb mundurowych 
oraz mieszkańcy Lubska. Po od-
śpiewaniu hymnu państwowego i 
wciągnięciu flagi na maszt zgro-
madzeni wyruszyli uroczystym 
przemarszem ulicami miasta do 

polonez, który tańczyła młodzież 
klas gimnazjalnych. W nawiązaniu 
do dalszej historii Polski i zbliżają-
cej się setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości w programie znala-
zła się Rota, a także prezentacja fla-
gi narodowej. Na koniec widzowie 
mogli zobaczyć zdjęcia zabytków 
oraz miejsc ważnych dla Polaków,  
symbolizujących specyfikę nasze-
go narodowego charakteru.
Obchody  Święta Narodowego 
Trzeciego Maja zakończyły się 
słodkim poczęstunkiem dla gości 
i uczestników.

red.

kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na mszę świętą odprawioną 
w intencji Ojczyzny, podczas której 
homilię wygłosił ksiądz proboszcz 
Zygmunt Mokrzycki.
Po mszy nastąpiło przejście pod miej-
sce pamięci i złożenie kwiatów przez 
delegacje, wśród których znaleźli się 
reprezentanci Urzędu Miejskiego w 
Lubsku : Burmistrz Lech Jurkowski, 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar, 
Sekretarz Gminy Henryk Dybka oraz 
Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk. 
Starostwo Powiatowe w Żarach re-
prezentował Starosta Janusz Dudojć. 
Kwiaty złożyli również przedstawi-

ciele Rady Miejskiej, służb mundu-
rowych, gminnych jednostek, szkół 
i przedszkoli, partii politycznych, 
stowarzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych.
Doniosłą chwilę obchodów rocznicy 
uchwalenia Konstytucji uświetnił 
program artystyczny przygotowany 
przez nauczycieli i uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Lubsku. Pod 
kierunkiem opiekunów: Małgorzaty 
Cierebiej – Graczyk, Wiolety Grusz-
ki, Barbary Łosiewicz, Lilli Pabisiak, 
Bogusława Pogorzelca, Marleny 
Wawrzyniak, Doroty Zubowicz i 
Małgorzaty  Adamczyk powstał 

program „Nauczmy się na pamięć 
tego kraju”.
Oprócz wierszy, które w sposób 
poetycki przedstawiały okoliczności 
uchwalenia pierwszej europejskiej 
nowoczesnej konstytucji  i podkreślały 
emocje, jakie towarzyszyły świadkom 
tego wydarzenia, młodzi artyści zapre-
zentowali informacje historyczne na 
temat Konstytucji 3 maja. Na scenie 
nie zabrakło również form teatralnych 
– postanowienia dokumentu odczytał 
posłaniec królewski, a aktorzy - miesz-
czanie Warszawy -  wiwatowali na 
cześć zgody narodowej. Jednym z 
wielu wzruszających momentów był 

Nauczmy się na pamięć tego kraju
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DZIAŁKI BUDOWLANE
NOWINIEC

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

Więcej informacji tel. 784 826 733 (po godz. 15.00)

Czego w Lubsku mamy pod 
dostatkiem? Z  pewnością 
utalentowanych, 
odważnych, otwartych i 
kreatywnych dzieci!

Aby mogły podzielić się swoimi umie-
jętnościami i pasją  z inicjatywy Szkoły 
Podstawowej nr 1 powstał pomysł zor-
ganizowania Gminnego Konkursu Talen-
tów pod nazwą „Kraina Talentów”, który 
honorowym patronatem objął Burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski. 
Chętnych nie brakowało, o czym świad-
czyć mogły godziny przesłuchań 
w półfinałach zorganizowanych w 
szkołach. Różnorodność występów 
oraz wysoki poziom umiejętności 
postawiło jury przed trudną decyzją, 
co widać po długiej liście osób zakwa-
lifikowanych do finału, który odbędzie 
się już 2 czerwca (sobota), o godzinie 
16.00 podczas DNI LUBSKA przy 
sali sportowo-widowiskowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lubsku.

SP-1 
1. Lena Kwasigroch  
2. Natalia Brzozowska
3. Tomasz Wujciów
4. Hanna Łuczak
5. Julia Waszak  
6. Katarzyna Szymaniec
7. Nikola Rynkiewicz 

SP -2
1.Estera  Wiśniewicz
2. Kacper  Kozicki
3.Michał  Krawczak
4.Emilia Kozicka
5. Majra  Kuczyńska

SP -3
1. Lena  Szmyt
2. Amelia Potapko
3. Estera Gajewska
4. Aicja Opalińska
5. Julia Wierzbicka
6. Dominika Ziemba
7. Nikola Choińska 
8. Eliza Wołoszyniak, 
9. Daniela Doktor

Szkoła Podstawowa
im. Edmunda Bojanowskiego 
Korpus Werblistów – 20
Uczniów

Lubska „Kraina Talentów”
plaCówKi  oświatowE plaCówK i  oświ atowE

Uroczyste podsumowanie konkursów 
przedmiotowych odbyło się 9 kwietnia 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
w Gorzowie Wlkp. Na galę laureatów 
pojechała również Laura Lubowiecka 
z kl.2a Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Lubsku, która w tym roku 
szkolnym zdobyła najwyższe wyróż-
nienie – tytuł laureata kuratoryjnego 

konkursu przedmiotowego z języka 
polskiego. Z rąk Lubuskiego Kuratora 
Oświaty – Ewy Rawy – uczennica ode-
brała zaświadczenie potwierdzające 
wysoki wynik oraz upoważniające do 
zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego 
z języka polskiego. Opiekunką uczen-
nicy jest Ewa Zienkiewicz-Franczak.

Red. nsp.

Najwyższe laury
dla LAURY!

Jak zwykle pod koniec 
kwietnia w Lubskim 
Domu Kultury rozbrzmiały 
słowa szkolnego hymnu 
ZSOiE, które ze względu 
na swe sentymentalne 
zabarwienie wydają się 
nader odpowiednie i spójne 
z atmosferą pożegnania 
absolwentów szkoły.

W tym roku Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Ekonomicznych ukończyło 
80 uczniów z czego znaczna część z 
dobrymi i bardzo dobrymi wynikami. 
Świadectwo z wyróżnieniami uzyskało 
piętnastu absolwentów Liceum Ogólno-
kształcącego oraz dwoje absolwentów 
Technikum Informatycznego. Najlepsi 
z nich, oprócz tradycyjnych nagród 
książkowych otrzymali też nagrody 
pieniężne ufundowane przez Dyrektora 
Szkoły, mgr Gabrielę Fidler, są to: Oliwia 
Opałka, która na świadectwie ukończe-
nia szkoły uzyskała średnia ocen 5,47; 
Sędziak Nikoletta 
z wynikiem 5,31; 
Dagmara Antczak 
– 5,15; Nela Mi-
kołajczyk – 5,11 
oraz Aleksandra 
Szklarska – 5,10 
(Liceum Ogólno-
kształcące), a także 
Marcin Herman-
sdorfer ze średnią 
ocen 5,32 (Tech-

nikum Informatyczne). Zaszczytny 
tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły w 
roku 2018 uzyskali – Oliwia Opałka w 
LO oraz Marcin Hermansdorfer w TI. 
Symboliczne statuetki Dyrektor Gabriela 
Fidler wręczyła im uroczyście na scenie 
LDK-u przy niekłamanym aplauzie wi-
downi, złożonej nie tylko z absolwentów, 
ale też grona pedagogicznego, rodziców 
i uczniów klas młodszych.
Ale życie szkolne na nauce się nie koń-
czy, choć jest ona niewątpliwie prioryte-
tem - dlatego wśród osób wyróżnionych 
i nagrodzonych przez Dyrekcję ZSOiE 
znaleźli się też artyści: Mateusz Bar-
tosz, Maksymilian Byczkowski, Marcin 
Hermansdorfer, Aleksandra Jankowska, 
Olimpia Szczepanowska, Aleksandra 
Szklarska i Nikola Leśniowska; spor-
towcy: Maksymilian Byczkowski, Jakub 
Dawid, Mateusz Grabowy, Kornelia 
Gutowska, Marcin Hermansdorfer, Ma-
riusz Jasiński, Beata Lachowicz, Hubert 
Majchrowski, Paula Marczewska, Oli-
wia Opałka, Kacper Różnicki, Nikoletta 

Sędziak i Aure-

lia Sowińska i społecznicy uhonorowani 
Nagrodą Patrona I stopnia czyli złotą 
odznaką: Maksymilian Byczkowski, 
Marcin Hermansdorfer, Aleksandra 
Szklarska i Olimpia Szczepanowska. 
Uściskom, okrzykom radości i łzom 
wzruszenia zdawało się nie być końca. 
Wszyscy żegnali wszystkich: Pani Dy-
rektor Gabriela Fidler – absolwentów, 
wychowawcy: Dorota Szturomska, 
Agnieszka Żurek, Aleksander Draguła 
i (gościnnie) Izabela Pietrzak – wycho-
wanków, Aleksandra Szklarska przemó-
wieniem, a reszta uczniów kwiatami – 
grono pedagogiczne, zaś Jakub Myśliwy 
w imieniu młodszych kolegów – tych 
odchodzących. Oliwia Opałka, Daniela 
Pietras i Aleksandra Jankowska po raz 
ostatni zaśpiewały dla nas na scenie LD-
K-u, klasy przedstawiły swoje historie w 
postaci multimedialnych prezentacji, na 
koniec pamiątkowe fotki – i – kolejny 
rocznik: Absolwenci ZSOiE rocznik 
2018 odszedł w przeszłość…

Grażyna Zienkiewicz

W ramach projektu "Erasmus+"  w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi założono ogród. Zakupiono 
55 drzewek, krzewów i kwiatów. Na ten cel zostało przeznaczono 1000 Euro ze środków finansowych w/w programu.

I.G.

Piękny ogród w SP 3

"Niezapominajki są to kwiatki z 
bajki, rosną nad potoczkiem, patrzą 
rybim oczkiem". 15 maja br.Tygryski 
z "Wesołej Trójeczki", obchodziły 
"Dzień Polskiej Niezapominajki". 
Tego dnia przedszkolaki ubrane były 
na niebiesko. Dzieci wysłuchały le-
gendy o "Niezapominajce" i wykonały 

samodzielnie niebieskie kwiatuszki 
z plastikowych łyżeczek. Wspaniale 
się bawiły, a przede wszystkim do-
wiedziały się w jaki sposób należy 
szanować przyrodę i wszystko co nas 
otacza.

M.Baworowska

Przedszkolaki
z SP - 3

„Nasza Buda, dobra Buda …”
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W szkole czas odmierzany jest w spe-
cyficzny sposób. To kolejne dzwonki, 
dni, miesiące i lata napędzają machinę 
szkolnego świata. W tę niezwykłą per-
spektywę wpisują się także wydarzenia 
niepowszednie, dzięki którym możliwe 
jest zbudowanie refleksji nad pracą wła-
sną i szkoły. Do takich wydarzeń należy 
jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz zbiera 
informacje o historii szkoły i jej dorobku. 
Jubileusz to połączenie historii z nowo-
czesnością, doświadczenia z młodością 
oraz wspomnień z planami. 
11 maja br. Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa (dawne Niepubliczne Gimnazjum 
dla Młodzieży) świętowała jubileusz 
10 - lecia istnienia placówki. W tym 
uroczystym dniu spotkali się uczniowie, 
którzy spędzili w murach NSP cudowne 
chwile, również osoby współtworzące 
szkołę - nauczyciele, rodzice, absol-
wenci i sympatycy, a więc cała szkolna 
społeczność.
Jubileuszowe obchody rozpoczęły się 
uroczystym przemarszem, a następnie 
Mszą Św. w kościele pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Przy dźwię-
kach werbli Dyrektor Monika Przysmak, 
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz 
zaproszeni gości udali się do kościoła, 
gdzie czekał ksiądz proboszcz Marian 
Bumbul, który życzył wszystkim łask 
Bożych oraz siły duchowej na kolejne 
lata funkcjonowania szkoły. Mszę Świę-
tą, celebrowaną przez księdza Łukasza 
Mielnika, zakończyło złożenie przez 
panią Dyrektor na ołtarzu kwiatów w po-
dziękowaniu za 10 lat istnienia placówki 
oraz przekształcenie Niepublicznego 
Gimnazjum dla Młodzieży w Niepu-
bliczną Szkołę Podstawową.
Oficjalna część uroczystości miała miej-
sce w Lubskim Domu Kultury. W role 
konferansjerów wcielili się nauczyciele: 
Joanna Janusz i Bartosz Łapa. Swoją 

obecnością w tym szczególnym dniu za-
szczycili wszystkich, powitani serdecz-
nie przez Dyrektor Monikę Przysmak, 
m.in. Starosta Żarski Janusz Dudojć, 
wiceburmistrz Lubska Jerzy Wojnar, 
ksiądz proboszcz Marian Bumbul, Ma-
teusz Szaja - Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta w Lubsku, 
Dagmara Kliczak - Sobańska - prezes 
oraz byli i obecni członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia Absolwentów i Sympa-
tyków Szkoły „NASZA BUDA” - orga-
nu prowadzącego szkołę oraz dyrektorzy 
lubskich szkół, przedszkoli, placówek 
oświatowych i instytucji. Szczególnie 
miłym akcentem była liczna obecność 
absolwentów oraz rodziców.
Na ogromną uwagę zasługuje początek 
uroczystości - piosenka pt. „Dzieci har-
cują”, zaśpiewana przez uczniów klas I 
i III oraz tradycyjny polonez w nietypo-
wym wykonaniu. Do tańca stanęli nie 
tylko uczniowie, ale tym razem również 
nauczyciele. Autorką choreografii, a 
zarazem tworzącą razem z Andrzejem 
Tomiałowiczem pierwszą parę tanecz-
ną, była pani Lidia Czyż - nauczycielka 
wychowania fizycznego. „Nie znasz 
dnia ani godziny kiedy…znów zatań-
czysz poloneza. Ostatni raz tańczyłem 
go na swojej studniówce, lata świetlne 
temu. I… myślałem, że to będzie już 
ostatni raz. I, proszę, życie postanowiło, 
abym jeszcze raz zatańczył poloneza w 
świetnym towarzystwie i na poważnej 
uroczystości, jaką było 10-lecie Niepu-
blicznego Gimnazjum Dla Młodzieży 
przekształconego w Niepubliczną Szkołę 
Podstawową. Muszę przyznać, że zrobi-
łem to z przyjemnością.” - powiedział po 
uroczystości pan Andrzej Tomiałowicz, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Lub-
sku, a zarazem wuefista.
W tak ważnym dniu historię szkoły 
przypomniała nauczycielka ucząca w 

Niepublicznej Szkole 
Podstawowej (daw-
nym Niepublicznym 
Gimnazjum dla Mło-
dzieży) od początku 
- Ewa Zienkiewicz
-Franczak - polonist-
ka. W swoim wystą-
pieniu opowiedziała 
o tych wszystkich, 
którzy tworzyli to 
miejsce od początku, 
czyli od 2008 roku, o przekształceniach 
szkoły w związku z reformą oświaty 
oraz o tym, co jest największą chlubą 
szkoły - sukcesach w konkursach i 
olimpiadach oraz wysokich wynikach 
egzaminów gimnazjalnych. Podróż w 
czasie przeplatana była filmem o szkole 
oraz wspomnieniami absolwentów. 
W Niepublicznej Szkole Podstawowej 
nauczyciele i wychowawcy dbają szcze-
gólnie o wszechstronny rozwój osobo-
wości dzieci i młodzieży. Dowodem na 
to był program artystyczny - „mix” zajęć 
pozalekcyjnych i kół zainteresowań, 
których atrakcyjność i kreatywność zgro-
madzeni nagrodzili gromkimi brawami. 
Na scenie można było podziwiać taniec 
klasyczny w wykonaniu uczennicy 
klasy VI - Martyny Adamskiej, wspól-
ny pokaz sztuk walki gimnazjalistów i 
pierwszaków, piosenkę Olafa Songina, 
skecz kabaretu klasy 3c oraz recytację 
najmłodszych w wierszu Jana Brzechwy 
„Wrona i ser” - Maksymiliana Grześko-
wiaka oraz Hanny Jasińskiej.
Podczas uroczystości Dyrektor opowie-
działa o tych wszystkich, którzy tworzyli 
placówkę od początku - o paniach: Alicji 
Nowakowskiej - byłej Dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku, Gabrieli Fiedler 
- obecnej Dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Ekonomicznych w Lub-

sku oraz Annie Wojnarowskiej - byłej 
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i 
Sympatyków Szkoły „NASZA BUDA”, 
które zainicjowały pomysł utworzenia 
Niepublicznego Gimnazjum dla Mło-
dzieży i z determinacją dążyły do wcie-
lenia go w życie. Przypomniano również 
rok 2016, kiedy to została wprowadzona 
reforma oświaty, zakładająca wygaszanie 
gimnazjów. Nadszedł wówczas trudny 
moment dla całej szkolnej społeczności, 
ale wszyscy zwarli szyki, ponieważ nikt 
nie chciał zmarnować ciężkiej i owocnej 
pracy. Dlatego też zapadła decyzja prze-
kształcenia Niepublicznego Gimnazjum 
dla Młodzieży w Niepubliczną Szkołę 
Podstawową. Pani Dyrektor zwróciła 
również uwagę na to, że placówka słynie 
w lokalnym, i nie tylko, środowisku z 
sukcesów uczniów w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych oraz wysokich 
wynikach egzaminów gimnazjalnych.
Na zakończenie przemówienia dyrektor 
Monika Przysmak podkreśliła, iż pla-
cówka jest już właściwie przy końcówce 
pierwszego roku szkolnego pod szyldem 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz, 
że „zdobyliśmy nowe doświadczenie 
i śmiało mogę powiedzieć, że to, co 
najlepsze i najpiękniejsze, jest jeszcze 
przed nami!”.
Na ręce Pani Dyrektor w tym ważnym 
dniu popłynęły słowa uznania od przed-
stawicieli władz oraz zaproszonych 

gości. „Świadomość tego, że tak wiele 
osób i instytucji nas wspiera, słowami, 
życzliwą aprobatą naszych działań – jest 
dla nas inspiracją i bodźcem do jeszcze 
lepszej i wytrwalszej pracy. Dziękujemy. 
Niech dzisiejszy jubileuszowy dzień 
zapisze się trwale w Państwa wspomnie-
niach.” - tymi słowami Dyrektor Monika 
Przysmak podziękowała gościom za 
przybycie.
Po części artystycznej wszyscy zebrani 
mogli podziwiać galerię zdjęć z 10 lat 
historii szkoły przygotowaną w holu 
Lubskiego Domu Kultury, a zaproszeni 
goście udali się na poczęstunek do ka-
wiarni. Uroczystość zwieńczyła piosenka 
„Dni, których jeszcze nie znamy”, którą 
zaśpiewali wspólnie wszyscy obecni w 
Lubskim Domu Kultury.
„Podobno dobre rzeczy zawsze rodzą 
się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, 
gdzie jest przestrzeń dla marzeń. Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa jest właśnie 
takim miejscem. Tam właśnie są i będą 
kształcone prawdziwe wartości życiowe, 
tam rodzą się i będą rodzić najpiękniejsze 
i najbardziej nieprawdopodobne marze-
nia, tam dorastają najbardziej twórczy 
i utalentowani młodzi ludzie, rozsła-
wiający szkołę i nasze miasto na całym 
świecie.” - tymi słowami Pani Dyrektor 
zakończyła uroczyste obchody 10-lecia.

Redakcja NSP

„Tyle było dni”

W piątek 20 kwietnia starszaki z 
Przedszkola Nr 2 w Lubsku oraz 
Tuplic i Brodów wzięły udział w 
konkursie przyrodniczym zorganizo-
wanym przez Przedszkole Samorzą-
dowe w Brodach i Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczo - Leśnej w Jeziorach 
Wysokich. Przedszkole z Lubska 
reprezentowali: Maja M., Julian M. 
i Szymon G. Dzieci wykazały się 
dużą wiedzą na temat przyrody i jej 
ochrony, wykonując błyskawicznie 
zadania i odpowiadając bezbłędnie na 
wszystkie pytania. To zaowocowało 
tym, iż lubskie przedszkolaki zajęły 
pierwsze miejsce. Wychowankowie 
przedszkola nr 2 w Lubsku serdecznie 

dziękują organizatorom za miło spę-
dzony czas, wspaniałe nagrody, słodki 
poczęstunek, i oczywiście już czekają 

na zaproszenie w przyszłym roku.
E.Ś.

I miejsce w Jeziorach Wysokich

Dnia 27 kwietnia 2018 roku w Lub-
skim Domu Kultury odbyła się uro-
czystość pożegnania Absolwentów 
Zespołu Szkół Technicznych w Lub-
sku. Byli to uczniowie: Technikum 
Pojazdów Samochodowych, Techni-
kum Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych, Technikum Elektrycznego oraz 

Technikum Logistycznego. 
Wyróżniającym się uczniom nagrody 
wręczyła dyrektor Alicja Czerniaw-
ska. Podziękowania i listy gratulacyj-
ne otrzymali rodzice nagrodzonych 
uczniów.

Barbara Maćkowiak

ABITURIENCI 
ZESPOŁU SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH

10 maja 2018 w Zespole Szkół Technicznych w 
Lubsku odbył się Dzień Otwarty szkoły pod nazwą 
„Festiwal zawodów”. W programie spotkania z 
gimnazjalistami z Lubska, Jasienia, Brodów i Tuplic 
znalazły się informacje o kierunkach kształcenia, 
perspektywach zawodowych na rynku pracy, dar-
mowych kursach i szkoleniach w ramach projektów 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powie-
cie Żarskim” oraz ERASMUS+. Ponadto nauczy-
ciele informowali o zasadach rekrutacji do szkoły. 
Całość wydarzenia uświetniła wspólna biesiada 
przy grillu, muzyce oraz zawodach na strzelnicy 
szkolnej. Plac szkolny roił się także od sprzętu 
specjalistycznego prezentowanego przez lokalne 
firmy z branży elektrycznej i samochodowej. 
Niezwykle ciekawie przedstawiała się promocja 

poszczególnych kierunków kształcenia w formie 
zajęć praktycznych, eksperymentów, ćwiczeń i 
wykorzystania multimedialnych tablic. 
Przypominamy, że w ramach Technikum nr 2 w 
Zespole Szkół Technicznych w Lubsku młodzież 
może kształcić się na następujących kierunkach 
kształcenia: technik logistyk, technik elektryk, tech-
nik pojazdów samochodowych, technik żywienia 
i usług gastronomicznych oraz w ramach szkoły 
branżowej I stopnia. 
Dzień otwarty szkoły to idealna okazja, aby w 
praktyczny sposób zaprezentować najbardziej 
oblegane kierunki kształcenia, rezultaty projektów 
i współpracy międzynarodowej czy udział praco-
dawców w życiu szkoły. 

