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Podczas uroczystej sesji w dniu 01 
czerwca 2018 roku Rada Miejska 
w Lubsku na wniosek Burmistrza 
Lubska Lecha Jurkowskiego nadała 
tytuł „ZASŁUŻONY DLA GMINY 
LUBSKO” znanemu działaczowi i 
społecznikowi Stefanowi Ciężkow-
skiemu.
Stefan Ciężkowski jest emerytowanym 
nauczycielem dyplomowanym, który 
karierę pedagogiczną rozpoczął w 1985 
roku. W okresie swojej aktywności 
zawodowej nie koncentrował się tylko 
na  pracy szkolnej, ale aktywnie współ-
tworzył lubskie i regionalne środowisko 
muzyczne, zarażając swoim entuzja-
zmem i energią wiele generacji lubskiej 
młodzieży. Dzięki swojej aktywności 
stał się znanym i rozpoznawalnym w 
regionie inicjatorem wielu wydarzeń 
kulturalnych takich jak: Festiwal pio-
senki użytkowej (1989 – 2008), formacja 
muzyczna „Belfry Blues Band” (działa 
od 2008) oraz kabarety szkolne w ZSOiE 
w Lubsku. Po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej był pomysłodawcą i 
realizatorem wielu projektów z progra-
mów: Socrates - Comenius, Młodzież, 
Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus 
+, Polsko - Niemiecka Współpraca 
Młodzieży, Polsko - Litewska Wymiana 
Młodzieży oraz Fundacja Współpracy 
Polsko - Ukraińskiej. Realizacja projek-
tów w ramach powyższych programów 
przyczyniła się istotnie do promocji na-
szej gminy wśród społeczności lokalnych 
Anglii, Bułgarii, Czech, Danii, Grecji, 
Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, 

Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Wa-
lii, Węgier oraz Włoch. Dała ona również 
możliwość lubskiej młodzieży z Zespołu 
Szkół im. E. Bojanowskiego i ZSOiE w 
Lubsku oraz  seniorom z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku poznania obyczajów 
i kultury tych państw. W ostatnich 
latach S.Ciężkowski swoją aktywność 
społeczną koncentruje na współpracy 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w 
Lubsku. Będąc inicjatorem i realiza-
torem międzynarodowych partnerstw 
strategicznych UTW, pozyskał dla tej 
inicjatywy ponad 206 tys. euro. Jest 
również autorem cyklicznych wydarzeń 
sportowych realizowanych przez UTW 
pod nazwą „Senioriada – Lubsko” ( w 

tym roku odbyła się już 
czwarta olimpiada spor-
towa seniorów) oraz 
społecznym administra-
torem  strony interneto-
wej „Ceramik Lubsko” 
i „UTW Lubsko”. Naj-
nowszymi projektami 
realizowanymi przez S. 
Ciężkowskiego są: dwu-
dziestoosobowy Korpus 
Werblistów działający 
przy Szkole Podstawo-
wej im. Bojanowskiego, 
cykliczny przegląd pn. 
„Piosenka mojej mło-
dości” oraz projekt pt. 
„Lubuskie dla seniora”, 
dofinansowany przez 
Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, 
realizowany w ramach 

działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Za  wieloletnie działania i zasługi  na 
rzecz kultury i edukacji został odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi RP, 
Złotą Odznaką ZNP oraz tytułem Za-
służony Działacz Kultury, przyznanym 
przez  Burmistrza Lubska. Cały zespół 
redakcyjny Magazynu Lubskiego składa 
serdeczne gratulacje! 

M. Sienkiewicz

POLITYKA POLI TYK A

Firma Caleg Sp. z o.o.Lubsko, ul. Lubelska 7

Poszukuje pracowników
na stanowisko:

OPERATOR MASZYN CNC
ŚLUSARZ
PRACOWNIK MONTAŻOWY

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
   - umowa o pracę na pełen etat
   - wynagrodzenie do uzgodnienia
   - oferujemy przyuczenie do stanowiska pracy

WYMAGANIA:
   - podstawowa znajomość rysunku technicznego
   - umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
   - rzetelność, pracowitość oraz chęć do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres:
info@caleg.pl lub kontakt osobisty.

Dnia (21.05) obradowa-
ła Komisja Rewizyjna, na 
którą zaproszono Skarbnika 
Gminy Danutę Szewczyk 
oraz Sekretarza Gminy Hen-
ryka Dybkę. Przewodniczą-
cy Stefan Żyburt przedstawił 
porządek obrad, którego 
głównymi tematami było: 
- Przedstawienia sprawozda-
nia finansowego dla Gminy 
Lubsko za rok 2017;
- Odczytanie opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
z Zielonej Góry z dnia 30.04.2018 roku. 
Przedstawiony przez Burmistrza Lubska 
budżet dla Miasta i Gminy Lubsko został 
pozytywnie zaopiniowany przez RIO. 
Wg opinii Izby, głównym zaleceniem dla 
Gminy jest ograniczenie jej wydatków.
- Komisja Rewizyjna przedstawiła opi-
nię w sprawie przedstawionego przez 
Burmistrza Lubska budżetu za rok 2017, 
w oparciu o opinię wydaną przez Regio-

nalną Izbę Obrachunkową. Wykonanie 
budżetu Gminy Lubsko za 2017 zostało 
przyjęte jednogłośnie.

- Komisja wystąpiła z wnioskiem do 
Rady Miejskiej w Lubsku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Lubska. 
Na 5 Radnych obecnych było 3 - „za” 
głosowali wszyscy obecni.

A-M

Komisja rewizyjna

Dnia 30 maja odbyła się LXI sesja zwy-
czajna Rady Miejskiej w Lubsku.
Po otwarciu sesji przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Andrzeja Tomia-
łowicza, Burmistrz Lech Jurkowski 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
w okresie międzysesyjnym:
- Kontynuowane są prace przy prze-
budowie ulic Przemysłowej i Sybira-
ków. Przeprowadzono wycinkę drzew, 
wymianie ma zostać poddana również 
sieć gazowa. Opóźnienia wynikają z 
prowadzenia poszczególnych etapów 
prac i trzeba brać je pod uwagę przy tak 
złożonych zmianach. 
- Rozstrzygnięto przetarg na dostawę 
i montaż świetlicy kontenerowej w 
Raszynie, na którą podpisano już umo-
wę z terminem realizacji inwestycji 
30.09.2018 roku.
- Przetarg na budowę ogrodzonych 
placów zabaw w Chociczu, Dłużku i 
Tucholi Żarskiej.
- Z powodu braku ofert negatywnie roz-
strzygnięto przetarg na udzielenie kredy-
tu długoterminowego, który pozwoliłby 
na realizację zobowiązań. 
- W toku są przetargi na: dostawę samo-
chodów strażackich w ramach projektu 
„Strażacy na pograniczu Polsko - Sak-
sońskim” – Złożono 2 oferty z których 
najkorzystniejsza przekracza zaplanowa-
ny na ten cel budżet o 132 tys. zł., oraz 
na remont dróg gminnych, na który trwa 
procedura rozstrzygnięcia postępowania 
( część I – profilowanie).
- W przygotowaniu są przetargi na udzie-
lenie kredytu inwestycyjnego na kwotę 

2 594 265,00 zł. na pokrycie wkładu 
unijnego inwestycji „Przebudowa ciągu 
ulic Przemysłowej i Sybiraków” oraz 
przebudowę drogi Lutol- Janowice 
– etap II, na który Gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości do 30 tys. 
zł. (całkowita wartość inwestycji wynosi 
ok 197 500,00 zł.
- Gmina kontynuuje realizację projektu 
„Zwiększenie szans edukacyjnych przed-
szkolaków w Gminie Lubsko”. 
- W przygotowaniu jest projekt remizy 
strażackiej w Górzynie.
- Dokonano przeglądu gwarancyjnego 
dróg Gminnych w Białkowie, Małowi-
ce-Mokra oraz Kałku. 
- Wszczęta jest procedura zmiany 
sposobu użytkowania budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w związku z planem 
przeniesienia pod jej dach Przedszkola 
nr 3.
- Rozpoczęto procedurę realizacji zadań 

wybranych z Budżetu Obywatelskiego – 
wpłynęła decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz mapa do celów 
projektowych budowy nawierzchni na 
ul. Kosmonautów oraz parkingu przy ul. 
C.K. Norwida.
- Podpisane zostały akty notarialne na 
sprzedaż 5 lokali mieszkalnych przy 
ul. Grunwaldzkiej oraz na sprzedaż 2 
działek przemysłowych.
- Rozstrzygnięto 8 przetargów na sprze-
daż nieruchomości, z czego 3 z wyni-
kiem pozytywnym.
- Ogłoszonych zostało 9 przetargów na 
zbycie nieruchomości w tym 7 działek 
położonych przy ul. Witosa (termin prze-
targu 18 czerwca br.), oraz dwie działki 
w obrębie Górzyna (termin przetargów 
19 czerwca br.)
- W przygotowaniu są kolejne nierucho-
mości do sprzedaży (8 lokali mieszkal-
nych i 4 działki).

- W związku z rozpoczęciem sezonu 
trwają nasadzania roślin na rabatach , w 
kwietnikach i gazonach.
- Została wszczęta procedura wyłonienia 
wykonawcy zadania „Usuwanie azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest z 
obiektów położonych na terenie Gminy 
Lubsko”.
- Urząd Miejski wspólnie ze Szkołą 
Podstawową nr 2 przeprowadził kolejną 
edycję międzyszkolnego konkursu „Do-
bre rady na odpady”
- Kontynuowane jest szacowanie szkód 
łowieckich. 
- Uruchomiono środki funduszu sołec-
kiego na organizację Dnia Dziecka w 
Mierkowie, Górzynie, Chełmie Żar-
skim i Tarnowie oraz na zakup siłowni 
zewnętrznych do Dłużka, Chełmu Żar-
skiego, Kałka, Dąbrowy, Starej Wody i 
Grabkowa.
- Gmina organizuje Dzień Dziecka w 

połączeniu z otwarciem placów zabaw 
w Dłużku oraz Chociczu.
- Zakończono przeglądy placów zabaw 
na terenie Gminy Lubsko.
- W związku ze zbliżającym się termi-
nem obchodów dożynek Gminnych, 
kontynuowane są prace związane z 
przygotowaniem terenu boiska w Tucho-
li Żarskiej – gospodarza tegorocznej 
imprezy.
- Kontynuowana jest weryfikacja po-
siadania umów posiadanych przez 
właścicieli nieruchomości dotyczących 
odprowadzania ścieków z terenu posesji. 
- W maju odbyły się posiedzenia rad 
nadzorczych spółek Gminy, na których 
przedstawiono sprawozdania zarządów 
z działalności za 2017 rok. Zapoznano 
się z opiniami biegłych rewidentów 
oraz przedstawiono wnioski o udzielenie 
absolutorium dla organów spółek.
- Przedstawiciel Urzędu uczestniczyli w 
zebraniach wiejskich w Lutolu i Ziębi-
kowie, na których podjęto temat budowy 
placów zabaw oraz plan realizacji fundu-
szu sołeckiego w bieżącym roku.
- Miesiąc maj był również okresem w 
którym odbyło się wiele imprez i spotkań 
m.in. obchody 1 i 3- Maja, Powiatowe 
i Gminne Święto Strażaków, obchody 
10-lecia oraz 55-lecia Szkoły Podstawo-
wej, Międzynarodowy Mecz Piłkarski – 
miasta partnerskie Lubsko-Masny.
Omówiono również zmiany w budże-
cie, które wynikają głównie z sytuacji 
finansowej Gminy, oraz sprawozdania 
z działalności Komisji Rady Miejskiej.
Podjęto następujące uchwały:

- uchwała w sprawie nadania tytułu „Za-
służony dla Gminy Lubsko”; głosowa-
nie: za - 15; przeciw: 0; wstrzymało się: 0
- uchwala w sprawie określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
szkół i przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz 
warunków i sposobów ich przyznawa-
nia; głosowanie: za - 15; przeciw: 0; 
wstrzymało się: 0
- uchwała w sprawie uchwalenia Regu-
laminu korzystania z fontanny miejskiej, 
zlokalizowanej przy Placu Jana Pawła II 
w Lubsku; głosowanie: za - 15; przeciw: 
0; wstrzymało się: 0
- uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy 
drodze wewnętrznej w miejscowości 
Górzyn, Gmina Lubsko; głosowanie: 
za - 15; przeciw: 0; wstrzymało się: 0
- uchwała w sprawie przekazania do za-
opiniowania jednostkom pomocniczym 
gminy uchwały w sprawie określenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych oraz 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Lubsko; głosowanie: za - 
15; przeciw: 0; wstrzymało się: 0
- uchwała w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok; 
głosowanie: za - 5; przeciw: 6; wstrzy-
mało się: 4
- uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubsko 
na lata 2018-2033; głosowanie: za - 6; 
przeciw: 6; wstrzymało się: 3
Sporo emocji dostarczył temat zlotu 
Klubu „Boxer”, festiwalu w Górzynie, 
otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej nad 
Zalewem „Karaś" czy zwiększenie wy-
datków na zakup samochodu dla OSP 
Górzyn wynikające z oferty przetargo-
wej. Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
Manuela Konieczka inwestycja obejmuje 
zarówno zakup samochodu jak i szkole-
nie. Wartość projektu to nieco ponad 1 
300 000 zł. z czego koszt samochodu to 
ok 1 200 000 zł., który w całości pokrywa 
dotacja. Wkład własny jaki musi wnieść 
Gmina stanowi 15% inwestycji.

A-M

W poniedziałek (28.05.) odbyło się 
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospo-
darczego, Finansów i Budżetu oraz 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar, 
Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk, 
Dyrektor OSiR Robert Ściłba, Dyrektor 
LDK Maria Łaskarzewska, Prezes PG-
KiM Marcin Gołębiewski. 
Głównymi tematami spotkania była: 
ocena działalności PGKiM za 2017 
rok, merytoryczna i finansowa analiza 
działalności OSiR za 2017 rok oraz 
racjonalność wydatków i analiza podpi-
sywanych umów o pracę, umów zleceń, 
umów o dzieło w OSiR z podmiotami 
zewnętrznymi i pracownikami.
Prezes PGKiM przedstawił sytuację 
finansową spółki, której zysk na koniec 
2017 roku wyniósł ponad 116 tys. zł., 
co było głównie wynikiem dochodu 
z wygranych przetargów oraz konse-
kwencji w ściąganiu zaległych należ-
ności. Problemem wskazanym przez 

Prezesa, z jakimi 
zmaga się spółka 
są braki kadro-
we, zwłaszcza w 
okresie letnim, 
kiedy pracy jest 
zdecydowanie 
więcej, a wa-
runki znacznie 
cięższe ze wzglę-
du na wysokie 
temperatury. Na 
chwilę obecną 
spółka posiada płynność finansową.
Sytuacja finansowa Ośrodka Sportu i Re-
kreacji na koniec 2017 roku również nie 
budziła zastrzeżeń. OSiR wypracował na 
koniec roku przychód na poziomie ponad 
400 tys. zł. Głównym źródłem zarobku 
jest wynajem hali i pomieszczeń wcho-
dzących w skład infrastruktury Ośrodka 
jak również działalność kręgielni oraz 
siłowni, która powiększana jest o nowy 
sprzęt. Wydatki to głównie utrzymanie 
Ośrodka, koszty wynikające z zatrud-
nienia pracowników oraz organizacja 

imprez, które stając się wydarzeniami 
cyklicznym gromadzą coraz większą 
ilość uczestników. Problemem jak w 
wielu jednostkach są braki kadrowe, 
wynikające z braku możliwości zapro-
ponowania wynagrodzenia spełniającego 
oczekiwania. 
Ostatnim punktem posiedzenia było 
przedstawienie przez Skarbnika Danutę 
Szewczyk sprawozdania z sytuacji finan-
sowej Gminy Lubsko, która w maju była 
zdecydowania lepsza niż w miesiącu 
poprzednim.

A-M

Wspólna Komisja

sEsja RaDY miEjsKiEj

Zasłużony dla gminy Lubsko

Stefan Ciężkowski otrzymał wyróżnienie z rąk Burmistrza 
Lubska Lecha Jurkowskiego

Dnia (12.06) odbyło się LXIV po-
siedzenie sesji nadzwyczajnej Rady 
Miejskiej w Lubsku, zwołanej z po-
wodu konieczności podjęcia uchwał w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lubsko na 2018 rok oraz w 
sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubsko na lata 2018-2033. 
Już po raz drugi Radni odrzucili obie 
uchwały. Pierwszy raz podejmowane 
były 30 maja br. podczas LXI sesji 
zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku. 
Zmiana uchwały bu dżetowej Gminy 
Lubsko na rok 2018 odrzucona została 
stosunkiem głosów: za - 5 Radnych, 
przeciw - 6, wstrzymało się – 4.
Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubsko na lata 2018 - 2033 nie prze-
szła podczas głosowania stosunkiem 
głosów: za – 6 Radnych, przeciw- 6 
radnych, wstrzymało się 3 Radnych.
Powodem tej sytuacji jest koncepcja, 
która zakłada obniżenie dotacji jaką 
miało otrzymać Starostwo Powiatowe 
w Żarach na realizację projektu prze-
budowy drogi powiatowej nr 1129F w 

Górzynie. Obecna sytuacja finansowa 
Gminy wymusza zmianę w budżecie, 
na rzecz zabezpieczenia środków 
realizujących zakup specjalistycz-
nego samochodu pożarniczego dla 
jednostki OSP Górzyn. W związku z 
powyższym propozycja zmiany doty-
czy obniżenia kwoty dofinansowania 
zadania Starostwa Powiatowego o 
132 tys. zł. 
Nie wszyscy Radni byli przychylni 
tej propozycji.
Za przyjęciem zmiany uchwały pod-
czas wtorkowej Sesji głosowało: za 
- 4 Radnych, przeciw - 7 Radnych, 
od głosowania wstrzymało się - 3 
Radnych.

Głównym powodem zmian w budże-
cie jest sytuacja finansowa Gminy, 
a co za tym idzie konieczność ogra-
niczenia wydatków, na co naciska 
Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Zielonej Górze. Wg zaleceń RIO w 
pierwszej kolejności należy zrezygno-
wać z finansowania projektów, które 
nie stanowią zadań własnych Gminy.

A-M

sEsja
naDzWYczajna
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POLITYKA W REGI ONI E

KRONIKA POLICYJNA
w maju 2018 funkcjonariusze KP 
Lubsko w związku ze zgłoszeniami 
mieszkańców interweniowali ponad 
400 razy. Jest to znaczący wzrost w 
porównaniu do poprzednich miesięcy. 
Bardzo istotny wpływ na to ma piękna 
pogoda, która powoduje, że sporo ludzi 
spędza czas na powietrzu. Bardzo 
często generuje to problem ze spo-
żywaniem napojów alkoholowych, co 
w dalszej konsekwencji, u niektórych 
osób przyczynia się do zakłóceń po-
rządku, spoczynku nocnego lub innych 
zachowań o charakterze chuligańskim. 
trzeba pamiętać, że zgodnie z nowelą 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
wprowadza ona pojęcie miejsca pu-
blicznego, w którym zabronione jest 
spożywanie alkoholu, oczywiście z 
pewnymi wyjątkami. większość in-
terwencji zgłoszonych było w rejonie 
m. Lubsko, głównie obszar centrum 
miasta oraz osiedla. Podjęto około 
340 czynności dyscyplinujących wobec 
sprawców różnego rodzaju wykro-
czeń, z tej liczby nałożono prawie 60 
grzywien w drodze mandatu karnego 
za zakłócanie porządku publicznego, 
ponad 60 za wykroczenia z kate-
gorii obyczajności publicznej(chodzi 
głównie o niewłaściwe zachowanie 
w miejscach publicznych), ponad 130 
mandatów za spożywanie alkoholu w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Pomimo tych działań skierowano 
kilkadziesiąt wniosków o ukaranie do 
sądu. Zatrzymano 3 osoby ukrywające 
się przed wymiarem sprawiedliwo-
ści, celem odbycia zasądzonych kar 
więzienia, 13 sprawców przestępstw 
podejrzewanych o groźby karalne, 
kradzieże z włamaniem, niszczenie 
mienia oraz znęcania się nad najbliż-
szymi. Ponadto do Pomieszczeń dla 
osób Zatrzymanych doprowadzono 
5 osób, które swoim zachowaniem 
zakłócały porządek publiczny, dawały 
powód do zgorszenia lub znajdowały 
się w okolicznościach zagrażających 
swojemu życiu i zdrowiu.

***
Cykl imprez, które odbyły się pod 
nazwą „Dni Lubska 2018” policjanci 
ocenili jako spokojne. Nie doszło do 
poważniejszych incydentów ani prze-
stępstw związanych ściśle z impreza-
mi. Jako bardziej pracowity policjanci 
oceniają czas po zakończeniu imprez, 
z uwagi na grupy osób, które zamiast 
spokojnie wrócić do domów, krążą 
po mieście w poszukiwaniu alkoholu 
lub innych wrażeń. takie zachowania 
są szczególnie monitorowane przez 
patrole z uwagi na to, że bardzo często 
takie osoby, z uwagi na ilość spoży-
tego alkoholu już nie są świadome w 
pełni swoich czynów, dopuszczają się 
niszczenia mienia i aktów wandalizmu. 
Do samego zabezpieczenia imprez 
skierowano pokaźne siły policyjne, 
wsparte funkcjonariuszami z terenu 
całego powiatu żarskiego. Można w 
tym miejscu podkreślić coraz bardziej 
świadome postępowanie naszych 
mieszkańców, którzy mając wiedzę, 
że udają się na imprezę o charakterze 
masowym nie zabierają ze sobą przed-
miotów zabronionych, jak również 
sprawnie i szybo poddają się kontroli 
służb porządkowych.

***
Dyżurny Komisariatu Policji w Lubsku 
otrzymał 6 maja zgłoszenie o leżącym 
mężczyźnie, który został pobity w 

centrum miasta. Na miejscu policjanci 
ustalili, że nieznani sprawcy uderzali i 
kopali pokrzywdzonego, aż do utraty 
przytomności. Zabrali mu saszetkę, 
zegarek i uciekli, porzucając po kilkuset 
metrach dokumenty pokrzywdzonego. 
w toku prowadzonych działań, pracy 
operacyjnej i czynności dochodze-
niowo - śledczych, policjanci ustalili i 
zatrzymali po kilku dniach podejrza-
nych o dokonanie tego przestępstwa. 
Zebrany materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie zarzutów mężczy-
znom w wieku 32 i 27 lat. Zrabowane 
rzeczy funkcjonariusze odnaleźli w 
jednym z lombardów. Zatrzymani 
podejrzani są również o dokonanie kra-
dzieży z włamaniem do samochodu, z 
którego zrabowali antenę oraz radio. 
Sąd przychylił się 11 maja do wniosku 
Prokuratury rejonowej w Żarach i 
zastosował wobec obu mężczyzn 
trzymiesięczny areszt. Za tego typu 
przestępstwo może grozić do 12 lat 
pozbawienia wolności.