Łukasz Zięba

Dzień Otwarty w ZST!

"Moja mała i duża ojczyzna"

Dnia 2 maja obchodzony jest Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bu-
dząc zainteresowania wychowanków 
uroczystościami państwowymi, a tak-
że rozwijając poczucie przynależności 
narodowej, dzieci z Przedszkola Nr 2 
w Lubsku wzięły udział w obchodach 
Święta Flagi. Maluchy już 27 kwiet-
nia uroczyście obchodziły ten dzień. 
Aby uczcić nasze barwy ojczyste 
przedszkolaki, pod kierunkiem Joanny 
Zienkiewicz, przygotowały program 
artystyczny. Dzieci 

w strojach galowych zaprezentowa-
ły okolicznościowe wiersze (m.in. 
„Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego 
i „Katechizm polskiego dziecka” Wł. 
Bełzy), piosenkę „Jesteśmy Polką 
i Polakiem”. A następnie w postawie 
"na baczność" odśpiewały hymn 
narodowy. Przedszkolaki podczas 
uroczystości miały okazję przypo-
mnieć sobie symboliczną wymowę 
barw polskiej flagi i to, jak symbole 
narodowe szanować.

E.Ś.

DZIEŃ FLAGI

W Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku 
dnia 26 kwietnia odbyły się uroczyste 
lekcje patriotyzmu z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Or-
ganizatorem spotkania była klasa 3a 
z wychowawcą Małgorzatą Lewicką. 
Dzieci z klas I - III odświętnie ubrane z 
chorągiewkami w dłoniach odśpiewały 
hymn narodowy, wysłuchały dziecięcych 
wierszyków o małej i dużej ojczyźnie. 
Wspólnie z maskotką miasta - Lubusiem 
- zatańczyły wesoły taniec ciesząc się, że 
"...jesteśmy Polką i Polakiem". W trakcie 
spotkania rozstrzygnięto konkursy zwią-
zane właśnie z patriotyzmem . Projekt 
patriotycznych lekcji wsparł Burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski, Wydział Pro-
mocji Urzędu Miejskiego i Lubski Dom 
Kultury.

red.
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W dniu 10.05.2018r. w Przedszkolu 
Nr 2 w Lubsku odbyły się edukacyjne 
warsztaty przyrodnicze. Dzieci przy-
witały wyjątkowych gości - szynszyle 
o imieniu Bolek i Lolek. Pani Patrycja, 
opiekunka zwierząt opowiedziała 
wiele ciekawych historii o życiu i 
zwyczajach szynszyli. Dzieci z dużą 
uwagą słuchały ciekawostek o wszyst-
kich zwierzątkach jakie pani Patrycja 

posiada (m.in. jaszczurkach, wężach, 
królikach, pająkach). Przedszkolaki 
miały możliwość bezpośredniego 
kontaktu z szynszylami, każdy mógł 
pogłaskać zwierzątko, a następnie zro-
bić sobie z nim wyjątkowe zdjęcie. To 
było bardzo miłe , a przede wszystkim 
edukacyjne spotkanie.

E.Ś.

Spotkanie z Bolkiem
i Lolkiem

Pod takim hasłem wszystkie dzieci 
w Przedszkolu Nr 5 w Lubsku dnia 
27.04.2018 r. obchodziły Roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym 
odśpiewaniem hymnu narodowego 
"Mazurka Dąbrowskiego". Montaż 

słowno - muzyczny zaprezentowany 
przez dzieci, nawiązywał swoją treścią 
do wymienionego święta. Mali artyści 
przenieśli publiczność w odległe czasy i 
zaprezentowali wydarzenia towarzyszą-
ce uchwaleniu przez Polskę Konstytucji 
3 Maja. Nie zabrakło też elementów 

tańca był: krakowiak, kujawiak, jezioro 
łabędzie, a wszystko to w pięknej sce-
nerii z narodowymi symbolami ,,Wiwat 
Maj, Trzeci Maj”. Uroczystość ta była 
atrakcyjną lekcją historii i patriotyzmu.

Henryka Miszkurka

witaj maj, 3 - maj

WYRÓżNIENI W ONKURSIE
PT.„ JA TEż BęDę
POLICJANTEM”
Na początku kwietnia uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Lubsku wzięli udział w 
Wojewódzkim Konkursie Plastyczno – 
Graficznym „ Ja też będę policjantem”. 
Celem akcji było: promowanie wśród 
dzieci zawodu policjanta, kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Policji, jako 
instytucji godnej zaufania, propagowa-
nie wiedzy na temat służby, rozwijanie 
umiejętności prezentowania własnych 
obserwacji i przemyśleń oraz zachęca-
nie uczniów do rozwijania zaintereso-
wań pozalekcyjnych. Na etapie powia-
towym wyróżniono prace następujących 
uczniów: Alicji Opalińskiej, Martyny 
Rogalskiej, Grzegorza Mereczyńskiego 

i Patryka Piątkowskiego. Uczniowie 
z klas IV – VII pod czujnym okiem 
nauczycielki informatyki Izabeli Niedź-
wiedzkiej stworzyli prace wykonane 
techniką komputerową ( graficzną), 
będące dziecięcym wyobrażeniem na 
temat pracy policjanta. Organizatorzy 
konkursu czyli Wydział Komunikacji 
Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp., 
Wydział Kadr  i Szkolenia KWP w 
Gorzowie Wlkp. oraz Fundacja  Contra 
Crimen w Gorzowie Wlkp. wyróżnili  
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Lubsku. Młodym artystom gratulujemy 
sukcesu i życzymy dalszej twórczej 
pracy.

U. Tomiczek

W połowie kwietnia br. w Przedszkolu 
nr 5 w grupie 6 latków odbył się kon-
kurs recytatorski pod tytułem „Wiosna 
w poezji dziecięcej .” Celem konkursu 
było: rozwijanie zainteresowania 
dzieci poezją i propagowanie piękna 
poezji, upowszechnianie kultury 
żywego słowa, rozwijanie umiejęt-
ności recytatorskich i aktorskich 
uzdolnień, aktywizowanie dzieci 
poprzez udział w konkursach, uczenie 
kulturalnej rywalizacji, rozbudzenie 
zainteresowań pięknem wiosennej 
przyrody. Konkurs miał formę pre-
zentacji dowolnie wybranego utworu 
poetyckiego o tematyce wiosennej. 
Uczestnicy bardzo odpowiedzialnie 
podeszli i przygotowali się do kon-
kursu prezentując swoje recytacje na 
wysokim poziomie. Jury konkursowe 
zastosowało następujące kryteria 
oceny: dobór repertuaru do możli-
wości wykonawczych uczestnika, 
interpretacja utworu, kultura słowa, 
dykcja, modulacja, tempo mówienia, 
umiejętność gospodarowania odde-
chem, ogólny wyraz artystyczny. W 
konkursie recytując swoje wiersze 
zaprezentowali się miedzy innymi: 

Alicja M, Filip Ż, Julia R, Dominika 
J, Jan B, Emilia G, Wiktoria Sz.
Konkurs przeplatany był  zagadkami 
i piosenkami o wiośnie. Uczestnicy 
otrzymali dyplomy, nagrody rzeczo-
we i słodycze. Konkurs przebiegał 

w miłej atmosferze. Okazuje się, że 
temat wiosny jest tematem wdzięcz-
nym, dlatego też jest chętnie i szeroko 
podejmowany w poezji przez różnych 
autorów.                

Renata Fuczyło

,,Wiosenna poezja dziecięca''

Nad zalewem „Karaś”, przy pięknej 
aurze, odbyły się 12 maja uroczystości 
związane z Gminnymi Obchodami 
Dnia Strażaka. Meldunek złożył 
wiceprezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Górzynie Artur Jarzębiński. 
Zebranych gości i strażaków powitał 
Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, 
pełniący również funkcję Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, wręczając nagrody druhom z 
jednostek OSP: Górzyn, Stara Woda 
i Chocicz. Starosta Żarski Janusz 
Dudojć, pełniący jednocześnie funk-
cję Prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP zauważył, że nasze 
jednostki, które są w pogotowiu przez 
cały rok i całą dobę, zdobywają wiele 
sukcesów sprawnościowych i spor-
towych, utrzymując się stale w czo-
łówce, o czym świadczą m.in. otrzy-
mywane odznaczenia i wyróżnienia. 
W tym roku z okazji Dnia Strażaka 

również odznaczono naszych druhów. 
Odznaka Wzorowy Strażak: Mateusz 
Wiśniewski - OSP Górzyn; Sebastian 
Makowski, Artur Dąbrowski, Ilona 
Tomaszewska - OSP Chocicz. Brą-
zowy Medal: Sławomir Zarzycki, 
Wojciech Wiśniewski, Erwin Mróz, 
Tadeusz Dziedziński, Michał Kawalir 
- OSP Górzyn. Srebrny Medal: Roman 
Zarzycki, Jolanta Karasińska - OSP 
Górzyn. Komendant Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ża-
rach mł. bryg. Robert Słowikowski 
wskazał na ważną rolę jaką pełnią 
ochotnicze jednostki, wspierając straż 
nawet w najtrudniejszych akcjach. 
A jest ich coraz więcej i to w nowej 
odsłonie, bo pojawiają się zjawiska 
pogodowe typu Ksawery, których 
skutki są ogromne i nieprzewidywal-
ne. Grzegorz Kielczyk z Nadleśnictwa 
Lubsko również podziękował druhom 
za ścisłą współpracę. Na zakończenie 

Burmistrz L. Jurkowski pogratu-
lował wszystkim wyróżnionym i 
zaprosił do świętowania. Z badań 
przeprowadzanych cyklicznie przez 
Główny Urząd Statystyczny wynika, 
że strażacy cieszą się od lat bardzo 
dużym zaufaniem społecznym. W 
przeprowadzonych badaniach, wśród 

najczęściej wymienianych zalet straży 
pożarnej znalazły się m.in. szybkość 
i skuteczność działania, dobra orga-
nizacja pracy, sprawność i gotowość 
do działania, a przede wszystkim 
dobrowolne poświęcenie innym. 
Wszystkie wymieniane wyżej cechy 
mają ogromny wpływ na budowanie 

zaufania i poczucia bezpieczeństwa 
obywateli. Postępowanie strażaków 
zarówno z Państwowej Straży Po-
żarnej, jak i Ochotników sprawia, 
że społeczeństwo uważa ich za ludzi 
nieprzeciętnie odważnych i gotowych 
do niesienia pomocy innym.

 M. Sienkiewicz

Dzień Strażaka w Lubsku

Druhowie z naszych ochotniczych jednostek
bardzo dobrze współpracują z PSP

Burmistrz Lubska Lech Jurkowski podziękował wszystkim za 
współpracę i pogratulował wyróżnionym

Starosta Żarski Janusz Dudojć odznaczył druha 
Sławomira Zarzyckiego z OSP Górzyn

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku 
rozpoczął realizację projektu „Lubuskie 
dla Seniora” . W projekcie uczestniczy 
osiem UTW z województwa lubuskiego. 
Projekt finansowany jest ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z drugiej edycji programu 
„Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”, który realizuje Strategię Mi-
nisterstwa w ramach filaru Społecznej 
Odpowiedzialności Nauki.
W programie finansowane są projekty 
dotyczące organizacji zajęć edukacyj-
nych. Celem projektu jest m.in. aktywi-
zacja osób starszych mieszkających na 
terenie województwa lubuskiego przez 
zajęcia edukacyjne. Koordynatorem 
projektu jest Fundacja ”Impuls dla Rze-
czypospolitej”. 
Lubskie UTW realizować będzie 8 blo-
ków tematycznych: 
- Bezpieczeństwo Seniora- podstawy 
obrony, podstawowe elementy sztuki 
walki karate(sala gimnastyczna SP1);
- Nowe Media-tajemnice mojego smart-
fona- ZDZ Lubsko ul. Dworcowa 2;
- Język angielski - ZDZ Lubsko, Dwor-
cowa 2;
- Plastyka - Malarstwo intuicyjne, Część 
II - Modelarstwo z pasją - pamiątki i 
ozdoby gipsowe - pracownia plastyczna 
LDK;
- Aktywny Senior- Hala sportowa OSiR 

(wykłady i ćwiczenia praktyczne);
- Historia Lubska i regionu - zajęcia w 
terenie, wykłady ZDZ Dworcowa 2;
- Kaligrafia - sztuka pięknego pisania- 
pracownia plastyczna LDK;
- Fotografia- ZDZ ul. Dworcowa 2, 
zajęcia plenerowe.

Zajęcia w formie zajęć praktycznych i 
wykładów realizowanych w 18–godzin-
nych cyklach, prowadzą doświadczenie 
wykładowcy, instruktorzy i trenerzy. 
Obowiązkiem każdego studenta lub-
skiego UTW 
jest udział w 
przynajmniej 
dwóch blo-
kach tema-
tycznych do 
wyboru.

Do udziału w 
w y b r a n y c h 
blokach edu-
k a c y j n y c h 
zapraszamy 
m i e s z k a ń -
ców Lubska i 
gminy. Każdy 
może znaleźć 
coś dla siebie. 
Udział w za-
jęciach eduka-

cyjnych jest całkowicie bezpłatny. Na 
zakończenie projektu wszyscy uczestni-
cy otrzymają certyfikaty udziału w pro-
jekcie i ukończenia wybranych bloków 
edukacyjnych. Działania projektowe 
realizowane będą do października br.
Codziennie w godzinach 12-14.00 
w ZDZ ul. Dworcowa I piętro -moż-
na uzyskać szczegółowe informacje 
dot. projektu, kryterium uczestnictwa, 
kwalifikowania nabytych umiejętności 
praktycznych i wiedzy.
kontakt: utw.lubsko@wp.pl

LUBUSKIE DLA SENIORÓW
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"MOJE - ELUTKI"
- PRACOWNIA Z SERCEM

"Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" czyli o kobietach sukcesu

Może niektórzy czytelnicy 
Magazynu Lubskiego sły-
szeli już o firmie "moje - 
elutki" prowadzonej przez 
Elżbietę Chęcińską-Ku-
pisz. Jeżeli nie to czas 
najwyższy, aby większa 
ilość osób dowiedziała się, 
że w naszym małym mia-
steczku mieszka artystka, 
która potrafi z kawałka 
materiału zrobić arcydzie-
ło. Postanowiłam się z nią 
spotkać, i porozmawiać 
o kulisach powstania jej 
przydomowej pracowni 
oraz o jej życiu codzien-
nym - tym zawodowym i 
prywatnym.

Magazyn Lubski: Kiedy 
powstała firma "moje - elutki"? 
Co panią skłoniło, żeby otworzyć w 
Lubsku profesjonalną i tak orygi-
nalną pracownię?
Elżbieta Chęcińska-Kupisz: Zawsze 
lubiłam coś w domu zmienić, coś 
poprawić, ulepszyć. Czasem wymy-
ślić coś nowego, niepowtarzalnego. 
I tak jakoś wykorzystując posiadany 
zmysł postanowiłam zaryzykować i 
zrobić coś dla kogoś. Zachwyt mojej 
koleżanki, która jako pierwsza do-
stała "elutka" dla małej Ani - to był 
rozrusznik, którego potrzebowałam, 
żeby nabrać pewności. Mój zapał, 
pragnienie posiadania takiej tylko 
mojej części, oraz nieoceniona pomoc 
i wsparcie mojego męża zaowocowa-
ły powstaniem tego wymarzonego, 
zamierzonego od dawna, firmowego 
sklepu garażowego z elutkowymi 
wyrobami. Dnia 30.10.2014r. drzwi 
mojej pracowni zostały otwarte!

ML: Skąd pani czerpie inspiracje?
E.Ch-K: Co rusz wpada mi do gło-
wy jakiś pomysł i wtedy próbuję go 
realizować. Czasem pomysły rodzą 
się pod wpływem aktualnych potrzeb. 
Ktoś chce : coś na urodziny, na ślub, 
na rocznicę, dla chłopaka, dla dziew-
czyny i tak powstają nowe elutki :) 
Korzystam też z gotowych wzorów 
jednej z moich ulubionych „zabawko-
wych” projektantek - Tone Finnanger.

ML: W zeszłym roku odebrała pani 
nagrodę "Kobieta z pasją 2016r." 
miesięcznika "Moje Mieszkanie". 
Mogłaby pani powiedzieć parę słów 
na ten temat?
E.CH-K: Samo znalezienie się w 
gronie Kobiet z Pasją było dla mnie 
bardzo dużym wyróżnieniem. Skorzy-
stałam z możliwości jakie daje maga-
zyn "Moje Mieszkanie" i zgłosiłam 
„moje-elutki” do klubu nie wiedząc, 
czy spełniam wymagane kryteria - 
czy też nie. Tak więc dostrzeżenie 
mojej pracy przez profesjonalistów, 
przyjazd do nas ekipy z Warszawy, 
to było szczególne wydarzenie. Ono 
naprawdę dodało mi skrzydeł! Co 
miesiąc magazyn prezentuje jedną 

lub dwie kobiety i ich pasje, a raz w 
roku z tych prezentacji, wybierana 
jest przez czytelników jedna z nich. 
Dzięki moim przyjaciołom, fanom 
mojego fejsbukowego fanpage`a oraz 
innym sympatykom, ja i „moje-elutki” 
wygraliśmy! Otrzymaliśmy najwięk-
szą ilość głosów :) W warszawskim 
Pałacu Prymasowskim, odebrałam 
nagrodę, dyplom i statuetkę, świętując 
z moimi dziećmi i mężem ( jak by nie 
patrzeć) nasz wspólny, wielki sukces!

ML: Proszę przybliżyć naszym 
czytelnikom co mogą kupić w pani 
pracowni?
E.CH-K: Oferta mojej pracowni jest 
bardzo elastyczna. Często dostosowa-
na do indywidualnych potrzeb. Szyję 
pluszowe misie – dla tych najmniej-
szych, i tych całkiem dużych dzieci, 
mięciutkie, długouche króliczki i 
całkiem „poważne” lale. Bardzo fajna 
jest możliwość spersonalizowania 
każdej zabawki. To czyni ją jeszcze 
bardziej osobistym i wyjątkowym 
prezentem. W mojej ofercie znajdą też 
Państwo okolicznościowe ramki np. 
na urodziny dzidziusia tzw. „Metrycz-
ki”, pamiątki na Chrzest, Komunię, 
czy ważną rocznicę. Wykonuję także 
usługi hafciarskie.

ML: Jakie najbardziej 
niespotykane miała pani 
zlecenie?
E . C H - K :  h m m m m -
m m … . . n a j b a r d z i e j 
niespotykane? To było 
chyba zamówienie pani 
Kasi. Miał to być pre-
zent urodzinowy dla jej 
męża. Sznaucer, który był 
członkiem ich rodziny, 
przedstawiony w pozie 
wystawowej. Technikę 
wykonania mogłam wy-
brać sama. Powstał więc 
sporych rozmiarów obraz 
3D, z pięknym psem, wy-
konanym z wełny mery-
nosów. Zdjęcie gotowego 
projektu jest cały czas w 
mojej galerii.

ML: Jest pani mamą trójki dzieci, 
właścicielką firmy. Jak wygląda 
pani zwykły dzień? Jak on jest 
zorganizowany, aby wszystko było 
dopięte na tzw. "ostatni guzik"?
E.CH-K: My jesteśmy po prostu 
dobrze zorganizowaną rodziną :) :) :)

ML: Bierze pani udział w różnych 
akcjach charytatywnych związa-
nych z naszymi czworonożnymi 
przyjaciółmi. W których akcjach 
udziela się pani najchętniej i dlacze-
go swoją pomoc kieruje pani akurat 
w stronę zwierząt?
E.CH-K: Pomagam zwierzętom, 
ponieważ są takimi samymi stworze-
niami jak my, z tą tylko różnicą, że nie 
potrafią obronić się same. Pomagam 
tak, jak potrafię i w miarę swoich 
możliwości. Szczególnie bliską jest 
mi fundacja CENTAURUS i OTOZ 
Animals w Zielonej Górze.

ML: Bardzo dziękuję za rozmowę 
i życzę wielu ciekawych, nowych 
zleceń. Powodzenia w życiu prywat-
nym i zawodowym.
E.CH-K: Dziękuję.

M.K.

Magazyn Lubski: Jak to się stało, że 
uprawiasz właśnie football?
Katarzyna Nowicka: Myślę że to 
nie jest przypadkowe, iż akurat piłka 
nożna. Już jako dziecko była to moja 
ulubiona gra zespołowa. Jako mała 
dziewczynka do wieczora wspólnie 
z braćmi i znajomymi potrafiliśmy 
grać w tzw.,, gałę ”.To były wspaniałe 
czasy. Pamiętam, że byłam jedyną 
dziewczyną na boisku. Zawsze ry-
walizowałam z chłopakami, a tym 
samym ukształtowałam charakter i sil-
ną wolę. Nigdy nie odpuściłam im w 
rywalizacji jeden na jeden. A gdy był 
faul to i tak go nie respektowaliśmy, 
bo tak naprawdę w tej podwórkowej 
grze sami pełniliśmy rolę sędziego. 
Jakże to był wspaniały czas.W okre-
sie szkoły podstawowej na moment 
zostawiłam piłkę nożną i zajęłam się 
podnoszeniem ciężarów. Wtedy był 
okres takiego młodzieńczego buntu. 
Jak to, chłopaki z podwórka podnoszą 
ciężary, to ja również chciałam być tak 
silna jak Oni. To były czasy.Pamiętam, 
trener Rudolf Bywalec powiedział, że 
jestem jego inwestycją w przyszłość. 
Szło mi bardzo dobrze. Jak na małą 
dziewczynę, w klasie szóstej, podno-
siłam bardzo duże kilogramy. Miałam 
też swoje sukcesy. Jednak wygrała 
piłka nożna. I tak jest do dzisiaj.

ML: Od ilu lat uprawiasz piłkę 
nożną, kto jest dla Ciebie idolem na 
boisku i poza nim?
KN: Mogłabym powiedzieć, że gram 
od kiedy zaczęłam chodzić. Jednak 
swoje pierwsze kroki piłkarskie sta-
wiałam podczas zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych przez Pana Janusza 
Dudojcia i Leszka Banasia. To była 
wspaniała inicjatywa. Uwielbiam 
wspominać ten beztroski czas. Ale 
jako zarejestrowana zawodniczka 
swój debiut miałam w 2 klasie Gim-
nazjum z drużyną UKP Zielona Góra. 
Tam grałam do końca klasy matural-
nej, trenując w Lubsku z chłopaka-
mi, a dojeżdżając na mecze ligowe. 
Wiedziałam, że chcę połączyć pasję 
ze studiowaniem. Dlatego wybrałam 
AWF Gorzów Wlkp., bowiem miałam 
możliwość gry w tamtejszej drużynie 
Stilon Gorzów Wlkp.
Nie mam idola na boisku. Jestem 
zmienna, podoba mi się gra wielu 
utalentowanych piłkarzy. Nie jestem 
typową fanką, która jest wpatrzona w 
jednego zawodnika. Gdy obserwuję 
gwiazdy piłki nożnej mogę powie-
dzieć, że ten lub inny zagrał fajny 
mecz, na bardzo wysokim poziomie. 
Forma zawodników jest różna, tak 
samo jak wyniki meczów.

ML: Czy możesz przybliżyć czy-
telnikom przebieg swojej kariery 
piłkarskiej?
KN: To już chyba troszkę wcześniej 
wspomniałam. Piłka nożna była ze 
mną od zawsze. Tak jak chodzenie. 
Już jako mała dziewczynka nie rozsta-
wałam się z piłką. Pamiętam,że nawet 
do szkoły chodziłam z piłką przy 
nodze. To nauczyciele prosili mnie 
abym już przestała obijać ściany. Za 
co teraz ich przepraszam z uśmiechem 
na twarzy.

 Grałam od dziecka z chłopakami na 
podwórku. Jednak jeśli mówimy o 
grze kiedy byłam zarejestrowaną za-
wodniczką to można liczyć 12 lat. Gdy 
skończyłam studiach myślałam,że 
zostanę w Gorzowie Wielkopolskim. 
Tam prowadziłam również drużynę 
żaków w Warcie Gorzów Wlkp. Mo-
głam nadal grać w pierwszej lidze 
kobiet. Jednak niespodziewanie los się 
odwrócił i dziwnym zdarzeniem trafi-
łam znów do Lubska. Myślę, że Bóg 
nieźle namieszał mi w tym życiu. Ale 
nic nie dzieje się bez przyczyny, więc 
nie żałuję. Mam tu dobrych ludzi, 
którzy są za mną i za to im dziękuję.

ML: Jakie masz osiągnięcia sporto-
we na swoim koncie?
KN: Osiągnięcia, ciężko jest powie-
dzieć. Nie chcę się chwalić, raczej 
jestem skromna. Ale jak już trzeba to 
na pewno mogę tutaj zaliczyć:
 - występy w halowych Mistrzostwach 
Polski w Warszawie jako drużyna 
UKP Zielona Góra;
- liczne występy jako zawodniczka 
w kadrach województwa lubuskiego;
- pierwsze miejsce w 2006 roku 
podczas Międzynarodowego turnie-
ju,,Denmark Soccer Festiwal ”, gdzie 
razem z trenerką Eleonorą Sikorą i Pa-
nem Markiem Lemańskim, jako kadra 
województwa lubuskiego zdobyliśmy 
złoto. Tam zostałam najlepszą zawod-
niczką turnieju, otrzymałam koszulkę, 
którą mam do tej pory (player of the 
match); 
- dwa sezony rozegranych meczów w 
najwyższej lidze kobiecej z drużyną 
Stilonu Gorzów Wlkp,gdzie rywali-
zowałam z takimi gwiazdami kobiecej 
piłki nożnej jak Ewa Pajora, która gra 
teraz obecnie w WFL Wolsburg. Czy 
też gra z tak utalentowaną zawodnicz-
ką jaką jest moja koleżanka z drużyny, 

z którą miałam przy-
jemność grać, a obecnie 
jest zawodniczką PSG 
Paryż- Pauliną Dudek. 
- Największym osią-
gnięciem były bramki 
strzelone w Ekstralidze 
kobiet w roku 2014, kie-
dy to zostałam najlepszą 
piłkarką województwa 
lubuskiego. Zapraco-

wałam na nie, mogę to śmiało powie-
dzieć, bardzo ciężkimi, monotonnymi 
treningami i wsparciem ludzi, którzy 
zawsze na mnie liczyli.

ML: Jako jedyna kobieta grasz w 
Lubskiej Amatorskiej Lidze Piłki 
Nożnej w zespole Orłów. Jak to się 
stało, że zostałaś przyjęta do druży-
ny, jak Ci się gra z mężczyznami?
KN: Tak, jestem zawodniczką Or-
łów, z czego się bardzo cieszę. Miło 
jest mieć tylu facetów obok siebie. 
To oczywiście żart. Ale Panowie 
w zespole są bardzo fajni. Rozu-
miem się z nimi na boisku, wiem 
jakich zagrań mogę się spodziewać. 
Myślę,że sprawdza się ta moja gra 
z dzieciństwa, gdzie doskonale po-
trafiłam się dogadać z chłopakami 
na boisku. Z kobietami nie gra się 
źle, ale mi bardziej odpowiada gra 
z mężczyznami. Śmiało mogę po-
wiedzieć, że stosują szybszą grę, 

ich przewidywanie zagrań na boisku 
jest znacznie lepsze, a tym samym 
to powoduje, iż poziom sportowy 
jest znacznie wyższy niż w drużynie 
kobiecej. Zawsze otwarcie mówiłam 
to, że wolę grać z chłopkami, jakoś 
wychodzi mi to lepiej. Może jestem 
przyzwyczajona już do gry właśnie z 
nimi. Drużyna Orłów przyjęła mnie 
bardzo dobrze, często się śmiejemy 
sami z siebie, raczej bawimy się grą. 
Są to bardzo dobrzy ludzie. Widzę, że 
grę w piłkę nożną traktują jako pasję. 
A co jest najlepsze? Grają w nią Ci 
ludzie, którzy od zawsze mieli coś 
wspólnego ze sportem, a teraz bawią 
się można powiedzieć futbolem i to 
Nam sprawia niebywałą przyjemność. 
To jest piękne, że pomimo lat nadal 
możemy cieszyć się z gry i pokazy-
wać swoje umiejętności w zależności 
od wieku. Tak naprawdę nic nie jest 
stracone. Często nazywają mnie 
„szefową” na boisku. Ale ja raczej 
nie przyjmuję postawy dominatora. 
Wolę oddać te zadania kapitanowi 
drużyny czy też osobie, która swoją 
postawą i doświadczeniem zasłużyła 
na miano,,szefa”.

ML: Czy nie korci Cię powrót do 
gry np. do III ligowej drużyny 
Budowlanych Lubsko, masz spore 
doświadczenie, grałaś przecież w 
Stilonie Gorzów?

KN: Jasne że chcę wrócić. Jestem 
po rozmowach z trenerem Leszkiem 
Banasiem. Wiadomo, że jeśli jestem 
do dyspozycji i mam chęć do gry 
to pomogę Budowlanym Lubsko. 
Mam taką zasadę, swoim ludziom 
się pomaga, niezależnie od tego jakie 
decyzje wcześniej podejmowałam. 
W życiu jak w sporcie nie ma rzeczy 
niemożliwych, jest nam potrzebne 
tylko odpowiednie nastawienie. Mam 
nadzieję, że znajdę czas na pracę w 
klubie, w szkole, jak i grze w drużynie 
z dziewczynami.

ML: Jakie są Twoje silne strony na 
boisku? 
 KN: Myślę, że jestem dość szybka, 
nie boję się rywalizacji, pojedynków 
jeden na jeden. Przede wszystkim 
waleczna i nieustępliwa.
ML: Wiemy, że jesteś trenerem re-
prezentacji województwa dziewcząt 
U-13, to na pewno wyróżnienie, jak 
często spotykasz się z dziewczynami 
z kadry?

KN: Tak, jestem drugim trenerem 
asystentem kadr U - 13. Trenerem 
kadry jest Pan Janusz Kałuźiński. Jed-
nak tutaj na południu województwa 
lubuskiego jestem odpowiedzialna za 
kadry dziewcząt U - 12. Zgrupowania 
odbywają się raz na dwa miesiące w 
tym mecze kadr. Teraz dzięki współ-

pracy z LZPN działamy w 
nowym projekcie,,otwarte 
konsultacje”, gdzie organi-
zujemy raz na kilka miesię-
cy konsultacje dla dziew-
czynek w województwie. 
Jest to nowy, wspaniały 
projekt, który ma pomóc 
w rozwoju kobiecej piłki 
nożnej. Naprawdę świetna 
inicjatywa. Nawet w Lub-
sku, zorganizowałam taki 
projekt i okazało się, że 
jest dość dużo dziewczynek 
w okolicy, które świetnie 
sobie radzą, mają zacięcie i 
zapał do gry w piłkę nożną.

ML: Jesteś jedną z za-
łożycielek MUKS Hat 
- Trick, opowiedz czytel-

nikom jak do tego doszło, jak Ci się 
pracuje z najmłodszymi?
KN: Tak, jestem jedną z założycielek 
MUKS HAT-TRICK LUBSKO, ale 
nie jedyną osobą, która przyczyniła 
się do powstania tego Stowarzysze-
nia. Działam i współpracuje razem 
w zarządzie z Panią Anią Franczak 
i Katarzyną Borową. Bez tych ludzi 
na pewno bym sobie nie poradziła. 
To nie jest tak, że ja zbieram laury, 
a ktoś wykonuję za mnie robotę. 
Każdy z nas ma określone zadania do 
realizacji. Wiem, że często robią to 
społecznie. Dlatego za to jestem im 
bardzo wdzięczna. Dodatkowo tworzą 
tą grupę rodzice,którzy zapisali dzieci 
do klubu i wspólnie ze mną postano-
wili stworzyć wspaniałą inicjatywę. 
Więc zawsze to powtarzam, oczywi-
ście przyczyniłam się do powstania 
tego klubu, jednak wspólnie z tymi 
dobrymi ludźmi z jakimi przyszło mi 
współpracować działam dla dobra 
rozwoju sportu w naszym mieście. 
MUKS Hat – Trick powstał jako klub, 
który działa i szkoli młodzież w Gmi-
nie Lubsko. Mamy wspaniałe ambicje 
i cele. Otwarcie działamy po to, by 
wspólnie rozwijać i szkolić dzieci i 
młodzież. Mam kilka dobrych wizji 
jak powinno pracować się z zawod-
nikami. Wspólnie łączą nas marzenia, 
które chcielibyśmy zrealizować, tak 
aby ktoś powiedział, że MUKS HAT 
- TRICK to klub, który ma wspaniałe 
cele i krok po kroku je realizuje. 
Tutaj na terenie Lubska działamy tak 
aby rozwinąć piłkę nożną w lokalnej 
społeczności. Wiadomo jest, że za-
wodnicy bardziej utalentowani pójdą 
do bardziej prestiżowych klubów, a 
niektórzy zostaną i wzmocnią lokalną 
piłkę nożną.
Niedługo zbliża się rocznica naszej 
działalności jako MUKS HAT - 
TRICK LUBSKO. 
Ten rok nauczył nas bardzo wiele, 
jak i wiele dał. Mamy za sobą wspól-
nie kilka wspaniałych występów w 
turniejach jak i meczach ligowych. 
Idzie nam, jak na nowo powstały 
klub, bardzo dobrze. Najważniejsze, 
że widzę to iż dzieci się rozwijają, a 
klub działa prężnie i brnie ku górze. 
Jestem w pełni świadoma, że ludzie w 
Lubsku mogą postrzegać moją działal-
ność jako czysto biznesową. Jednak 
się mylą, bo tak naprawdę razem z 
A.Franczak, K.Borową oraz Edwar-
dem Osińskim oddajemy dużo serca 
naszym dzieciom, często również 
bezinteresownie. Stowarzyszenie ma 
składki członkowskie, które pozwala-
ją pokryć nam bieżące potrzeby. Jed-
nak my bez względu na to nie zwal-
niamy tempa pracy. Mam nadzieję, że 
przyjdą lepsze czasy dla nas. Wiem 
jedno, że jeśli chcemy realizować cele 
i marzenia to musimy liczyć się z tym, 
że będziemy oceniani. Jednak nie jest 
nam to straszne. Najważniejsze jest to, 
aby dzieci zafascynować piłką nożną, 
a to już będzie krok do zwycięstwa.
Jeśli chodzi o pracę z najmłodszymi 
adeptami piłki nożnej, jest różnie. 
Jak to w sporcie są wzloty i upadki. 
Jednak zawsze powtarzam, że sport 
przygotuje ich do dorosłego życia. 
Gdzie nauczy ich pokory, samokontro-

li, nie poddawania się po porażce, czy 
tez systematyczności, a to już bardzo 
dużo. Najmłodsze dzieci w naszym 
klubie mają 5 lat. Są to wspaniałe 
skrzaty, które czasem mimo swoich 
mniejszych umiejętności czerpią 
wiele radości z gry w piłkę nożną. 
Prowadzimy razem E.Osińskim, jed-
nym z rodziców trzy grupy wiekowe: 
skrzaty, żaki i orliki. W każdej z tych 
grup są takie diamenciki, które trzeba 
oszlifować i wypuścić w świat, aby 
zdobywały najwyższe szczyty. Tym 
samym spełniały swoje marzenia.

ML: Czym zajmujesz się poza 
sportem? 
KN: Jestem nauczycielem Wycho-
wania Fizycznego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicznych 
w Lubsku, Niepublicznym Gimna-
zjum dla Młodzieży w Lubsku oraz 
teraz na zastępstwie jestem jeszcze 
w Szkole Podstawowej w Górzynie. 
Tak naprawdę sport jest nieodłącznym 
elementem mojego życia. Uwielbiam 
uciekać w góry, fascynuje mnie pięk-
ny krajobraz Tatr, lubię podróżować, 
poznawać ludzi.

ML: Co najchętniej robisz w wol-
nych chwilach?
KN: Tak naprawdę mam bardzo mało 
wolnego czasu. Często przyjaciele i 
bliższe osoby zarzucają mi pracoho-
lizm i brak czasu na życie osobiste. 
Ale ja nie potrafię robić czegoś na pół 
gwizdka. Dlatego angażuje się całko-
wicie. Wiem, że działanie w klubie 
wymaga ode mnie tego, że muszę 
wciąż się rozwijać dla dobra dzieci i 
muszę być dyspozycyjna. Zarząd nie 
ma ze mną łatwo, bo już poznali mój 
temperament. 
Jeśli uda nam się jedno zadanie zre-
alizować, zaraz znajduję drugie, tak 
aby ciągle klub brnął ku górze. Chcę 
by tym małym bohaterom niczego 
nie zabrakło. Realizujemy piękne 
zadania: wyjazdy na obozy zimowe, 
letnie, wyjazdy do parku trampolin, 
jak i również zbiórki pieniędzy dla 
potrzebujących. Nie możemy być 
klubem, który coś robi na opak. Aby 
coś osiągnąć muszę dawać z siebie 
nie tylko sto procent! Tak naprawdę 
jestem dla nich. Mam jedną zasadę, 
zawodnik musi czuć się doceniany i 
potrzebny w klubie. Wiadomo, że nie 
chcę nikogo skrzywdzić, ale pokazać 
jakie przydatne cechy wyzwoli w 
nich radość z gry w piłkę nożną. Moja 
praca nie tylko rozpoczyna się od za-
planowanego treningu, ale od samego 
wejścia już na obiekt sportowy, zaczy-
nając od kontaktu z rodzicami, a koń-
cząc na tym czy każde dziecko czegoś 
się nauczyło dzisiaj na zajęciach. Gdy 
prowadzę trening chcę, aby dziecko 
było kreatywne, aby zawodnik sam 
rozwiązywał zadania jakie pojawią się 
podczas gry. Bo właśnie wtedy nauczy 
się najwięcej. Pytam, gestykuluję, 
przeżywam, emocjonuję się każda 
akcją, jednak zawsze ich wspieram.

ML: Dziękuję za rozmowę i życzę 
samych sukcesów.

I.G.

MŁODY ZAWODNIK MUSI CZUĆ SIĘ      DOCENIONY
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lubskie wodociągi i Kanalizacja

Pracownicy Spółki „Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” 
od kilku lat widoczni są stale na ulicach Lubska. 
Na początku było to związane z przyłączaniem 
nieruchomości do kanalizacji po to, aby uchronić nasze 
cieki wodne przed zanieczyszczeniem i jednocześnie, 
aby się ustrzec się przed wielomilionową karą za 
ewentualny brak uzyskania efektu ekologicznego. 
Ostatnie dwa lata to między innymi wymiana awaryjnej i 
wyeksploatowanej sieci oraz przyłączy wodociągowych 
w ciągach remontowanych ulic. Robimy to w myśl 
zasady, że „mądry Polak powinien być przed szkodą 
a nie po szkodzie”. 
- Obecnie LWiK 
prowadzi wie-
le  inwestycj i 
związanych z 
budową sieci 
w o d o c i ą g o -
wych oraz ka-
nalizacyjnych 
n a  t e r e n i e 
gminy Lubsko 
i  Budziecho-
wa. Kilka z nich 
dotyczy obsza-
rów przezna-
czonych pod 
budownictwo 
mieszkaniowe. 
Założenie jest 
takie,  aby w 
pełni wspoma-
gać potencjalnych, nowych odbiorców dla obopólnej korzyści. W 
ten sposób z jednej strony LWiK ma nowych klientów, z drugiej 
budujący swoje domostwa mają rozwiązany problem z przyłą-
czeniem do infrastruktury sieciowej. Jedną z takich inwestycji 
jest zabezpieczenie obecnych i przyszłych mieszkańców terenu 
obejmującego ulice: Gdańska i Paderewskiego w możliwość 
podłączenia do nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do 
tej pory wykonano I etap kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: 
Paderewskiego i Jesionowa. W sumie inwestycja ta (ponad 3 kilo-
metry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami) obejmie 
52 nieruchomości (częściowo już zabudowane domkami jed-
norodzinnymi) i kolejne budynki deweloperskie, wielorodzinne. 
Docelowo może zamieszkać na terenie objętym inwestycją około 
100 rodzin. W możliwie jak najszybszym terminie postaramy się 
wykonać odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej szczególnie 
tam, gdzie wznoszone są już domy. Bardzo dobrze układa nam 
się współpraca z firmą deweloperską „Stratus Development” 
Sp. z o.o. i panem Piotrem Marsulą. Na zaprezentowanej obok 
mapie przedstawiamy całkowity zakres inwestycji, która w 
konsekwencji zabezpieczy mieszkańców powstającego osiedla 
w dostęp do korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Nadrzędną zasadą 
przyświecającą dzisiejszym działaniom LWiK jest takie prowa-
dzenie inwestycji, aby nie przekładały się na zwyżki cen wody i 
ścieków dla mieszkańców gminy Lubsko. Od kilku lat nam się to 
udaje i życzymy sobie oraz mieszkańcom, aby ta dobra praktyka 
trwała nadal – informuje Roman Żaczyk, prezes Spółki LWiK.

OBSZAR DZIAŁANIA,
LOKALIZACJA

TYP, RODZAJ, 
CHARAKTERYSTYKA

STAN
ZAAWANSOWANIA

TERMIN
I REALIZACJIA

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami ul. jesionowa i paderewskiego, 
lubsko. działki nr 17/42, 22/3, 17/31, 17/28, 

17/16, 17/17

sieć kan. sanit. fi 160 -200
wraz z przyłączami,

rury pVC – 300m

w trakcie realizacji,
wykonanie w ok. 80%

realizacja w latach
2017-2018

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami ul. Gdańska i paderewskiego, 
lubsko. działki nr 469, 90, 16/10, 14/9, 13/7.

sieć kan. sanit. fi 160 - 200
wraz z przyłączami,
rury pVC – 1400m

wykonana mapa
geodezyjna, w fazie

projektowej

realizacja w latach
2017-2020

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłą-
czami ul. Gdańska i paderewskiego, lubsko. 

działki nr 469, 90, 16/10, 14/9, 13/7

sieć wod.  fi 100 -150
wraz z przyłączami,
rury pEhd – 1850m

wykonana mapa
geodezyjna, w fazie

projektowej

realizacja w latach
2017-2020

Tabela prezentująca wykonywane i planowane inwestycje w rejonie ulic: Gdańska-Paderewskiego
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ludziE,  wydarzENia ludzi E,  wydarzENi a

Kiedy zbliża się najpiękniejszy miesiąc 
w roku – maj – czekam na zaproszenie 
„Magazynu Lubskiego” na spotkanie ar-
tystyczne, mające wysoką markę nie tyl-
ko w naszym środowisku lokalnym. To 
Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej szkół i placówek 
opiekuńczych naszego województwa. W 
tym roku kolejna odsłona tego festiwalu 
obchodzi srebrne gody. Tak. To już 25 lat! 
Przez ten czas, to wydarzenie artystyczne 
zdążyło się na trwale zapisać w pejzaż 
Lubska. Jego wysoka ranga, to nie przy-
padek, to efekt ogromnej pracy dyrekcji 
i nauczycieli tej placówki. Dbałość nie 
tylko o poważne, podstawowe zadania 
związane z tym przedsięwzięciem, ale 
i o najmniejsze szczegóły, składa się na 
efekt bardzo spektakularny. Nie mogę 
nie wspomnieć o pani Urszuli Rakow-
skiej, prezeski Stowarzyszenia „Serce 
za uśmiech”, która „ciałem i duszą” 
oddana jest Szkolnemu Ośrodkowi i co 
oczywiste festiwalowi. Efektem tych 
zbiorowych działań jest zadowolenie 
uczestników przyjeżdżających z radością 
do Lubska i ciekawość widzów – co w 
tym roku zobaczymy, czym nas gospo-
darze i wykonawcy – zaskoczą.
Piętnastego maja, przyjechało do Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego 18 zespołów. Na tę liczbę składa 
się 170 uczestników i 46 opiekunów. 
Ośrodek organizuje dla ten niemałej 
grupy, zakwaterowanie oraz pobyt, 
pełen atrakcji i niespodzianek. Udział 
w pokazach artystycznych, ma być dla 
nich jednocześnie czasem zawierania 
znajomości, czasem radości, czasem 
relaksu i zabawy. 
Wokół obiektu placówki rozrosło się 
Miasteczko Atrakcji Wszelakich, a w 
nim dla „każdego coś miłego” – zabawy 
integracyjne, dyskoteki, turnieje piłki 
nożnej, zajęcia plastyczne, ceramiczne, 
taneczne, jumping, zawody sprawno-
ściowe, fotobudka, malowanie tatuaży i 
wiele, wiele innych. Oprócz aktywnego 
uczestnictwa, młodzi mogli obserwować 
pokazy ogni sztucznych, prezentacje 
sztuk walki, pokazy akcji straży pożarnej, 
występy klauna, spotkanie z policjantem.
Co roku, to też już tradycja, młodzi 
artyści spotykają się na deptaku przy ra-
tuszu z mieszkańcami Lubska, pokazują 
fragmenty swoich występów i zapraszają 
na trzydniowe pokazy w Lubskim Domu 
Kultury. 