***
Do Komisariatu Policji w Lubsku zgłosi-
ła się 12 maja około godz. 11-tej bab-
cia 6 - latki, zawiadamiając o zaginięciu 
dziecka. okazało się, że dziewczynka, 
która ma problemy ze zdrowiem 
wyszła około godz. 10-tej z psem. 
Świadkowie zdarzenia poinformowali, 
że pies uciekł a ona za nim pobiegła. 
w tym przypadku liczyła się każda 
minuta. Policjanci z lubskiego komi-
sariatu oraz przyległych posterunków 
przystąpili natychmiast do poszuki-
wań. rysopis dziewczynki przekazano 
wszystkim funkcjonariuszom. Miasto 
zostało podzielone na sektory. Poli-
cjanci przeczesywali ulice pieszo oraz 
radiowozami. Do akcji zaangażowano 
również przewodnika z psem. Po nie-
spełna godzinnych poszukiwaniach, 
przyszedł meldunek o odnalezieniu 
6-latki. Dziewczynka błąkała się wraz z 
psem po jednej z ulic. Była wyczerpana, 
ale na szczęście jej życiu nic nie zagra-
żało. Na miejsce wezwano pogotowie. 
Dziecku udzielono doraźnej pomocy i 
odwieziono do domu. 

***
Sierż. Dawid Powroźniak, który akurat 
nie był na służbie 16 maja po godz. 13 - 
tej, na jednej z ulic w Brodach zauważył 
kierowcę samochodu marki renault, 
który jechał „wężykiem”. Sposób jazdy 
wskazywał wyraźnie, że mężczyzna 
może być pod wpływem alkoholu. Po-

licjant na-
tychmiast 
s k o n t a k-
tował się 
ze swoim 
kolegą asp. 
s z t .  M a -
r i u s z e m 
Ż u k o w -
skim, który 
w ł a ś n i e 
w j e ż d ż a ł 
d o  B r o -
dów w celu 
rozpoczę-
cia służby. 
F u n k c j o -
n a r i u s z e 
w s p ó l n i e 
udali się za 
podejrzanie 
j a d ą c y m 
kierowcą, 
uniemożli-

wili mu dalszą jazdę i poprzez dyżur-
nego wezwali patrol. Zatrzymany 39 
- latek został sprawdzony alkomatem. 
Miał blisko trzy promile w wydycha-
nym powietrzu. Poza tym okazało się 
również, że mężczyzna posiada zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych. Za niestosowanie się 
do orzeczonego przez sąd zakazu i kie-
rowanie w stanie nietrzeźwości grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

***
około południa 18 maja, dyżurny 
odebrał zgłoszenie od kobiety, któ-
ra powiadomiła, że jej były partner 
włamał się do domu, skąd ukradł 
pieniądze i dokumenty. Zdziwienie 
policjantów wywołała dalsza opowieść 
kobiet, która dodała, że w tym czasie 
spała, co w zestawieniu z wyraźną 
wonią alkoholu wskazywało na małą 
wiarygodność zgłoszenia. w toku dal-
szych czynności ustalono, że rzekomo 
utracone dokumenty oraz pieniądze 
kobieta odnalazła w swoim portfelu. 
Za wywołanie niepotrzebnej czynności 
został nałożony na nią mandat karny 
w wysokości 500zł.

***
w inne majowe południe zaniepo-
kojona spacerowiczka powiadomiła, 
że w lubskim parku leży mężczyzna. 
Przybyli na miejsce policjanci, zastali 
znanego im mieszkańca Lubska, który 
znajdował się pod wpływem alkoho-
lu. Był bardzo zdziwiony przyjazdem 
patrolu policji. wyjaśnił, że nie potrze-
buje pomocy, po prostu się opalał. Po 
zakończonych czynnościach, udał się 
do miejsca zamieszkania.

***
Przed Świętem Bożego Ciała, dyżur-
ny lubskiego komisariatu otrzymał 
informację, że koło aresztu śledczego 
awanturuje się mężczyzna. Patrol 
po przybyciu na miejsce zgłoszenie 
potwierdził, mieszkaniec powiatu 
żarskiego poprzez krzyki i wulgaryzmy 
zakłócił porządek publiczny, dodatko-
wo twierdził, że miał się dziś zgłosić do 
aresztu celem odbycia kary. Za swoje 
zachowanie został ukarany mandatem 
karnym, niestety nie potwierdziło się, 
iż miał się stawić w tym dniu do odby-
cia kary pozbawienie wolności. Z wiel-
kim rozczarowaniem był zmuszony do 
powrotu do miejsca zamieszkania

***
w późnych godzinach nocnych 31 maja 
wojewódzkie Centrum Powiadamiania 
ratunkowe odebrało telefon od prze-
rażonego mężczyzny, który twierdził, 
że biegnie przez las, bo przed chwilą 
na drodze widział trupa w aucie. roz-
mówca niezwłocznie został połączony 
z oficerem dyżurnym lubskiej policji. Po 
bardzo szczegółowych ustaleniach, 
odnaleziono wspomniany pojazd 
zaparkowany w kompleksie leśnym. 
w środku rzeczywiście znajdowały 
się dwie osoby, które zostały przez 
policjantów obudzone. Cała sytuacja 
została wyjaśniona. okazało się, że 
zgłaszający wracał przez las do domu, 
zauważył mężczyznę kręcącego się 
przy aucie, który chciał zmienić koło, 
poprosił go o papierosa, a w tym sa-
mym czasie zauważył drugą, leżącą na 
tylnej kanapie osobę. wystraszył się i 
pobiegł w las. Po wszystkim, dyżurny 
polecił zgłaszającemu wyjść na drogę 
asfaltową, skąd mógł już spokojnie 
wrócić do domu. Policja przypomina, że 
od dnia 21 maja br. numer alarmowy 
997 został całkowicie przekierowany 
na wojewódzkie Centrum Powiada-
miania ratunkowego w Gorzowie 
wielkopolskim, które obsługuje także 
numer alarmowy 112. Jeżeli chcemy 
osobiście skontaktować się z dyżur-
nym lubskiej policji należy wybrać 
numer stacjonarny 68 4576 35 11.

***
w naszym kraju od początku sezonu 
doszło do ponad stu przypadków 
utonięć. Policja apeluje o ostrożność, 
rozwagę i zachowanie zasad bezpie-
czeństwa. Przyczyn większości wy-
padków nad wodą należy upatrywać w 
nadmiernej brawurze osób zażywają-
cych kąpieli, często połączonej z alko-
holem, słabym rozeznaniu zbiornika, 
braku umiejętności i nieodpowiednim 
przygotowaniu się do pływania, nie-

stosowaniu indywidualnych środków 
ochrony, ale również w braku odpo-
wiedniego nadzoru osób dorosłych nad 
nieletnimi. Aby wypoczynek nad wodą 
był bezpieczny musimy pamiętać, 
że bezpieczeństwo nasze i naszych 
dzieci w tych miejscach zależy w du-
żej mierze od nas samych. Pomimo, 
że zarówno w zakresie wypadków 
tonięć, jak i utonięć osób na przełomie 
ostatnich lat widoczna jest tendencja 
spadkowa, to niepodważalnie należy 
stwierdzić, że tego rodzaju zdarzenia 
nadal stanowią wyzwanie dla działań 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
osób korzystających z rekreacji wodnej. 

***
Funkcjonariusz Posterunku Policji w 
Jasieniu na drodze w-287 (obwod-
nica Jasienia) zatrzymał 8 czerwca 
31-letniego mężczyznę, który kierował 
pojazdem marki Mercedes Sprinter, 
będąc w stanie nietrzeźwości. wynik to 
ponad dwa promile alkoholu. Ponadto 
kierujący był poszukiwany przez Sąd 
rejonowy w Żarach. 

***
Patrol z Komisariatu Policji w Lubsku 
na trasie Jasień - wicina zatrzymał 
9 czerwca 48-letniego mężczyznę, 
który kierował pojazdem marki Honda, 
będąc w stanie nietrzeźwości (ponad 
dwa promile alkoholu).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 pozbawie-
nia wolności do lat 2. 

***
4 czerwca br. weszła w życie ustawa 
z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
957). Jej zapisy dotyczą etapowego 
uruchamiania poszczególnych modu-
łów systemu informatycznego „CEPIK 
2.0”. Jednym z przyjętych rozwiązań jest 
zwolnienie użytkowników pojazdów 
zarejestrowanych w Polsce z obowiąz-
ku posiadania przy sobie dokumentu 
stwierdzającego dopuszczenie pojazdu 
do ruchu oraz dokumentu potwierdza-
jącego zawarcie umowy ubezpieczenia 
oC pojazdu. wraz z tą zmianą przewi-
dziano odpowiednie regulacje w prze-
pisach dotyczących kontroli dowodów 
rejestracyjnych oraz ich zatrzymywania, 
wprowadzając zatrzymanie „wirtualne”. 
Jednakże dla praktycznego stosowania 
nowych przepisów niezbędne jest 
wdrożenie odpowiednich rozwiązań 
technicznych umożliwiających orga-
nom kontroli ruchu drogowego bieżące 
przekazywanie do centralnej ewidencji 
pojazdów informacji o „wirtualnym” 
zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego 
oraz jego zwrocie. w związku z tym 
(uwaga!) wejście w życie wspomnia-
nych zmian zostało zawieszone do 
czasu wdrożenia owych rozwiązań 
technicznych. Innymi słowy, do tego 
czasu wspomniane wyżej przepisy obo-
wiązują w dotychczasowym brzmieniu, 
a więc kierujący pojazdami, niezależnie 
od kraju rejestracji, nadal są obowiązani 
do posiadania przy sobie i okazywania 
uprawnionym organom dokumentu 
stwierdzającego dopuszczenie pojazdu 
do ruchu oraz dokumentu potwierdza-
jącego zawarcie umowy ubezpieczenia 
oC pojazdu.

Opr. M. Sienkiewicz

Sierż. Dawid Powroźniak z asp. szt. Mariuszem Żukowskim 
przeprowadzili skuteczną akcję

Zrabowane rzeczy funkcjonariusze odnaleźli w jednym z lokalnych 
lombardów

W środę 20 czerwca 
odbyła się sesja 
zwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku. 
Przewodniczący Andrzej 
Tomiałowicz otworzył 
posiedzenie, po czym 
Burmistrz Lubska 
przedstawił sprawozdanie 
ze swojej  działalności za 
okres od 30 maja do 20 
czerwca  2018 roku:

-  Kontynuowane są  prace przy prze-
budowie ciągu ulic Przemysłowej i 
Sybiraków. 
- Dokonano uroczystych otwarć 
placów zabaw w Chociczu, Dłużku 
i Tucholi Żarskiej. Ponadto złożono 
wniosek o indywidualną interpretację 
możliwości odzyskania VAT-u z tych 
inwestycji.
- Rozstrzygnięty został  przetarg  na 
dostawę samochodów strażackich w 
ramach projektu „Strażacy na pogra-
niczu Polsko - Saksońskim”;  
- W toku jest  przetarg  na udzielenie 
kredytu inwestycyjnego w wysokości  
2 594 265,00 zł na pokrycie wkładu 
unijnego inwestycji „Przebudowa 
ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków 
w Lubsku.
- Przygotowywane są postępowania 
przetargowe.
     - Kontynuowane są realizacje 
projektu „Zwiększenie szans eduka-
cyjnych przedszkolaków w gminie 
Lubsko”. Projekt wkracza już w fazę 
końcową.
- Podpisano akt  notarialny warunko-
wej sprzedaży na  działki na strefie 
przemysłowej w Górzynie. 
- Rozstrzygnięto 9 przetargów na 
zbycie nieruchomości, w tym:
 2 pozytywnie i 7 negatywnie działek 

położonych w Lubsku przy ul. Witosa 
i w obrębie Górzyna.
- Sporządzono i ogłoszono  8 wyka-
zów nieruchomości - lokali mieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży 
dla najemców.
- Uruchomiony został sensor badający 
jakość powietrza. Wyniki pomiarów 
są dostępne na stronie internetowej 
naszej gminy.
- Kontynuujemy szacowanie szkód 
łowieckich.
- Gmina Lubsko zawarła umowę z ze-
społem „DOXX”- gwiazdą wieczoru 
festiwalu Mundurowo na Ludowo, 
który odbył się dnia 23.06.2018 r. 
oraz została zawarta umowę z firmą 
ochroniarską, która w tym dniu dbała 
o bezpieczeństwo. 
- W dniach 14 i 18 czerwca odbyły się 
Walne Zebrania Wspólników LWiK 
Sp. z o.o. i PGKiM w  Lubsku Sp. z 
o.o. w Lubsku, na których  udzielono 
absolutorium członkom organów 
spółek.
W czerwcu odbyło się szereg imprez 
i uroczystości z „Dniami Lubska” 
na czele. Ponadto bawiliśmy się na 
„Rokowym graniu”, Dniach Dziecka 
organizowanych przez nasze stowa-
rzyszenia i sołectwa, a LDK  w dniu 
15 czerwca dokonał uroczystego 

otwarcia kawiarenki „Mocca”. 
Kolejnym punktem obrad było przed-
stawienie sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Lubsko za 2017r.oraz 
informacji o stanie mienia komunalne-
go Gminy na dzień 31.01.2017 roku.
Zapoznano się również z opinią 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
z wykonania budżetu Miasta i Gmi-
ny Lubsko za 2017r. i udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Lubska.  
Przewodniczący Stefan Żyburt przed-
stawił opinię Komisji wydaną dnia 
21.05.2018 roku, która po rozpatrze-
niu sprawozdania z budżetu oraz opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z Zielonej Góry, pozytywnie oceniła 
wykonanie przez Burmistrza budżetu 
dla Miasta i Gminy Lubsko za 2017 
rok, wnioskując tym samym o przy-
znanie Burmistrzowi Absolutorium. 
Radni stosunkiem 6 głosów  - ZA,  
oraz 7 osób WSTRZYMUJĄCYCH  
SIĘ ,–nie podjęli uchwały. 
Według Burmistrza, analizując wyko-
nanie ubiegłorocznego budżetu można 
stwierdzić, że był on realizowany w 
sposób systematyczny i prawidłowy. 
Świadczą o tym uzyskane wskaźniki:  
dochody były na poziomie  98,1 % 
planu, a wydatki na poziomie   96,4 % 

planu. Wykonanie budżetu zamknęło 
się deficytem w wysokości 443 781 
zł. Warto jednak podkreślić, że po raz 
drugi z rzędu udało się nam  zmniej-
szyć zadłużenie budżetu gminy – w 
2017 roku - o kwotę 553 758 zł ( w 
2016 r. o ok. 660 000 zł). 
Wydatki majątkowe Gminy Lubsko 
w ubiegłym roku wyniosły 5 450 945 
zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 
osiągnęło kwotę 1 559 779,68 zł. Do 
największych inwestycji ubiegłego 
roku należą: zakup samochodu bo-
jowego do OSP w Starej Wodzie, 
przebudowa ulicy Gdańskiej oraz dróg 
do Janówki, w Kałku i Białkowie, 
przebudowa chodnika przy ul. Czesła-
wa Miłosza, kontynuacja przebudowy 
ulic Przemysłowa - Sybiraków, budo-
wa placów zabaw i realizacja zadań 
w ramach kolejnej edycji budżetu 
obywatelskiego.  
Na zakończenie podjęto poniższe 
uchwały:
-  w sprawie określenia zasad usytu-
owania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych oraz ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Lubsko ( ZA 8, PRZE-
CIW 1, wstrzymało się -0);
-  w sprawie nadania Statutu Lubskie-

go Domu Kultury – 8 ZA, 
PRZECIW - 1, wstrzymało 
się- 0);
-  w sprawie przyjęcia przez 
Gminę Lubsko dotacji ze 
środków finansowych po-
zostających w dyspozycji 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Go-
spodarki Wodnej w Zielonej 
Górze – jednogłośnie ZA;
-  w sprawie powołana ze-
społu wydającego opinie o 
zgłoszonych kandydatach na 
ławników Sądu Okręgowe-

go w Zielonej Górze  - jednogłośnie 
ZA;
-  w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Lubsko na 2018 rok 
– jednogłośnie ZA;
-  w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubsko 
na lata 2018-2033 – jednogłośnie ZA;
-  w sprawie  wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego   do kąpieli oraz 
określenia sezonu kąpielowego dla 
miejsca okazjonalnie wykorzysty-
wanego do kąpieli na terenie Gminy 
Lubsko w 2018 roku. Obowiązujące 
od 1 stycznia 2018 roku prawo wodne 
daje  możliwość zalegalizowania i 
funkcjonowania tzw.  „okazjonalnych 
kąpielisk” w miejscach, które nie są w 
świetle prawa kąpieliskami stałymi, 
jednocześnie ograniczając korzystanie 
z jego funkcji, ponieważ zgodnie z 
przepisami mogą one funkcjonować 
jedynie przez okres 30 dni w roku 
kalendarzowym. W Lubsku kąpie-
liskiem takim jest zalew Nowiniec, 
a terminem w jakim będzie można 
korzystać z kąpieli pod nadzorem 
ratownika jest 10 lipca - 8 sierpnia. 
(jednogłośnie ZA).

A-M

sEsja RaDY miEjsKiEj

W związku z pojawiającymi się 
informacjami i dyskusjami na temat 
funkcjonowania świetlic wiejskich 
chciałabym przedstawić mieszkań-
com Gminy Lubsko kilka wyjaśnień. 
Po pierwsze, trzeba zaznaczyć, że 
dochody z wynajmu świetlic nie są 
duże. Wydatki, które ponosi Gmina 
m.in. na bieżące utrzymanie czy re-
monty są niewspółmiernie wyższe od 
uzyskiwanych dochodów.

W obecnej sytuacji finansowej Gminy 
wydaje się, że kontenery, które będą 
służyły mieszkańcom jako miejsce 
spotkań i integracji, jak również 
zebrań sołeckich są dobrym rozwią-
zaniem. Skoro mieszkańcy Raszyna i 
Tymienic akceptują świetlice konte-
nerowe, to my jako radni powinniśmy 
ich wspierać i im pomagać. Być może 
nie jest to szczyt marzeń, ale obecnie 
we wspomnianych sołectwach cieszą 
się i doceniają zainteresowanie Bur-
mistrza wioskami, na które wcześniej 
nie było odpowiedniej reakcji. Warto 
przypomnieć, że koszt budowy świe-
tlicy murowanej w miejscowości Dłu-
żek, która została oddana do użytku w 

2011 roku wyniósł 1 058 050,76 zł, 
jak podaje Gmina Lubsko. Mamy rok 
2018 i ceny materiałów budowlanych 
czy robocizny od tego czasu znacznie 
wzrosły! Nie jest zatem możliwe wy-
budowanie świetlicy wiejskiej za ok. 
350 000 zł. Dobrze wiemy, że budowa 
budynku użyteczności publicznej ma 
swoje obwarowania prawne. Jest nią 
ustawa o zamówieniach publicznych. 
Jak wiemy, Gmina musi ogłosić 

przetarg, do którego muszą zgłosić 
się wykonawcy. W sytuacji, kiedy 
wiemy, że fundusze unijne na ten cel 
się kończą, potencjalni wykonawcy, 
mając świadomość, że dla Gmin jest 
to już ostatni dzwonek znacznie w 
ostatnich latach podnieśli ceny. Po-
nieważ nie stać nas na taką świetlicę 
to Burmistrz, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców poszukał 
możliwie najtańszego rozwiązania, 

aby spełnić potrzeby tych dwóch so-
łectw nie tylko po to, żeby się bawić, 
ale też by móc podejmować ważne de-
cyzje dotyczące ich wszystkich. Czy 
mieszkańcy Tymienic i Raszyna to 
mieszkańcy drugiej kategorii?! Otóż 

nie! Mieszkańcy tych miejscowości 
płacą podatki i są pełnoprawnymi 
obywatelami naszej Gminy i nie mo-
żemy ich pomijać!

Emilia Zajączkowska
– radna RM w Lubsku

o świetlicach wiejskich
Miejscowość Najem 

netto
Media 
netto

Razem 
netto VAt

Razem 
brutto 
2015

Górzyn 250,00 1524,70 1774,70 408,18 2182,88
Mierków 1521,94 378,51 1900,45 437,11 2337,56
Osiek 621,95 162,92 784,87 180,52 965,39
Dłużek 1950,00 1085,65 3035,65 698,20 3733,85
Lutol 900,00 414,22 1314,22 302,27 1616,49
tuchola Żarska 243,90 75,06 318,96 73,36 392,32
Dąbrowa 30,00 60,70 90,70 20,86 111,56
Stara woda 110,00 49,76 159,76 36,74 196,50
Białków - - - - -
Razem 5627,79 3751,52 9379,31 2157,24 11536,55

Dochody z najmu i za media uzyskane ze świetlic wiejskich 
w latach 2015-2017

Miejscowość Najem 
netto

Media 
netto

Razem 
netto VAt

Razem 
brutto 
2016

Górzyn 1669,10 2584,33 4253,43 978,29 5231,72
Mierków 2200,00 1545,42 3745,42 861,45 4606,87
Osiek 800,00 270,86 1070,86 246,30 1317,16
Dłużek 1750,00 1568,73 3318,73 763,31 4082,04
Lutol 550,00 183,12 733,12 168,62 901,74
tuchola Żarska 81,30 72,02 153,32 35,26 188,58
Białków 536,58 187,45 724,03 166,52 890,55
Razem 7586,98 6411,93 13998,91 3219,75 17218,66

Miejscowość Najem 
netto

Media 
netto

Razem 
netto VAt

Razem 
brutto 
2017

Górzyn 1843,90 3902,38 5746,28 1321,65 7067,93
Mierków 250,00 491,83 741,83 170,62 912,45
Osiek 650,00 237,58 887,58 204,14 1091,72
Dłużek 1250,00 827,35 2077,35 477,79 2555,14
Lutol 1150,00 682,96 1832,96 421,58 2254,54
tuchola Żarska 569,10 260,58 829,68 190,83 1020,51
Stara woda 260,57 198,89 459,46 105,67 565,13
Białków 390,24 251,28 641,52 147,55 789,07
Razem 6363,81 6852,85 13216,66 3039,83 16256,49
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W REGIONIE

Wo j e w ó d z k i e 
Obchody Dnia 
Strażaka odby-
ły się 20 maja w 
Gorzowie Wlkp. 
Podczas uroczy-
stości Komendant 
Powiatowy Pań-
stwowej Straży 
Pożarnej w Ża-
rach Robert Sło-
wikowski został 
mianowany na 
stopień młod-
szego brygadiera 
i otrzymał „Srebr-
ny Krzyż Zasługi”. 
Gratulujemy!