To miłe spotkanie, poprzedzone jest ra-
dosnym korowodem młodzieży ulicami 
miasta z towarzyszącym od lat, zaprzy-
jaźnionym z festiwalem, wspaniałym 
zespołem muzycznym. To oczywiście 
orkiestra wojskowa z Żagania. Przy ich 
znakomitych marszowych utworach, 
szybciej bije serce, nogi idealnie dopa-
sowują się do rytmu muzyki, i w ogóle 
życie od razu pięknieje. Paradna musztra 
orkiestry i wypuszczenie w niebo wielu 
biało-czerwonych baloników napełnio-
nych helem, zakończyło to spotkanie. 
Przeglądy artystyczne natomiast, organi-
zowane są w LDK. Przez dwa pierwsze 

dni oglądamy pełne spektakle, z którymi 
przyjechali młodzi wykonawcy. W 
trzecim, ostatnim dniu, podziwiamy już 
tylko fragmenty programów wszystkich 
występujących zespołów, na Uroczystej 
Gali Festiwalu. 
W tym roku, srebrny jubileusz łączy się 
z ważną datą – 100-leciem Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Tematem 
wiodącym tegorocznego festiwalu 
stało się zatem hasło, „Jesteśmy Polką i 
Polakiem” i temu tematowi podporząd-
kowane były programy. 
Prezentacje pierwszego dnia festiwalu 
rozpoczęły się uroczystym otwarciem, 

na które przybyli włodarze powiatu i 
naszego miasta: Janusz Dudojć, Lech 
Jurkowski, Jerzy Wojnar, gospodyni 
LDK Maria Łaskarzewska oraz prezes 
Stowarzyszenia U.Rakowska. Każda z 
tych zaproszonych na scenę osób, życzy-
ła młodym wykonawcom m.in. radości 
z uczestnictwa w festiwalu oraz miłego 
pobytu w naszym mieście. 
Przez dwa dni, całość obserwowała 
3-osobowa grupa Rady Artystycznej 
– U.Rakowska, Cecylia Tęciorowska, 
Lech Krychowski.
Na scenie, na której dominował dworek 
szlachecki rodem z Soplicowa pojawili 

się konferansjerzy. To sprawdzeni, ze 
swadą i polotem prowadzący koncerty 
Małgorzata Henclik i Krzysztof Ka-
sperski. 
Weszła pierwsza grupa przeglądu – go-
spodarze „Owo i to”. Realizowali temat 
„Polska biało-czerwona”, a głównym 
motywem był sport. Żartobliwie przed-
stawiali naszych narodowych, spor-
towych idoli: Kamila Stoch, Roberta 
Lewandowskiego, Anitę Włodarczyk. 
Żartem było pokazanie „koszykówki” 
i „siatkówki” jako „dyscyplin sporto-
wych” w galerii handlowej. 
W sumie, lekki, dowcipny pokaz z ele-
mentami, w piosence finalnej, bardzo 
poważnej sentencji „Nie jesteś sama 
Polsko, nie jesteś sama Ojczyzno”.
K.Kasperski i Dariusz Skibicki – auto-
rzy scenariusza wykorzystali scenę, by 
na zakończenie pokazu podsumować w 
żartobliwej konwencji swoją 12-letnią 
współpracę w działalności artystycznej 
w SOSW (nie zapomnieli oczywiście o 
Agnieszce Kasperskiej). Podziękowali 
za współpracę kolegom Ośrodka, a 
dyrektor Elżbieta Maćko za pomoc 
w każdej sprawie, z którą się do niej 
zwrócili. 
Na scenie pojawiały się kolejne zespoły.

SOSW Świebodzin – „Gagatki” – 
zespół poprzez taniec, śpiew i wiersze 
odpowiadał na pytanie „Co to znaczy 
być Polakiem”
SOSW Szprotawa – „Przyjaciele Ró-
żowej Pantery” -  program pt. „Polska 
niepodległa”. Scenki z historii Polski.
SOSW Sulęcin – „Bez granic” – pro-
gram pt. „Z biegiem lat, z biegiem dni” 
w piosence nawiązującej do epok.
SOSW Nowa Sól – „Na pożegnanie” 
– program „Wolna, niepodległa”. Mar-
tyrologia w skomplikowanej symbolice.
ZSS Krosno Odrzańskie – „Kropecz-
ki” – Wdzięczne dziewczynki, w różo-
wych spódniczkach odtańczyły poleczkę.
SOSW Międzyrzecz – „Arlekin” – 
program pt. „Czas honoru”. Insurekcja 
Kościuszkowska i Legiony. Dużo starych 
pieśni.
SOSW Sulechów – „Złotopolscy” – 
„Jesteśmy sulechowiakami, ale przede 
wszystkim Polakami” (elementy sportu 
oraz tańce).
ZKS Gorzów Wlkp. – „Pająki” – 
Bardzo autentyczny, niewystylizowany 
program pt. „Cudze chwalimy, swego 
nie znamy”.
SOSW – Gubin – „For dance” – „Ma-
zury cud natury”. Główny motyw, uroda 
Mazur. Motyle, komary, żaglówka. 
SOSW Słubice – „Mali artyści” – 
„Barwy ojczyste”. Bardzo wzruszająca 
interpretacja wierszy o ojczyźnie, w 
wykonaniu niesprawnych artystów „ła-
pała za serce”.
WTZ i ŚDS Lubsko – Połączone ze-
społy obu ośrodków na tle recytacji z 
XII księgi „Pana Tadeusza” „Poloneza 
czas zacząć”. Ruszył wspaniały „cho-
dzony”. Dostojny korowód dorosłych 
uczestników, w pięknych strojach i 
pięknym układzie choreograficznym. 
Wspaniały pomysł połączenia w tańcu 
wielu par, dał rewelacyjny i wzruszający 
jednocześnie efekt.
Placówka Op.-Wych. Zielona Góra 
– Podróż pociągiem po kraju, piosenki 
i tańce związane z regionami. Ładne 
dekoracje.
SOSW Strzelce Krajeńskie -  „Arty-
ści z marszu” – inscenizacja piosenki 
„Widziałem orła cień”. Nawiązanie do 
symboliki naszego herbu. Ładnie śpie-
wający chłopak.
ZSS Żary – „Przyjaciele” – Ośmiu 
umundurowanych wykonawców, zaśpie-
wało „Pieśń o Legionach”.
SDŚ Żary + Solistka – Przypomnieli 
hymn „Solidarności” Jacka Kacz-
marskiego „Mury”. Solistka pięknie 
wykonała utwór Ignacego Krasickiego 
„Święta miłości kochanej ojczyzny”.
Wichernschule Forst – Zaprzyjaźniona 
z SOSW w Lubsku, szkoła o tym samym 
profilu u sąsiadów, co roku przyjeżdża i 
uczestniczy w przeglądach. W tym roku, 
w temacie związanym z Polską, przedsta-
wiła scenkę dotyczącą relacji rodzinnych 
na tle muzyki Chopina.
W telegraficznym skrócie zaprezento-
wany program nie oddaje istoty tego, 
co widzieliśmy na scenie. W ostatnim 
dniu festiwalu, na koncercie galowym, 
licznie zgromadzeni widzowie mogli 
zobaczyć tylko fragmenty wszystkich 
pokazów. Ale i tak patrząc na ich reakcje, 
głośny aplauz, wzruszenie i zachwyt na 
twarzach, a później wyrażanie niezwykle 
entuzjastycznych opinii, świadczy naj-
lepiej o wartości tego, co pokazali nam 
młodzi artyści w programie „Jesteśmy 
Polką i Polakiem” (piosenkę związaną z 
tym tekstem śpiewała cała sala). 
Podziw musi budzić praca, jaką włożyli 
nauczyciele i wykonawcy. Tym ostatnim 
często ich kondycja zdrowotna bardzo 

utrudnia uczenie się ambitnych tekstów, 
czy układów choreograficznych. Ale 
potem widać,  jaką frajdę sprawia im 
aplauz, długie oklaski, słowa podziwu. 
Choćby tylko dla tego, warto takie fe-
stiwale organizować. Galę prowadziło 
zgrane trio (od lat to samo) ubrane w 
stroje „z epoki” - M.Henclik, K.Kasper-
ski i Bolesław Kołodziejski. Rozmowy o 
Polsce, zwięzłe z humorem prowadzone, 
pomysłowo nawiązywały do kolejno 
przedstawianych widowisk. 
Na gali pojawiło się mrowie gości z 
Zielonej Góry, Żar, ościennych miast i 
gmin. Pani dyrektor E.Maćko, doskonała 
gospodyni, potrafiła każdego powitać 
ze sceny, podziękować najserdeczniej 
za pomoc, jakiej placówka przez nią 
kierowana, doświadcza. W pięknych, 
serdecznych słowach wysoko oceniła 
dokonania artystyczne występujących 
zespołów, podziękowała również swoim 
nauczycielom, opiekunom, pracowni-
kom obsługi szkoły oraz wolontariu-
szom z Zespołu Szkół Technicznych i 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych.
Tradycyjnie już, na zakończenie każdego 
festiwalu, na estradzie pojawili się na-
uczyciele, organizatorzy i opiekunowie 
występujących artystów. Zgodnym chó-
rem odśpiewali piosenkę Ireny Jarockiej 
„A piosenki wystarczy dla wszystkich, da 
się dzielić na miliony serc, dla dalekich 
i dla bliskich, żeby każdy piosenkę mógł 
mieć”…
Na scenie pojawili się z okazałymi bukie-
tami kwiatów dla Pani Dyrektor goście z 
zewnątrz i nasi mieszkańcy – wśród nich, 
burmistrz miasta L.Jurkowski, ks. pro-
boszcz Marian Bumbul, szefowie policji, 
straży granicznej, służby więziennej, 
PZU, Magnolii, dyrektorzy placówek 
oświatowych i wielu innych instytucji 
i organizacji.
Głos zabrała wicekurator z Zielonej 
Góry, która powiedziała m.in. że jest 
pierwszy raz na tym festiwalu i jej za-
chwytu nie może wyrazić żadne słowo. 
L.Jurkowski gratulując i wyrażając 
swoje uznanie stwierdził w końcowej 
części wypowiedzi, iż widząc takie 
dokonania, cieszy się, że mieszka w 
Lubsku. W prezencie wjechał na scenę 
ogromny tort z płonącymi fajerwerkami. 
J.Dudojć, starosta powiatu nawiązał do 
wymowy sportowych patriotycznych 
treści płynących ze sceny, w kontekście 
mistrzostw świata w piłce nożnej w 
Moskwie. Obecność piłkarzy polskich w 
tym wydarzeniu na pewno ten patriotyzm 
wzmocni. 
Wszyscy inni, również występujący 
na scenie, zgodnie, gorąco gratulowali 
dyrektor E.Maćko i dziękowali za ucztę 
duchową, jakiej doświadczyli na tym 
koncercie. Stwierdzali, że widać w 
tych efektach, nie tylko ogrom pracy 
organizatorów, ale i wielkie serce, jakie 
wkładają w te działania.
I nie może być inaczej, bo nawet w hym-
nie – w piosence przewodniej Stowarzy-
szenia „Serce za uśmiech” znajdujemy 
to przesłanie.
„Serce za uśmiech damy wam, nie pla-
stikowe lecz prawdziwe,
łatwiej nam wtedy będzie iść, przez tego 
świata ścieżki krzywe.
Serce za uśmiech damy wam,
za jeden uśmiech serce całe,
na słońce, z ciemnych wyjdźmy bram
I pobiegnijmy razem tam, gdzie smutków 
nie ma lub są małe”…
A więc gratulując i dziękując czekamy 
na Was w przyszłym roku.

C.Tęciorowska
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Magazyn Lubski: Z końcem 
2014 r. były obawy co do ob-
jęcia przez Panią „…drobną, 
młodą kobietę…” stanowiska 
dyrektora OSiR w Lubsku. 
Kiedy poczuła Pani pewność 
siebie w nowej roli ?

Maria Łaskarzewska: Zanim 
objęłam funkcję dyrektora 
Lubskiego Domu Kultury pra-
cowałam przez 7 lat w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Znałam 
specyfikę pracy, wprowadza-
łam obowiązujące regulaminy 
i zarządzenia, poznawała pra-
cowników, więc pod względem 
administracyjnym nie miałam 
obaw. Wiadomo, iż zarządza-
nie personelem nie jest sprawą 
prostą, jednak z dnia na dzień 
nabierałam pewnej wprawy, 
zdobywałam kolejne doświad-
czenia i kwalifikacje. Każdy 
dzień przynosi szereg nowych 
sytuacji, nowych doświadczeń, 
z których staram się wyciągać 
wnioski. Przede wszystkim 
konsekwentnie dążę do zamie-
rzonych celów.

ML: Ostatnio OSiR organizo-
wał Lubsko Challenge Cross 
Duathlon, jakie wrażenia po 
drugiej edycji?

MŁ: Lubsko Challenge Cross 
Duathlon to fantastyczna im-
preza, która – mam nadzieję 
– na stałe wpisze się w kalen-
darz imprez naszego miasta. Z 
edycji na edycję jesteśmy coraz 
bardziej sprawni w organizacji 
i staramy się podnosić poziom 
i rangę tych zawodów. Organi-
zacja Lubsko Challenge Cross 
Duathlon to bardzo ciężka 
praca, dlatego też chciała-
bym serdecznie podziękować 
wszystkim osobom i instytu-
cjom zaangażowanym w przy-
gotowanie przedsięwzięcia. 

ML: Pamiętamy, bowiem 
czytaliśmy w numerze 2/2015 
r. ML o Pani przygotowaniu 
merytorycznym do pełnienia 
funkcji dyrektora placów-
ki sportowej. Czy Pani do-
tychczasowe wykształcenie 
sprawdzi się i wystarczy na 
nowym stanowisku pracy?

MŁ: Ukończyłam studia przy-
gotowujące do pracy menedże-
ra, więc myślę, że w dużym 
stopniu ułatwią mi one pracę 
na stanowisku dyrektora LDK. 
Nadal się kształcę i zdobywam 
nowe kwalifikacje zawodowe. 
Uważam jednak, iż najbar-
dziej sprawdzi się zdobyte 
doświadczenie i moja upartość 
w dążeniu do celu, jakim w tym 
przypadku jest wszechstronny 

drobnych przesunięć kadro-
wych oraz od wprowadzania 
zarządzeń i dokumentów zgod-
nie z obowiązującymi przepisa-
mi. Zaczęłam wprowadzanie 
zaleceń poaudytowych. Cze-
kała mnie również organizacja 
lubskiej Majówki i kontynuacja 
tematu Dni Lubska. No i… 
podjęłam decyzję o remoncie 
kawiarni.

ML: Co pod Pani zarządami 
zmieni się w funkcjonowaniu 
placówki?

MŁ: Mieszkańców Lubska i 
środowisk kulturalnych czeka 
mnóstwo zmian. Pragnęłabym, 
aby Dom Kultury był otwarty 
dla wszystkich, niezależnie 
od wieku. Mam głowę pełną 
pomysłów i chciałabym wy-
korzystać potencjał lubskich 
talentów. Nowe sekcje, Kawiar-
nia Kultury, strefa chilloutu, 
objazdowe kino plenerowe, 
Festiwal Smaku, Poetyckie 
Lubsko to tylko zalążki.

ML: Czy zredukuje Pani, 
czy raczej powiększy liczbę 
personelu?

MŁ: Muszą nastąpić zmiany 
kadrowe, aby cały LDK był w 
pełni wykorzystany. Oczekuję 
współpracy z ludźmi z pasją, 
zaangażowanych i chętnych do 
pracy w kulturze.

ML: Poproszę o komentarz 
w sprawie klubu BOXER i 
odwołania Zlotu w tym roku.

MŁ: O tym, iż zlot się nie odbę-
dzie dowiedziałam się z prasy. 
Nikt ze mną nie rozmawiał, 
że warunki umowy są nie do 
przyjęcia. Umowa miała taki 
kształt, jak w ubiegłym roku i 
wcześniej członkowie klubu nie 
mieli sprzeciwu. Klub otrzymał 
zgodę i nigdy nie byłam prze-
ciwnikiem organizacji tego 
typu przedsięwzięć. Wręcz 
przeciwnie. Sama uczestniczę 
w tego typu imprezach i uczę 
się jeździć na motocyklu. Są 
jednak pewne zasady przy 
organizacji imprez, do których 
muszą dostosować się wszyscy 
organizatorzy wydarzeń kultu-
ralnych w mieście. Nie wiem, 
co było prawdziwym powodem 
odwołania organizacji zlotu. 
Być może uda się w przyszłym 
roku?!

ML: Z życzeniami wielu osią-
gnięć w realizacji zamierzo-
nych planów i czasu na dobry 
wypoczynek ML dziękuje za 
rozmowę.

I.G.

rozwój lubskiego środowiska 
kultury.

ML: Czy doświadczenia zdo-
byte w pracy ze sportowcami, 
działaczami i przyjaciółmi 
sportu wpłyną na formę dzia-
łalności LDK-u?

MŁ: Te doświadczenia na pew-
no wpłyną bardzo korzystnie 
na formę działalności LDKu. 
Przede wszystkim mam nadzie-
ję, że współpraca nadal będzie 
kontynuowana, co zaowocuje re-
alizacją wspólnych imprez. Mam 
już kilka pomysłów i myślę, że 
jeśli się uda to rozpoczniemy 
od utworzenia strefy kibica 
pod LDK i wyświetlanie relacji 
meczowych na dużym ekranie. 

ML: Czy liczy Pani na dobrą 
współpracę z samorządowca-
mi? Czy są Radni, z którymi 
współpraca układa się lepiej 
niż z innymi, czy może nie ma 
Pani problemów z żadnymi 
Radnymi? 

MŁ: Bez współpracy nie wy-
obrażam sobie działalności Lub-
skiego Domu Kultury. Nie je-
stem osobą konfliktową i szanuję 
każdego człowieka, więc nie 
mam problemów z kontaktami z 
radnymi. Każdy ma prawo mieć 
swoje zdanie i je wyrażać. 

ML: Jaka według Pani  jest 
kondycja Lubskiego Domu 
Kultury?

MŁ: Kondycja nie jest najlep-
sza. To co zastałam przerosło 
moje oczekiwania. Ale nie nale-
żę do osób narzekających, więc 
widzę ogromny potencjał do 
wykorzystania. Trzeba zakasać 
rękawy i zabrać się do pracy. 

ML: Jakie były Pani pierwsze 
decyzje?

MŁ: Pracę rozpoczęłam od 

Nowy dyrektor LDK
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ludziE,  wydarzENia ludzi E,  wydarzENi a

Z okazji Święta Europy - 9 maja, Kor-
pus Werblistów ze Szkoły Podstawo-
wej im E. Bojanowskiego w Lubsku 
uczestniczył w happeningu pt."Peace 
Crowd day" zorganizowanym przy 

zniszczonym moście "Lange Brüc-
ke“ w miejscowości Forst. Wspólne 
granie na instrumentach perkusyjnych 
nawiązywało do budowania wspól-
nych mostów pomiędzy narodami 

Europy. Polsko - niemieckie granie 
werblistów zakończyło się wspólnym 
grillowaniem.

Stefan Ciężkowski

Park Zakładu Opiekuńczo 
– Leczniczego w Lubsku  
żarskiego szpitala „Na 
Wyspie” został dnia 4 
maja br. wzbogacony o 
nowe drzewka. Wśród 
sadzących roślinność 
byli oprócz mieszkańców 
Lubska m.in. Starosta - 
Janusz Dudojć, Prezes 
Szpitala na Wyspie - Jo-
lanta Dankiewicz, Dyrek-
tor DPS Lubsko -Wioletta 
Kuźmińska.

I.G.

Piękna inicjatywa

Dnia 15.05.2018r. odbył się w filii 
bibliotecznej działającej przy Szkole 
Podstawowej w Górzynie cykliczny 
konkurs recytatorski przedszkola-
ków z Oddziału Przedszkolnego. Do 
konkursowych zmagań przystąpiło 18 
uczestników, których oceniała komi-
sja w składzie: Kalina Rak kl.VI, Julia 
Waszkowska i Wiktoria Zakrzewska z 
kl. V ( laureatki konkursów recytator-
skich ). Poziom recytacji był bardzo 
wyrównany i wszystkim recytującym 
należą się gratulacje. Tradycją kon-
kursów są zwycięzcy i tak komisja 
przyznała:
I – miejsce – Zosi Sówce
II – miejsce – Jakubowi  Jordan
III – miejsce – Lidii Laudańskiej
IV – miejsce – Wiktorii Lisowiec
V – miejsce – Amelii  Nowak
Wyróżnienia otrzymali: Szymon Galik 
i Tymon Szakoła.
Bibliotekarka Jolanta Karasińska 

dziękuje rodzicom i wychowawcom 
za przygotowanie dzieci do konkursu.

red.

Recytujące maluchy

Uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy byli 13 
kwietnia w Bolesławcu w Fa-
bryce Naczyń Kamionkowych. 
Wycieczkowicze poznali spo-
soby ręcznych zdobień za po-
mocą stempelków i pędzelków. 
Własnoręcznie wykonali kubki 
z imieniem.