***
Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Edmunda Bojanowskiego w Lubsku 
zawitały 22 maja do strażaków z Jed-
nostki Ratowniczo - Gaśniczej. Podczas 
spotkania poruszona została tematyka 
szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Dzieci zapoznały się ze sprzętem 
strażackim oraz dowiedziały się - jak 
przebiega codzienna służba strażaka.

***
Strażacy mieli okazję zapoznać się 24 
maja z nowym produktem firmy Dräger. 

Jest to system łączności 
do nadciśnieniowych 
aparatów ochrony ukła-
du oddechowego PSS 5000, będących 
na wyposażeniu komendy. System 
komunikacyjny Dräger FPS-COM 7000 
jest optymalnie dostosowany do kon-
strukcji i ergonomii maski OUO. Do-
stępne są różne moduły systemu 
dopasowane do konkretnych potrzeb, 
co pozwala wybrać optymalne rozwią-
zania przeznaczone do komunikacji ra-
towników podczas działań ratowniczo - 
gaśniczych. W maskę OUO wbudowano 

zintegrowany 
wzmacniacz 
g ł o s u ,  w y-
świetlacz He-
ad-up-Display 
(HUD)  o r a z 

radiotelefon. Prezentowane rozwią-
zania, proste w użyciu umożliwiają 
bezpośrednią łączność ratowników 
w rotach na kanałach radiowych oraz 
jednocześnie pozwalają monitorować 
aktualne ciśnienie w butlach aparatu 
OUO, co podwyższa poziom bezpie-
czeństwa pracy. 

***
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Lubsku 

odwiedziły 6 czerwca strażaków z 
Jednostki Ratow-
niczo - Gaśniczej, 
aby poznać pra-
cę strażaków. W 
trakcie spotkania 
strażacy przedsta-
wili dzieciom cie-
kawostki związane 
z ich pracą zawo-
dową. Przybliżyli 
i uświadomili za-
sady zachowania 
bezpieczeństwa 
w czasie: pożaru, 
burzy oraz wypad-

ku. Dzieci dowiedziały się w jakich 
okolicznościach można wzywać straż 
pożarną, nie tylko do gaszenia pożarów, 
ale również do różnych niebezpiecznych 
zdarzeń i wypadków, nie tylko samo-
chodowych. Jak zawsze największe 
zainteresowanie wzbudziły wozy 
strażackie. Dzieci mogły je z bliska 
oglądać i podziwiać wyposażenie, jakim 
strażacy dysponują podczas swojej 
trudnej i odpowiedzialnej pracy. Przy 
okazji utrwaliły sobie numer telefonu 
do Straży Pożarnej – 998 i Europejski 
Numer Alarmowy – 112.

Opr. M. Sienkiewicz

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

„Bo wszystkie dzieci nasze są”

Nieco przewrotnie wybrałem na tytuł 
czerwcowego artykułu fragment tekstu 
piosenki Majki Jeżowskiej. Jest tak dlate-
go, że chciałem w nim poruszyć kwestie 
dotyczące pochodzenia dziecka. O ile w 
myśl rzymskiej paremii mater semper 
certa est co znaczy mniej więcej tyle, że 
matka zawsze jest pewna swego macie-
rzyństwa, o tyle z ojcostwem sprawa nie 
już tak oczywista, i na tej kwestii pragnę 
się dziś skupić. 
Zgodnie z art. 619 kodeksu rodzinnego 
matką dziecka jest kobieta, która je uro-
dziła. W treści tego przepisu widać, że 
koncepcja macierzyństwa jaka przyjął 
nasz ustawodawca to koncepcja biolo-
giczna. Kwestię ojcostwa regulują dalsze 
przepisy kodeksu rodzinnego. Pierwsza 
sytuacja dotyczy dziecka urodzonego w 
trakcie trwania małżeństwa. W takiej sy-
tuacji istnieje domniemanie, że pochodzi 
ono od męża matki. Domniemanie to ma 
zastosowanie również w sytuacji, gdy 
dziecko urodzi się przed upływem trzystu 
dni od ustania lub unieważnienia małżeń-
stwa. Nie stosuje się go natomiast wtedy, 
jeżeli dziecko urodziło się po upływie 
trzystu dni od orzeczenia separacji. Je-
żeli dziecko urodziło się przed upływem 
trzystu dni od ustania lub unieważnienia 
małżeństwa, lecz po zawarciu przez mat-
kę drugiego małżeństwa, domniemywa 
się, że pochodzi ono od drugiego męża. 
Domniemanie to nie dotyczy przypadku, 
gdy dziecko urodziło się w następstwie 
procedury medycznie wspomaganej pro-
kreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy 
mąż matki. Jeżeli dziecko urodziło się 
w czasie trwania małżeństwa albo przed 
upływem trzystu dni od jego ustania lub 
unieważnienia, domniemywa się, że 
pochodzi ono od męża matki. Domnie-
mania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko 
urodziło się po upływie trzystu dni od 
orzeczenia separacji. 

Czym skutkuje istnienie domniemanie 
pochodzenia dziecka z małżeństwa? 
Powoduje, iż jako ojciec takiego dziecka 
automatycznie uznawany zostaje mąż 
kobiety, która urodziła dziecko. Czy 
domniemanie takie da się w jakiś sposób 
obalić? Ustawodawca przewiduje jedną 
tylko możliwość obalenia tego domnie-
mania. Zrobić to można jedynie na skutek 
wystąpienia powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa. Z powództwem takim wystą-
pić mogą mąż matki, matka, bądź dziec-
ko. Jednakże ojciec bądź matka dziecka 
z powództwem tym nie powinni zwlekać, 
ponieważ ustawodawca przewidział dla 
nich krótki bo 6 miesięczny termin, w 
którym mogą to zrobić. Dla matki jest 
on liczony od dnia urodzenia się dziecka, 
dla ojca od dnia w którym dowiedział 
się o urodzeniu dziecka przez żonę. 
Dziecko powództwo o zaprzeczenie 
ojcostwa może wytoczyć po dojściu do 
pełnoletności, nie później jednak niż w 
ciągu trzech lat od jego osiągnięcia. Kto 
pozywa kogo? W konfiguracji matka - 
ojciec - dziecko, osoba występująca z 
powództwem pozywa pozostałą dwójkę. 
W sytuacji gdy nie zachodzi domniema-
nie, ze ojcem dziecka jest mąż jego matki, 
albo gdy domniemanie takie zostało 
obalone, ustalenie ojcostwa może nastą-
pić albo przez uznanie ojcostwa albo na 
mocy orzeczenia sądu. Sytuacja taka ma 
miejsce np. w przypadku powszechnych 
dziś związków konkubenckich. Uznanie 
ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od 
którego dziecko pochodzi, oświadczy 
przed kierownikiem urzędu stanu cy-
wilnego, że jest ojcem dziecka, a matka 
dziecka potwierdzi jednocześnie albo w 
ciągu trzech miesięcy od dnia oświadcze-
nia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten 
mężczyzna. Uznanie ojcostwa może na-
stąpić także przed sądem opiekuńczym, 
a za granicą również przed polskim kon-
sulem lub osobą wyznaczoną do wyko-
nywania funkcji konsula, jeżeli uznanie 

dotyczy dziecka, które oboje rodzice albo 
jedno z nich są obywatelami polskimi. 
W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 
przewidziano także sytuacje wyjątkowe. 
Zgodnie z art. 74 § 1 tegoż, w razie nie-
bezpieczeństwa grożącego bezpośrednio 
życiu matki dziecka lub mężczyzny, od 
którego dziecko pochodzi, oświadczenie 
konieczne do uznania ojcostwa może 
zostać zaprotokołowane przez notariusza 
albo złożone do protokołu wobec wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, 
marszałka województwa, sekretarza 
powiatu albo gminy. 
Co ciekawe z uznaniem ojcostwa nie 
trzeba czekać do urodzenia dziecka. Jak 
stanowi art. 75 § 1 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, można uznać ojcostwo 
przed urodzeniem się dziecka już po-
czętego. Natomiast uznanie ojcostwa 
nie może nastąpić po osiągnięciu przez 
dziecko pełnoletniości. Oświadczenie 
konieczne do uznania ojcostwa dziecka 
może złożyć osoba, która ukończyła 
szesnaście lat, jednakże w przypadku 
niepełnoletniego ojca, oświadczenie 
takie musi on złożyć przed sądem opie-
kuńczym.
Sądowego ustalenia ojcostwa może 
żądać dziecko, jego matka oraz domnie-
many ojciec dziecka. Jednakże matka ani 
domniemany ojciec dziecka nie mogą 
wystąpić z takim żądaniem po śmierci 
dziecka lub po osiągnięciu przez nie peł-
noletniości. Jak stanowi art. 85 kodeksu 
rodzinnego domniemywa się, że ojcem 
dziecka jest ten, kto obcował z matką 
dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, 
a nie później niż w sto osiemdziesiątym 
pierwszym dniu przed urodzeniem się 
dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki 
rozrodczej w przypadku dziecka urodzo-
nego w wyniku dawstwa partnerskiego 
w procedurze medycznie wspomaganej 
prokreacji. Okoliczność, że matka w 
tym okresie obcowała także z innym 
mężczyzną, może być podstawą do 

obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z 
okoliczności wynika, że ojcostwo innego 
mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. 
Dawniej odbywało się to poprzez prze-
prowadzanie dowodów, najczęściej z 
zeznań świadków, którzy potwierdzali, 
że do takich kontaktów między kobie-
tą, a mężczyzną dochodziło. W latach 
późniejszych, zaczęto posiłkować się 
badaniami grup krwi. Dzisiaj, w dobie 
powszechnej dostępności badań gene-
tycznych, proces o ustalenie ojcostwa 
sprowadza się w zasadzie do przeprowa-
dzenia testów DNA, gdyż analiza DNA 

dziec-
k a  i 
d o -
mnie-
mane-
go ojca pozwala na ustalenie kwestii 
pochodzenia dziecka praktycznie ze 
100% pewnością. Ustalenie ojcostwa 
rodzi pomiędzy dzieckiem, a rodzicem 
doniosłe skutki, które objawiają się w 
zaistnieniu szeregu praw i obowiązków, 
zarówno po stronie dziecka jak i rodzica, 
ale to już temat na osobny artykuł. 

Adwokat Michał Wójcicki

mł. bryg. Robert Słowikowski 
otrzymał „Srebrny Krzyż zasługi”

Uczniowie z „Bojana” zapoznali się 
z zasadami bezpieczeństwa

KRONIKA STRAŻACKA

Strażakom zaprezentowano nowe rozwiązania tech-
niczne, podwyższające bezpieczeństwo pracy

Dzieci zapoznały się ze sprzętem strażackim

Asp. szt.  Mariusz 
Żukowski pełni służbę 
w Rejonie nr 7, obejmu-
jący gminę Brody wg 
miejscowości: Biecz, 
Brody, Brożek, Datyń, 
Grodziszcze, Jałowice, 
Janiszowice, Jasienica, 
Jeziory Dolne, Jeziory 
Wysokie, Koło, Kumiał-
towice, Lasek, Marian-
ka, Nabłoto, Proszów, 
Suchodół, Wierzchno, 
Zasieki, Żytni Młyn. 
Dzielnicowy zwraca uwagę na zagro-
żenia związane ze spożywaniem alko-
holu w miejscach objętych zakazem 
oraz dewastacją i niszczeniem mienia 
użytku publicznego, kradzieżami 
tablic rejestracyjnych od pojazdów, 
nieprawidłowym parkowaniem, bra-
kiem nadzoru nad zwierzętami w 
szczególności w Brodach w rejonie ul. 
Górna, Wolności (pawilony handlowe), 
Pl. Zamkowy, Szkolna, Kościuszki, 
Traugutta, Kilińskiego. Spożywanie 
alkoholu wpływa na możliwość po-
pełniania innych wykroczeń tj. art. 145 
KW (zaśmiecanie miejsca publiczne-

go). Zachowanie osób 
znajdujących się pod 
wpływem alkoholu nie-
jednokrotnie powoduje 
naruszenie przepisów 
z art. 51, 140 KW (za-
kłócanie porządku pu-
blicznego, ponadto na-
ruszenia nietykalności 
cielesnej oraz wybryki 
nieobyczajne) 124 KW 
(niszczenie mienia użyt-
ku publicznego). Zagro-
żenie zdiagnozowano na 

podstawie informacji przekazanych 
przede wszystkim przez społeczność 
lokalną oraz informacji własnych. 
Zakładane cele do osiągnięcia: zmi-
nimalizowanie liczby osób spoży-
wających alkohol, wyeliminowanie 
przejawów wandalizmu, niszczenia i 
kradzieży mienia poprzez ujawnianie 
sprawców tych zdarzeń, wzrost po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców 
Brodów. Bezpośredni kontakt z asp. 
szt. M. Żukowskim: tel. kontaktów: 
519534584 lub 68- 476 35 36, e-mail: 
dzielnicowy.brody@go.policja.gov.pl

M. Sienkiewicz

DZieLnicowi bLiżej nas

Asp. Szt. Mariusz 
Żukowski działa w Rejonie 

służbowym nr 7

PLACÓWK I  OŚWI ATOWE

W ramach realizacji projektu „Give 5 : A 
Healthy Living Toolbox – the whole school 
program” nauczycielki Szkoły Podstawowej 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku 
pani dyrektor Anna Łucja Dzielisz i pani 
Maria Uryś uczestniczyły w międzyna-
rodowym spotkaniu Erasmus + w Turcji. 
Pedagodzy z Polski, Turcji, Portugalii, 
Hiszpanii, Rumunii, Macedonii, Litwy i 
Włoch podsumowali pierwszy rok realizacji 
zadań projektowych.
Szkoła partnerska Jale Necdet Ozbelge 
Ilkolulu  znajduje się w zachodniej części 
Turcji, nad morzem Egejskim,  jest położoa 
38 km od Izmiru. Gospodarze serdecznie 
przywitali reprezentację naszej szkoły. 
Zwiedzano miasteczko, które oczarowało 
uczestników oryginalną architekturą. Inte-
resującym wydarzeniem było spotkanie z 
gubernatorem, burmistrzem i urzędnikiem 
odpowiedzialnym za edukację w regionie. 
Prawdziwą atrakcją okazało się zwiedzanie 
Pergamonu, gdzie w starożytności wy-
naleziono pergamin i utworzono jedną z 
największych bibliotek. Delegacja z Polski 

prowadziła zajęcia edukacyjne w klasie 
3a. Uczniowie mieli możliwość poznania 
polskich symboli narodowych, a niełatwym 
zadaniem okazała się nauka kolorów w 
naszym ojczystym języku.
Gospodarze z zainteresowaniem obejrzeli 
film promujący Lubsko i Szkołę Podsta-
wową nr3.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
puzzle przedstawiające zabytki naszego 
miasta, ułożenie ich wymagało koncentracji 
i uwagi uczestników. Miłym akcentem było 
przekazanie dzieciom pamiątek z Polski 
oraz kartek z pozdrowieniami, wykonanych 
przez uczniów naszej szkoły. Nawiązanie 
nowych przyjaźni, rozwój kompetencji 
językowych, poznanie nowej kultury to 
wartości, które na długo pozostaną w pa-
mięci. Czas spędzony w Turcji był ważnym 
doświadczeniem, które na pewno przyniesie 
korzyści w codziennej pracy z uczniami. 
Kolejne międzynarodowe spotkanie projek-
towe odbędzie się na Litwie w Kłajpedzie 
we wrześniu 2018 r. 

M. Uryś, U. Tomiczek

25 maja o godzinie 11.00 w sali wido-
wiskowej Lubskiego Domu Kultury 
odbyła się podniosła uroczystość wień-
cząca obchody jubileuszu 55 – lecia 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku, którą poprze-
dziła Msza Święta w intencji Dyrekcji, 
Nauczycieli, Uczniów i Absolwentów.
W nastrój pełen powagi wprowadził 
wszystkich świętujących hymn pań-
stwowy. Następnie dokonano zmiany 
sztandaru, który służył placówce niemal 
od początków jej istnienia, a uczniowie 
klas VI i VII zatańczyli poloneza.
Część oficjalna była czasem podzięko-
wań pani dyrektor Anny Dzienisz dla 
wszystkich tworzących historię szkoły 
oraz gratulacji z okazji podsumowania 
i upamiętnienia 55 lat dbania o edu-
kację, wychowanie i czas poświęcony 
kolejnym pokoleniom uczniów, którzy 
opuszczali mury szkoły, bo jak mówił 
Witold Gomulicki: „Szkoła nie jest 
wodą stojącą, przypomina raczej morze, 
które ma swe ciągłe, stałe przypływy i 
odpływy”.
Prowdzący uroczystość: pani Joanna 
Sołtys – Kossek i pan Rafał Krzywo-
kulski serdecznie przywitali wszystkich 
zaproszonych gości, m.in. Burmistrza 
Lubska Lecha Jurkowskiego, zastępcę 
Burmistrza Jerzego Wojnara, Starostę 
Żar Janusza Dudojcia, Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Andrzeja To-
miałowicza, Przewodniczącą Komisji 
Oświaty Zofię Zawiślak, Proboszcza 
Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny ks. Mariana Bumbula, 
Dyrektora Lubskiego Domu Kultury 
Marię Łaskarzewską, Dyrektorów Szkół 
i Przedszkoli, Pedagogów oraz Uczniów 
i Absolwentów. 

Po części ofi-
cjalnej rozpo-
częła się część 
artystyczna 
przygotowana 
przez panie: 
A g n i e s z k ę 
Cierebiej, Jo-
annę Lisicką 
oraz Jul i tę 
Grębowiec, w 
trakcie której 
widzowie mo-
gli podziwiać 
talenty wokalne i taneczne uczniów, 
którzy zaprezentowali barwny, żywy i 
urozmaicony program artystyczny na 
podstawie dwóch przedstawień, pierwsze 
inspirowane było fragmentami poematu 
patrona szkoły Adama Mickiewicza „Pan 
Tadeusz”, oraz drugie na motywach „Ali-
cji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla, 
w wykonaniu uczniów szkoły i dzieci z 
Oddziałów Przedszkolnych.  
Podczas przerwy w programie arty-
stycznym goście mogli obejrzeć dwie 
prezentacje 
multimedial-
ne, zmontowa-
ne dzięki pani 
Izabeli Niedź-
wiedzkiej, w 
oparciu o zdję-
cia i materiały 
z prasy lokal-
nej o naszych 
uczniach, ab-
solwentach, 
ich sukcesach, 
działalności w 
szkole i poza 
nią.

Na koniec Jubilatka otrzymała życzenia 
dalszego rozwoju, po których goście 
obejrzeli wystawę obrazującą przeszłość 
i teraźniejszość szkoły oraz poczynania 
uczniów i nauczycieli w ramach pro-
gramu Erasmus+, którego istota opiera 
się na międzynarodowej współpracy 
placówek edukacyjnych i władz oświa-
towych, a celem jest wprowadzenie 
długofalowych zmian w dążeniu do 
wysokiej jakości kształcenia.

Joanna Sołtys Kossek
Foto I.G.

To był wyjątkowy dzień…

„Piękna nasza Polska cała” – tak brzmią 
pierwsze słowa piosenki opiewające 
piękno naszej Ojczyzny. Miłości do wła-
snego kraju i dumy z niego należy uczyć 
się od najmłodszych lat. Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Lubsku z klasy Ia z 
wychowawcami – R. Binek i R. Stępień 
oraz z kl. Ib – M. Mielcarek i D. Łozińskiej 
dwa razy w tym roku szkolnym wyjechały 
na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przy-
rodniczo – Leśnej w Jeziorach Wysokich w 
gminie Brody Żarskie. Jesienią z wysokiej 
perspektywy, czyli wieży widokowej, 
podziwiały paletę barw, w jakiej mieni się 
ta pora roku. Wiosną zostały zaproszone 
przez państwa Mrowińskich do ogrodu 
dendrologicznego. Radość dzieci była nie 
do opisania. Różnorodne krzewy udekoro-
wane pachnącymi kwiatami kusiły i owady 
i dzieci. Brzęk owadów i gwar dziecięcy 
mieszały się z intensywnymi zapachami. 
Młodzi odkrywcy pod okiem ekspertów: 
pani Ilony Mrowińskiej i pana Pawła Mro-
wińskiego miały możliwość obcowania z 

przyrodą w naturalnych warunkach, gdzie 
wszystko żyje, brzęczy, pracuje, rośnie, 
pachnie. Uczniowie poznawali nazwy 
roślin, mierzyli przyrosty młodych pędów, 
wąchali intensywny zapach kwiatów. 
Obserwowali owady zbierające nektar z 
kwiatów. Mogli dotykać, wąchać, koszto-
wać. Mieli możliwość przeżywania piękna 
polskiej przyrody całym sobą. Wiadomości 
zdobyte w taki sposób zapadają na długo 
w pamięci. Bezpośredni kontakt z naturą 
pod okiem fachowców jest atrakcyjną 
i skuteczną formą nauczania przyrody, 
uczy postaw ekologicznych, a najbardziej 
budzi uczucia przywiązania do własnej 
Ojczyzny. Na zakończenie wycieczki, 
kiedy uczniowie zbierali się na skraju, lasu 
na niebie pojawiła się para młodych orłów 
bielików. Dzieci od razu zauważyły białe 
pióra na ich ogonach. Pani Mrowińska 
stwierdziła, że obserwacja bielików to 
rzadkie zjawisko. Naszym dzieciom się 
udało. Takie przeżycia są bezcenne.

mgr Renata Binek

cudze chwalicie, swego nie znacie…

Z wizytą w Turcji

ŻEgnamY pRzEDszKolE nR 1 W lubsKu

Na zdjęciu dzieci z grupy "Biedronek" wraz z Paniami, od lewej: dyrektor Marzena Rudziak, 
nauczycielki Grażyna Berko i Barbara Cała oraz st. woźna Ewa Matras

Dzień 21 czerwca był dniem szczegól-
nym dla grupy "Biedronek", albowiem 
był to czas pożegnania z przedszkolem. 
Zakończył się pierwszy etap edukacji. 
Po powitaniu gości dzieci rozpoczęły 
program artystyczny polonezem. Po 

występach dzieci otrzymały dyplomy i 
upominki. Potem był czas na podzięko-
wania, wręczenie kwiatów oraz pamiąt-
kowe zdjęcia. Spotkanie zakończyło się 
słodkim poczęstunkiem dla gości, dzieci 
i rodziców.

Wkrótce nasze pociechy będą uczniami 
i rozejdą się do różnych klas.
Wszystkim 6-latkom życzymy samych 
sukcesów w szkole, dużo radości i uśmie-
chów na każdy dzień.

AS
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W środę 06.06.2018 r. w 
Przedszkolu Nr 3 w Lub-
sku miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie. Ro-
dzice dzieci z grupy Ża-
bek po raz drugi sprawili 
naszym wychowankom 
niespodziankę. Przygoto-
wali i przedstawili bajkę 
edukacyjną" O królu, 
który chciał kupić tęczę 
". Zakup tęczy nie został 
sfinalizowany , a radość 
i uśmiech dzieci okazały 
się bezcenne. Dyrektor 
i Grono Pedagogiczne 
składają serdeczne po-
dziękowania Rodzicom 
za zaangażowanie w 
życie przedszkola, życzliwość i 

współpracę , jednocześnie życząc im 
wielu sukcesów w życiu osobistym i 

zawodowym. 
red.
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W środę 6 czerwca 2018r odbyła się 
konferencja podsumowująca projekt 
unijny o nazwie "Staż - zanim pójdziesz 
do pracy”. Brali w nim udział uczniowie 
z klasy drugiej Technikum im. Edmunda 
Bojanowskiego w Lubsku.

W konferencji brało udział blisko 60 
gości, w tym władze lokalne, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele oraz uczniowie  i ich 
rodzice.

Podczas trwania spotkania prezentowane 
były materiały zdjęciowe oraz filmowe 
z przebiegu praktyk zawodowych w 
Berlinie w Niemczech.
Należy tu zaznaczyć że projekt był zreali-
zowany  w ramach programu Erasmus+.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzie-
ży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ 
opiera się na osiągnięciach europejskich 
programów edukacyjnych.
Szkoła realizowała projekt w ramach 
Akcji 1 Mobilność edukacyjna. Udział 
w tej akcji daje osobom uczącym się za-
wodu możliwość zdobycia praktycznych 
doświadczeń zawodowych za granicą 
oraz podwyższać swoje umiejętności 

językowe. Tego rodzaju doświadczenie 
ma im ułatwić przejście z etapu nauki do 
zatrudnienia.
Projekt był napisany z myślą o dosko-
naleniu naszych uczniów z Technikum 
Informatycznego w kilku  sferach: 
językowej, technicznej informatycznej 
i kulturowej.

W projekcie uczestniczyła 9 - osobowa 
grupa uczniów Technikum Informa-
tycznego w Lubsku. Miesięczny staż 
opracowany przez strony projektu i 
dopasowany do potrzeb lubskich infor-
matyków realizowany był w niemieckich 
firmach komputerowo - serwisowych. W 
jego zakres wchodziła eksploatacja i ser-
wisowanie urządzeń komputerowych .
Mocnym akcentem podsumowującym, 
z których uczniowie byli zadowoleni 
było wręczenie ważnych dla nich cer-
tyfikatów.
Uczestnicy projektu  otrzymali dwa waż-
ne dokumenty: Europass Mobilność oraz 
certyfikaty kompetencji zawodowych w 
dziedzinie IT ECVET.
Dokumenty te są bardzo cenne na obec-
nym rynku pracy nie tylko polskim ale 
i europejskim.

Należy zaznaczyć, że tak naprawdę to 
nie jest już całkowity koniec projektu, 
Projekt jest tak napisany aby wystąpiła 
w nim dalsza ewaluacja, a mianowicie 
uczniowie uczą się dalej w zawodzie 
nie tylko na zajęciach szkolnych, ale po-
zaszkolnych, mianowicie biorą aktywny 
udział w szkoleniach informatycznych 
doskonalących tj. starają się uzyskać 
kolejny ważny dokument jakim jest 
Certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych).

Na koniec konferencji uczniowie – 
uczestnicy projektu wręczyli w podzię-
kowaniu za pomoc i realizację projektu 
symboliczne wiązanki kwiatów dla 
dyrekcji Szkoły, opiekunów i koordy-
natora projektu.

Koordynator projektu Grzegorz Rybiń-
ski żegnając gości podsumował projekt  
stwierdzeniem, że nabywanie zagranicz-
nych doświadczeń w pracy zawodowej 
naszych uczniów u wejścia w dorosłość 
to inwestowanie w przyszłość naszych 
wychowanków, a tym samym naszego 
kraju.

red.

Konferencja podsumowująca projekt unijny uczniów 
z technikum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku 

- "Staż-zanim pójdziesz do pracy”.

Kolorowy występ

W czerwcu 2018 Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa im. Noblistów Polskich w 
Lubsku zakwalifikowała się do programu 
MegaMisja. To program nowoczesnej 
edukacji, który podnosi cyfrowe kompe-
tencje nauczycieli, a dzieciom pomaga od-
kryć dobre i bezpieczne strony technologii. 
A wszystko w formie przyjaznej zabawy 
w cyfrowe laboratorium, w którym po-
magają animowanym bohaterom złapać 
niesfornego psotnika, ucząc się przy 
tym ważnych zasad młodego internauty. 
Dzięki technologiom dzieci mogą uczyć 
się wielu nowych rzeczy, poznawać świat, 
rozwijać pasje. Często bardzo sprawnie 
posługują się tabletem, smartfonem i inny-
mi sprzętami, ale techniczne umiejętności 
nie wystarczą, by bezpiecznie korzystać 
z Internetu. MegaMisja to nieodpłatny 
ogólnopolski program edukacyjny dla 
szkół podstawowych, którego celem jest 
podniesienie wiedzy i cyfrowych kom-
petencji wychowawców świetlic oraz ich 
uczniów. Chodzi o to, by najmłodsi byli 
bezpiecznymi i świadomymi użytkowni-
kami multimediów, a nauczyciele mieli 
dostęp do sprawdzonych materiałów, dzię-
ki którym mogą prowadzić nowoczesne 
zajęcia dla dzieci. MegaMisja daje solidną 
bazę do mądrego i bezpiecznego poru-

szania się po świecie, w którym dzisiaj 
nie obędziemy się bez technologii. Przy 
realizacji wyzwań dzieci uczą się, jakie 
treści można publikować w Internecie, jak 
chronić swoją prywatność, unikać niebez-
pieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety 
i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne 
informacje w Internecie, tworzyć i obra-
biać grafiki, dźwięki i filmy. Ponadto Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa w Lubsku 
uzyskała także dofinansowanie w ramach 
rządowego programu Aktywna Tablica. 
Taka pomoc dydaktyczna będzie zapew-
ne cennym narzędziem aktywizującym 
uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a 
promowanie szerokiego wykorzystania 
technologii informacyjno - komunikacyj-
nych i współpracy między nauczycielami 
w tym zakresie przyczyni się do rozwinię-
cia kompetencji uczniów, wzmacniania 
kompetencji zawodowych nauczycieli, a 
w efekcie do poprawy kształcenia. Cieszy 
nas fakt kolejnego sukcesu naszej szkoły.

red NSP

megamisja w nsp w lubsku

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypła-
canego raz w roku wszystkim uczniom. 
To inwestycja w edukację polskich 
dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 
mln uczniów. Wnioski można składać 
już od 1 lipca.
Program „Dobry Start” jest kolejnym 
prowadzonym przez rząd programem 
długofalowej polityki rodzinnej. To 300 
złotych jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających 
rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzyma-
ją świadczenie bez względu na dochód. 
Program obejmuje dzieci wychowujące 
się zarówno w rodzinach, jak i te prze-
bywające w pieczy zastępczej.
Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz 
w roku na rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia przez nie 20. roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące 
się w szkole otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24. roku życia.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 
wniosek. Może to zrobić mama lub tata 
dziecka, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej 
– rodzic zastępczy, osoba prowadząca 
rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowa-
ne i realizowane przez te same instytucje 
, które realizują obecnie świadczenie 
wychowawcze w ramach programu „Ro-
dzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/
gminy, ośrodek pomocy społecznej lub 
inną jednostkę organizacyjną (np. cen-
trum świadczeń)  właściwą dla miejsca 

zamieszkania rodzica ubiegającego się 
o wyprawkę na dziecko (w przypadku 
powiatów świadczenia będą realizo-
wane przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie).
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o 
świadczenie wychowawcze z programu 
„Rodzina 500+” – będzie można składać 
już od 1 lipca online przez stronę Mini-
sterstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.
pl oraz przez bankowość elektroniczną 
takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank 
Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank 
Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdziel-
czości SA oraz wybrane zrzeszone Banki 
Spółdzielcze, CreditAgricole Bank 
Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING 
Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank 
S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteli-
go), SGB- Od 1 sierpnia wnioski będzie 
można złożyć także drogą tradycyjną 
(papierową). 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 
listopada.
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych 
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę 
otrzymają nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych w 
kolejnych miesiącach gminy będą miały 
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę 
świadczenia. Złożenie wniosku o świad-
czenie dobry start w lipcu i sierpniu 
to gwarancja wypłaty świadczenia nie 
później niż do 30 września.
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart
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Program rządowy 
„Dobry Start”

W dniach 13-18 maja we Vlotho od-
było się niemiecko – polskie spotkanie 
uczniowskie 19 siódmoklasistów z Weser 
– Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 
w Lubsku.
Delegacja uczniów z Lubska wspólnie z 
nauczycielkami Dorotą Kacprzak i Joanną 
Orlińską została zaproszona na semi-
narium pt.” Niemcy i Polska w okresie 

zmian – uczyć się historii – kształtować 
przyszłość”. Pod kierownictwem dr 
Gerharda Schusselbauera oraz dr Marielli 
Gronenthal młodzież z Polski spotkała się 
z rówieśnikami z Weser - Gimnazjum, 
którym towarzyszyły nauczycielki Sigrid 
Knollmann i Jutta Riepe.
Głównym punktem seminarium było 
opracowanie tematu „ Niemcy i Polska 

wspólnie w Unii Europejskiej – wspólne 
kształtowanie przyszłości” połączone z 
warsztatami. 
Przekazujemy żywą wiedzę o kraju i 
kulturze, dzięki której uczniowie z Lubska 
mogą poznać życie codzienne niemiec-
kich rówieśników – wyjaśnia Gerhard 
Schusselbauer – należy do tego też oczy-
wiście wizyta w Weser – Gimnazjum i 
uczestnictwo w lekcjach, udział w grach 

edukacyjnych, zwiedzanie Vlotho, a także 
wizyty w różnych rodzinach niemieckich.
 W ostatnim dniu spotkania przed końco-
wą prezentacją wypracowanych podczas 
warsztatów projektów odbyła się wspólna 
wycieczka do Hameln połączona ze zwie-
dzaniem miasta.
Dr Gerhard Schusselbauer podziękował 
szczególnie dr Zbigniewowi Wilkiewi-
czowi i dr Angelice Germ –Wilkiewicz 

ze Stowarzyszenia Partnerskiego Vlotho 
–Lubsko za ich zaangażowanie i wsparcie 
w realizacji i organizacji tygodnia nie-
miecko – polskiej wymiany uczniowskiej. 
Wymianę wsparł również finansowo Eu-
roregion Sprewa – Nysa –Bóbr.
Rewizyta grupy niemieckiej odbędzie się 
we wrześniu.

red.

Lubsko we Vlotho

We wtorek 29 maja odbyła się kolejna 
edycja międzyszkolnego konkursu dla 
szkół podstawowych Gminy Lubsko 
„Dobre rady na odpady”, zorganizowa-
nego przez Szkołę Podstawową nr 2 oraz 
Urząd Miejski w Lubsku. W zawodach 
udział wzięło 5 szkół: SP1, SP2, SP3, 
SP Górzyn oraz Szkoła Podstawowa im. 
Edmunda Bojanowskiego.
Po części oficjalnej konkursu zawod-
nicy przystąpili do indywidualnego 
rozwiązywania testu z wiedzy. Kolejne 
trzy zadania rozwiązywane były w trzy 
osobowych zespołach, które reprezen-
towały każdą ze szkół biorących udział 
w konkursie. Jednym z zadań podlega-
jących ocenie było przygotowanie oraz 
wykonanie prezentacji „przedmiotu ” 
wykonanego z odpadów. Wszystkim 
uczestnikom pogratulować można więc 
zarówno wiedzy, jak i kreatywności.
Nagrody ufundowane przez Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
z Marszowa oraz Burmistrza Lubska 

trafiły zarówno do zwycięzców, jak i 
pozostałych uczestników, za zaangażo-
wanie i wiedzę.
W klasyfikacji indywidualnej I miejsce 
zajął Maciej Buczek z SP1, II miejsce 
Karolina Stusińska z SP Górzyn, III 
miejsce Karolina Pożoga z SP1.
W klasyfikacji zespołowej I miejsce za-
jęła Szkoła Podstawowa nr 2, II miejsce 

Szkoła Podstawowa nr 1, III miejsce 
Szkoła Podstawowa z Górzyna.
Wszystkim uczestnikom GRATULU-
JEMY i mamy nadzieję, że zdobytą 
wiedzę wykorzystają w praktyce, będąc 
przykładem dla innych, zawsze będą 
mieli „DOBRE RADY NA ODPADY” !

A-M

"DobRe RaDY na oDPaDY"

Lokalna Grupa Działania „Grupa 
Łużycka” była 26 maja współ-
organizatorem kolejnego już 
Święta Produktów Regionalnych. 
Impreza odbyła się przy pawi-
lonie informacyjnym w Parku 
Mużakowskim w Łęknicy, gdzie 
jak zwykle miał miejsce Kier-
masz Artystyczny oraz Jarmark 
Kulinarny. Wzięło w nim udział 
wielu wystawców zarówno z na-
szego obszaru, jak i z sąsiednich 
LGD. Na stoiskach kulinarnych 
można było posmakować różnego rodzaju 
lokalnych produktów, a na artystycznych 
podziwiać przepiękne wyroby rękodziel-
nicze. Nie zabrakło również warsztatów 
animacji. W tym roku tworzone były 
kolorowe latawce i wiatraczki. Na naj-
młodszych czekały zabawy z kolorowymi 
bańkami mydlanymi i statek piracki, który 
przybył z Niemiec. Na scenie muzycznej 
zaprezentowały się dwa zespoły: z Polski 
Love Maker, a z Niemiec Ferdinad Buch-
ner Trio. Podczas Święta nie zabrakło 

również naszego punktu promocyjno - 
informacyjnego, gdzie można było poznać 
główne założenia Lokalnej Strategii Roz-
woju na lata 2014-2020, dowiedzieć się o 
inicjatywach podejmowanych przez naszą 
Grupę, a także poznać obszar, na którym 
działa. Święto Produktów Regionalnych 
współfinansowane było ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

M.Sienkiewicz

Święto Produktów Regionalnych 2018

Podczas święta tym razem powstawały piękne 
latawce

Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Lubsku odbyły się 17 czerwca XX 
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożar-
nicze Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Po przemarszu drużyn i 
przyjęciu meldunku, oficjalnego otwar-
cia zawodów dokonali: Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Janusz 
Dudojć oraz Komendant Powiatowy PSP 
w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski. 
Najmłodsi adepci pożarnictwa z OSP 
Dębinka wzorowo przestawili scenę 
ratowania poszkodowanych w wypadku. 
We współzawodnictwie wzięło udział 27 
drużyn, w tym 15 młodzieżowych. Zawo-
dy rozegrano w konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza i ćwiczenia bojowe. Nad pra-
widłowym przebiegiem pieczę sprawo-
wał sędzia główny Dowódca Jednostki 
Ratowniczo - Gaśniczej w Lubsku st. kpt. 
Norbert Kawka. Młodzieżowe drużyny 
przechodziły odprawę, podczas której 
z-ca Dowódcy JR-G w Lubsku kpt. Ma-
riusz Morawski informował o zasadach 
poszczególnych konkurencji i zacho-
waniu bezpieczeństwa. Ambicja i zapał 
druhów przyczyniły się do wysokiego 
poziomu rozegranych konkurencji, przy 
dopingu publiczności. Wyniki ogłosił st. 
kpt. N. Kawka. Drużyna młodzieżowa – 
dziewczęta: 1 miejsce OSP Złotnik, 2 OSP 

Jasień, 3 OSP Tuplice, 4 OSP Lubanice, 5 
OSP Przewóz, 6 OSP Niwica, 7 OSP Gó-
rzyn, 8 OSP Lipinki Łużyckie. Drużyna 
młodzieżowa – chłopcy: 1 miejsce OSP 
Brody, 2 OSP Sieniawa Żarska, 3 OSP 
Jasień, 4 OSP Górzyn, 5 OSP Piotrów, 
6 OSP Lipinki Łużyckie, 7 OSP Niwica. 
Drużyny kobiece: 1 miejsce OSP Złotnik, 
2 OSP Kunice, 3 OSP Dębinka, 4 OSP Tu-
plice, 5 OSP Przewóz. Drużyny męskie: 
1 miejsce OSP Złotnik, 2 OSP Chocicz, 

3 OSP Łęknica, 4 OSP Przewóz, 5 OSP 
Zabłocie, 6 OSP Tuplice, 7 OSP Dębinka. 
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy, 
puchary, upominki i nagrody pieniężne. 
Puchar Przechodni Starosty Żarskiego 
dla Najlepszej Jednostki OSP w Powie-
cie Żarskim J.Dudojć wręczył druhom 
ze Złotnika. Gratulujemy zwycięzcom i 
wszystkim uczestnikom!

M. Sienkiewicz

Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Janusz Dudojć wręcza puchar 
przechodni OSP Złotnik

XX ZawoDY sPoRTowo - PożaRnicZe
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"Młodość
wolna
od uzależnień"

Pod takim hasłem już po raz drugi uczniowie 
klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddzia-
łami Integracyjnymi zorganizowali akcję mającą 
na celu zwrócenie uwagi na stosowanie przemo-
cy wobec dzieci. Do ich działań dołączyły się w 
tym roku również panie z Opieki Społecznej za 

co serdecznie dziękujemy. Maskotki, które roz-
nosili uczniowie można było zobaczyć w całym 
mieście. Nauczyciele i uczniowie już szykują 
siły na kolejny rok. 

J.Grębowiec

nie bij mnie, kochaj mnieDnia 19 maja 2018 roku Uczniowski Klub Spor-
towy „ Jedynka” zorganizował „Turniej mini piłki 
siatkowej" w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku. 
W rozgrywkach uczestniczyli uczniowie z lubskich 
szkół podstawowych i ze Szkoły Podstawowej w 
Górzynie. Sportowa rywalizacja trwała do samego 
końca, kibice dopingowali zgodnie z zasadami 
fair play.  
I m. – Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku

II m.- Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku
III m.- Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
IV m.- Szkoła Podstawowa w Górzynie
       Na zakończenie zawodów uczniowie otrzymali 
z rąk Dyrektor Elżbiety Haściło dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Burmistrza Lubska Lecha Jur-
kowskiego, Radę Rodziców SP 1. i Pana Jerzego 
Wierzbickiego.

K.Jessa

Potyczki siatkarskie

Od 10 do 13 maja w Bolesławcu od-
bywała się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Sportach Wędkarskich. 
Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku reprezentowa-
ła Klaudia Szczerbata z kl. VIa. Nasza 
uczennica wykazała się ponadprzeciętną 
wiedzą dotyczącą ekologii i wędkarstwa. 
Trud i wysiłek Klaudii został doceniony, 
wywalczyła pierwsze miejsce i zdobyła 
tytuł laureatki. W czasie konkursu trzeba 
było wykazać się nie tylko wiedzą, ale 
też i umiejętnościami. Ilość punktów 
zdobytych podczas zawodów spławi-
kowych, sprawnościowych i w 3– boju 
spinningowym lansowały uczestniczkę 
na 12 miejscu w Polsce. Opiekunką 
była nauczycielka biologii i przyrody 

pani Renata Pisarska 
i to pod jej czujnym 
okiem dziewczynka zła-
pała przysłowiowego 
wędkarskiego bakcyla. 
Gratulujemy sukcesu i 
czekamy na złowienie 
grubej ryby.

***
Uczniowie SP 3  mogą 
pochwalić się także 
sukcesami sportowymi 
osiągniętymi w czasie 
trwania Mistrzostw 
Lubska w LA 2018. 
Pierwsze miejsce w biegu na 60 m za-
jęła A. Dziewulska. W biegu na 300 m i 
skoku w dal J. Dziewulska. W kategorii 

chłopców najdalej skakali: J. Pleszka i 
M. Ratajczak. Najszybciej dobiegła N. 
Mazur na dystansie 600 m. I miejsce w 
sztafecie zgodnie wywalczyły: A. Dzie-

wulska, J. Dziewulska, D. Doktor, K. 
Michalska, w grupie chłopców II miej-
sce: J. Pleszka J. Zieliński, D. Oliszewski 
D, Piasecki. Młodzi sportowcy swoje 

skrzydła rozwinęli pod czujnym okiem 
nauczycielki wychowania fizycznego 
Anny Walczak. 

U. Tomiczek

sukcesy sP-3

Już po raz drugi Zespół Szkół Tech-
nicznych w Lubsku znalazł się w 
gronie szkół zawodowych, które 
otrzymują status "Dobrej praktyki".
Celem konkursu było zebranie i 
promowanie przykładów dobrych 
praktyk w zakresie zapewniania ja-
kości w szkołach zawodowych. Dobra 
praktyka w szkolnictwie zawodowym, 
w myśl regulaminu konkursu jest 
rozumiana jako „sprawdzona, god-
na naśladowania inicjatywa, często 
przełamująca dotychczasowe sche-
maty postrzegania pewnych kwestii, 
nastawiona na rozwiązanie problemu 
(lub jego części), wykazująca duży 
stopień skuteczności, a także pewne 
nowatorstwo i prostotę”.
Praktyka, która została zgłoszona do 
konkursu dotyczyła obszaru WSPÓŁ-
PRACA Z OTOCZENIEM SZKOŁY, 

W TYM Z PRACODAWCAMI. 
Motywem zgłoszonej praktyki przez 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku 
było pokazanie współpracy w ramach 
programów Unii Europejskiej ERA-
SMUS+ z pracodawcami z Niemiec 
i Hiszpanii, a także współpraca w 
ramach klasy patronackiej z lubską fir-
mą z branży elektrycznej UESA S.A . 
Organizatorem konkursu był Ośrodek 
Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ma-
zowiecki Kurator Oświaty, Fundacja 
Fundusz Współpracy.