*
Aktywni z WTZ i ŚDS wzięli 
udział w akcji sadzenia 100 
drzew z okazji 100-lecia odzy-
skania Niepodległości. Inicja-
tywa Burmistrza Lubska Lecha 
Jurkowskiego miała miejsce 
19 kwietnia nad zalewem „No-
winiec”. Jak zwykle aktywni 
posadzili drzewko, które jest 
symbolem trwania, wiary, sym-
bolem bezpiecznego domu, 
pokoju i jedności.

*
Uczestnicy ŚDS bawili się 9 
maja na pikniku w Ośrodku 
Wsparcia „Integracja” w Gu-
binie. Organizatorzy zadbali o 
wszystkie szczegóły, przygoto-
wali wiele atrakcji i zapewnili 
integracyjną atmosferę .

M. Sienkiewicz

Wieści z WTZ i ŚDS

W Bolesławcu można było własnoręcznie wykonać kubek

Piknik w Gubinie był nie lada atrakcją

Na aktywnych z WTZ i ŚDS zawsze można liczyć

Czas jest zbiorem wydarzeń trzyma-
jącym w ryzach całe nasze istnienie, 
bezsprzecznie stopuje historie, żeby 
nie wydarzyła się cała w jednej chwili. 
Mówią, że czasu nie można kupić, ale 
jednak zatrudniamy ludzi, by tracili go 
na kasach, w szkołach, w trakcie trwa-
nia wojny. To właśnie największa wa-
luta, jaką możemy się posługiwać. My 
dzieci sekundowego wymiaru staramy 
się mieć go coraz więcej. Chwytamy 
łapczywie każdą chwilę, jaka wpadnie 
nam w ręce, nie zastanawiając się 
nawet, czy jest to godne. Nasze lata 
na Ziemi są policzone i nikt w formie 
organicznej nie będzie żył wiecznie. 
Po tak długim czasie naszego rozwoju 
wciąż znajdujemy się w tym samym 
punkcie odniesienia. Podobnie, jak 
nasi przodkowie polujący na mamu-
ty, wciąż nie wiemy, gdzie jesteśmy, 
czym jesteśmy oraz czy na pewno 
jesteśmy? To niezwykle frustrujące, 
trwać na Ziemi przez tę jedną chwilę, 
tylko po to, by nie dowiedzieć się nic 
sensownego. Mało komu udało się 
zapisać złotymi literami w historii, a 
tym, którym się udało, wciąż pozo-
staje niepewność co do tego, czy aby 
na pewno tak pozostanie. Einstein 
uchodzący teraz za geniusza może 
okazać się w przyszłości jedynie 
głupcem; Platon i jego idee mogą 
zostać zbesztane z błotem, a Aleksan-
der Wielki może zostać zawstydzony 
przez potężniejszych zdobywców... 
Co jednak sprawia, że wciąż się o nich 
słyszy? Co takiego daje im rozgłos 
pomimo tego, że ich osiągnięcia nie 
robią już takiego wrażenia? Miara. 
Przykłady pokazane powyżej są na 
razie niepodważalne, jednak w histo-
rii pojawiały się jednostki, których 
osiągnięcia zostawały przebijane. 
Działo się to jednak po tym, jak oni 
sami tego dokonali, a co za tym idzie, 
zostali jedynie wyprzedzeni, a nie 
wyeliminowani z zawodów. Gdy bie-
gacz pokonuje wyznaczony dystans 
myśli tylko o rywalach, z którymi 
przyszło mu się zmierzyć, a nie z 
tymi, którzy w przyszłości spróbują 
pobić jego rekord. Dzięki temu zaraz 
po przecięciu linii mety zwalnia i 
traci rozpęd, co uniemożliwia dalsze 
zwycięstwa, zostaje przegoniony 
przez nowych, silniejszych rywali. 
Tak dziki rozmach jest wzorowany na 
prawach natury, gdzie każda słabość 
jest wykorzystywana, a przeżywają 

jedynie najsilniejsi.
  Naturalny porządek, czy właści-
wie możemy go przestrzegać, gdy 
jesteśmy tak różni od wszystkie-
go dookoła? Czym jesteśmy, żeby 
kwestionować tak potężną zasadę? 
Trudno zdefiniować uczucia, gdy 
spoglądamy w lustro i zastanawiamy 
się nad naszym sensem. Z jednej 
strony, to wdzięczność, za życie, które 
przypadło nam w udziale. Z drugiej 
zaś niewyobrażalny żal i smutek za 
ojczyzną, której nie znamy. Niektórzy 
wierzą, że w świecie poukrywane są 
wskazówki od boga lub wcześniej-
szych cywilizacji i wystarczy dobrze 
się rozejrzeć, żeby to dostrzec. Jed-
nak, co jeśli te przekazy zaginęły na 
przestrzeni czasu, gubiąc się w jego 
meandrach? Przez głupi przypadek 
moglibyśmy nigdy nie poznać skar-
bów w Dolinie Królów. Zakopane 
pod tonami złota pustyni, relikwie 
dawnych lat wciąż czekały, aż zostaną 
znalezione. Gdyby nie pasterz i jego 
zgubiona owca, do dziś śnilibyśmy o 
salach ociekających złotem z czasów 
świetności starożytnego Egiptu. Te 
przypadkowe linie stykające się w 
odpowiednim momencie definiują 
nasze życie. Niektórzy nazywają to 
losem, szczęściem, fatum, a jeszcze 
inni bogiem, jednak jakby tego nie 
nazwać jest to siła zrodzona dawno 
przed nami i będzie tutaj dawno po 
tym, gdy stąd odejdziemy. Żyjemy 
w wielkich, organicznym zegarze 
nieubłaganie przesuwającym wska-
zówki. Cyferblat, na którym stoimy, 
wciąż chwieje się zrzucając najsłabsze 
jednostki w wir zapomnienia. Ten, kto 
stara się zatrzymać jego bieg, również 
wypada. Jedyne co możemy zrobić, to 
poddać się temu szalonemu spektrum 
wydarzeń i nauczyć się odczytywać z 
niego odpowiednie rozwiązania.
  Zapomnienie jest jak fala okrywające 
wzniesione z piasku zamki. Oczysz-
cza przeszłość, dając podwaliny na 
nowe, lepsze jutro. Mimo iż to prasta-
ry krąg, jest w tym coś, co nas prze-
raża. To wizja zatracenia własnego 
zamku, dziedzictwa pozostawionemu 
ludzkości. Każdy dokądś zmierza, 
nawet jeśli nie zna celu. Nieświado-
mie płyniemy w stronę portu zwane-
go pamięcią i jego alternatywnego 
końca. Jest to droga, która w trakcie 
swojego biegu może przybrać total-
nie odwrotny kurs od zamierzonego. 

Zawsze, gdzie pojawia się czynnik 
ludzki, trzeba uwzględnić zmienną. 
Zrozumienie i zaakceptowanie tej 
drogi narzucanej przez wszechświat 
może uczynić nas choć przez chwilę 
szczęśliwymi, jednak czy jest w stanie 
zagwarantować nam nieśmiertelność? 
To jest względne, bo każdy postrzega 
wieczność w innym znaczeniu. Dla 
jednego będzie to oczekiwanie na 
wizytę u dentysty, dla drugiego czas 
do końca istnienia wszechświata, 
jednak jakby tego nie nazwać, jest 
to bliżej nieokreślona miara bez 
głębszych symboli. Zatracenie na 
kartach historii przypada w udziale 
miliardom ludzi, a jedynie wyjątkowe 
jednostki są w stanie pozostawić po 
sobie niezmywalną, kamienną fortecę. 
To osoby tak różne, jak czterolistna 
koniczyna w gąszczu przeciętnych 
sióstr. Niektórzy zwykli je nazywać 
''Pierwotnymi Duszami''. Termino-
logia ta wzięła się od stwierdzenia, 
że wraz ze zrodzeniem świadomości 
zachowujemy coś na miarę zadania 
do wykonania. To dar, siła, którą 
można przekuć do czynienia dobra, 
jak i zła. To powinność, prastary głód 
ciągnący nas do granicy człowieczej 
natury. Ludzi obdarzonych zdolnością 
zmieniania świata można poznać po 
ich nietuzinkowości. Są indywiduali-
stami i nie boją się przyznać do błędu. 
Pierwotne Dusze, często mylone są z 
psychopatami, którzy to są projekcją 
wynaturzenia naszych jaźni w formie 
skrajnie zwierzęcej. Zawierają w 
sobie pewien nieznośny paradoks, z 
jednej strony są świetnymi manipu-
latorami ludzkich uczuć, z drugiej 
zaś, nie potrafią zrozumieć ich potęgi. 
Życie dla nich ma małą wartość, jed-
nak przejawiają najbardziej ludzką 
cechę, strach przed zapomnieniem. 
Psychopaci robią wszystko, żeby 
tylko zostać zapamiętanym, pną się 
za wszelką cenę po drabinie kariery. 
Ten strach jest mostem łączącym 
wszystkich ludzi, jednak od tysiącleci 
popełniamy ten sam błąd. Możemy 
raz na zawsze zniszczyć zapomnienie, 
tylko wtedy, gdy zrobimy to razem. 
Wspólnie, jako jedna pięść mamy moc 
miliona Pierwotnych Dusz. Możemy 
zmienić wszystko, co tylko chcemy, 
jednak wpierw musimy zwalczyć nasz 
wewnętrzny egoizm, który sprawia, 
że nie jest to możliwe. Indywidualne 
przetrwanie po organicznej śmierci 

graniczy z cudem, dlatego warto po-
myśleć, jak mrówki. W sposób zbio-
rowy zagwarantować sobie wysokie 
miejsce w legendzie wszechświata. 
Nie jest to możliwe bez jednostek 
wybitnych. Powoli zaczynamy rozu-
mieć smutną prawdę, że więcej jest 
psychopatów niż Pierwotnych Dusz, 
które powoli zaczynają znikać z tego 
świata. Na szczęście, póki wciąż mo-
żemy dostrzec ich obecność, powinna 
nadejść w nas refleksja, co się stanie, 
gdy ich zabraknie?
  Tak naprawdę dobro i zło staje się 
niczym, gdy wszystkie światła ga-
sną. W obliczu nieuchronnego końca 
cały wszechświat okazuje się jedynie 
pustą teorią, którą z łatwością można 
obalić. Nasz strach, wszystkie troski 
zdają się jedynie gwiezdnym pyłem 
zawieszonym gdzieś w niebycie. 
Wszyscy jesteśmy zarażeni tą prastarą 
chorobą, która nieuchronnie prowadzi 
nas, twory ze szkła i łez, do końca 
ziemskiej drogi. To życie, najstarszy 
wirus świata. Zamknięci w ludzkich 
powłokach zbyt krótko żyjemy, by 
zrozumieć przynajmniej połowę ze 
świata, który nas otacza. Każdy rodzi 
się z tym samym pytaniem na ustach. 
Nasza niewiedza nie jest niczym 
złym, to naturalny proces. Wraz z 
naszą ewolucją, będziemy się coraz 
bardziej rozwijać, by zrozumieć wię-
cej i więcej czynić. Dziś już nikt nie 
stawia pomników, ale dlaczego? Bo są 
zbyt kosztowne? Bo łatwo je zburzyć? 
Nie, ponieważ nie mają racji bytu. 
W ciągle zmieniającym się świecie 
jedynie cyfrowa strefa jest w stanie 
zagwarantować nam jako taką nie-
śmiertelność. Z chwilą, gdy naukowcy 
odkryją sposób, jak połączyć ten bez-
kres z naszymi umysłami, staniemy 
się bogami i na zawsze zostaniemy 
wyleczeni z życia. Ta wizja, choć 
piękna, po pewnym czasie może stać 
się naszym więzieniem gorszym niż 
ciała z węgla. Powinniśmy się strzec 
wyzbycia naszej natury, bo wtedy 
już nic nie będzie odróżniać nas od 
sztucznej inteligencji. Serca, które 
biją w naszych piersiach, budują na-
szą przyszłość z każdym uderzeniem. 
Ból uświadamia nam, co oznacza 
przegrana. Miłość to coś, czego nie 
wyrazimy zero jedynkowym kodem. 
Nie możemy istnieć, musimy żyć.
  Ktoś kiedyś powiedział, że tracimy 
tylko czas, starając się zmienić świat, 

bo on zmienia się samoczynnie. Jest 
to brednia stworzona przez tchórz-
liwego człowieka, który nie miał na 
tyle odwagi, by się zbuntować prze-
ciwko eterowi. To prawda, prędzej czy 
później umrzemy, jednak nie jest to 
ważne, jak to zrobimy, najważniejsze 
jest to, co po sobie zostawimy. Gdyby 
nie te ten strach przed zapomnieniem, 
nie znalibyśmy dziś idei Platona, 
okrutnych podbojów Aleksandra 
Wielkiego i nie zrozumielibyśmy tak 
świata, jak dzięki Einsteinowi. To 
dowodzi teorii, że wszyscy jesteśmy 
jedynie sumą wszystkich naszych 
strachów; tego, z czym walczymy 
i dzięki czemu walczymy. Każdy z 
nas może stać się Pierwotną Duszą 
zdolną do przeciwstawiania się lu-
dziom pogodzonym ze swoim losem. 
Naszym zadaniem jest rozbudzić tę 
pasję do życia i walki we wszystkim 
tworze uniwersum. Jesteśmy tylko 
niewolnikami w naszych białkowych 
ciałach, zbyt wątłymi, by w pojedyn-
kę walczyć z całym wszechświatem. 
Jednak razem, wspólnie stanowimy 
jedną falę nad spienionym wybrzeżem 
przyszłości. Możemy zalać świat no-
wymi ideami, pomysłami, możemy 
pozostawić ślad po sobie. To wszystko 
jest osiągalne, gdy jesteśmy razem, 
nie jako ludzie, tylko jako dusze, tak 
pierwotne, jak sama natura. Żyjemy 
w jedności, a wszechświat pomiędzy 
nami, to jedynie teoria, kolejne puste 
założenie, więc nie lękajmy się go 
obalić. Nie patrzmy na ograniczenia, 
nie bójmy się na nowo nazywać słońca 
i gwiazd, bo to jest nasz czas. Nasz 
czas, by błyszczeć i eksplodować siłą 
supernowej pomiędzy surową próżnią.

Bartosz Bonawentura Ławicki

Wszyscy boimy się zapomnienia

Lubscy werbliści

Na holu w Lubskim Domu Kultury 
można zobaczyć wystawę prac malarki 
Alicji Wolskiej w dniach 15-05 – 25.06.
br.
A.Wolska mieszka i pracuje w Żaganiu, 
Jest absolwentką studiów ekonomicz-
nych oraz studiów artystycznych (ma-
larstwa na Uniwersytecie Zielonogór-
skim). W związku z ekonometrią, jaką 
studiowała na Uniwersytecie  Łódzkim, 
wiele lat pracy poświęciła finansom 
i zarządzaniu. Ale, jak to zwykło się 
mawiać „wilka ciągnie do lasu” zainte-
resowania 
i pasje ma-
larskie za-
owocowały 
zdobyciem 
statusu za-
wodowego 
m a l a r z a . 
Od 2012 
roku tym 
się zajmuje. 
Wykorzy-
stuje róż-

norodne techniki – akryl, pastel, batik, 
akwarela, olej. Tematem fascynacji jest 
przyroda, inspirowana podróżami w 
różnych krajach. Interesuje się również 
formami abstrakcyjnymi. Uczestniczyła 
w wielu sympozjach i warsztatach. 
Wystawiała swe prace indywidualne i 
zbiorowe również za granicą – w Grecji 
i w Niemczech. Wystawa „Akwarelo-
wo”, którą można zobaczyć w naszym  
mieście jest bardzo ciekawą wizytówką 
poszukiwań twórczych autorki.

C.Tęciorowska

Polecamy - zobacz, bo warto
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We wtorek dnia 24.04.2018 r. w  Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego 
w Żarach odbył się VIII etap III Kon-
kursu Wiedzy Historycznej pt. „Irena 
Sendlerowa – jej życie i czasy”. W 
konkursie uczestniczyło 31 uczniów z 
całego powiatu. Pierwsze miejsce za-
jęła Patrycja Popławska z  Gimnazjum 
im. Tadeusza Kościuszki w Tuplicach. 
Natomiast drugie miejsce wywalczył 
uczeń reprezentujący Zespół Szkół Tech-

nicznych w Lubsku – Paweł Fortuna. 
Ponadto Zespół Szkół Technicznych w 
Lubsku reprezentowało jeszcze trzech 
członków Szkolnego Klubu Historycz-
nego „PIAST”: Klaudia Danyłków, która 
została sklasyfikowana na miejscu IV 
oraz Estera Zając (VI miejsce) i Michał 
Gembara (VII miejsce). W dalszych 
konkursach życzymy uczniom jeszcze 
wyższych lokat.

Krzysztof Kowsz

Konkurs Wiedzy Historycznej
„Irena Sendlerowa – jej życie i czasy”

Uczestnicy Konkursu Historycznego pt. „Irena Sendlerowa – jej życie i czasy”
reprezentujący ZST Lubsko. Stoją od prawej: Klaudia Danyłków, Estera Zając, Michał 

Gembara, Paweł Fortuna wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem

Za nami kolejna edycja spotkania mło-
dzieży z Polski i Niemiec w ramach pro-
jektu „Alles BIO – wszystko ekologicz-
nie” realizowanym we Frankfurcie nad 
Odrą. W dniach 09.04.2018 – 13.04.2018 
młodzież klas gastronomicznych uczest-
niczyła w wykładach, praktykach i 
wycieczkach o tematyce zdrowego i 
ekologicznego odżywiania się. Nie obyło 
się także bez animacji językowej, która 
była realizowana podczas wycieczki do 
Berlina i zwiedzania samego Frankfurtu. 
Wsparcie finansowe udzielone zostało 
przez Polsko Niemiecką Współpracę 

Młodzieży za pośrednictwem Eurore-
gionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Koordy-
natorami projektu byli Łukasz Ziemba 
(ZST Lubsko) i Karolina Knochenmuß 
(IB Frankfurt/Berlin).  W tym roku 
uczestnikami projektu były: Bogdańska 
Laura, Czarnecka Karolina, Firmanty 
Klaudia, Gembara Marcelina, Majewska 
Karolina, Powietrzyńska Marta, Ret-
kowska Marta, Sierachan Ilona, Ślipko 
Katarzyna, Trzmiel Maria. Opiekę nad 
uczennicami podczas spotkania sprawo-
wał Krzysztof Kowsz.

Krzysztof Kowsz

Uczennice Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku wraz z opiekunem 
Krzysztofem Kowszem podczas jednodniowej wycieczki do Berlina

Uczestnicy niemiecko – polskiego projektu „Alles BIO – wszystko ekologicznie” realizowanym 
we Frankfurcie nad Odrą

„Wszystko EKO – zdrowa kuchnia 
młodych Polaków i Niemców z branży 
gastronomicznej. Spotkanie młodzieży

Słoneczna sobota, 21 kwietnia 2018 
roku. Szymbark. W pejzażu leśnej głębi 
– perspektywa nadziei, bo rodzi się życie. 
Białe, wysokie brzozy już przyodziewają 
się nieśmiało w niewinne świeżością 
listki, a wiecznie zielone sosny – przydają 
kolorytu kompozycji naturalnego sztafa-
żu. Widok urzekający. A na ich twarzach 
smutek. Stoją i pozują do smutnego 
zdjęcia. Za ich plecami ten przerażający, 
ten potężny, czarny jak piekło smok – z 
czerwoną, straszną gwiazdą, krwistą jak 
utoczona z piersi polska krew. Ucichły 
śmiechy, radosne rozmowy prowadzone 
po drodze. Są tutaj, by jeszcze raz, może 
po raz ostatni, zmierzyć się z demonami 
przeszłości; pokonać tę pięcioramienną 
hydrę, która zabrała im dzieciństwo. 
Są. W Ich sanktuarium zachowania 
pamięci. Chciałoby się: już poukładanej, 
wyblakłej obrazami spokojnej refleksji. A 
jednak … Przyjrzyjmy się tym twarzom. 

***
Halina Skindzier. Jej pomroczne wspo-
mnienia wiążą się z rejonem Świerdłow-
ska. Obok Wojtek Szabliński. Irkucka 
Obłast, w pobliżu pięknego Bajkału, 
którego błękitna toń budzić w nim może 
tylko grozę. Teresa Drzewiecka. Semipa-
łatińsk, nieprzyjazne stepy Kazachstanu. 
Alicja Kasprzyk. Aleksandrowsk, obłast 
Woroszyłowska. Zofia Iwanowska. Het, 
het, aż pod mongolską granicą. Halina 
Siemaszko. Mroźny pasiołek Wierszynin 
pod dalekim Nowosybirskiem.

***
Pomysłodawcą i organizatorem wyciecz-
ki lubskich Sybiraków do kaszubskiego 
Szymbarka był prezez ich koła, Wojtek 
Szabliński . Niełatwo było zebrać grupę 
chętnych, bo ludzie to w podeszłym wie-
ku, w większości schorowani. A jednak 
się udało. W programie, rozpisanym na 4 
dni (20-23 kwietnia), znalazły się zabytki 
i świętości Gniezna, Gdańska, atrakcje 
turystyczne Sopotu i Gdyni. I Szymbark. 
Ze swoim „domem do góry nogami, 
„najdłuższą deską świata”, bunkrem 
organizacji zbrojnej Gryf Pomorski czy 
kaszubskimi chatami regionalnymi. Lecz 
przede wszystkim Muzeum Pamiątek 
Sybirackich. A w nim Dom Sybiraka 
przewieziony z niemałym trudem spod 
Irkucka, kościółek pw. św. Rafała Kali-
nowskiego, zesłańca na Sybir po Powsta-

niu Stycz-
niowym. I 
ten pociąg 
Sybiraków…

***
– Chciałam 
to jeszcze raz 
zobaczyć , 
przeżyć. – 
Halina Skin-
dzier ma łzy 
w oczach. – Z 
takiej potrze-
by dotknię-
cia czegoś, 
co pali, pa-
rzy, a jednak 
kiedyś było 
częścią życia. My sami mieszkaliśmy w 
baraku, nie w chacie, lecz kiedy to zo-
baczyłam, weszłam do tych mrocznych 
miejsc, wspomnienia ukarały ciekawość, 
uderzyły ze zdwojoną siłą. To było nie do 
wytrzymania …

***
 Gehenna syberyjskich wspomnień nie 
ominęła też Haliny Siemaszko. – Nie 
mogę o tym spokojnie mówić. Ogląda-
liśmy pomnik Gryfa Pomorskiego, bun-
kier, ale ja wiedziałam, że zaraz spotkam 
się z tym, co było i myślałam sobie: Jak 
ja się zachowam?