DobRe PRaKTYKi w sZKoLnicTwie 
ZawoDowYM – sZKoŁa ZawoDowa 
najwYżsZej jaKoŚci 2017/2018

Rozpoczął się projekt 
„HOLA VALENCIA” 
- staże dla uczniów 
w zagranicznych 
przedsiębiorstwach w 
Hiszpanii realizowany przez 
Zespół Szkół Technicznych 
w Lubsku w ramach 
programu ERASMUS+.

Obecnie w Walencji przebywa pierwsza 
grupa uczniów realizują-
cych swoje staże. Dokładnie 
projekt zakłada zorganizo-
wanie 3 – tygodniowych 
staży zawodowych w fir-
mach o profilu logistycz-
nym i elektrycznym w mie-
ście Walencja w Hiszpanii. 
Docelowo weźmie w nim 
udział 40 uczniów techni-
kum logistycznego i elek-
trycznego Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku.
Odbycie 3-tygodniowych 
staży zawodowych pozwoli 
uzyskać nowe kwalifika-
cje, doświadczenie oraz 
pewność siebie uczniom 
na rynku krajowym i eu-
ropejskim. Celem projektu 
jest praktyczne poszerze-
nie wiedzy teoretycznej 
zdobytej przez uczniów na 

zajęciach szkolnych, nabycie nowych 
umiejętności i kompetencji w zakresie 
przedmiotów zawodowych oraz dosko-
nalenie umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim w praktyce.
Po powrocie młodzież otrzyma certyfika-
ty uczestniczenia w zagranicznej prakty-
ce w ramach programu Erasmus + m.in. 
Europass Mobilność, honorowane przez 
wszystkich pracodawców europejskich.

red.

W piątek 15 czerwca 
zakończył się staż 
uczniów Technikum 
Logistycznego z Zespołu 
Szkół Technicznych w 
Lubsku realizowany w 
okresie 28.05.2018 - 
15.06.2018 w ramach 
projektu "Hola Valencia" 
w Hiszpanii.

Staż był finansowany w ramach pro-
gramu Unii Europejskiej Erasmus+. 
Czas spędzony w Hiszpanii był 
idealnym uzupełnieniem praktycznej 
nauki zawodu logistyka. Udział w 
tego typu przedsięwzięciach to ol-
brzymia szansa dla młodych ludzi na 
rozwijanie umiejętności językowych, 
zawodowych jak i osobistych, przez 
co łatwiej będzie młodym ludziom 
zaistnieć na rynku pracy. 
Cennym doświadczeniem dla mło-
dych ludzi był kontakt z kulturą oraz 
językiem hiszpańskim podczas stażu 
oraz w czasie wolnym.
Opiekunem grupy I była Małgorzata 
Ogonowska.

Wylot następnej grupy uczniów do 
Hiszpanii już we wrześniu.

"HoLa VaLencia"

Zakończenie stażu

12 czerwca b. r. w Lubskim Domu 
Kultury kolejny raz koncertowała 
JAPA – Festiwal Piosenki i Form 
Scenicznych, tradycyjnie już zorgani-
zowany przez nauczycieli i młodzież 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w Lubsku. Jego 
twórcą i pomysłodawcą był przed 
laty Stefan Ciężkowski, zasłużony 
animator lubuskiej kultury i niegdyś 
nauczyciel muzyki w naszej szkole, a 
dziś filar zespołu muzycznego „Bel-
fry”, którego występy uświetniają 
liczne szkolne (i nie tylko!) imprezy. 
Obecnie mózgiem i sercem JAPY są 
pp. Szturomscy: pan Wojciech zajmu-
je się stroną artystyczną i techniczną, 
zaś pani Dorota – logistyką Festiwalu.
JAPA, wcześniej funkcjonowała pod 
nazwą Festiwalu Piosenki Użytkowej, 
stanowi od lat okazję zaprezentowania 
rozmaitych talentów, a ulubienie jej 
przez wykonawców wynika niewąt-
pliwie z faktu całkowitego nieskrę-
powania ani treścią, ani formą. I tej 
wersji trzymali się też wszyscy wy-
stępujący podczas tegorocznej JAPY: 
Maks Byczkowski, Jakub Chęciński 
– Kupisz, Sara Gorczyca i Hubert 
Mazurek, Szymon Jurkowski, Klaudia 
Marciniszyn, Oliwia Opałka, Kacper 
Skrzyniarz oraz Katarzyna Szturom-

ska. Wśród młodzieży brylowali też 
młodzi duchem nauczyciele i sympa-
tycy szkoły:  zespół „Belfry” (Karo-
lina Słoniowska, Stefan Ciężkowski, 
Marek Niemyski, Roman Przybylski, 
Wojciech Szturomski i Grzegorz 
Tabaka) oraz grupa „Hot Teachers” 

(Justyna Mierzwiak, 
Katarzyna Nowicka, 
Anna Wojnarow-
ska, Wojciech Sztu-
romski, Radosław 
Ugrynowicz i Ma-
ciej Witczak), która 
zgodnie z sugestię w 
nazwie „ rozgrzała 
publiczność do czer-
woności”
Ale dostarczenie 
wrażeń artystycz-
nych to nie jedyny 
cel  tegorocznego 
Festiwalu. Drugim, 
równie ważnym, a 
może i ważniejszym, 
była pomoc absol-
wentowi ZSOiE, któ-
ry uległ poważnemu 
wypadkowi, w zdo-
byciu funduszy na 
rehabilitację. Środki 
pozyskane z biletów 
występu Pani Dyrek-

tor szkoły Gabriela Fiedler przekazała 
na ręce absolwenta wraz z życzenia-
mi szybkiego powrotu do zdrowia i 
sprawności. Ten gest został przyjęty 
gromkimi brawami wszystkich obec-
nych, a wzruszony absolwent podzię-
kował za pamięć i solidarność.
Ostatnim miłym akcentem, nawią-
zującym do duchowego klimatu im-
prezy, było wspólne odśpiewanie na 
finał piosenki „ Bo wszyscy Polacy to 
jedna rodzina ”. Tylko trochę żal, że 
wśród śpiewających zabrakło tak licz-
nie zaproszonych gości – jedynym, 
który zaszczycił nas swą obecnością, 
był niezawodny przyjaciel ZSOiE 
pan Marek Drygowski. Dziękujemy 
serdecznie – i do zobaczenia za rok!

Grażyna Zienkiewicz

jaPa – znowu zagrała…

W piątek 8 czerwca 2018 roku o godz. 
10.30 sprzed szkoły Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Lubsku wyruszył korowód 
w kierunku Ratusza . Rozpoczęliśmy 
happening ph. „ Młodość wolna od uza-
leżnień” o godz. 11.00. Organizatorem był 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku, a 
środki finansowe pozyskano z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii dla Gminy. Oficjalnego 
otwarcia dokonał Burmistrz Lubska Lech 
Jurkowski. Uczestnikami happenin-
gu były dzieci z lubskich przedszkoli, 
uczniowie szkół podstawowych oraz 
ponadgimnazjalnych, którzy przedstawili 
przygotowane przez siebie programy 
artystyczne. Każda grupa otrzymała 
Certyfikat oraz upominki ufundowane 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Lubsku oraz 
Starostwo Powiatowe w Żarach. Wśród 

uczestników został przeprowadzony quiz 
ph. „Z książką w świat wartości”, inspi-
rowany literaturą dla dzieci i młodzieży. 
Gościnnie wystąpiła Emilia Kostiuk z 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury z 
Jasienia – instruktor Mirosław Zych. W 
trakcie happeningu dostępne były stoiska: 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 
Żarach – pomiar tlenku węgla w wydy-
chanym powietrzu, Punktu Informacyj-
no - Konsultacyjnego ds. uzależnień i 
przemocy w rodzinie działającego przy 
GKRPA w Lubsku - porady prawne oraz 
Punkt szkoleniowy przygotowany przez 
Ratowników Medycznych z Żar i uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. 
Uczestnicy i przybyli mieszkańcy Lubska 
byli częstowani zdrowymi przekąskami 
przygotowanymi przez uczniów Techni-
kum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
ZST. Było również stoisko z zimnymi 
napojami i słodkościami przygotowane 

przez nauczycieli ZST.
Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli 
nas w organizacji imprezy. Są to:
Piekarnia Górzyn - Tomasz Apanowicz, 
Piekarnia w Lubsku - Danuta, Tadeusz 
Pogorzelscy, Piekarnia w Lubsku - Rafał 
Żukowski, PSS Społem w Lubsku, Ma-
gnolia Spółka z.o.o w Lubsku.
Przy realizacji zadania współpracowali-
śmy z : Komisariatem Policji w Lubsku, 
Jednostką Straży Pożarnej w Lubsku, 
Lubskim Domem Kultury.
W przygotowanie happeningu zaanga-
żowani byli nauczyciele i pracownicy 
Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. 
Prowadzącą była Natalia Juszczak uczen-
nica klasy II Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych,
Koordynatorem była Barbara Maćkowiak 
- nauczyciel ZST.

B.Maćkowiak

W środowe popołudnie (30.05.) na 
boisku Sparty Mierków Rady Sołec-
kie: Mierkowa, Ziębikowa i Chełmu 
Żarskiego zorganizowały dla swoich 
najmłodszych pociech Festyn z okazji 
Dnia Dziecka. Oprócz dzieci na fe-

stynie obecni byli Burmistrz Lubska 
Lech Jurkowski, Radni Emilia Za-
jączkowska i Marcin Flies, Klub MC 
BOXER. Atrakcji było co niemiara, a 
zabawa była naprawdę przednia.

I.G.

DZieŃ DZiecKa
w MieRKowie
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We czwartek dnia 10.05.2018 r. w Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego 
w Żarach odbyło się podsumowanie III 
Turnieju Wiedzy Historycznej. Turniej 
składał się z 8 etapowych konkursów, 
rozgrywanych co miesiąc od września 
do kwietnia. Mistrzem III Turnieju 
Wiedzy Historycznej została Katarzyna 
Strzemieczna uczennica Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych 
w Żarach. Najlepszy Uczeń Szkoły 
Podstawowej: Dominika Nerga (Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza w Żarach) oraz Dominik Giedrojć 
(Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława 
Chrobrego w Lubsku). III miejsce - 
Filip Wikar (Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Bolesława Chrobrego w Lubsku). 
Najlepszy Gimnazjalista Turnieju: Pa-
trycja Popławska (Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Tuplicach). 
Najlepszy Uczeń Szkoły Średniej: Maja 
Grześków (Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych w Żarach). II 
miejsce - Estera Zając i Paweł Fortuna 
(Zespół Szkół Technicznych w Lubsku). 

III miejsce - Michał Gembara (Zespół 
Szkół Technicznych w Lubsku). 

   Mistrzowską Szkołą Turnieju został 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Żarach. W rywalizacji 
drużynowej I miejsce zajęły: Najlepsza 
Szkoła Podstawowa: Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w 
Lubsku. Najlepsza Szkoła Gimnazjal-
na: Zespół Szkół Publicznych im. Jana 

Brzechwy w Łęknicy. Najlepsza Szkoła 
Średnia: Zespół Szkół Technicznych w 
Lubsku. Nagrody uczestnikom wręczyli: 
Jacek Jakubiak – Dyrektor Muzeum Po-
granicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach 
oraz Jerzy Wojnar zastępca Burmistrza 
Miasta Lubska. W dalszych konkursach 
życzymy naszym uczniom jeszcze wyż-
szych lokat.

Krzysztof Kowsz

W środę 13 czerwca 
lubska biblioteka gościła 
dzieci z Przedszkola nr 2.

Mali uczestnicy wycieczki wzięli 
udział w pogadance dotyczącej ko-
rzystania z bibliotecznych zbiorów 
oraz w zajęciach edukacyjnych nt. 
„Bezpieczne wakacje”. Przedszkolaki 
rozwiązywały tematyczne zadania 
obrazkowe, obejrzały również krót-
kie filmiki mówiące o bezpiecznym 
zachowaniu w różnych sytuacjach 
oraz bajkę animowaną pt. „Reksio 
ratownik”. W zajęciach udział wzięło 
łącznie 68 osób.

red.

PLACÓWKI  OŚWIATOWE LUDZI E,  WYDARZENI A

We wtorek 12 czerwca 
dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych W Lubsku 
Gabriela Fiedler wraz z 
przedstawicielami klasy 
mundurowej, pocztem 
sztandarowy, księdzem 
Adamem Rogulskim oraz 
p.Dorotą Szturomską 
- nauczycielką języka 
niemieckiego wzięła 
udział w I Spotkaniu Klas 
Wojskowych w Rokitnie. 

Uroczystość została zorganizowana 
przez Wojewodę Lubuskiego Włady-
sława Dajczaka, Biskupa Zielonogórsko 
- Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego 
oraz Kurator Oświaty panią Ewę Rawę. 
Spotkanie było duchowym przygotowa-
niem do 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Wśród zaproszonych gości  była Kurator 
Oświaty Województwa Lubuskiego pani 
Ewa Rawa, Dyrektor Departamentu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej Waldemar 
Zubek oraz zwierzchnicy wojska, policji 
oraz straży pożarnej.
W uroczystości wzięło udział około 
300 kadetów, reprezentujących 17 
szkół prowadzących klasy wojskowe 
lub mundurowe z terenu województwa 
lubuskiego, którzy do Sanktuarium w 
Rokitnie przybyli ze swoimi dyrektorami 
i opiekunami. 
I Spotkanie Klas Mundurowych otwo-
rzył Wojewoda Lubuski, który w swoim 
przemówieniu podkreśli, że „zadaniem 
klas mundurowych jest wychowanie 
patriotyczne i przygotowywanie mło-
dzieży do podjęcia trudu jakim jest bycie 
żołnierzem”.
Następnie zostały odczytane listy od Pre-
zydenta RP, Ministra Obrony Narodowej 
oraz Minister Edukacji Narodowej.
„Coraz więcej osób wybiera klasy mun-
durowe. Oznacza to, że coraz więcej 
młodych Polaków myśli o tym by w 
swoim dorosłym życiu służyć ojczyźnie i 
związać swoją przyszłość z wojskiem lub 
innymi służbami ważnymi dla bezpie-
czeństwa Polaków” – napisał w liście do 
zebranych Prezydent RP Andrzej Duda, 
który odczytany został przez płk. Artura 
Chomę. Wojewoda Lubuski odczytał list 
od Ministra Obrony Narodowej Mariu-
sza Błaszczaka, w którym podkreślona 
została możliwość wychowawczego od-
działywania na młode pokolenie poprzez 
służbę dla rodaków i ojczyzny. Lubuski 
Kurator Oświaty Ewa Rawa odczytała 
list od Minister Edukacji Narodowej 

Anny Zalewskiej.
Zgromadzeni goście  i kadeci mogli 
również wysłuchać katechezy księdza 
doktora Grzegorza Cyrana, który przed-
stawił historię Sanktuarium i obrazu 
Matki Boskiej Rokitniańskiej.
Uroczysta Msza Święta  była celebrowa-
na przez ks. Biskupa  Stefana Regmunta, 
w przepięknej oprawie muzycznej Orkie-
stry Wojskowej z Żagania.
Po Mszy Świętej uczniowie klas mun-
durowych mogli zwiedzić  muzeum, 

zapoznać się z tradycjami i zadaniami 
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej, uczestniczyć w pokazie sprzętu 
wojskowego, poznać normy taktyczne 
oraz postrzelać na strzelnicy, jak również 
posilić się pyszną wojskową grochówką.
Spotkanie to także służyło integracji klas 
wojskowych oraz wymianie spostrzeżeń 
dotyczących dalszego rozwoju tego typu 
kształcenia w szkołach ponadgimna-
zjalnych.

red.

spotkanie Klas wojskowych w Rokitnie  

Przedszkole „słoneczne” z wizytą w bibliotece

Najmłodsi Uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej im. Noblistów 
Polskich przystąpili do II edycji konkursu 
o tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego” - 
II edycji programu „Być jak Ignacy”. 
Rozpalamy Płomień Wiedzy. Celem 
Konkursu była popularyzacja wiedzy 
na temat polskiej myśli naukowej wśród 
uczniów szkół podstawowych, rozpo-
wszechnianie wiedzy na temat sylwetki 
Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu 
naftowego i gazowego, popularyzacja 
wiedzy na temat innych polskich na-
ukowców oraz ich wynalazków, odkryć 
i dokonań, upowszechnianie nauk 
matematyczno-przyrodniczych i historii 
polskiej myśli technicznej, kształtowanie 
postaw patriotycznych, promowanie 
działań edukacyjnych opartych na ak-
tywnym doświadczaniu, obserwowaniu, 
tworzeniu sytuacji bliskich naukowym 
dziedzinom wiedzy. Konkurs trwał od 1 
grudnia 2017 roku do 7 maja 2018 roku.
To była wyjątkowa podróż. Podróż w 
czasie. Wybrali się w nią najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły – pierwszo i 
trzecioklasiści. Pełni entuzjazmu 
i dziecięcej ciekawości ochoczo zanu-
rzyli się w magiczny świat naukowców 
i ich wynalazków. Towarzystwa dotrzy-
mywał im nie byle kto, lecz sam Ignacy 
Łukasiewicz. Przewodnik, mentor i przy-
jaciel - bo po wielu miesiącach wspólnej 
wyprawy bez wątpienia zasłużył na takie 
miano. 
„Ciekawi świata”, czyli grupa naszych 
małych, niezwykle dzielnych podróż-
ników pracowała pilnie pod czujnym 
okiem wychowawczyń. Wszystkie 
zajęcia odbywały się w myśl zasady: 
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, 
a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a 
zrozumiem” (Konfucjusz). Ten sposób 
nauki – przez obserwowanie, ekspery-
mentowanie i aktywne doświadczanie 
– okazał się strzałem w dziesiątkę! Nie 
nudził, a inspirował! Nie zniechęcał, lecz 

stopniowo rozpalał w uczniach płomień 
wiedzy i motywował do dalszych edu-
kacyjnych odkryć! Dzięki ogromnemu 
zapałowi i uporowi na przestrzeni ostat-
nich miesięcy naszym podopiecznym 
udało się poznać sylwetki wyjątkowych 
osobistości: Mikołaja Kopernika, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Kazimierza Pró-
szyńskiego, Gustawa Eiffla, Dmitrija 
Mendelejewa, Stefana Drzewieckiego. 
Udział w programie zmotywował ich 
także do stworzenia własnego dzieła. 
Po trwającej kilka dni „burzy mózgów” 
udało im się wymyślić i skonstruować 
jedyną w swoim rodzaju lampkę nocną 
wyłapującą senne koszmary. „To świetny 
wynalazek! Chętnie zabrałabym go do 
domu!” – podsumowała Hania, uczen-
nica klasy I Niestety w myśl znanego 
przysłowia „Wszystko, co dobre szybko 
się kończy” nasza podróż, a zarazem 
wielka naukowa przygoda również 
dobiegła końca. Bogatsi o nową wiedzę 
i ciekawe doświadczenia powróciliśmy 
z odległej przeszłości, by za jakiś czas 
wyruszyć gdzieś na nowo…

Małgorzata Kokot

wielki powrót do teraźniejszości, czyli podsumowanie 
ii edycji inspirującego programu edukacyjnego  „być 
jak ignacy” w nsP im. noblistów Polskich w Lubsku

We wtorek 22.05.2018 r. Lubuskie Mu-
zeum Wojskowe w Drzonowie miały 
okazję zwiedzić przedszkolaki z Wesołej 
Trójeczki przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Lubsku z Oddziałami Integracyjnymi. 
W ramach zajęć patriotycznych ,,Z orłem 
w plecaku” dzieci miały możliwość obej-
rzenia ekspozycji w pawilonie na terenie 
parku oraz wystaw, takich jak: ”Gabi-
net myśliwski”, „Kobiety Żołnierze”,  
„Dawna broń”, „Żołnierz Polski 1914-

1945”  Maluchy zobaczyły również 
zbiory ciężkiego sprzętu wojskowego 
(czołgi, śmigłowce, działa samobieżne, 
wyrzutnie rakietowe, armaty, haubice, 
transportery , sprzęt saperski). Mali 
patrioci byli pod wielkim wrażeniem, 
zwłaszcza że mogli zasiąść za sterem 
prawdziwego samolotu wojskowego 
i zobaczyć jak wygląda czołg od we-
wnątrz. To była ciekawa lekcja historii.

red.

wizyta w muzeum

W czerwcu oddano do użytku kolejne 
place zabaw, wybudowane z udziałem 
środków unijnych. W Chociczu uro-
czystego otwarcia dokonał 8 czerwca 
Burmistrz Lubska Lech Jurkowski wraz 
z sołtys Anną Korżel i dziećmi. Budowa 
placu trwała kilka tygodni. Następnego 
dnia najbardziej cieszyły się dzieci w 
Tucholi Żarskiej. Otwarciu nowego 
placu zabaw przez Burmistrza Lubska 
i sołtysa Arkadiusza Podhorodeckiego 
towarzyszyły m.in. turniej strzelecki i 
turniej siatkówki. Radny Ireneusz Ku-
rzawa wręczył puchar Jerzemu Pycia za 
wieloletnią organizację turniejów siatkar-
skich. Oprócz atrakcji dla najmłodszych, 
nie zabrakło niespodzianki dla mam, 
które obchodziły tego dnia swoje święto. 
Z tej okazji piękne bukiety otrzymały 
najstarsze mieszkanki Tucholi Żarskiej. 
W Dłużku oficjalnego otwarcia placu 
zabaw dokonano 14 czerwca. Burmistrz 
Lubska, sołtys Zdzisława Wierzbicka 
i dzieci przecięły wstęgę. Tym miłym 

wydarzeniom we wszystkich sołectwach 
towarzyszyły ciekawe atrakcje: dmucha-
ne zamki, malowanie twarzy i słodki 
poczęstunek.  
Place zabaw powstały w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Projekt nosi tytuł: „Budowa placów 
zabaw w miejscowościach Chocicz, 
Dłużek i Tuchola Żarska”. Place zabaw 
powstały na terenach należących do 
Gminy Lubsko, zostały ogrodzone i 
wyposażone w urządzenia zabawowe, 
ławki, kosze i tablice regulaminowe. W 
miejscach wyznaczonych przez projek-
tanta wykonana została wymiana gruntu 
na podłoże piaskowe. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 183 892,04 zł w tym 
dofinansowanie 117 010,50 zł. 

M.Sienkiewicz

nowe place zabaw

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W Chociczu otwarcia dokonał Burmistrz Lech Jurkowski wraz z sołtys Anną 
Korżel i dziećmi

Jedną z atrakcji w Tucholi Zarskiej był turniej strzelniczy zorganizowany przez 
Lubskie Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego „Gryf”

widać – w Dłużku dzieci nie mogły się już doczekać otwarcia placu zabaw

PODSuMOWANIE III TuRNIEju 
WIEDzY HISTORYCzNEj

Uczniowie Najlepszych Szkół Podstawowych i Średnich Turnieju - Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku oraz Zespół Szkół 

Technicznych w Lubsku

Rok 2018 niesie ze sobą 
wspomnienie wielkich 
i doniosłych wydarzeń 
związanych z historią 
naszego kraju. Jest to 
zatem doskonała okazja do 
przypomnienia sylwetek 
wybitnych postaci i refleksji 
nad minionymi czasami.

Mówiąc o Polsce, nie możemy mieć na 
myśli tylko czasów telefonów komórko-
wych, komputerów czy przemian poli-
tyczno - gospodarczych. Polska to ponad 
tysiąc lat historii narodu słowiańskiego, 
ważnych wydarzeń, walk i zrywów naro-
dowościowych. Nasi przodkowie z wiel-
kim zaangażowaniem budowali państwo 
polskie, krzewili kulturę, mowę i obyczaje. 
To właśnie tym Polakom poświęcono XIII 
Międzyszkolny Sejmik Krajoznawczy 
,,100 lat Polski Niepodległej", który odbył 
się 23 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Lubsku. 
Witając uczestników konferencji, dyrek-
tor szkoły Elżbieta Haściło podkreśliła 
istotę wychowania patriotycznego dzieci i 
młodzieży, podziękowała także śp. dyrek-
torowi Kazimierzowi Chrobrowskiemu za 
zapoczątkowanie tej pięknej, trzynastolet-
niej już tradycji, którą kultywuje szkoła. 
Słowa podziękowania skierowano także 
w stronę pań:
Małgorzaty Budzianowskiej i Marii Gie-
drowicz, które od wielu lat podejmują 
trud związany z organizacją sejmików. 
Dyrektor szkoły podziękowała również 
przewodniczącemu Klubu Tarnopolan - 
Józefowi Tarniowemu.
Po uroczystym powitaniu, w tematykę 
sejmiku wprowadziła wszystkich po-
mysłodawczyni i organizatorka przed-
sięwzięcia - M. Giedrowicz.  Zaprosze-
ni goście, wśród których znaleźli się: 
przewodnicząca Komisji Oświaty Zofia 
Zawiślak, przedstawiciele Klubu Tarno-
polan, społeczności szkolnych, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i harcerze, wysłuchali 
referatów przygotowanych przez uczniów 
"Jedynki". Młodzi prelegenci: K. Cza-
hajda i K. Pożoga w swoim wystąpieniu 

,,123 - letnia droga do Niepodległości" 
wielokrotnie przypominali, że odzyskanie 
wolności było długim procesem, który 
wymagał wielkiego poświęcenia, trudu i 
ofiar. Uczennice klasy VI b: J. Mydłowska 
i D. Magdziarz przybliżyły sylwetki wy-
bitnych Polaków, walczących o wolność 
naszej Ojczyzny, a Sz. Gajda - uczeń 
klasy Va opowiedział o działalności Józefa 
Hallera, Wojciecha Korfantego i Józefa 
Dowbora - Muśnickiego. 
Zaproszeni goście mieli także okazję wy-
słuchać referatu o dziejach harcerstwa pol-
skiego, którzy wygłosili przedstawiciele 6 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
,,Animus" z Lubska i 1 Wielopoziomo-
wej Drużyny Harcerskiej ,,Bystrzaki" z 
Jasienia. 
Uczennice ze Szkoły Podstawowej w 
Grabicach wygłosiły referat pt. ,,Ksiądz 
arcybiskup Ignacy Tokarczuk w służbie 
Kościoła i Narodu", a W. Winiarek - 
uczennica lubskiej "Jedynki" przedstawiła  
100 - letnią historię Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego w służbie Bogu 
i Ojczyźnie.   
Program artystyczny sejmiku o tematyce 
patriotycznej przygotowany przez
  M. Giedrowicz stwarzał nie 
tylko możliwość refleksji i zadu-
my nad minionymi czasami, ale 
też zachęcił wszystkich zebra-
nych do wspólnego wykonania 
znanych piosenek harcerskich i 
żołnierskich. 
Wielkie uznanie wszystkich ze-

branych zdobyli mali aktorzy z koła 
teatralnego ,,Trzech Serc" pod kierun-
kiem Małgorzaty Krukowskiej, którzy 
rozbawili publiczność, przedstawiając 
humorystyczną inscenizację pt. ,,Nasze 
wspomnienia o Ojcu Świętym - Pielgrzy-
mie Uśmiechniętym". W przerwie można 
było podziwiać wystawę prac plastycz-
nych wykonanych przez uczniów naszej 
szkoły - ,,Moja Mała i Duża Ojczyzna". 
Sejmik stał się inspiracją do wielu roz-
mów. Swoimi refleksjami zechciał po-
dzielić się z nami przewodniczący Klubu 
Tarnopolan - J. Tarniowy, który na ręce 
dyrekcji i organizatorów uroczysto-
ści złożył podziękowania za podjęcie 
inicjatywy przygotowania spotkania i 
krzewienie uczuć patriotycznych wśród 
dzieci i młodzieży.  Dziś, w roku 100 - 
lecia Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę, jak echo pobrzmiewają słowa 
poety Jana Kasprowicza: ,,Idź, czuwaj! 
I zawsze miej wiarę, cokolwiek by losy 
zrządziły: Jest Polska i będzie do końca, 
jeśli jej starczy Twej siły."

Joanna Gebułtowicz 
SP - 1 Lubsko

wieLKie RocZnice



14 15m agaz y n lubs ki  nr 6/2018 (329)magazyn lubski  nr 6/2018 (329)

Na scenie głównej 
przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji odbył się 
2 czerwca konkurs 
„Kraina Talentów” pod 
patronatem Burmistrza 
Lubska, w którym udział 
wzięli uczniowie szkół z 
naszej gminy.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali pucha-
ry, dyplomy i nagrody, a zwycięzcy 
dodatkowo nagrody pieniężne. Jed-
nym z członków jury był Krzysztof 
Skiba z zespołu Big Cyc – Gwiazda 
Wieczoru. Skiba nie tylko ocenił wy-
soki poziom występów, ale również 
poprowadził uroczystość nagradzania 
i włączył się w przebieg kolejnych 
punktów programu m.in. swojego 
autorskiego konkursu muzycznego 
oraz prezentacji sekcji śpiewaczych 
i tanecznych Lubskiego Domu Kul-
tury. Mamy wspaniałych, zdolnych, 
młodych artystów. A oto wyniki.W 
kategorii klas I-III laur zwycięstwa 
powędrował do Leny Kwasigroch za 

piękny układ taneczny z elementami 
akrobatycznymi, II - Tomasz Wuj-
ciów, III - Natalia Brzozowska, IV 
- Estera Wiśniewicz, V - Kacper Ko-
zicki, VI - Amelia Potapko, VII - Lena 
Szmyt. W kat. klas IV - V pierwsze 

miejsce zajęła Hanna Łuczak za pięk-
ny występ wokalny, II - Michał Kraw-
czak, III - Estera Gajewska, IV - Julia 
Waszak, V - Oliwia Niewczas i Julia 
Szymczak, VI - Emilia Kozicka, VII 
- Zespół Taneczny: Alicja Opalińska, 

Julia Wierzbicka, Dominika Ziemba. 
W kategorii klas VI-VII główną na-
grodę wyśpiewała sobie Katarzyna 
Szymaniec, II - Korpus Werblistów 
pod opieką Stefana Ciężkowskiego, 
III - Nikola Choińska, IV - Nikola 

Rynkiewicz, V - Majra Kuczyńska, 
VI - Zespół Taneczny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Współorganizatorami 
konkursu byli: Urząd Miejski i Szkoła 
Podstawowa nr 1. 

M.Sienkiewicz

DNI  LUBSKA DNI  LUBSK A

Na scenie głównej podczas Dni Lubska 
pojawiało się wiele gwiazd. Już w piątek 
rzeszę publiczności przyciągnęły zespo-
ły: „Niespotykani” i MIG. Fanom nie 
przeszkodziły grzmoty i ulewa, która na 
szczęście nie trwała zbyt długo.

mars

Niespotykani wystąpili 
w Lubsku nie po raz pierwszy

Na koncercie zespołu MIG również 
nie zabrakło wiernych fanów

Kraina Talentów
Finał konkursu Kraina Talentów 

pod patronatem Burmistrza Lubska 
prowadził Krzysztof Skiba

Na scenie prezentowały się 
również sekcje LDK

W kategorii klas VI-VII 
zwyciężyła Katarzyna 

Szymaniec

W kategorii klas IV-V 
zwyciężyła Hanna 

Łuczak

W kategorii klas I-III 
zwyciężyła Lena 

Kwasigroch

Pod patronatem Burmistrza Lubska 
Lecha Jurkowskiego odbył się 2 
czerwca na hali widowiskowo - spor-
towej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. 
A oto wyniki: kat. 2007 i młodsi - 1 
Jakub Śledziński Nowogród Bobrz., 
2 Oliwier Babiak Nowogród Bobrz., 
3 Nikola Sobczak Olimpia Lubsko; 
kat. 2003 - 2006 (chłopcy) - 1 Bar-
tłomiej Murawski Olimpia Lubsko, 
2 Mateusz Bogdanowicz Olimpia 
Lubsko, 3 Arne Linstated tForst; 
(dziewczęta) - 1 Oliwia Krzywiecka 
Olimpia Lubsko, 2 Weronika Czerniak 
Olimpia Lubsko; kat. 2000 - 2002 - 1 
Weronika Lech Olimpia Lubsko, 2 
Markus Krahl Forst; kat. 1999 - 1968 
- 1 Jakub Werner ZKS Drzonków, 2 

Paweł Kireń-
czuk Oborniki 
Wlkp, 3 Ju-
lian Erdmann 
For s t ;  ka t . 
1967 i star-
si - 1 Jurgen 
Gribler Forst, 
2  K r z y s z -
tof Gierczak 
Żary, 3 Jan 
Deka Fiber 
N o w o g r ó d 
Bobrz. Wszy-
scy zwycięz-
cy otrzymali 
puchary i na-
grody. Współorganizatorami zawo-
dów byli: UKTS Olimpia Lubsko, 

Urząd Miejski i OSIR. Nad całością 
pieczę sprawował Bogdan Lech.

M. Sienkiewicz

W Lubskim Domu Kultury odbył się 
27 maja Międzynarodowy Turniej 
Szachowy z okazji „Dni Lubska 
2018”. Do naszego miasta przyjechało 
wielu utytułowanych zawodników 
m.in. mistrz międzynarodowy Nikolai 
Aliavdin. Od początku trwała zażarta 
walka o punkty, a zawodnicy do ostat-
nich sekund walczyli o zwycięstwo w 
swoich partiach. Za właściwy przebieg 
turnieju i przestrzeganie zasad fair play 
odpowiadał sędzia główny Mariusz 
Kucharski. Puchary, dyplomy, na-
grody pieniężne i upominki wręczali: 
Prezes Lubskiego Klubu Szachowego 
CAISSA Waldemar Szylko, Burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski i Dyrektor 
LDK Maria Łaskarzewska. Ostatecz-
nie zwycięzcą zawodów w kategorii 
OPEN został mistrz fide Karol Kucza, 
uzyskując 8 punktów i nie ponosząc 
żadnej porażki. Tuż za nim, z wyni-
kiem 7,5 punktu uplasował się Seba-

stian Manigk z Cottbus. Reprezentant 
Niemiec również nie dał się pokonać 
w żadnej partii. Trzecie miejsce wy-
walczył rozstawiony z pierwszym 
numerem startowym, wspomniany N. 
Aliavdin. A oto pozostałe wyniki: kat. 
juniorzy do lat 10 – I Michał Grzebie-
niowski, II Wojciech Ziobrowski, III 
Wiktor Milczanowski; kat. juniorzy 
do lat 12 – I Marcel Staszak, II Paweł 
Kulczycki, III Zuzanna Staszak; kat. 
juniorzy do lat 14 – I Julia Kudlak, 
II Sebastian Kurtyka, III Aleksander 
Kiełek; kat. juniorzy do lat 16 – I 
Tomasz Lambrecht, II Maksymilian 
Staszak, III Paweł Zdanowicz. Po-
nadto wyróżnienia otrzymali: Erwin 
Boll, Ewa Balcerzak i Eduard Stark. 
Specjalne wyróżnienie Burmistrza 
Lubska trafiło do najmłodszej zawod-
niczki Zosi Staszak.

M.Sienkiewicz

sZacHowe Dni LubsKa
W kat. OPEN: I miejsce Karol Kucza, II 

Sebastian Manigk, III Nikolai Aliavdin

Wśród uczestników turnieju nie zabrakło zawodników z Niemiec

Rywalizowali pingpongiści

Zwycięzcy kat. B (od prawej): Bartłomiej Murawski Olimpia 
Lubsko, Mateusz Olimpia Lubsko, Arne Linstatedt Forst

Z okazji Dni Lubska 3 czerwca na 
strzelnicy Ligi Obrony Kraju Lubsko 
odbyły się zawody o Puchar Bur-
mistrza Lubska w strzelaniu z kara-
binka pneumatycznego. Strzelanie 
odbywało się w dwóch kategoriach 
wiekowych. W kategorii młodzik – 
strzelanie z podpórki: I miejsce zdobył 
Alan Borgula – 118pkt, II miejsce 
Michał Pilichiewicz – 117pkt, III 

miejsce Igor Pluta – 116pkt. W kate-
gorii senior - strzelanie z wolnej ręki: I 
miejsce zdobył Michał Nita – 116pkt, 
II Aleksandra Hryciuk – 113pkt, III 
miejsce Mieczysław Szynal – 108pkt. 
Zawody prowadzili Zdzisław Hry-
ciuk i Leszek Geisler. Zawodnikom 
gratulujemy osiągniętych wyników i 
zdobytych pucharów. 

M. Sienkiewicz

Zawody LoK

Od lewej: Alan Borgula, Igor Pluta, Aleksandra Hryciuk, Leszek Geisler, Michał 
Pilichowicz, Michał Nita

Nad zalewem Nowiniec odbyły się 2 
czerwca zawody wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Lubska. I miejsce zajął 
Dariusz Łasecki, łowiąc ponad 6 kg 
ryb, II Zygmunt Marzec, III Rafał 

Makowiecki, który jednocześnie 
otrzymał nagrodę za największą rybę. 
Organizatorzy zadbali o uczestników, 
częstując bigosem, kiełbasą i napojami.

mars

Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary i medale

wędkarze walczyli
o Puchar burmistrza

Obchody Dni Lubska wpisują się już du-
żymi literami w historię naszego miasta. 
Jest to impreza cykliczna, oczekiwana 
przez mieszkańców i odwiedzana chętnie 
przez gości z zewnątrz. Uroczystość nie 
mogłaby się odbyć, gdyby nie szczodrość 
sponsorów, których wkład rzeczowy i 
finansowy bardzo wspomógł obchody 
Dni Lubska 2018. Jako główny organi-
zator w/w imprezy Lubski Dom Kultury 
składa podziękowania dla:
Pani Grażyny Krystyny Wachnik
Pana Jana Łobodziec – Dekarstwo Cie-
sielstwo Tuchola Żarska
Pana Marka Małyszko I&M
ZGO Marszów
LWiK Lubsko
PGKiM Lubsko
Magnolii Sp. zo.o. Lubsko
PKO BP Lubsko
Dziękujemy również wolontariuszom, 

którzy w przebraniach maskotek popro-
wadzili korowód ulicami miasta. Byli to: 
Laura Kluczycka, Dominika Mijalska, 
Natalia Jackowska, Klaudia Kuzyk, We-
ronika, Rafał Sołtys, Iza Modzelewska, 
Nikola Kozłowska, Wiktoria Salamon-
ska, Nikola Chojka, Julia Hekkert.
Podziękowania przesyłamy współorga-
nizatorom imprezy, Urzędowi Miejskie-
mu w Lubsku oraz Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji w Lubsku. Dziękujemy 
nauczycielom, dzieciom, młodzieży za 
profesjonalnie przygotowane występy 
artystyczne, a mieszkańcom Lubska za 
wspólną zabawę. 
Mamy nadzieję, że uroczystość obcho-
dów Dni Lubska 2018 zapewniła wszyst-
kim wiele niezapomnianych wrażeń i 
udany wypoczynek.
Dziękuję

GwiaZDY
wiecZoRu

piątek

Ulicami miasta przeszedł liczny i kolorowy korowód, w którym udział wzięli przedstawiciele władz miejskich, Włodarze 
Powiatu, Radni Rady Miejskiej w Lubsku, goście z Forst oraz Vlotho, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, kluby oraz 

mieszkańcy i goście

GwiaZDY
wiecZoRu

sobota

Koncerty zespołów VIDEO i BIG CYC cieszyły się ogromną popularnością widzów



16 17m agaz y n lubs ki  nr 6/2018 (329)magazyn lubski  nr 6/2018 (329)

REKLAMA REK LAMA

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja

DATA PUBLIKACJI: 
12.06.2018
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 
19.06.2018 
Informujemy Państwa, że Dy-
rektor regionalnego Zarządu 
Gospodarki wodnej we wro-
cławiu Państwowego Go-
spodarstwa wodnego wody 
Polskie zatwierdził ustaloną 
przez „Lubskie wodociągi i 
Kanalizacja” Sp. z o.o. taryfę 
dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie 
gminy Lubsko na okres 3 lat. 
organ regulacyjny w wyniku 
rozpatrzenia przedmiotowego 
wniosku, stwierdził zgodność 
projektu taryfy oraz uzasad-
nienia przedstawionego przez 
„LwiK” Sp. z o.o. z przepisami 
ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz 
ustawy Prawo wodne. Dy-
rektor regionalnego Zarządu 
Gospodarki wodnej we wro-
cławiu PGw dokonał analizy 
zmiany warunków ekono-
micznych wykonywania przez 
„LwiK” Sp. z o.o. działalności 
gospodarczej oraz dokonał 
weryfikacji kosztów związa-
nych ze świadczeniem usług, 
poniesionych w roku obra-
chunkowym obowiązywania 
poprzedniej taryfy, ustalo-
nej na podstawie ewidencji 
księgowej, z uwzględnieniem 
planowanych zmian tych kosz-
tów w okresie obowiązywania 
taryfy pod względem celo-
wości ich ponoszenia w celu 
zapewnienia ochrony intere-
sów odbiorców usług przed 
nieuzasadnionym wzrostem 
cen. w związku z powyższym, 

iż wynik oceny, weryfikacji 
oraz analizy przedstawianego 
projektu taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Lubsko był 
pozytywny, organ regulacyjny 
zatwierdził przedmiotową 
taryfę. Należy zaznaczyć, że 
wysokość taryfy nie uległa 
zmianie w stosunku do obecnie 
obowiązującej i pozostanie w 

tej wartości na okres co naj-
mniej 3 lat.  

Taryfowe grupy odbiorców 
usług
w tabelach przedstawiono 
wyodrębnione grupy taryfowe 
odbiorców - 3 grupy dla zaopa-
trzenia w wodę i 1 grupa dla 
odprowadzania ścieków.

Rodzaj i struktura taryfy
taryfa w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę jest tary-
fą niejednolitą, jednoczłonową, 
a taryfa na zbiorowe odprowa-
dzania ścieków jest taryfą jed-
nolitą, jednoczłonową. taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę zawierają cenę za 1 m3, 
zróżnicowaną w zależności od 
celu zużycia pobieranej wody. Z 
kolei taryfa dla zbiorowego od-
prowadzanie ścieków zawiera 
cenę za 1 m3 odprowadzanych 
ścieków, równą dla wszystkich 
odbiorców. 

Rodzaje i wysokość cen 
i stawek opłat
Ceny i stawki opłat dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę, 
przedstawione są w poniższej 
tabeli.

Do cen i stawek opłat netto 
przedstawionych w tabeli do-
licza się podatek od towarów 
i usług (VAt), w wysokości 
określonej odrębnymi przepi-
sami. okres rozliczeniowy dla 
wszystkich grup taryfowych 
określonych w tabeli wynosi 
jeden miesiąc.

Ceny i stawki opłat dla zbioro-
wego odprowadzania ścieków, 
przedstawione są w poniższej 
tabeli.

Do cen i stawek opłat netto 
przedstawionych w tabeli do-
licza się podatek od towarów 
i usług (VAt), w wysokości 
określonej odrębnymi przepi-
sami. okres rozliczeniowy dla 
wszystkich grup taryfowych 
określonych w tabeli wynosi 
jeden miesiąc.

Warunki rozliczeń 
z uwzględnieniem 
wyposażenia 
nieruchomości 
w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe
rozliczenia za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków są 
prowadzone wg następujących 
warunków i zasad: a) podstawą 
do rozliczeń są określone w 
taryfach ceny i stawki opłat 
oraz ilości dostarczonej wody i 
odprowadzonych ścieków; 
b) ilość wody dostarczonej do 
nieruchomości ustala się na 
podstawie wskazań wodo-
mierza głównego; c) całość 
odprowadzanych ścieków usta-
la się na podstawie wskazań 
urządzenia pomiarowego, a w 
przypadku jego braku - jako 
równą ilości wody pobranej 
lub ilości określonej w umo-
wie; d) rozliczeniach ilości od-
prowadzanych ścieków ilość 
bezpowrotnie zużytej wody 
uwzględnia się wyłącznie w 
przypadkach, gdy wielkość jej 
zużycia na ten cel ustalona jest 

Taryfa Za WODĘ I ŚCIEKI bEZ ZmIan
- ZaTWIErDZOna na 3 laTa!

Oznaczenie
grupy taryfowej

taryfowa grupa odbiorców

Grupa 1 odbiorcy usług z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, zużywają-
cy wodę do celów realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi lub celów rolniczych

Grupa 2 odbiorcy usług z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, zużywają-
cy wodę do celów innych niż wymienione w 
grupach 1 i 3, fontanny, hydranty, woda ppoż.