***
Obserwuję moje rozmówczynie, widzę 
jak mocno to przeżywają, jak z trudem 
wypowiadają słowa, nie mogąc po-
wstrzymać łez. – Ta chata taka podobna 
do tamtej, naszej. Przypomniało mi się 
jak mama piekła biedne łatuszki na roz-
grzanej płycie pieca. – mówi z trudem 
Halina Siemaszko. – Jak wyszliśmy 
z ziemianki, poszliśmy tam, gdzie ten 
pociąg z tą straszną lokomotywą. I ten 
wagon, bo najbardziej go zapamiętałam. 
Stałam przed tym wagonem, potem 
weszliśmy do środka, a tam ta dziura w 
podłodze jako toaleta. Straszne!

***
 Otwór kloaczny w sybirackim wagonie 
przypomina sobie także Wojtek Sza-
bliński, który urodził się na nieludzkiej 
ziemi i pierwsze refleksy jego pamięci 
związane są z podróżą do Polski pocią-
giem towarowym. 

***
Halinę Skindzier, wszystkich uczestni-
ków zachwyciły krajobrazy Pojezierza 
Kaszubskiego. – Gdzie nie spojrzysz: 
górki, pagórki, porastające je lasy. A w 
dole jeziora. Przepiękne widoki. Nie 
spodziewałam się, że w kraju mamy takie 
urokliwe, inne od wszystkich, miejsca. 
Piękno Szwajcarii Kaszubskiej było na 
osłodę. Cieszyło też zainteresowanie 
wojennym losem tych szczególnych piel-
grzymów, okazane im przez małżeństwo 
młodych turystów, zwiedzających skan-
sen z dwójką małych dzieci. Poprosili o 
wspólne zdjęcie w ponurym wagonie, 
słuchali opowieści, dopytywali. Lecz 
zaraz potem znów dopadał smutek. Ten 
kamrat żalu po utraconych bliskich, któ-
rzy tam pozostali; po tych najbliższych, 
co stamtąd wrócili, ale już odeszli. I do-
brze że byli z nimi opiekunowie weselsi 
od łez, nazwani humorystycznie: „Waldi 
hrabia Monte Walec” oraz „ Jane markiz 
de Madeo”. Ich żarty i serdeczności stały 
się nieoczekiwanie elementem terapii, 
pomagającym znieść ból przypomnie-
nia. Kiedy trzeba było – bawili; kiedy 
jednak pojawiał się smutek, byli obok, 
już poważni, współczujący, potrafiący 
słuchać, doradzić.

*** 
Już w domu. Czy lżej? Pozostały obrazy 
przeniesione w przestrzeni, w czasie. I 
te Szymbarskie sosny. Szumiące straż-
niczki pamięci Polaków. Dobry Jezu, co 
jesteś w Niebie – nie daj zapomnieć, ale 
nie daj już cierpieć.

Władysław Mochocki

SZYMBARK PRZYWOŁAŁ gORZKIE WSPOMNIENIA
Wycieczka Sybiraków do Sanktuarium Pamięci

ludzi E,  wydarzENi aludziE,  wydarzENia

W hali widowiskowo 
- sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
w Lubsku odbył 
się 21 kwietnia II 
Międzynarodowy 
Festiwal Tańca dla 
dzieci i młodzieży 
pod patronatem 
Burmistrza Lubska 
Lecha Jurkowskiego.

Współorganizatorami imprezy, 
w której zaprezentowało się 
(UWAGA!) ponad 1500 tan-
cerek i tancerzy byli: Łużyckie 
Stowarzyszenie Artystyczno 
- Kulturalne „Żaranin”, Klub 
Tańca Sportowego „Piruet”, 
Polsko - Niemiecka Współpra-
ca Młodzieży, Gmina Lubsko 
i oczywiście OSiR w Lubsku. 
Przedział wiekowy występu-
jących zawodników wynosił 
od 4 lat do 18+. Tancerze re-
prezentowali wiele miast m.in. 
Żary, Międzyrzecz, Sulechów, 
Sulęcin, Przemków, Bytom 
Odrz., Skwierzyna, Bydgoszcz, 
Wrocław, Legnica, Weiswas-
ser, Poznań, Szczecin, Gorzów 
Wlkp., Hoyerswerda, Lubsko, 
Zielona Góra, Kargowa. Nasze 
miasto reprezentowały zespoły: 
„Just Play” i „Muffins”, działa-
jące w Studiu Tańca „FreeMind” 
przy Lubskim Domu Kultury. 
Zawody rozegrano w wielu 
kategoriach m.in. insceniza-
cja muzyczna, formacja tańca 
modern - jazz, formacja disco 
show, show dance, formacja 
tańca współczesnego, formacja 
tańca jazzowego, teatr tańca 
czy inne propozycje taneczne. 
Publiczność bardzo mocno 
kibicowała swoim faworytom, 
co można było obserwować 
podczas transmisji on-line. Pre-
zentacje oceniało jury w skła-
dzie: Małgorzata ChreptakKo-
nert, Sebastian Gebura, Michał 
Szymański, Piotr Polarski. W 
poszczególnych kategoriach I 
miejsca zajęły zespoły: „SA-
BAT” (ŻARY), „TRANS MINI 
1 MIĘDZYRZECZ”, „TRANS 
5 MIĘDZYRZECZ” ,"PIRUET 
2” (ŻARY), „TRANS MINI 
SKWIERZYNA”, „ZESPÓŁ 
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO 
BRAX V” (BYDGOSZCZ), 
„FLOW-ERS” (WROCŁAW), 
„ZŁOTE DZIECI MINI” (LE-
GNICA), „TRANS 4 MIĘ-

DZYRZECZ”, „ZESPÓŁ 
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO 
BRAX IV” (BYDGOSZCZ), 
„PIRUET 1” (ŻARY), „ZŁO-
TE DZIECI” (LEGNICA), 
„MAMAMIJKA” (SZCZE-
CIN), „ZESPÓŁ TAŃCA ALU-
ZJA GRUPA 5” (GORZÓW 
WLKP.), „ZESPÓŁ TAŃCA 
ALUZJA GRUPA 3” (GO-
RZÓW WLKP.), „ACTIVUS 
NONAME” (SKÓRZEWO/
POZNAŃ), „ARYTMIA” 
(WROCŁAW), „CYKADY” 
(PRZEMKÓW), „EKSPRESJA 
II” (STARGARD SZCZECIŃ-
SKI), „PIRUET EKS” (ŻARY), 
„EKSPRESJA 1” (STAR-
GARD SZCZECIŃSKI), „ICE-
CUBES” (HOYERSWERDA), 
„EFEKT” (SZCZECIN), „FOR 
FUN” (ZIELONA GÓRA), 
„JUMPIKI” (SULECHÓW), 
„MINI RESPECT” (SULE-
CHÓW), „A - TEAM” (ZIE-
LONA GÓRA), „JUM MINI” 
(SULECHÓW), „DREAM 
TEAM” (ZIELONA GÓRA), 
„MAŁE JUMPY JUNIOR” 
(SULECHÓW), „FERAJNA” 
(ZIELONA GÓRA), „MU-
FINS” (LUBSKO), „FEVER” 
(ZIELONA GÓRA), „EXIT & 
THE TOYS” (KARGOWA). 
Wyróżnienie w kat. FORMA-
CJA HIP-HOP otrzymał ze-
spół „JUST PLAY LUBSKO” 
(LUBSKO). Nagrodę GRAND 
PRIX otrzymał „MUFINS” 
z Lubska za choreografię pt.: 
„INSPIRATIONS”. Zwycięzcy 
otrzymali puchary i nagrody. - 
II Turniej, w którym wystąpiło 
ponad 1500 uczestników był 
rewelacyjne przygotowany 
i zrealizowany. Wielkie gra-
tulacje i podziękowania, w 
szczególności dla Państwa Ka-
mili i Jacka Olczyk oraz Pana 
Łukasza Matyjaska. Dziękuję 
za to, że tak wspaniałą imprezę 
mogliśmy zorganizować wła-
śnie w Lubsku. Dzięki temu 
o Lubsku w tym dniu było 
słychać w całej Polsce i nie tyl-
ko. Dziękuję także wszystkim 
pracownikom OSiR oraz UM 
za pomoc w przygotowaniu. 
Dziękuję „Magnolii”, która 
zawsze funduje słodkości dla 
uczestników i wspiera nasze 
imprezy – tak wydarzenie pod-
sumował Burmistrz Lubska L. 
Jurkowski.

M. Sienkiewicz
Kolorowe występy były transmitowane on-line

Choreografia stanowiła ważny element festiwalu

Na scenie prezentowały się zespoły z Polski i Niemiec

II MIędzynarodowy
FestIwal
tańca
w lubsku

Festiwal odbył się pod patronatem Burmistrza Lubska Lecha Jurkowskiego
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HISTORIA

Jesienią 1944 roku i wiosną 1945 roku 
na terenach zajmowanych przez armię 
radziecką między Bugiem i przed-
wojenną granicą polsko - niemiecką 
trwały pobory do wojska. Polacy byli 
wcielani do formacji „odrodzonego" 
Wojska Polskiego. Mobilizowano 
polskich mężczyzn nie tylko po to, aby 
umożliwić im realizację patriotycznego 
obowiązku walki z Niemcami, ale 
głównym celem było  rozbicie poborami 
polskiej niepodległościowej konspiracji 
i pozbawienie zaplecza poakowskich 
oddziałów partyzanckich. Pierwsza 
powszechna mobilizacja, zarządzona 
przez PKWN 15 sierpnia 1944 roku, zo-
stała zrealizowana zaledwie w połowie. 
Wielu mężczyzn wolało iść do lasu niż 
na wojnę w szeregach armii przez wielu 
postrzeganej jako sowieckie narzędzie 
zniewolenia Polski, ale efekty mobiliza-
cji były i tak znaczne. Na początku 1945 
roku stan Ludowego Wojska Polskiego 
wynosił 290 tys. żołnierzy , pod koniec 
kwietnia już prawie 400 tys. Ludowe 
Wojsko Polskie robiło w Polsce duże 
wrażenie. Było nowocześniejsze niż 
armia przedwrześniowa. Tylko 1. Armia 
Wojska Polskiego miała 88 czołgów i 
pancernych dział samobieżnych oraz 
30 samochodów pancernych. Z armią tą 
związana była jeszcze 4. Mieszana Dy-
wizja Lotnicza, dysponująca około setką 
samolotów. Takie wojsko mogło toczyć 
walkę z Niemcami jak równy z równym. 
Dla sporej części Polaków, zwłaszcza 
młodych i tych, którzy po 1939 roku nie 
zaznali sowieckiej okupacji, tylko sam 
ten fakt był wystarczającym powodem, 
aby poprzeć nową władzę ludową. Tym 
bardziej że przedstawiała się ona jako 
dbająca o polską rację stanu. Biorąc 
aktywny udział w gromieniu hitleryzmu, 
Ludowa Polska miała powrócić na swoje 
dawne piastowskie ziemie, odzyskując 
m.in. Pomorze aż po ujście Odry. Naj-
bardziej znamienne są działania 1. Dy-
wizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, 
pierwszej jednostki Ludowego Wojska 
Polskiego, która działania wojenne 
zapoczątkowała 12 października 1943 
roku pod Lenino. Jako jedna z pięciu 
dywizji piechoty wchodziła w skład 1. 
Armii Wojska Polskiego. 16 kwietnia 
sforsowała Odrę i wzięła udział w 
bitwie o Wzgórza Seelow, na których 
Niemcy stworzyli ufortyfikowaną linię 
obrony. Na Wzgórzach Seelowskich 
od 16 kwietnia do 19 kwietnia 1945 
roku zginęło 938 tys. żołnierzy (91 tys. 
niemieckich, 768 tys. radzieckich oraz 
78 550 tys. Polaków). Pod zwycięskiej 
bitwie żołnierze dostali niespodziewany 
rozkaz – mieli skierować się do Berlina. 
Stalin postanowił uczynić  żołnierzom 
polskim „zaszczyt” i rozkazał by wojsko 
polskie wzięło udział w zdobywaniu sto-
licy Niemiec. „Zaszczyt” ten „Kościusz-
kowcy” okupili żołnierską krwią. Już w 
nocy z 30 kwietnia na 1 maja wjechali 
jako desant na czołgach radzieckich w 
płonące ulice wielkiego Berlina. Niemcy 
bronili się z determinacją. Jednak Woj-

sko Polskie liczące 12 tys. żołnierzy, 
ostrzeliwało ulice ogniem karabinów 
maszynowych i z dział czołgów wko-
panych w ziemię,  niszczyło czołgi 
wroga. Atakowało rejon Tiergarten i 
stacji kolejowej Zoologische Garten, 
czyli tereny położone kilkaset metrów 

na zachód od Bramy Brandenburskiej i 
przebijało się do Reichstagu. Żołnierze 
zdobyli m.in. cztery stacje metra, 36 
bronionych kompleksów budynków 
mieszkalnych, siedem fabryk i politech-
nikę. Według późniejszych raportów, w 
tych działaniach zabili 1000 Niemców, 
2500 wzięli do niewoli. Straty własne 
nie są dokładnie znane. Ogólnie przyj-
muje się, że wszystkie polskie jednostki 
walczące w Berlinie straciły blisko 3 
tys. ludzi. W całej operacji berlińskiej 
poległo 7200 żołnierzy polskich, 3800 
zaginęło bez wieści. 
Kolumna Zwycięstwa (niem. Sie-
gessäule) jest to berlińska kolumna znaj-
dująca się w parku Großer Tiergarten 
zaprojektowana przez Heinricha Stracka 

w celu upamiętnienia zwycięstwa Prus 
nad Danią, Austrią i Francją w II połowie 
XIX wieku. Kolumna została odsłonięta 
2 października 1873 roku i początkowo 
znajdowała się na placu Królewskim 
obok Reichstagu. W latach 1938–1939 
z polecenia Adolfa Hitlera została 

przeniesiona w obecne miejsce. Na 
szczycie kolumny wzniesiono brązową 
figurę Nike o wysokości 8,3 metrów 
i wadze 35 ton, zaprojektowaną przez 
Friedricha Drakego. Łączna wysokość 
kolumny wraz ze statuą wynosi 66,89 
m. Wewnątrz kolumny znajduje się 285 
stopni schodów prowadzących na poło-
żoną na wysokości 51 metrów platformę 
widokową. 
2 maja 1945 roku o godzinie 6 rano 
żołnierze 1 Pułku Artylerii Lekkiej 1 
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko-
ściuszki zobaczyli, że  Niemcy skła-
dają broń. To wtedy zadecydowali, że 
muszą wywiesić polską flagę na blisko 
67-metrowym monumencie. Wykonania 
zadania podjęło się pięciu żołnierzy. 

Dowodził nimi 40 - letni ppor. Mikołaj 
Troicki, zastępca dowódcy baterii ds. 
polityczno - wychowawczych. W czasie 
kampanii wrześniowej walczył w bitwie 
nad Bzurą, potem działał w Armii Kra-
jowej. Wojenna zawierucha sprawiła, 
że w 1945 roku znalazł się w 1 Armii 
Wojska Polskiego. Do zawieszenia flagi 
zgłosił się także kapral Antoni Jabłoński 
pochodzący z podlaskiego Surażu. 
Kiedy we wrześniu 1939 roku przyszli 
tam Rosjanie, wcielili go siłą do Armii 
Czerwonej. Walczył w jej szeregach do 
sierpnia 1941 roku, a potem pracował 
w batalionach roboczych na Uralu. Nie 
zdążył do armii gen. Władysława Ander-
sa i w 1943 roku zaciągnął się do two-
rzącej się w Sielcach nad Oką 1 Dywizji 
Piechoty płk. Zygmunta Berlinga, służył 
w artylerii, gdzie obsługiwał radiostację. 
Walczył potem pod Lenino, Warszawą 
i o Wał Pomorski. Trzecim śmiałkiem, 
który również przeszedł całą drogę znad 
Oki był 25-letni plutonowy Kazimierz 
Otap. Sowieci wywieźli go w 1939 roku 
spod Białegostoku na Sybir i tak jak  An-
toni Jabłoński wyszedł z ZSRR wraz z 
gen. Zygmuntem Berlingiem. Czwarty z 
żołnierzy to 21-letni kanonier Eugeniusz 
Mierzejew-
ski w czasie 
o k u p a c j i 
współpraco-
wał z pod-
z i e m i e m , 
a jesienią 
1944 roku 
po wkrocze-
niu Armii 
C z e r w o -
nej wstąpił 
w szeregi 
polskiego 
w o j s k a . 
N a j m n i e j 
wiadomo o 

losach piątego bohatera – kanoniera 
Aleksandra Karpowicza. Pięciu żoł-
nierzy po wysokich schodach wspięło 
się na szczyt kolumny, która wcześniej 
służyła hitlerowcom za punkt obserwa-
cyjny. Potykając się o sploty przewodów 
telefonicznych, skrzynki od amunicji i 
łuski po wystrzelonych pociskach, bojąc 
się niemieckiego ostrzału, ponieważ w 
kilku punktach miasta biła jeszcze arty-
leria niemiecka wspinali się na szczyt z 
polskim sztandarem. Ostatecznie polską 
flagę do posągu Nike przymocował 
Kazimierz Otap. Flaga była zrobiona 
z prostokątów wyciętych ze spado-
chronów, na których Niemcy zrzucali 
żywność dla berlińczyków. Sztandar 
przywiązano niemieckimi kablami do 
drzewca wyciętego w pobliskim parku. 
Wyczyn pięciu żołnierzy obrósł legendą 
i z czasem zaczęły pojawiać się wokół 
niego pewne niejasności. Według nie-
których badaczy Polacy, wywieszając 
flagę, narazili się władzy radzieckiej 
i zostali za to aresztowani. Jednak po 
wojnie żaden z żołnierzy nie wspominał 
o takim zdarzeniu. Natomiast kilka lat 
temu w jednym z wywiadów z okazji 
swoich 94 urodzin kapitan Antoni Ja-
błoński mówił, że radzieccy towarzysze 
broni szybko zdjęli polski sztandar i 
zamienili go na francuski, gdy delega-
cja tego kraju pojawiła się w Berlinie. 
Mimo tych wątpliwości co do przebie-
gu zdarzeń  po zawieszeniu polskiej 
flagi - pewne jest jedno. Po wojnie to 
wydarzenie stało się symbolem udziału 
Polaków w szturmie Berlina. Było też 
jedną z inspiracji do ustanowienia w 
2004 roku 2 maja - Dniem Flagi. Piątka 
żołnierzy, którzy w dniach kapitulacji 
hitlerowskiej stolicy zawiesili biało - 
czerwony sztandar, wróciła do Polski. 
Eugeniusz Mierzejewski zamieszkał pod 
Działdowem, a ppor. Mikołaj Troicki w 
rodzinnym Sochaczewie, oficer zmarł 12 
kwietnia 1989 roku. Kazimierz Otap po 
wojnie był konduktorem na kolei, potem 
pracował w Petrochemii Płockiej zmarł 
26 lutego 2006 roku w wieku 86 lat. 
Antoni Jabłoński mieszkał w Surażu, był 
sprzedawcą i listonoszem, potem działał 
w organizacjach kombatanckich. Zmarł 
6 lipca 2015 roku w wieku 96 lat.

Krzysztof Kowsz

W tym miesiącu mija 73 rocznica zdobycia Berlina oraz spektakularnego zawieszenia polskiej flagi na Kolumnie Zwycięstwa.
Wydarzenie to stało się dla Polaków symbolem pokonania Niemiec w II wojnie światowej.

POLSKA FLAgA 
NA KOLUMNIE ZWYCIęSTWA W BERLINIE

Plutonowy Kazimierz Otap  podczas zawieszania flagi

Kolumna Zwycięstwa w Berlinie to na niej  2 maja 1945 roku żołnierze 1 Pułku 
Artylerii Lekkiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki zawiesili polską flagę

Wzgórza Seelow tu w dniach 16-19 kwietnia 1945 roku rozegrała się najbardziej krwawa bitwa podczas całej „Operacji 
berlińskiej”. W bitwie zginęło 938 tys. żołnierzy w tym aż 78 550 tys. Polaków.

HI STORI A

3 MAJA ŚWIęTO KONSTYTUCJI – KILKA FAKTÓW
I CIEKAWOSTEK O POLSKICH KONSTYTUCJACH
3 maja tradycyjnie obchodzimy Narodo-
we Święto Konstytucji Trzeciego Maja, 
zwane również „Świętem Konstytucji”. 
Święto to ustanowione zostało w 1919 r. 
i ponownie w 1990 r., w rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. Po raz pierwszy 
uchwalenie Konstytucji 3 maja uznano za 
święto już w dwa dni po jej uchwaleniu 
5 maja 1791 roku. Jeśli przyjmiemy, że 
jest to Święto Konstytucji to warto trochę 
więcej dowiedzieć się o losach polskich 
konstytucji.
Warto wiedzieć o tym, że 20 lutego mi-
nęło 99 lat od wprowadzenia tzw. Małej 
Konstytucji z 20 lutego 1919 roku, która 
powierzała Józefowi Piłsudskiemu spra-
wowanie urzędu Naczelnika Państwa, 
poprzedzała ona ustawę konstytucyjną 
z marca 1921. 
97 lat temu 17 marca 1921 roku Sejm 
II RP uchwalił konstytucję nazywaną 
marcową. Dlaczego tak szczególna jest 
konstytucja marcowa 1921? Trzeba pa-
miętać, że jest to pierwsza konstytucja 
wolnej Polski po 123 latach zaborów, 
pierwsza nowa konstytucja po 130 latach 
od uchwalenia konstytucji 3 maja 1791 r. 
Prace nad tą konstytucją trwały dwa i pół 
roku od czasu odzyskania niepodległości 
w roku 1918. Projekty konstytucji w 
druku pojawiły się już w roku 1919,  a 
uchwalenie w Sejmie nastąpiło 17 marca 
1921 roku. Warto wiedzieć że, uchwalona 
97 lat temu Konstytucja nazywana mar-
cową obejmowała wszystkich obywateli, 
bez względu na płeć, narodowość, rasę 
czy wyznanie. Była pierwszą konstytucją 
w Europie (!), która przyznawała pełnię 
praw kobietom, odtąd miały one prawo 
głosować i być wybierane do władz 
(wcześniej od Wielkiej Brytanii - teore-
tycznie w roku 1918 brytyjski parlament 
przyznał prawo głosu kobietom, nie 
była to jednak pełnia praw - potencjalna 
wyborczyni musiała mieć przynajmniej 
30 lat i prowadzić gospodarstwo domowe 
lub być właścicielką dóbr o określonym 
rocznym dochodzie. Ostatecznie Angiel-
ki uzyskały pełnię praw 10 lat później, 
dopiero w 1928 r. Jeszcze później prawa 
wyborcze otrzymały kobiety we Francji 
- nadano je dopiero w 1944 r., Włoszki 
otrzymały je w 1946 r., a obywatelki 
Szwajcarii - dopiero w 1971r.) Polska 
okazała się w tej materii jednym z euro-
pejskich pionierów. 
O tym jakie znaczenie dla Polaków 

miała konstytucja w międzywojniu w 
latach dwudziestych, niech świadczy to, 
że różne organizacje wybijały medale 
upamiętniające Konstytucję marcową 
1921 r., a wiosną 1924 roku Polska 
wprowadzając „Złotego” - nową twardą 
walutę, planowała wprowadzić do obie-
gu srebrną pięciozłotówkę dziś wśród 
kolekcjonerów nazywana „Konstytucją”. 
Autor plastycznego opracowania tej 
monety, Stanisław Lewandowski umie-
ścił na rewersie personifikacje Polski 
przedstawioną jako kobietę odbierającą z 
rąk młodzieńca księgę z napisem Konsty-
tucja. Niestety gwałtowna zmiana kursu 
złotego uniemożliwiła wprowadzenie 
monety do obiegu gdyż wartość kruszcu 
przewyższała wartość nominalną monety. 
Wybito 2000 srebrnych monet dla kolek-
cjonerów i kilka próbnych egzemplarzy 
złotych monet o wartościach 10, 20, 50 
i 100 zł..
Po zamachu majowym w 1926 roku, w 
sierpniu Sejm wprowadził nowelizację 
konstytucji marcowej, ograniczone 
zostały kompetencje Sejmu, wzmoc-
nione stanowisko Prezydenta. Podjęto 
też prace nad nową konstytucją, którą 
uchwalono 23 kwietnia 1935 roku. 
Konstytucja Kwietniowa opierała się na 
innych założeniach niż jej poprzedniczka 
z 1921 roku; różnicę w stosunku do niej 
mówiącej, że „władza zwierzchnia należy 
do narodu” głosiła ideę o „dobru wspól-
nym”, wielu historyków w owej formule 
widzi wyraźne odejście od idei suwe-
renności narodu. Według nich była ona 
zaprzeczeniem demokracji wyrażanej w 
konstytucji Marcowej z 1921 roku. W 

myśl nowej konstytucji na czele państwa 
stał Prezydent, w osobie którego skupiała 
się jednolita i niepodzielna władza pań-
stwowa. Dlatego też po zakończeniu II 
wojny światowej do czasu uchwalenia 
konstytucji PRL nie obowiązywała kon-
stytucja II RP z kwietnia 1935 roku, gdyż 
władze nowego porządku politycznego 
uznały ją za „faszystowską” i nielegalną; 
komunistyczne władze Polski w roku 
1947 wprowadziły tzw. Małą Konstytu-
cję, wraz z którą przywrócono niektóre 
założenia konstytucji marcowej z 1921 
roku. Małą Konstytucję uchwalono 19 
lutego 1947 roku i obowiązywała ona do 
lipca 1952 roku kiedy to wprowadzono 
konstytucję PRL. Uchwalona w lipcu 
1952 roku konstytucja PRL siłą rzeczy 
była podobna do konstytucji państw bę-
dących w strefie wpływów Stalinowskiej 
Rosji (ZSRR), jednak różniła się od nich 
tym, że nawiązywała do tradycji narodu 
i konstytucjonalizmu polskiego. Państwo 
miało służyć narodowi, zapewniając jego 
niepodległość i suwerenność. W kolej-
nych latach wprowadzano nowelizacje 
ustawy konstytucyjnej, w sumie kon-
stytucja PRL była zmieniana 6-krotnie. 
Nowelizacja konstytucji w 1976 roku wy-
wołała sprzeciw społeczny wyrażony w 
tzw. „liście 59”(czytaj: "list pięćdziesięciu 
dziewięciu" znany także jako Memoriał 
59, nazwa wywodzi się z ilości podpisów 
intelektualistów polskich - początkowo 
59). Ideę napisania tego listu wysunął 
Jan Olszewski w mieszkaniu Anieli Ste-
insbergowej podczas jednego ze spotkań 
opozycji demokratycznej. Jan Olszewski 
przygotował tekst listu wraz z Jakubem 
Karpińskim i Jackiem Kuroniem. Po 
zebraniu podpisów opozycjonistów, 5 
grudnia 1975 r. Edward Lipiński złożył 
„list 59” w Kancelarii Sejmu. 
Kolejna zmiana, mająca już znamiona 
ustrojowe dokonana była w 1989 r., 
przywracała instytucję Prezydenta oraz 
Senatu. Na wniosek Stronnictwa De-
mokratycznego zmiany objęły również 

godło Polski, przywrócono wizerunek 
orła białego w koronie.
Od 1992 r. obowiązywała tzw. Mała 
konstytucja podpisana przez Prezydenta 
Lecha Wałęsę, która utrzymywała w 
mocy niektóre przepisy konstytucji PRL 
z kilkoma nowelizacjami, min zmienio-
no nazwę państwa na Rzeczpospolitą 
Polską, przywrócono zasadę trójpodziału 
władz.
2 kwietnia 1997 roku Sejm przyjął ustawę 
o nowej konstytucji wolnej i suwerennej 
Polski. Mija już 21 rok obowiązywania 
konstytucji III RP: „…odzyskawszy w 
1989 roku możliwość suwerennego i 
demokratycznego stanowienia /.../ my, 
Naród Polski – wszyscy obywatele 
Rzeczypospolitej /…/ wdzięczni naszym 
przodkom za ich pracę, za walkę o nie-
podległość okupioną ogromnymi ofiara-
mi /…/ pomni gorzkich doświadczeń z 
czasów, gdy podstawowe wolności prawa 
człowieka były w naszej Ojczyźnie łama-
ne, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypo-
spolitej Polskiej jako prawa podstawowe 
dla państwa…” (cyt. z preambuły).
„Konstytucja jest bowiem gwarancją 
demokratycznego państwa prawa /…/
Stanowi fundament wolności i praw 
obywatelskich, wartości o które przez 
wiele lat walczyliśmy /…/ Choć na co 
dzień o tym nie pamiętamy, można po-
strzegać konstytucję jako zwieńczenie 
idei wolnościowych Narodu, bo to Naród 
ją przyjął w referendum. Konstytucja jest 
więc nie tylko aktem normatywnym, ale 
jest głosem Narodu. /…/ „ (cyt. Prof. 
Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jakub 
Stelina)
Dziś my wolni obywatele Rzeczypo-
spolitej, suweren państwa Polskiego, 
powinniśmy być szczególnie zainte-
resowani znajomością podstawowego 
prawa jakim jest konstytucja, zwłaszcza, 
że głosy o naszej konstytucji płynące od 
najwyższych władz państwowych, nie 
są optymistyczne, urzędujący Prezydent 
Andrzej Duda wbrew złożonej przysię-

dze konstytucyjnej: "Obejmując z woli 
Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, uroczyście przysięgam, że 
dochowam wierności postanowieniom 
Konstytucji…" otwarcie kontestuje kon-
stytucję z 1997 roku na którą przysięgał 
i ostentacyjnie okazuje brak akceptacji 
dla jej norm i wartości: „...wielu obywa-
teli widzi, że ta konstytucja ma jednak 
istotne mankamenty /…/ chociażby 
jeżeli chodzi o kwestie podziału władz, 
podziału kompetencji pomiędzy wła-
dzami. I na pewno jest wiele punktów, 
w których Konstytucja Rzeczypospo-
litej mogłaby brzmieć znacznie lepiej, 
mogłaby brzmieć zupełnie inaczej...” 
(cyt. za A. Duda). Osiem lat temu Prawo 
i Sprawiedliwość przygotowało i opu-
blikowało w internecie własny projekt 
konstytucji, który jednak nie złożono w 
Sejmie, a ostatecznie usunięto ze strony 
internetowej partii.
Podsumowując: mieliśmy w swych dzie-
jach kilka konstytucji różnej wartości, ale 
trzeba wyraźnie powiedzieć – oryginalny 
polski wkład do światowego konsty-
tucjonalizmu jest więcej niż skromny, 
kiedy inni uczyli się demokracji, my 
walczyliśmy z państwem – bo to państwo 
było z nadania zaborcy. Taki był nasz los 
i jako naród nieźle sobie z nim poradzili-
śmy – ale cnoty bojowe to co innego niż 
cnoty obywatelskie. Dziś próba obrony 
polskich tradycji konstytucyjnych nie 
obroni się. Trzeba uczciwie powiedzieć: 
takich tradycji po prostu nie mamy… ale 
je tworzymy. Demokracja nowożytna łą-
czy władzę większości z poszanowaniem 
praw mniejszości, ale też powszechnie 
jest demokracją konstytucyjną.
Dzięki uprzejmości biblioteki miejskiej 
oryginały druków konstytucji 17 marca 
1921 roku oraz projektu konstytucji z 
1919 roku w formie cyfrowych skanów 
można pobrać ze strony internetowej 
BPMiG lubsko.

Benedykt Szymański 
------------------
W tekście cytowane są fragmenty z ksią-
żek: dr Macieja Romana Bombickiego, 
Konstytucje Polski, wyd. Poznań 1998 
oraz Romana Graczyka, Konstytucja 
dla Polski, wyd. Kraków 1997; zdjęcia 
stron tytułowych konstytucji – ze zbirów 
własnych; skan strony tytułowej projektu 
konstytucji PiS i medali: z internetu;

Strona tytułowa konstytucji 
RP z 1921 r. wydanie Poznań 

1923

Strona tytułowa 
konstytucji 1921 
wydanie Polskiej 

Macierzy Szkolnej, 
Warszawa 1924

Strona tytułowa druku 
konstytucji uchwalonej 
w 1934 roku (weszła 
w życie w kwietniu 

1935 roku) wyd. Polska 
Niepodległa, Lwów 1934

Strona tytułowa konstytucji 
1921 wydanej w Krakowie 

1946 r.

Strona tytułowa Małej 
Konstytucji z 1947 r.

Strona tytułowa obecnie 
obowiązującej konstytucji 

z 1997 r. wydanie 
ozdobne

Strona tytułowa projektu 
konstytucji PiS z 2010 r. 

udostępnienie z internetu

Przypinka okolicznościowa: konstytucja 
1791 - 1921 3 maja - 17 marca

Medal pamiątkowy z okazji uchwalenia 
konstytucji 1921

Projekt srebrnej pięciozłotówki 
"Konstytucja"
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* 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 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 586 o pow. 0,2400 ha położona jest przy ul. Parkowej w Górzynie, gm. Lubsko (obręb 0008 Górzyn), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Działka ma kształt regularny 
prostokąta. Teren z lekkimi deniwelacjami, nieogrodzony, zakrzaczony, porośnięty drzewami akacjowymi. Na działce znajduje się słup energetyczny z linią średniego napięcia. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w odległości ok. 200 
m sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi gminnej, ul. Parkowej o nawierzchni gruntowej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIV (pow. 0,23 ha) i RV (pow. 0,01 ha) – grunty orne klasy IV i V. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie 
są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 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 zagrodowej, mieszkalno – usługowej. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu 
Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w 
powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i 
wyłączny koszt Kupującego. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050343/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi 
wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 37.900,00 złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 
19 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 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 020202677821 w terminie do 15 czerwca 2018 r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę składowo-usługową.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 1405/4 o pow. 2,0269 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina lubsko. Działka posiada kształt nieregularny. Teren płaski, niezagospodarowany. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z 
istniejących w odległości kilkuset metrów sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi publicznej powiatowej o nawierzchni bitumicznej w odległości 300 m od drogi wojewódzkiej nr 287. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXV/128/96 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.11.1996r. i oznaczona 
jest symbolem I, SU – tereny o funkcji składowo – usługowej. Możliwa lokalizacja stacji paliw i usług komunikacji. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV (pow. 0,8513 ha), 
ŁIV (pow. 1,1397 ha) i Lz-ŁIV (pow. 0,0359 ha)– grunty orne klasy IV i łąki trwałe klasy IV i grunty zadrzewione i zakrzaczone na łąkach trwałych klasy IV. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie 
przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku 
z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej 
nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. 
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00011264/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 291.510,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2017.1221 z późn. zm.). Wadium wynosi 30.000,00 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 10:10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 
1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 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 
020202677821 w terminie do 15 czerwca 2018 r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/16 o pow. 1130 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych 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 zachodnim. 
Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVb i RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 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 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący 
zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości 
wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 42.558,00 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. 
2017.1221 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 
(w godzinach: 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 020202677821 w terminie do 14 czerwca 2018 r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/17 o pow. 1162 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych 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 zachodnim. 
Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVb i RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 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 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący 
zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości 
wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 48.585,00 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. 
2017.1221 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 
(w godzinach: 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 020202677821 w terminie do 14 czerwca 2018 r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/18 o pow. 1201 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych 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 zachodnim. 
Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVb i RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 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 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący 
zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości 
wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 50.184,00 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. 
2017.1221 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 
(w godzinach: 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 020202677821 w terminie do 14 czerwca 2018 r.

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.

ludzi E,  wydarzENi a

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

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/19 o pow. 1239 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych 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 zachodnim. Nieruchomość 
bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez ustanowienie 
służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego 
w Żarach oznaczona jest symbolem RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 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 18/2017 o warunkach 
zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez 
geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 51.783,00 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. 2017.1221 z późn. zm.) Do 
wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 
18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 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 020202677821 w terminie do 14 czerwca 2018 r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/20 o pow. 1216 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych 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 zachodnim. 
Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa i RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 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 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący 
zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości 
wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 50.922,00 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. 
2017.1221 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 
(w godzinach: 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 020202677821 w terminie do 14 czerwca 2018 r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/21 o pow. 1130 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych 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 zachodnim. Nieruchomość 
bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez ustanowienie 
służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. 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. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 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 18/2017 o warunkach 
zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez 
geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 47.232,00 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. 2017.1221 z późn. zm.) Do 
wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 
18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 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 020202677821 w terminie do 14 czerwca 2018 r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/22 o pow. 1043 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych 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 zachodnim. Nieruchomość 
bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez ustanowienie 
służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. 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. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 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 18/2017 o warunkach 
zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez 
geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 43.665,00 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. 2017.1221 z późn. zm.) Do 
wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 
18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 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 020202677821 w terminie do 14 czerwca 2018 r.

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.
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SPORT

Nad Zalewem 
Karaś w niedzielne 
południe(29.04.) odbyła 
się II edycja LUBSKO 
CHALLENGE CROSS 
DUATHLON. Impreza 
zorganizowana była 
przez OSiR Lubsko, przy 
dużym współudziale 
Urzędu Miasta Lubsko, 
Lasów Państwowych 
i Stowarzyszenia 
Przyjazna Gmina 
oraz Stowarzyszenia 
Tri Aktywni Lubsko. 
Szczególne słowa 
uznania należą się w tym 
miejscu pomysłodawcy 
imprezy Michałowi Glince, 
który organizacji Cross 
Duathlonu poświęcił cały 
swój wolny czas i całe 
serducho.

Od tego roku nasza impreza włączona 
została do cyklu Offroad Triathlon. Of-
froad Triathlon jest serią zawodów Dua 
i Tri z finałem na Stadionie Śląskim. 
Wzięło w niej udział 92 uczestników 
z Polski i Niemiec (60 zawodników 
indywidualnie i 16 sztafet). Trasa 
składała się z dwóch odcinków bie-
gowych: 5 i 2,5 kilometrowego i 22 
kilometrowego odcinka rowerowego. 
Wszyscy uczestnicy zawodów bardzo 
chwalili atmosferę jaka panuje pod-
czas imprezy. Zawodnicy otrzymali 
dyplomy i pamiątkowe medale. Za-
wody podobnie jak w zeszłym roku 
w sposób profesjonalny poprowadził 
Tomasz Hucał z Żagania.
Zwyciężczyni w kategorii kobiet 
(obroniła tytuł zdobyty w zeszłym 
roku) Lidia Niekraś po zawodach 
powiedziała: „Bez względu czy jest 
to pierwsza czy druga wygrana czło-
wiek jest dumny i szczęśliwy. Trasa 
w porównaniu z zeszłym rokiem dużo 
lepsza, myślę, że bezpieczniejsza 
szczególnie dla mnie. Szczęśliwie 
dla mnie w ostatniej chwili zrezygno-
wałam z mojego roweru, który ma 
cienkie opony i wzięłam rower córki i 
okazało się można było po tym piachu 
spokojnie przejechać, chociaż były 
odcinki, że trzeba było przebiec tak że 
w porównaniu z zeszłym rokiem to re-
welacja. Jeśli za rok będzie tak samo, 
to chętnie przyjadę i się pobawię.”

Prowadzący zawody - Tomasz Hucał 
udzielił krótkiego wywiadu dla "Ma-
gazynu Lubskiego": 
ML: Jakie wrażenia po zakończeniu 
II edycji Lubskiego Cross Duathlo-
nu:
TH: Ciepło (śmiech). A tak poważ-
nie to fajnie, ja lubię tak kameralne 
imprezy. Jestem zmęczony dużymi 
imprezami, gdzie jest taki przemiał, 
że człowiek nie ma czasu pomyśleć, 
odetchnąć, uspokoić się. Kameralne 
imprezy działają też bardzo fajnie na 
samych uczestników, bo jak widzisz 
zawodnik na dużej imprezie jak wbiega 
na metę ma od razu tak wielką „na-
pinkę” takie pobudzenie, na małych 
imprezach wszyscy się uśmiechają.
ML: Nie ma takiej adrenaliny?
TH: Tak. Jakieś tam niedociągnię-
cia, błędy przelatują gdzieś między 
palcami, ludzie fajnie spędzają czas 
w świetnym miejscu. Zalew Karaś 
jest świetną miejscówką. Nowa trasa 
biegowa jest dużym atutem, zawod-
ników można obserwować jak biegną 
po drugiej stronie Zalewu. Trasa rowe-
rowa, trzeba na niej poprawić trochę 
oznakowanie i musi być na niej więcej 
ludzi zabezpieczających zawody, ale 
klimat jest fajny. Są miasta w Polsce, 
które wyszły z założenia, że nie chcą 
organizować dużej imprezy biegowej 
i to jest dobre rozwiązanie dla Lubska, 
żeby iść tym torem, bo wiem z własne-
go doświadczenia, że w Żaganiu roz-
winęliśmy się do największej imprezy 
biegowej w województwie lubuskim 
i gdzieś odbija mi się to czkawką, 
bolą mnie plecy, gardło i każda inna 
część ciała po każdym 11 listopada i 
Biegu Niepodległości w Żaganiu. A 
imprezy małe mają zawsze swoich 
fanów. Łatwiej panować nad zapisami, 
nad pakietami startowymi, generalnie 

łatwiej zapanować nad wszystkim. Ja 
jestem bardzo zadowolony i gdy tylko 
będą chcieli mnie w Lubsku będę tu 
wracał z przyjemnością.
ML: Czyli do zobaczenia za rok?
TH: Z przyjemnością, ja bardzo 
chętnie. Pytanie do organizatorów czy 
będzie III edycja. Fajna impreza, jest 
kilka drobnostek, które są do popra-
wieni. Najwięksi uczą się 20 lat, a dwie 
edycje to nie jest dużo, najważniejsze 
to wyciągać wnioski. Jeżeli wyciąga się 
wnioski z poprzednich lat to np. sprawa 
strefy zmian, która została w tym roku 
poprawiona, w pełni profesjonalnie w 
dobrym miejscu. Teraz tylko podzielić 
strefę start – meta na odpowiednie 
korytarze i będzie miodzik. I trzymać 
się takiej pogody.
ML: Dziękuje bardzo.

Po zawodach krótkiego wywiadu 
udzielił nam również inicjator i siła 
napędowa imprezy Michał Glinka: 
Magazyn Lubski: Jakie wrażenia po 
zawodach?
Michał Glinka: Wrażenia po zawo-
dach – dobre, było parę niedociągnięć, 
mimo to myślę że się udały. Dla mnie 
wyznacznikiem jest to że, wracają lu-
dzie którzy byli w poprzednim roku i 
zapowiadają, że w kolejnym też wrócą. 
To jest dobry prognostyk na 
przyszłość.
Myślę że, impreza będzie się 
rozrastać, pomimo pewnych 
ograniczeń – przede wszyst-
kim miejsce w którym się 
odbywają ma ograniczoną 
pojemność.
Zawody jak miałem się 
okazję przekonać są już roz-
poznawalne i powoli pracują 
na swoją markę.
Uczestnicy wyjeżdżają za-
dowoleni i chętnie wracają 
to jest najważniejsze i to 
świadczy o udanych za-
wodach, zwłaszcza w tak 
niszowej dyscyplinie jak 
duathlon, która coraz pręż-
niej się rozwija.
 
ML: Jak byś porównał 
pierwszą i drugą edycję 

Cross Duathlonu ?
MG: Myślę że zawody powoli „doj-
rzewają” – błędy z pierwszej edycji 
zostały wyeliminowane, poprawione. 
Pojawiają się jeszcze niedociągnięcia, 
ale już jest ich mniej.
Znacznie została poprawiona strefa 
zmian i oznakowanie tras.
Ogólnie wypadła lepiej i mam nadzieję 
że wszystko idzie w dobrym kierunku, 
że z roku na rok będzie coraz lepiej.