Grupa 3 odbiorcy usług z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, zuży-
wający wodę do celów realizacji produkcji 
napojów i artykułów spożywczych, produkcji 
podstawowych substancji farmaceutycz-
nych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie
grupy taryfowej

taryfowa grupa odbiorców

Grupa 1 odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odpro-
wadzania ścieków, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego lub urzą-
dzenia pomiarowego

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie
grupy taryfowej

Cena netto 
(zł/m3)

Grupa 1 4.12
Grupa 2 4.18
Grupa 3 4.15

TARYFA DLA ZBIOROWEGO 
ZAOPATRZENIA W WODĘ

na podstawie dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego 
na koszt odbiorcy usług; e) 
w przypadku niesprawności 
wodomierza głównego ilość 
pobranej wody ustala się na 
podstawie średniego zużycia 
w okresie 3 miesięcy przed 
stwierdzeniem niesprawności 
wodomierza, a gdy nie jest to 
możliwe na podstawie średnie-
go zużycia wody w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego lub 
iloczynu średniomiesięcznego 
zużycia wody w roku ubiegłym 
i liczby miesięcy niesprawności 
wodomierza; f) przedsiębior-
stwo wodociągowo - kanali-
zacyjne na wniosek odbiorcy 
usług dokonuje sprawdzenia 
prawidłowości działania wo-
domierza - w przypadku braku 
potwierdzenia jego niespraw-
ności odbiorca pokrywa kosz-
ty sprawdzenia; g) opłaty za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków pobierane są za każdy 
miesiąc, w którym świadczone 
były usługi; h) odbiorca usług 
dokonuje zapłaty za dostarczo-
ną wodę i odprowadzone ścieki 
na warunkach i w terminach 
określonych w umowie.

Warunki stosowania cen 
i stawek opłat
w zakresie usług świadczo-
nych na rzecz taryfowych grup 
odbiorców znajdują się m.in. 
następujące obszary dzia-
łań: a) ujmowanie, uzdatnianie 
i dostawa wody o parame-
trach jakościowych zgodnych 
z obowiązującymi przepisami; 
b) montaż i utrzymanie wo-
domierzy głównych; c) okre-
sowa kontrola parametrów 
jakościowych dostarczanej 
wody; d) utrzymanie w stanie 
gotowości posiadanej sieci i 
urządzeń wodociągowych; e) 
odbiór i oczyszczanie ścieków 
komunalnych; f) utrzymanie w 
stanie gotowości posiadanej 
sieci i urządzeń kanalizacyj-
nych; g) oczyszczanie ścieków 
do parametrów jakościowych, 
zgodnych z obowiązującymi 
przepisami; h) okresowa kon-
trola parametrów jakościowych 
odprowadzanych ścieków.

Prezes LWiK informuje
- Z prawdziwą przyjemnością 
mogę już dzisiaj przekazać 
mieszkańcom Gminy Lubsko 
bardzo dobrą informację, iż 
wody Polskie zatwierdziły 
bez zastrzeżeń przyjęte przez 
LwiK taryfy za wodę i ścieki 
dla Lubska i Budziechowa w 
niezmiennej wysokości. Coś, co 
wydawało się rzeczą niemożli-
wą, stało się rzeczywistością. 
Dzięki determinacji Zarządu 
LwiK i wszystkich pracowni-
ków państwowy organ uznał 
wyliczenia za prawidłowe i 
utwierdził nas w przekonaniu, 
że kolejnym podwyżkom cen za 

wodę i ścieki mówimy zdecydo-
wane – NIE! Prowadzona od 3 
lat polityka zarządcza i finan-
sowa LwiK, przy wsparciu ze 
strony Burmistrza Lubska Pana 
Lecha Jurkowskiego i Urzędu 
Miejskiego przynosi takie efek-
ty, że – pomimo trudnej sytuacji 
finansowej i braku odpowied-
niego kapitału – LwiK ma zdol-
ność utrzymania dotychczaso-
wych opłat i realizuje potrzeby 
mieszkańców w zakresie inwe-
stycji wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Należy dodać, że 
poprzednie lata zaowocowały 
wielomilionowymi inwestycja-
mi, które można podzielić na: 
bardzo potrzebne i konieczne, 
uzasadnione i proporcjonalne 
oraz takie, które można by 
określić mianem „na wyrost”, 
będące „kulą u nogi” obecnej 
działalności LwiK. Część inwe-
stycji – pomimo uzyskanego 
dofinansowania – generuje 
niewspółmierne do korzyści 
koszty, z których nie sposób się 
wycofać, a których ponoszenie 
powoduje m.in. ich udział w 
stawkach wody i ścieków. Dla-
tego ważne jest, aby obecne i 
przyszłe inwestycje miały tylko 
charakter racjonalny i meryto-
ryczny, ponieważ to gwarantuje 
zarówno efekt ekologiczny, 
jak i ekonomiczny. Do tego 
rodzaju racjonalnych działań 
zaliczyłbym stworzenie z części 
pracowników LwiK brygady in-
westycyjnej i wykonywanie ko-
niecznych robót instalatorskich 
za pomocą własnych zasobów 
ludzkich i sprzętowych. Daje 
to poczucie kontroli nad prze-
biegiem inwestycji, możliwość 
dopasowania zakresu inwesty-
cyjnego do możliwości finanso-
wych i wykorzystanie lokalnych 
aktywów, bez konieczności 
posiłkowania się firmami ze-
wnętrznymi, które to zawsze 
w kalkulacjach biorą pod uwagę 
wysokie marże, niejednokrotnie 
oscylujące w granicach 100 
procent. Przykładem niech 
będzie średnia cena budowy 
1 metra kanalizacji w ramach 
krajowego programu KPoŚK w 
Polsce, która już dawno prze-
kroczyła 500 zł/m, gdzie LwiK 
przy tego typu robotach stosuje 
ceny na poziomie od 100-250 
zł/m, w zależności od długości 
i rodzaju gruntu, czego dowo-
dem jest oferta skierowana do 
mieszkańców gminy Lubsko 
w 2015 i 2016 roku podczas 
budowy setek przykanalików. 
Przy ostatnio wykonywanych 
inwestycjach wodociągowych 
m.in. ul. E. Plater, Bohaterów, 
Geodetów, Przemysłowa, Sy-
biraków średnia cena 1 metra 
wyniosła około 200 zł/m, a 
dzisiejszy rozruch inwestycyjny 
w Polsce powoduje niejedno-
krotnie, że samorządy muszą 
dokładać do opracowanych 
wcześniej kosztorysów miliony 
złotych, aby znaleźć wykonaw-
cę. Sposób prowadzenia przez 

nas działalności jest zatem 
korzystny dla mieszkańców, 
co skutkuje utrzymaniem cen 
za wodę i ścieki na lata 2018-
2021 i jednocześnie pozwala 
na racjonalne wykonywanie 
inwestycji podziemnych przed 
robotami budowlanymi drogo-
wymi. Należy dodać, że wszyst-
kie te działania prowadzone 
przez LwiK od 2015 roku nie 
byłyby możliwe bez współpra-
cy z Panem Burmistrzem, radą 
Nadzorczą i pracowników UM 
w Lubsku. Ale należy wspo-
mnieć również o innym aspek-
cie funkcjonowania LwiK. otóż, 
poniesione we wcześniejszych 
latach nakłady na modernizację 
oczyszczalni ścieków i budowę 
sieci kanalizacyjnej powodują, 
że w dniu dzisiejszym brak jest 
środków na modernizację rów-
nie ważnych, a może i ważniej-
szych inwestycji związanych 
z modernizacją i budową sieci 
wodociągowych oraz dwóch 
stacji uzdatniania wody: Gór-
na Glinka i Białków. Stąd też 
wielki nacisk trzeba położyć 
na współpracę Lwik z Gminą 
Lubsko tak, aby w najbliższych 
latach doprowadzić do zapew-
nienia stałego i bezpiecznego 
zaopatrywania w wodę miesz-
kańców, poprzez budowę i 
modernizację, przede wszyst-
kim stacji uzdatniania wody. 
te obiekty funkcjonują obecnie 
technologicznie niedoskonale, 
stąd też wielokrotne narzeka-
nia mieszkańców na uciążliwe 
płukanie sieci wodociągowej i 
występowanie awarii w czę-
sto jeszcze nawet poniemiec-
kich rurociągach oraz lokalnie 
występujące niskie ciśnienie 
pobieranej wody. te wszystkie 
działania przy współpracy z 
odpowiednimi podmiotami 
muszą być tak zrealizowa-
ne, aby nie dotknęły kieszeni 
mieszkańców. te wielomilio-
nowe inwestycje finansowane 
powinny być z oszczędności, 
racjonalnego gospodarowania 
majątkiem i pieniędzmi pozy-
skanymi ze źródeł zewnętrz-
nych, w postaci pożyczek czy 
dotacji unijnej. Przykładem 
tego rodzaju działania może być 
realizowany przez naszą Spółkę 
wraz z wieloma innymi przed-

siębiorstwami wodociągowymi 
projekt pn. „rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego poprzez 
wdrożenie kompleksowego 
systemu e-usług dla ludności 
świadczonych przez przedsię-
biorstwa wodociągowo-kana-
lizacyjne na terenie 9 powiatów 
województwa lubuskiego: kro-
śnieńskiego, międzyrzeckiego, 
nowosolskiego, słubickiego, 
sulęcińskiego, wschowskiego, 
zielonogórskiego, żagańskiego 
i żarskiego” – informuje Prezes 
Zarządu LwIK roman Żaczyk.

Burmistrza Lubska 
podsumowuje
- Bardzo się cieszę, że miesz-
kańcy naszej gminy mają za-
gwarantowaną cenę wody i 
ścieków na obecnym poziomie 
na najbliższe trzy lata i to jako 
jedni z pierwszych w tej części 
kraju. tak szybkie zatwierdze-
nie taryf przez państwowego 
regulatora, których propozycje 
przygotował LwiK Sp. z o. o. w 
Lubsku, świadczy o profesjo-
nalizmie i najwyższych kompe-
tencjach zarządu i pracowników 
naszej Spółki. Zatwierdzenie 
przez państwowego operatora 
taryf na zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzanie 
ścieków traktuję  również jako 
zwieńczenie całego procesu 
budowy i modernizacji sys-
temu kanalizacji na terenie 
naszej gminy i Budziechowa, 
w ramach tzw. „Aglomeracji 
Lubsko”, na który wydaliśmy 
ponad 65 milionów złotych, 
uzyskując  30,5 miliona złotych 
dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych. Pozostałą kwotę, 
prawie 34 milionów złotych, 
uzyskaliśmy  zaciągając kredy-
ty  na wkład własny. Niestety 
negatywnym skutkiem tej in-
westycji są nasze obecne duże 
problemy finansowe związane 
z koniecznością corocznej spła-
ty około 6 milionów złotych rat 
kredytów oraz ok. 2 milionów 
złotych odsetek.  Stan ten 
będzie trwał przynajmniej do 
2027roku. w tym miejscu rodzi 
się pytanie: czy rzeczywiście 
był nam potrzebny tak duży 
projekt? Patrząc na jego zakres 
rzeczowy i terytorialny można 
jednoznacznie stwierdzić, że 
projekt „Aglomeracji Lubsko” 
był dla nas za duży i za drogi. w 
rezultacie nasze ceny za wodę 
i ścieki,  w których zawarte są 
koszty tej inwestycji,  należą 
do najwyższych w naszym 
województwie. Należy tak-
że podkreślić, że projekt nie 
uwzględnił wszystkich potrzeb 
miasta Lubska oraz zbyt opty-
mistycznie ocenił możliwości 
odbioru ścieków z Białkowa, 
Starej wody i Lutolu. w efekcie 
mamy wykonane kilometry ka-
nalizacji, przez które płynie bar-
dzo mało ścieków. Powoduje to 
częste awarie pomp, zagniwa-
nie zastoin ściekowych, które 

dochodząc do oczyszczalni 
negatywnie wpływają na bio-
logiczny proces oczyszczania 
ścieków. to bardzo podrożyło 
całą inwestycję i obecnie pod-
wyższa koszty eksploatacji 
całej sieci. Dodać też trzeba, 
że nie zmodernizowaliśmy 
wszystkich starych elemen-
tów kanalizacji w mieście. Nie 
ruszyliśmy także starych, zu-
żytych wodociągów, które wy-
magają już wymiany, a można 
było to wykonać kompleksowo, 
wykorzystując fakt nawet sa-
mych wykopów. Z tego wynika, 
że należało modernizację sieci 
w gminie zorganizować inaczej, 
z większym akcentem na gęsto 
zaludnione Lubsko a wejście 
z kanalizacją w obszary wiej-
skie ograniczyć. Beneficjentem 
zadania powinna być spółka 
a nie gmina. w takiej sytu-
acji zadłużenie gminy byłoby 
mniejsze o wartość wkładu 
własnego (ok. 34 mln zł) a 
należy też wspomnieć o tym, 
że spółka mogła skorzystać z 
odpisu Vat od całości inwesty-
cji. Spółka uzyskałaby ogromny 
majątek trwały, który dałby jej 
większe możliwości finansowe 
oraz możliwość dokonywania 
amortyzacji. Ponadto łatwiej 
byłoby uzyskać zakładany efekt 
ekologiczny a koszty inwestycji 
i następnie jej eksploatacji były-
by mniejsze. Mówiąc  o uzyska-
nym efekcie ekologicznym chcę 
podziękować Panu Prezesowi 
romanowi Żaczykowi i całemu 
personelowi Spółki oraz pra-
cownikom Urzędu Miejskiego 
w Lubsku za kreatywność i 
zaangażowanie w terminowe 
wykonanie przyłączy nowych 
odbiorców do sieci. Bez tego 
wielkiego wysiłku  LwiK-u nie 
byłoby możliwe przekroczenie 
zakładanego efektu ekologicz-
nego i przyłączenie do sieci 
5778 osób. Korzystając z tej 
okazji, życzę wszystkim na-
szym mieszkańcom i Spółce, 
aby wybudowany i potrzebny 
nam wszystkim system wodno
-kanalizacyjny działał sprawnie 
i bezawaryjnie oraz bez szkody 
dla naszego środowiska natu-
ralnego – podsumowuje Bur-
mistrz Lubska Lech Jurkowski. 

Oznaczenie
grupy taryfowej

Cena netto 
(zł/m3)

Grupa 1 10.66

TARYFA DLA ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Kolejnym podwyżkom cen za 
wodę i ścieki mówimy zdecydo-
wane NIE! – przekonuje Prezes 
Zarządu LWiK Roman Żaczyk 

Tak szybkie zatwierdzenie taryf 
świadczy o najwyższych kom-
petencjach zarządu oraz pra-

cowników LWiK – twierdzi Bur-
mistrz Lubska Lech Jurkowski
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Bizneswoman – CeCylia KiełBratowsKa
sprawna pani menadżer – wrażliwy CzłowieK
We wprowadzonym 
przez „Magazyn Lubski” 
cyklu „Niezwykłe kobiety 
Lubska”, trudno się 
dziwić, że kolejny wybór 
padł, na znaną w mieście 
C.Kiełbratowską.

Związała się z Lubskiem od 1978 roku 
(jubileusz 40-lecia!). Wcześniej, przez 
10 lat, pracowała w Państwowym Sa-
natorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w 
Nowym Czarnowie. Nie bez kozery pod-
kreślam to miejsce pracy, ponieważ ono 
skierowało życiową uwagę bohaterki, 
na problemy dzieci z różnorodnymi dys-
funkcjami intelektualnymi i fizycznymi. 
Zdobyta tam wiedza i doświadczenie, za-
procentowały w jej pracach społecznych 
i zawodowych, związanych właśnie z 
tym środowiskiem w Lubsku. 
W szpitalu, placówce ZOZ, rozpoczęła 
pionierską pracę tworząc od podstaw 
oddział rehabilitacji. Podwaliny takiego 
oddziału, zorganizowała również w Po-
wiatowym Domu Pomocy Społecznej. 
W tym czasie, rozpoczęła niebywale 
szeroko zakrojoną działalność społecz-
ną, związaną z dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną. Zebrała grupę ludzi, 
którym ten problem nie był obojętny. 
Zaczęto od szukania i gromadzenia 
środków (sponsorzy, festyny, kiermasze, 
itp.). Znalazła przyjaciół z Niemiec i to 
oni sprezentowali wózki inwalidzkie i 
odzież. „Wyciągała” młodych ludzi z 
zamkniętych domów, pokazywała im 
nowy świat. Radością dla nich były tur-
nusy rehabilitacji, obozy wypoczynkowe 
nad morzem, wycieczki krajoznawcze. 
Podejmowała działania, których teraz 
oczekujemy od państwa, a wówczas, ro-
biła to grupa społeczników, zapaleńców 
z jej energią i pomysłowością na czele. 
Nadszedł czas pozytywnych zmian w na-
szym kraju. Po roku 1989, wolny rynek, 
możliwość stworzenia miejsca pracy, w 
którym wszystko zależy od pomysło-
dawcy, wyzwolił w C.Kiełbratowskiej 
od dawna ukryte pragnienie. Była to 
decyzja o własnym gabinecie. Tę decyzję 
przyspieszyła likwidacja szpitala. 
Swój „warsztat pracy” zorganizowała 
przy ul.E.Plater 1. Nie miała wątpliwo-
ści, że podoła nowemu wyzwaniu. I tak 
się stało. Dobra, profesjonalna kadra, 
nowe sprzęty, nowoczesne urządzenia 
poszerzające zakres świadczonych usług, 
sprawiły, że gabinet rehabilitacji, był 
bardzo popularny, a przede wszystkim 
zaspokajał potrzeby mieszkańców w 
tym zakresie.
W roku 1998 przyjechał do Lubska nowy 
proboszcz ks. Marian Bumbul. Dlaczego 
w tym materiale wspominam to wyda-
rzenie? Otóż, kiedy proboszcz rozejrzał 
się po swoim gospodarstwie stwierdził, 
że jest sporo pustych salek katechetycz-
nych, które trzeba jakoś sensownie 
zagospodarować. Pomysł? Warsztaty 
Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnej 
młodzieży. Kto się tym zajmie? Ksiądz 
proboszcz zaczął szukać odpowiedniej 
osoby. Zadzwoniłam do ks. proboszcza 
z pytaniem o te poszukiwania. 
- Właściwie była jedna kandydatura 
- powiedział. Wszyscy znali C.Kiełbra-
towską, z jej społecznikowskich pasji 
w tym środowisku. Kiedy poprosiłem 
na rozmowę panią Celinę – mówi ks. 
M.Bumbul, zgodziła się od razu. Zro-

biła na mnie wrażenie osoby bardzo 
zaangażowanej, wyjątkowo wrażliwej 
i świetnie znającej potrzeby tego środo-
wiska. Zaczęliśmy od podstaw. Sprawy 
organizacyjne, prawne, pozyskanie środ-
ków z PFRON-u, Carirasu, itd. A potem, 
C.Kiełbratowska zajęła się organizacją 
wszystkiego, co w takiej placówce jest 
potrzebne. Do każdej sprawy podchodzi-
ła z chłodną głową, ale gorącym sercem. 
Jeździła po okolicznych wsiach, „wycią-
gała” niepełnosprawnych, agitowała ro-
dziny, by wypuszczali na zewnątrz swoje 
niesprawne latorośle do WTZ, czyli 
miejsca, gdzie zdobędą nowe umiejęt-
ności, nowe doświadczenia, a co za tym 
idzie, nabiorą chęci do życia. Pracowała 
z oddaniem i pasją, jako kierownik WTZ, 
a ja podziwiałem ją za namacalne efekty 
tych działań – dobre warunki pobytu, 
ciekawe zajęcia, zadowolone twarze 
podopiecznych – kończy ks. proboszcz. 
Przez 5 lat C.Kiełbratowska godziła 
pracę w WTZ z kierowaniem własnej 
placówki zdrowotnej. Śledziła wszystko 
to, co zmieniało oblicze współczesnej 
rehabilitacji. Nowe urządzenia, posze-
rzające zasięg i skuteczność zabiegów, 
w stosunkowo małych salkach przy 
ul.E.Plater, nie mogły być wykorzystane. 
Co w tej sytuacji, wydaje się jej optymal-
nym rozwiązaniem? Zaczyna myśleć 
o wybudowaniu od podstaw, nowego 
obiektu. Jak wiadomo, od pomysłu do 
realizacji, droga wyboista. Ale od cze-
goś trzeba zacząć. A więc biznesplan, 
ocena przez banki zdolności kredytowej, 
szukanie pomocy ze źródeł organizacji 
pozarządowych, unijnych, itp. Tutaj, pro-
sto napisane, w realizacji często „droga 
przez mękę”. Liczba problemów, które 
się pojawiły, była dużo trudniejsza, niż 
myślała. Chwilami wątpiła czy podoła. 
Dzisiaj, nawet nie potrafi sobie przypo-
mnieć, jak to wszystko wytrzymała. Tej 
małej, drobnej kobietce, bez wsparcia 
męskiego ramienia udało się, mimo 
wszystko, postawić przy ul.Sucharskie-
go piękny, obszerny obiekt. 26 czerwca 
2013 roku otworzyła nową placówkę. 
Sprawdzona już wcześniej, oddana i 
profesjonalna kadra, cieszyła się razem z 
nią, widząc i swoje, lepsze, wygodniejsze 

miejsca pracy.
W bieżącym roku C.Kiełbratowska ob-
chodzi drugi jubileusz – 50-lecie pracy 
zawodowej! To niewątpliwie niezwykły, 
imponujący staż pracy. Kiedy zapytałam 
ją, co z tych 50 lat pracy uważa za swój 
największy sukces i z czego jest najbar-
dziej dumna, odpowiada.
- Myślę, że na ten mój najbardziej spek-
takularny „powiedzmy sukces”, czyli 
ten nowy obiekt, składa się po trosze 
wszystko. Moje szczeble edukacji, moje 
doświadczenie zawodowe, moje życie 
prywatne, osobiste, rodzinne, moje kon-
takty z ludźmi i takie sytuacje życiowe, 
które jak to się zwykle mówi, że „to co 
cię nie zabije, to cię wzmocni”. Tę całość 
nazwałabym życiowym sukcesem. W 
tym miejscu - mówi Cecylia - nie mogę 
nie wspomnieć o tym, że na sukces 
jednej osoby, składa się często wysiłek i 
praca innych. W moim przypadku, są to 
moi współpracownicy – od lat ci sami. 
Oddani, zaangażowani, odpowiedzialni. 
Jestem im bardzo wdzięczna. Mam też 
wokół siebie serdecznych przyjaciół, od 
lat tych samych. Dziękuję im za to, że 
po prostu są. 
A dumna jestem – kontynuuje – przede 
wszystkim z moich wnuków. Mam ich 
sześcioro i o każdym z nich mogłabym 
opowiadać i opowiadać, tym bardziej, 
że połowa z nich to już ludzie dorośli, 
którzy spełniając swoje, spełnili i moje 
marzenia. 
- Jesteś zatem spełnioną kobietą – Cecyl-
ko, czy ty zatem trzymasz jeszcze coś w 
zanadrzu, o czym marzysz?
- Nie umiem, jak to się mówi, spoczywać 
na laurach. Mam sporo wolnej przestrze-
ni obok nowego obiektu, chciałabym 
zatem, dobudować dwie sale z przezna-
czeniem na zajęcia kinezoterapii – jedna 
dla dzieci, druga dla ludzi starszych.
A tak w ogóle, marzę o tym, by malo-
wać obrazy. Teraz nie mam czasu, ale 
już gromadzę literaturę i poradniki, jak 
rysować, malować – czytam i odkładam 
na razie na półkę. 
- Na koniec chcę się podzielić zdarze-
niem, które Cecylię adekwatnie charak-
teryzuje. Pojechałyśmy niedawno do 
Brodów, by pospacerować po parku i 
wypić kawę w zamkowej restauracji. Już 
będąc w Brodach, Cecylia mówi: „Jeżeli 
nie będziesz mieć nic przeciwko temu, to 
może weźmiemy na spacer moje dawne 
podopieczne, z którymi się od czasu do 
czasu spotykam”. Jedną z pań Cecylia 
przygotowała do spaceru ubierając ją 
i wsadzając do wózka. Druga na „zew 
komórkowy” entuzjastycznie zareago-
wała przyjeżdżając na swoim wózku. W 
trakcie spaceru, obie panie Beata i Alicja 
opowiadały o swoich sprawach, a pcha-
jąca wózek Alicji, Cecylia deklarowała 
pomoc w ich nowych kłopotach. 
I taka jest Cecylia. Wrażliwa, empatycz-
na, lubiana i szanowana w środowisku 
Lubska i okolicy. Ilekroć idziemy razem, 
widzę jak ludzie uśmiechają się do niej, 
zaczepiają, mówiąc o swoim zdrowiu. To 
wielki dar – sympatia ludzi. Ale ten dar 
to osobisty bonus za 40 lat pracowitego 
życia w Lubsku, w zgodzie z przekona-
niem, że to co się robi dla siebie i innych 
z tak samo głęboką pasją, ma głęboki 
sens. Po prostu.