LUBSKO CHALLENgE CROSS    DUATHLON - DRUgA EDYCJA
SPORT

ML: Z czego jesteś zadowolony, a co 
byś zmienił na przyszłość?
MG: Dzięki pracy stowarzyszenia Tri 
Aktywni Lubsko udało się pozyskać 
zewnętrznych sponsorów – Cossack 
Sp. z o.o. (rower oraz vouchery na ro-
wery), RunPlanet – Sklep dla biegaczy 
(gadżety biegowe, koszulki termoak-

tywne) czy też Centrum Rowerowe 
Giant z Żar (kaski rowerowe, sakwy na 
rower i inne akcesoria), a także lokalni 
przedsiębiorcy Państwo Elżbieta i Jan 
Deka – Stacja Paliw Lotos oraz Sklep 
Bolek i Lolek – Grzegorz Deka, Dawid 
Ślusarczyk s.c. (woda dla zawodników 
do pakietów startowych).

Klub Tri Aktywni Lubsko pozyskał 
nagrody na łączną kwotę około 4000 zł.
Ponadto samo wyznaczenie i oznako-
wanie tras – o to zadbali BikeTeam 
Lubsko wraz z Tri Aktywni – były to 
godziny pracy, żeby nie powiedzieć 
dni.
Myślę, że to jest sukces i w tym 

kierunku zawody powinny iść, także 
wejście do cyklu OffRoad Triathlon 
dało pewny sygnał i kierunek dla 
rozwoju zawodów – uczestnicy mają 
szansę na udział w serii zawodów 
z finałem na Stadionie Śląskim. Co 
bym zmienił jeszcze – dołożył drugi 
dystans (dystans mega i mini) oraz 

mini zawody dla dzieci. Zwłaszcza to 
ostatnie z pewnością by przyciągnęło 
zawodników wraz z rodzinami. Za-
wody się rozwijają i myślę że z roku 
na rok będzie coraz lepiej.

Wyniki: 
Indywidualnie mężczyźni Open:
1. Robert Walkowiak – Modła
2. Adrian Szpilewski – Gorzyca
3. Marcin Dziub – Płoty

Indywidualnie kobiety Open:
1. Lidia Niekraś – Kłodzko
2. Kinga Wójcik – Żagań
3. Karolina Kuźmińska – Lubsko

Sztafety:
1. Seven - Perceptus – Rafał i Mateusz 
Kokowski
2. Masterchem Team - Krzysztof i 
Dawid Romanowski
3. LO Świebodzin Team - Zbigniew 
Graczyk i Paweł Skrzypczak

Najlepsi zawodnicy Gminy Lubsko:
Karolina Kuźmińska – kobiety
Robert Szombierski – mężczyźni

I.G.
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W sobotnie popołudnie 
(05.05.) na stadionie przy 
ulicy Sportowej Budowlani 
gościli lidera rozgrywek 
ekipę Warty Gorzów.

Murowanym faworytem byli goście, 
lecz jak to zwykle bywa przedmeczowe 
przewidywania na murawie biorą w łeb. 
Budowlani wystąpili w swoim najsil-
niejszym składzie, wrócili „kartkowi-
cze”, drużynę wzmocnili doświadczeni 
Krzysztof Kikoła i Michał Bondarenko 
.Już od pierwszych minut nasi zawodnicy 
pokazali przyjezdnym, że łatwo skóry nie 
sprzedadzą. Gra była wyrównana z lekką 
przewagą Budowlanych. Bardzo aktyw-
ny Radosław Romanowski był dosłow-
nie wszędzie, przerywał akcje gości by 
po chwili przeprowadzać kontrę prawą 
lub lewą flanką boiska. Na wyróżnienie 
zasługują również Michał Bondarenko i 
Krzysztof Kikoła. Cały zespół walczył 
o każdą piłkę, nie było odpuszczania. 
Do przerwy 0:0 i w sercach kibiców 
rosła nadzieja, że stać Budowlanych na 
sprawienie psikusa liderowi. Po przerwie 
obraz gry nie zmienił się. W 61 minucie 
goście przeprowadzili groźną akcję, lecz 
na posterunku był jak zwykle niezawod-
ny Manuel Kowalski. Po jego interwencji 

z kontrą ruszył Michał Bondarenko lecz 
jego akcja została przerwana brutalnym 
faulem obrońcy przyjezdnych. Goście 
ruszyli do bardziej zdecydowanych 
ataków lecz bez większego skutku. W 
83 minucie meczu nastąpił decydujący 
moment meczu. Po rzucie wolnym 
piłkę z najbliższej odległości do naszej 
bramki pakuje Łukasz Żeliszewski i 
jest 0:1. Budowlani próbowali jeszcze 

strzelić wy-
równującą 
bramkę lecz 
zabrakło na 
to  czasu. 
Przegrana z 
liderem po 
bardzo do-
brym meczu 
wstydu nie 
przynos i . 
Nasza dru-
żyna poka-
zała charak-
ter i wolę 
walki. Po-
trafiła prze-
ciwstawić 
się liderowi 
pokazując, 
że gra w 
piłkę nie jest 

jej obca. Walczyła jak równy z równym.
 Budowlani borykają się z trudnościami 
finansowymi. Dotacje z Urzędu Miasta 
wpływają w transzach. Do tej pory 
wpłynęła dopiero jedna w wysokości 5 
tys. druga będzie w połowie maja. Jak na 
standardy IV ligowe to kwota mizerna. 
Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że 
największe transze dotacji wpłyną w 

miesiącach listopadzie i grudniu czyli po 
zakończeniu rozgrywek. Pieniądze przy-
dałyby się teraz, a Budowlani to nie tylko 
drużyna IV ligowa, ale również drużyna 
rezerw, III ligowa drużyna kobiet, jak 
również drużyny juniorskie. W sumie to 
9 zespołów i kwota 5 tys. jest niewystar-
czająca. Dysponując takim budżetem nie 
można wymagać od zawodników 100% 
dyspozycyjności. Sytuacja 
finansowa Lubska jest ciężka, 
ale może udałoby się zwięk-
szyć transze dotacji tak, aby 
przeznaczyć większe środki 
na teraz, gdyż są bardziej po-
trzebne niż w listopadzie czy 
grudniu. Warto powiedzieć, 
że sytuacja taka(z dotacjami) 
dotyczy nie tylko Budow-
lanych Lubsko, ale również 
innych drużyn z naszej gmi-
ny- Sparta Mierków i Kado 
Górzyn.
Gra Budowlanych w dzisiej-
szym meczu zasługuje na 
brawa i uznanie. Dziękując 
za dziś prosimy o taką grę w 
następnych meczach.

P.S
W wyjazdowym meczu ro-

zegranym tydzień później (12.05.) w 
Witnicy nasz zespół uległ miejscowym 
Czarnym 0:2. Szanse na utrzymanie 
maleją, ale trzeba walczyć o każdy punkt, 
każdą bramkę, gdyż w ostatecznym 
rozrachunku może się to liczyć. A że Bu-
dowlani potrafią walczyć to udowodnili 
już niejednokrotnie. Trzymajmy kciuki 
za nasz zespół.

Z ostatniej chwili
I właśnie tytułowa nadzieja 
umarła dziś na Sportowej 
po meczu z Koroną Ko-
żuchów. Przegrana 0:2 po-
grzebała chyba ostatecznie 
szanse na utrzymanie w IV 
lidze.  Nasi zawodnicy po 
bezbarwnym pojedynku 
ulegli gościom z Kożucho-
wa. Co można powiedzieć o 
meczu? Odbył się i tyle. Bez 
walki, bez woli zwycięstwa, 
bez nadziei na utrzymanie. 
Czas szykować drużynę do 
Klasy Okręgowej, a tam 
wcale nie będzie łatwiej. O 
ile w meczu była walka tego 
zabrakło dziś Budowlanym.

I.G.

SPORT

NADZIEJA UMIERA OSTATNIA

W sobotnie popołudnie 
(12.05.) na Arena 
Mierków spotkali się 
lider (Alfa Jaromirowice) 
i wicelider (Sparta 
Mierków).

Pierwszy kwadrans spotkania to  
walka w środku pola, obie drużyny 
starały się opanować tę część boiska 
. W 18 minucie słupek ratuje Spartę 
przed utratą bramki. Nadchodzi 29 
minuta meczu piłkę z własnej połowy 
wyprowadza obrońca Alfy i decyduje 
się na strzał z około 40 metrów, piłka 
skozłowała jeszcze przed bramkarzem 
miejscowych i wpada do bramki 0:1. 
Nie minęło cztery minuty i było już 
0:2, piłka po wrzutce w pole karne 
odbija się od obrońcy Sparty i wpada 
wprost pod nogi napastnika gości, 
który technicznym strzałem w długi 
róg pokonuje Bohdana Bielewicza. I 
dopiero od tego momentu miejscowi 
zaczęli grać składniej. Przyniosło 
to efekt w 43 minucie Dawid Szyja 

celnym podaniem uruchomił Kacpra 
Lewickiego, a ten będąc w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem gości, 
technicznym strzałem w długi róg bez 
problemu zdobył bramkę. Do przerwy 
1:2 dla lidera.  Warto wspomnieć, że w 

20 minucie boisko musiał opuścić po-
pularny Karamba (Marcin Nawrocki), 
co niewątpliwie miało wpływ na grę 
Sparty Mierków. Pierwsze piętnaście 
minut drugiej połowy to przewaga 
optyczna miejscowych. W 52 minu-
cie powinno być 2:2, lecz zawodnik 
Sparty w sytuacji sam na sam przegrał 
pojedynek z bramkarzem Alfy. W 70 
minucie na strzał z dystansu zdecy-
dował się zawodnik lidera i precyzyj-
nym strzałem przy słupku pokonuje 
bramkarza miejscowych i jest 1:3. 
Po utracie trzeciej bramki z miejsco-
wych uszło powietrze, ich ataki były 
apatyczne, brakowało ducha walki. 
Goście przeważali w środku pola, 
grali dokładniej i precyzyjniej. I bez 
problemu dowieźli cenne zwycięstwo, 
przybliżające ich do upragnionego 
awansu. W drużynie Sparty zabrakło 
Łukasza Perdocha – „Mycha”. Pauzo-
wał on za kartki. 

I.G.

Lider lepszy od wicelidera

W niedzielne (06.05.) popołudnie 
rezerwy Budowlanych Lubsko podej-
mowały Spartę Grabik. Do przerwy 
nasi zawodnicy utrzymywali wynik 
bezbramkowy. Po zmianie stron go-

ście zdobyli cztery gole. Wynik 0:4 
oddaje w pełni przebieg spotkania. 
Ale trzeba wierzyć, że w następnym 
meczu będzie lepiej.

I.G.

SPARTA gRABIK OgRAŁA 
NASZE REZERWY

W poniedziałkowe popołudnie(23.04) przed kolejnymi meczami naszej 
amatorki Starosta Janusz Dudojć przekazał zawodnikom LALPN piłki.

I.G.
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Ostatni zjazd III Ligi Seniorów (rundy V i 
VI) odbył się 22 kwietnia w Sulechowie. 
Lubski Klub Szachowy CAISSA repre-
zentowali: Dariusz Bieliński, Waldemar 
Szylko, Grzegorz Dąbrowski, Andrzej 
Kiełek i Agata Wojciechowska. Pierw-
szym rywalem byli zawodnicy Stilonu 
Gorzów. Mecz był bardzo wyrównany i 
do końca nie było wiadomo kto wygra. 
Ostatecznie CAISSA przegrała 2:3. W 
ostatnim meczu przyszło zmierzyć się 
z gospodarzami zjazdu - drużyną KSz 
Sulechów. Tutaj nie było już wątpliwości. 
Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla 
naszych. Podsumowanie rozgrywek III 
Ligi Seniorów: I miejsce - ŻKSz Żary, 
II miejsce - KSz Stilon Gorzów Wlkp., 
III miejsce – LKSz CAISSA. Najlepszy 
wynik indywidualny w naszej drużynie 
osiągnął Andrzej Kiełek, który zgroma-
dził 5,5 pkt. w 6 partiach, co pozwoliło 
mu podwyższyć ranking 23 punkty. 
Gratulujemy!

mars

CAISSA
NA PUDLE!

Andrzej Kiełek zdobył indywidualnie
najwięcej punktów

SUKCESY PINgPONgISTÓW

Od lewej: Weronika Czerniak (UKTS Olimpia Lubsko), Aleksandra 
Poźniak, Maja Sokołowska(obie ZKS Drzonków), Roksana Koryzna 

(Bocian Słońsk), prezes LOZTS Ryszard Kulczycki

Magazyn Lubski: Od ilu lat upra-
wiasz tenis stołowy?
Dominika Magdziarz: Od 6, ale 
pragnę nadmienić, że ten rozdział w 
moim życiu jest już zamknięty.
ML: Zaznaczyłaś, że tenis jest już 
zamkniętym rozdziałem. Czy mo-
żesz powiedzieć co się stało, co jest 
przyczyną, że już nie trenujesz ?
DM: Jest parę powodów, ale najważ-
niejszym było to, że chciałam coś 
zmienić w swoim życiu i spróbować 
czegoś innego. Teraz zajęłam się 
muzyką
ML: Jak to się stało, że uprawiałaś 
właśnie tę dyscyplinę sportu?
DM: Większa część mojej rodziny 
trenowała właśnie tenis. Moja ciocia 
była trenerką i poprosiła mamę, żeby 
mnie przyprowadziła.
ML: Kto był Twoim pierwszym 
trenerem, a pod okiem kogo jeszcze 
trenowałaś?
DM: Moim pierwszym trenerem był 
pan Stanisław Malinowski oraz Edyta 
Potocka. Później moimi trenerami 
byli: pan Bogdan Lech oraz pan Ka-
zimierz Rzepka.
ML: Jak tenis stołowy wpłynął na 

Twoje życie?
D M :  B y ł a m 
grzeczniejsza i na-
uczyłam się dyscy-
pliny.
ML: „Tenis sto-
łowy to walka 
inteligencji, kon-
centracj i  spo -
koju i zdolności 
dostosowania się 
do zmiennych sy-
tuacji”. Czy się 
z tym zgadzasz? 
Czego w nim jest 
najwięcej?
DM: Oczywiście, 
że się zgadzam. 
Uważam, że trzeba 
umieć dostosować 
się do zmiennych 
sytuacji. Nigdy nie 
można być pew-
nym następnego 
ruchu przeciwnika.
ML: Jak podcho-
dziłaś do tenisa: 
to bardziej ciężka 
praca czy trakto-

wałaś to jako zabawę? 
DM: Była to dla mnie zabawa, miałam 
naprawdę zgraną drużynę.
ML: Kto jest Twoim idolem na świe-
cie? Czy jest ktoś w Polsce?
DM: Nie mam idola. Starałam się 
być najlepsza i nie porównywać się 
do innych.
ML: W jaki sposób trenowałaś? 
Ile czasu poświęcałaś treningom? 
Gdzie trenowałaś?
DM: Trenowałam na różne sposoby: 
z maszyną, z lepszymi lub słabszymi 
zawodnikami. Zajmowało mi to pół-
torej godziny dziennie. Trenowałam 
w UKTS Olimpia Lubsko.
ML: Czy grałaś w ping ponga z 
chłopakami? Czy są różnice między 
grą z dziewczynami, a z chłopcami?
DM: Oczywiście, że grałam z chło-
pakami. Są różnice. Oni lepiej sobie 
radzą. Niektórzy byli lepsi ode mnie, 
ale nie wszyscy.
ML: Zbliżają się wakacje. Czy w 
okresie wakacyjnym też trenowałaś 
czy była pauza?
DM: Podczas wakacji nie było trenin-
gów, ale były obozy sportowe.
ML: Jakie masz osiągnięcia sporto-

we na swoim koncie?
DM: Jest tego naprawdę dużo - mię-
dzy innymi 42 miejsce w Polsce, 
kilkukrotna mistrzyni województwa, 
1 lub 2 miejsca na okolicznościowych 
turniejach itp.
ML: Czy znajdowałaś czas na życie 
osobiste? Co najchętniej robiłaś w 
wolnych chwilach?
DM: Było trudno, ale jakoś dawałam 
radę. Uwielbiam się uczyć, jeździć na 
rolkach, malować. Teraz dużo czasu 
poświęcam na moje nowe hobby czyli 
granie na keyboardzie.
ML: Jakie są Twoje silne strony?
DM: Umiem pracować pod presją 
czasu, jestem kreatywna i ambitna.
ML: Jakie masz wady?
DM: Czasami się spóźniam, wymą-
drzam i szybko się denerwuję.
ML: Czy warto uprawiać tenis 
stołowy? Spróbuj do tego zachęcić 
innych. 
DM: Warto trenować, na pewno roz-
wija umysł oraz sprawność fizyczną. 
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę w 
imieniu swoim i czytelników powo-
dzenia na nowej życiowej drodze.

I.G.

TENIS ROZWIJA UMYSŁ

W kolejnych turniejach - w 
ramach XX Indywidualnych 
Mistrzostw Województwa Lubu-
skiego w tenisie stołowym - ry-
walizowali najmłodsi zawodnicy. 
W turnieju młodzików w Drzon-
kowie 15 kwietnia dwa medale 
wywalczyła Weronika Czerniak 
(UKTS Olimpia Lubsko): brą-
zowy medal indywidualnie, a w 
grze podwójnej dziewcząt wraz z 
Nikolą Sobczak (UKTS Olimpia 
Lubsko)srebrny medal. Pozostali 
młodzicy Olimpii zajęli miejsca: 
7. Bartłomiej Murawski, 8. Ma-
teusz Bogdanowicz, 21. Fabian 
Niemców, 24.Jakub Grybel. W 
grze podwójnej B. Murawski 
z M. Bogdanowiczem zajęli 5 
miejsce. 

społowo wygrała Mirotka Mirocin 
Dolny – 91 pkt. przed Prus III Żary 
– 76 pkt. i UKTS Olimpia II Lub-
sko – 66 pkt. Po sześciu etapach 
triumfowała Mirotka – 653 pkt. 
(awans do piątej ligi) przed UKTS 
Olimpia II – 606 pkt. i LZS Zorza 
Mozów – 508 pkt. W rozgrywkach 
Klasy A w barwach UKTS Olimpii 
Lubsko występowali: Kazimierz 
Rzepka, Adam Kamiński, M. 
Bogdanowicz, Fabian Niemców 
oraz W. Czerniak. W V lidze zespół 
UKTS Olimpia Lubsko wygrał 
dwa ostatnie spotkania z Fiber 

***
Z kolei w Górkach Noteckich 
rywalizowali 28 kwietnia żacy 
i skrzaty. W grze pojedynczej 
dziewcząt wśród skrzatów wyniki 
były następujące: 1. Wanesa Kul-
czycka(Gorzowia Gorzów Wlkp)., 
2. Zofia Kamińska (UKTS Olimpia 
Lubsko), 3. Julia Stangreciak (Bo-
cian Słońsk) 9. Lena Dominiak 
Kamińska (UKTS Olimpia Lub-
sko); wśród żaczków: 7. Micha-
lina Chełminiak (UKTS Olimpia 
Lubsko), a w grze podwójnej 5. M. 
Chełminiak i Z. Kamińska.

***
W Nowogrodzie Bobrzańskim 
rozegrano 29 kwietnia szósty, 
ostatni etap zielonogórskiej klasy A 
mężczyzn w tenisie stołowym. Ze-

III Nowogród 10:8 i z Fiber II 
Nowogród 11:7. Nasz zespół w 
składzie: Weronika Lech, Oliwia 
Krzywiecka, B. Murawski i Artur 
Skrzypczak w rundzie rewanżo-
wej wygrał wszystkie spotkania i 
ostatecznie zajął 5 miejsce.

M. Sienkiewicz

Od lewej: Wanesa Kulczycka (Gorzowia Gorzów Wlkp), Zofia Kamińska 
(UKTS Olimpia Lubsko), 3. Julia Stangreciak, Oliwia Kucharczyk (obie 

Bocian Słońsk), prezes LOZTS Ryszard Kulczycki

To zdjęcie mówi 
wszystko



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

TA N I A  R E K L A M A ! ! !
tel: 601 815 840
Mail: redaktor@lubsko.pl

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 
4/327 ML jest hasło:
"CZYTAJ NASZ MAGAZYN".
Nagrody wylosowali: 
ryszard Czaja, dorota 
Basiak oraz Barbara 
demitraszkiewicz, wszyscy z 
Lubska.
Zapraszamy do redakcji po 
odbiór nagród. 

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

KRZYŻÓWKA NR 5 (328) 2018 r.
Poziomo: 1. Dawne igraszki; 7. 
Broń, sztylet; 8. Ptak leśny; 9. 
Walentin (1897-1986), rosyjski 
prozaik, poeta ("Samotny biały 
żagiel"); 10. Zespół 9 muzy-
ków; 11. Staropolski pan; 14. 
tatarak; 17. Szturm, natarcie; 
19. Pionowa ściana grani; 20. 
Kwiat jak cukierek; 21. Miasto 
nad Grabią; 22.  Stanisław, 
torfoznawca; 23. Pseudonim 
Marii Konopnickiej; 24. Lerska, 
piosenkarka; 27. Wiązana to 
wiersz; 31. Step amerykański; 
32. Stan zachwytu, przeżyć; 
33. Pokrywy palców sarny; 
34. czasowe lokum; 35. wy-
tyczona droga. Pionowo: 1. 
Okrzyk powitalny i modlitewny; 
2. Swatanie, proponowanie; 3. 
Liczby określające fazy księżyca 
w pierwszym dniu Nowego 
Roku; 4. Ulotka propagandowa; 
5. Jednostka masy aptekar-
skiej dawniej; 6. Niezbędnik 
krzyżówkowicza, leksykon; 
12. ... Podlaski, miasto w woj. 
mazowieckim; 13. Wielkość 
edycji wydanych egzemplarzy; 
15. Przenośny namiot ko-
czowników mongolskich; 16. 
Bohater epopei irańskiej, per-
ski Herakles; 18. Pierwiastek 
chemiczny.; 23. tarcznice, rząd 
skorupniaków z podgromady 
podraczków; 25. Działko wod-
ne; 26. aminokwas endogenny, 
składnik białka zwierzęcego i 
roślinnego; 28. Niedopalony 
kawałek świecy; 29. tlenowy 
w erce; 30. ... Wysznia, pisarz 
ukraiński (1889-1956)
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Księgarnia ALP
68-300 Lubsko
Krakowskie Przedmieście 3 
tel. 68 457 36 76
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