C.Tęciorowska

Często w Lubsku 
słyszymy skarżącą się 
młodzież „nic się nie 
dzieje”, „co mamy robić”, 
„gdzie mamy iść”.

Moim zdaniem, nie można oczekiwać 
od miasta zorganizowania centrum 
wypoczynkowego dla młodzieży, a 
rodzice też nie są winni zapewnie-
nia rozrywek, swoim dorastającym 
pociechom. Wiele, naprawdę wiele, 
zależy od samych młodych ludzi, od 
ich aktywności, chęci, pomysłów. 
Jest już widoczny taki ruch, choćby 
w Stowarzyszeniu „Lubsko potrafi” 
– „Rokowe granie” (więcej o tym, w 
artykule obok). 
Obiekty kulturalne oraz sportowe, 
wychodzą z propozycjami, zapew-
niającymi miejsca, w których można 
rozwijać swoje zainteresowania. Do 
takiego, w nowej aranżacji, aspiruje, 
jak sądzę, kawiarenka w LDK. Kon-
kurs na nazwę wygrała propozycja 
„Mocca”, czyli zwyciężył sentymen-
talny powrót do nazwy kawiarenki, 
która tu była przed wielu laty. Ten 
trend, można zobaczyć na ścianie 
kawiarenki w dwóch zmaksymalizo-
wanych fotografiach. To uchwycone 
w kadrze, osoby pracujące w tym 
obiekcie, w dawnych latach.
Kawiarenka jest „klimatyczna”, ładna, 
przyciąga uwagę i chęć spędzenia tu 
wolnego czasu. Otwierająca lokal 
dyrektor LDK Maria Łaskarzewska 

(podziwiać można tempo i efekty 
pracy nowej szefowej) podziękowała 
współpracownikom oraz młodym 
twórcom artystycznych dekoracji 
– Grzegorzowi Kiszyckiemu, Łuka-
szowi Samsonowiczowi i Marcinowi 
Siemionowi. Stwierdziła, że chciała-
by, aby to miejsce żyło muzyką. W 
tym celu zorganizujemy przestrzeń 
dla gramofonu i 100 płyt winylowych. 
Melomani w każdym pokoleniu znaj-
dą coś dla siebie - powiedziała. 
W dniu otwarcia, kawiarenka zapeł-
niona do ostatniego miejsca, roz-
brzmiewała muzyką, głównie rokową 
i bluesową. Wystąpiły ze swoim kon-
certem zespoły: „Belfry”, „Cukyer” 
i „Blue Crunch”. Na zakończenie 
bawił zebranych stand-up-er Konrad 
Iwański z Wrocławia. 
Na co dzień, kawiarenka będzie 
czynna, co jest w Lubsku nowością, 
do 22.00, a w soboty nawet do 24.00. 
Oprócz „czynności kawiarnianych” 
– konsumpcja kawy, lodów, ciastek, 
nadal będzie służyć spotkaniom o cha-
rakterze kulturalnym, oświatowym, 
młodym i dorosłym lubszczanom.
Informacja końcowa związana jest z 
Mundialem. W kawiarence lub obok 
– LDK organizuje Strefę Kibica. Wia-
domo, że wspólne oglądanie tego typu 
imprez, jest bardziej emocjonujące. A 
zatem życzmy sobie, aby te emocje, w 
tych dniach , były wyłącznie radosne.

C.Tęciorowska

w Lubskim Domu 
Kultury otwieramy 
„Moccę” – 15-06.br.

16 czerwca br. byliśmy 
zaproszeni na niecodzienne 
święto – Jubileusz 60-lecia 
istnienia DPS. Przepiękna 
pogoda, podkreślała 
urodę przystrojonego 
zamku. Pani dyrektor 
Wioletta Kuźmińska  w 
towarzystwie dwóch  dam 
dworu, ubranych w stroje 
z epoki, witała serdecznie 
w progach zamku gości 
zmierzających na jego 
podwoje.

Dziedziniec przygotowany dla uczest-
ników święta – zachwycał niezwykłą 
urodą. Biel wielkich stropów namioto-
wych, biel nakrytych stołów i krzeseł, 
przepiękne bukiety kwiatów, ten obraz 
zapierał dech w piersiach. 
Zachowane zdjęcia zamku z dawnych 
lat, fotki współczesne „rozwieszone” 
na tarasach spacerowych, przyciągały 
uwagę. Pensjonariusze odświętnie 
ubrani, chodzący i na wózkach, w towa-
rzystwie opiekunek, również w ładnych, 
błękitnych mundurkach, zajmowali 
przygotowane ławki w parku. Właśnie 
tam, uroczystość rozpoczynała msza 
święta, celebrowana przez proboszcza 
ks. Mariana Bumbula i ks. Łukasza. Ks. 
M.Bumbul w swojej homilii, poruszył 
temat domu, w szerokim znaczeniu tego 
słowa. A więc, od domu rodzinnego, po-
przez taki typ domu w jakim gościmy, aż 
do domu Boga, do którego zmierzamy. 
Pensjonariusze aktywnie włączali się w 
słowa kapłana, co wprawiało go w dobry 
humor i dowcipne komentarze. Sprawni 
pensjonariusze, spełniali również funkcję 
lektorów, w ceremoniale nabożeństwa. 
Druga część uroczystości odbywała 
się na elegancko, pięknie wyekspono-
wanym dziedzińcu. Otwarcia, na tle 
fanfar, dokonała trójka osób dostojnie 
kroczących w staropolskich kontuszach, 
nawiązujących do dawnych gospodarzy 
zamku. Usłyszeliśmy syntetyczny rys 
historii obiektu, od średniowiecza do 
czasów współczesnych. Całość uroczy-

stości prowadziła dwójka pracowników 
DPS Małgorzata Chrenowicz i Krystian 
Lesicki.
Pani dyrektor W.Kuźmińska oficjalnie 
otworzyła obchody jubileuszu. Ciepło i 
serdecznie powitała bardzo licznie przy-
byłych gości. Byli wśród nich: dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych przy 
Wojewodzie Lubuskim, starosta powiatu 
Janusz Dudojć, burmistrz Lubska Lech 
Jurkowski i jego zastępca Jerzy Wojnar, 
przedstawiciele sądu, policji, nadleśnic-
twa, oświaty, placówek opiekuńczo - wy-
chowawczych, kultury i innych.
Pani Dyrektor przedstawiła najważniej-
sze, zrealizowane i jednocześnie priory-
tetowe zadania poprawiające egzystencję 
seniorów oraz opiekę nad obiektem i jego 
otoczeniem. Nawiązała również do tych 
przedsięwzięć, których własnymi siłami 
DPS nie jest w stanie wykonać. Do nich 
należy przede wszystkim remont ogrom-
nej połaci dachu na zamku. Dziękując 

staroście J.Dudojcio-
wi za niezwykłą, do-
tychczasową opiekę 
i ogromną pomoc, 
prosi o realizację zna-
nego staroście tematu. 
J.Dudojć „wyjął asa z 
rękawa”. Był to bonus 
w postaci 10.000 zł na-
grody przeznaczonej 
dla pracowników DPS 
oraz dokument, przy-
dzielający placówce 
1milion 200 tys. na 
remont dachu (1 mln 

Starostwo Powiatu, 200 tys. Minister-
stwo Kultury i Sztuki). Dyrektor W.Kuź-
mińska nie ukrywała radości i satys-
fakcji. Kontynuując swoją wypowiedź, 
podziękowała swoim poprzedniczkom 
na tym stanowisku, wręczając im oko-
licznościowe dyplomy. Dziękowała 
obdarowanym upominkami tym pen-
sjonariuszom, którzy aktywnie współ-
pracują z personelem DPS. Wyróżnione 
zostały również najdłużej pracujące w 
ośrodku osoby. Są to najczęściej kobiety 
z 30-letnim stażem pracy. Podziękowała 
Piotrowi Orzechowskiemu, który potrafił 
uruchomić na wieży zegar z XVIII wie-
ku, konserwuje go i osobiście co tydzień 
nakręca. W kolejnej części podziękowań, 
wymieniła te osoby, które bardzo pomo-
gły jej w zorganizowaniu tego jubileuszu. 
Jest to: Starostwo Powiatowe, Sebastian 
i Aleksandra Abramowiczowie, LDK, 
FIAMP, Małgorzata Sidor,  OSiR, klub 

„Boxer”, Nadleśnictwo – Ośrodek Trans-
portu Leśnego, Rafał Paulus, Arkadiusz 
Czemko i inni, których, żeby nie prze-
dłużać uroczystości, nie wymienia, ale 
którym jest bardzo wdzięczna.
Pani dyrektor W.Kuźmińska jest bar-
dzo skromną osobą. Swoją rolę, w 
znakomicie prowadzonej placówce 
pomniejsza, podkreślając rolę swoich 
współpracowników i personelu opiekuń-
czego. Oczywiście, nikt nie kwestionuje 
roli całego zespołu opiekującego się 
136-osobową grupą podopiecznych, ale 
rola dobrego przywódcy-szefa jest nie 
do przecenienia. 
Pół roku temu w „Magazynie Lubskim” 
znalazł się obszerny artykuł o efektach i 
planach pracy placówki pod nowym kie-
rownictwem W.Kuźmińskiej. Teraz już 
namacalnie widać, że to co było jej za-
mysłem, „stało się ciałem”. Dodatkowy 
walor tego procesu, to dobra atmosfera w 
zespole realizującym nadrzędny cel DPS 
– ma to być dom najbardziej zbliżony do 
normalnego, dobrego domu rodzinnego. 
Taki też ton wypowiedzi towarzyszył 
gościom, którzy w długiej kolejce 
podchodzili do dyrektorki, wyrażając 
uznanie bukietami kwiatów.
Trzecią i ostatnią część spotkania 
można nazwać „coś dla ducha, coś 
dla ciała”. Smacznemu, domowemu 
obiadowi, domowym ciastem i kawą, 
towarzyszyły występy artystów zawo-
dowych i amatorów. Jako pierwszy, 
zaprezentował się dwuosobowy ze-
spół filharmoników z Zielonej Góry, 

z koncertem muzyki kameralnej. Po 
nim wystąpiły roztańczone maluchy z 
Przedszkola nr 2. Znany chór „Modry 
len” był kolejnym, oklaskiwanym 
zespołem. Występy zespołów muzycz-
nych, z repertuarem głównie piosenek 
biesiadnych, zakończyły głośny i z 
radością przyjmowany pokaz.
Całość wydarzeń tego bardzo udanego 
dnia – na długo, sądzę, zapadnie w pa-
mięć uczestników, gospodarzy, pensjo-
nariuszy i gości. Z okazji jubileuszu w 
parku DPS  przy ul. Zamkowej pojawił 
się okolicznościowy, duży obelisk. Jego 
mądre, o głębokim znaczeniu motto, 
należy do kardynała Stefana Wyszyń-
skiego „Gdy Gaśnie pamięć ludzka, 
dalej mówią kamienie”.
Redaktorzy „Magazynu Lubskiego” 
dołączają się do serdecznych życzeń. 
Niechaj w kolejnych latach, wasze 
plany i sukcesy, służące podopiecznym 
seniorom, będą dla was źródłem satys-
fakcji i codziennej radości.

C.Tęciorowska
Fot. Ewa Sachar

60 lat minęło – jubileusz Domu pomocy społecznej "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" czyli o kobietach sukcesu

„Śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub 
trochę gorzej”, przed laty śpiewał, Jerzy 
Stuhr. I pewnie taką intencją kierowa-
ny Stefan Ciężkowski, zorganizował 
pierwszą w naszym mieście, biesiadę 
śpiewaczą, adresowaną do seniorów 60+, 
pod hasłem „Śpiewać każdy może, nawet 
ty seniorze”.
18 maja o godzinie 19.00, ładnie od-
nowiona kawiarenka Lubskiego Domu 
Kultury pękała w szwach. Dwudziestu 

wykonawców z Klubu Seniora z Jasienia 
i Lubska oraz członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, słuchacze, widzowie 
i przyjaciele uczestników, zapełnili salę 
do ostatniego miejsca. W gronie wyko-
nawców znalazła się również wokalistka 
z Niemiec, dzięki czemu możemy 
przyjąć, że impreza nabrała charakteru 
międzynarodowego! 
Współorganizator koncertu Lech Kry-
chowski pełnił rolę konferansjera i 

akompaniatora. Przedstawił jednocze-
śnie członka Rady Artystycznej Andrzeja 
Drobniaka. 
Na małej scenie, przed ustawionymi 
mikrofonami pojawiały się panie i 
panowie, śpiewając stare piosenki, o 
charakterze kabaretowym, popularne 
przeboje lat 50-60 i 70-tych, piosenki 
biesiadne oraz pieśni zaangażowane 
patriotycznie. Umiejętności śpiewacze 
wykonawców, nabrały swoistego kolo-

rytu, poprzez występowanie w strojach 
lub jego elementach, które podkreślały 
charakter wykonywanego utworu. Sala 
fantastycznie reagowała na występy 
koleżanek i kolegów. Wspólne śpiewy, 
stworzyły swoistą atmosferę radosnej 
zabawy.
W końcowej części Rada Artystyczna 
(L.Krychowski, S.Ciężkowski, A.Drob-
niak) ogłosiła, iż wszyscy wykonawcy 
zdobyli ex aequo tytuł zdobywcy Pierw-

szego Szczebla do Kariery, z możliwo-
ścią uzyskiwania kolejnych szczebli, 
w kolejnych latach. Zanosi się więc na 
to, że w roku przyszłym można będzie 
oczekiwać artystycznej kontynuacji 
przedsięwzięcia. I bardzo dobrze! Każda 
forma aktywizacji seniorów, jest bardzo 
wskazana. Integracja z ludźmi to powód, 
by ładnie się ubrać i wyjść z domu. 
Choćby po to, by wspólnie pośpiewać…

C.Tęciorowska

senioRZY ŚPiewają PiosenKi swojej MŁoDoŚci
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Rozpoczęły się tegoroczne wakacje, 
które powinny upływać jako czas rodzin-
nej zabawy, bezpiecznego wypoczynku 
dzieci i młodzieży na koloniach i różnego 
rodzajów obozach. Gwarancją udanego 
i miło spędzonego czasu jest poczucie 
bezpieczeństwa oraz przestrzeganie 
elementarnych zasad bezpieczeństwa 
pożarowego. 

W ramach programu „Strażacy na Po-
graniczu Polsko - Saksońskim, to inno-
wacyjny sprzęt  ratowniczo  – gaśniczy, 
rozwijająca się gospodarka, skuteczni 
wobec migracji ludności” - Program 
Współpracy INTERREG Polska – Sak-
sonia 2014-2020, dnia 19.06.2018 r. w 
Szkole Podstawowej w Górzynie, zorga-
nizowanej przez Burmistrza Lubska Le-
cha Jurkowskiego, odbyła się kampania 

informacyjna pod tytułem: „Bezpieczne 
Wakacje 2018” dla 105-ciu uczniów w 
wieku 8-14 lat oraz dla personelu szkoły. 
Kampania, a jednocześnie szkolenie, 
prowadzona była przez koordynatora 
projektu - młodszego ogniomistrza Piotra 
Kowalskiego,  na co dzień funkcjonariu-
sza Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach, przy pomo-
cy i pod czujnym okiem strażaków z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie. 
Zajęcia odbyły się  z wykorzystaniem 
materiałów dydaktycznych opracowa-
nych przez Lubuską Komendę Woje-
wódzką Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorzowie Wlkp., która w projekcie pełni 
rolę partnera  głównego . Aby sprawdzić 
i utrwalić wiedzę zdobytą na szkoleniu 
oraz uatrakcyjnić spotkanie, uczestnicy 
brali również udział w konkursach, w 

których nagrodami były m.in. latarki, 
kamizelki odblaskowe oraz czujniki wy-
krywające czad i dym, które w domach 
zwycięzców zobowiązali się zamonto-

wać strażacy z OSP Górzyn.
Życzymy wszystkim  dobrego, ale  

przede wszystkim bezpiecznego 
wypoczynku, dużo rozwagi podczas 

beztroski wolnych dni, bo może 
nam ona uratować zdrowie i życie.                                                          
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18.05.2018 r. teatr szkolny ZSOiE „Bez 
Nazwy” – z nową premierą
Tradycyjnie, pod koniec roku szkolnego, 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Ekonomicznych i Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Lubsku, pod 
dyrekcją organizacyjną i reżyserską Zofii 
Zawiślak, już po raz 27 pokazali nowy 
spektakl. Tym razem, była to adaptacja 
sztuki teatralnej Izabeli Degórskiej pt. 
„Jako w niebie”. Adaptację autorską 
Z.Zawiślak zatytułowała „Nic nowego”. 
Nad sceną widniał duży napis, z łacińską 
sentencją „Ora et labora, coruptio optima 
pessimo”, co w tłumaczeniu znaczy 
„Módl się i pracuj, przekupstwo jest 
szczytem zła”. Ta myśl, czego należało 
się spodziewać, była mottem spektaklu.
Pierwsza część godzinnego przedsta-
wienia, dzieje się w niebie. Aniołowie w 
pełnym „umundurowaniu” (białe szaty, 
skrzydła, aureole nad czołem – wyko-
nane przez Annę Szuszkę) w pokorze 
odśpiewują „godzinki” z tekstem „O 
Boże daj władzę, daj władzę, na wieki”. 

Tę władzę już zdobytą, prezentował 
szef – Archanioł. Było to najczęściej, 
podporządkowanie sobie podwładnych 
aniołów, karcenie nieposłusznych, prze-
kupywanie, wykorzystywanie władzy 
dla własnych, prywatnych celów. 
Drugi wątek, to kalka części pierwszej, 
tym razem dziejącej się już nie wśród 
aniołów, a więc nawiązując do sztuki 

I.Degórskiej „Jako w niebie”, możemy 
dokończyć… „Tak i na ziemi”, lub do 
tytułu adaptacyjnej Z.Zawiślak „Nic 
nowego”… Władza ziemska stosuje 
te same środki i metody. Lizusostwo, 
najniższe metody zdobywania władzy, 
donosicielstwo, korupcja. Wszystkie te 
zabiegi związane z nieokiełznaną rządzą 
władzy, śmieszą nas, widzów. Anielsko-

ziemskie perturbacje, były w gruncie 
rzeczy zabawne. Widownia, zgodnie 
z intencjami autorów i wykonawców, 
reagowała śmiechem. Ta sztuka o za-
barwieniu komediowym, prezentowała 
jednakże humor o gorzkim zabarwieniu. 
Przywodził on myśl Gogola, gdzie w 
„Rewizorze” słyszymy – „Z czego się 
śmiejecie, sami z siebie się śmiejecie”…

Widziałam większość spektakli Zosi 
Zawiślak. Uważam, ten 27 za jeden z 
najlepszych. Podziwiałam również, grę 
młodych wykonawców. Długie, niełatwe 
teksty, świetnie opanowane pamięcio-
wo i trafnie interpretowane, z dużym 
wyczuciem aktorskim. Główne role w 
spektaklu grali: Marcin Hermansdorfer, 
Marcel Siemion, Malwina Rogala.
„Anielsko” grali również: Ania Hajdu-
czek, Karolina Graczyk, Malwina Stoch-
miał, Kaja Solarczyk, Szymon Mormol, 
Maks Byczkowski, Błażej Iwanowski, 
Kamil Żurawski, Przemek Leśniowski, 
Agata Hahn, Amelia Witczak, Aleks 
Dumiec, Jan Kubiak, Piotr Palamiotis.
Dyrektorki Gabriela Fiedler i Monika 
Przysmak, wysoko oceniły spektakl, 
pogratulowały Z.Zawiślak i uczniom, 
którzy zostali obdarowani książką 
„Antologia aforyzmów o życiu” i sło-
dyczami.

C.Tęciorowska
Fot. K.Bagiński

"anielskie przedstawienie" - spektakl Zsoie
- Na początku proszę o przedstawienie 
naszym Czytelnikom, w jaki sposób 
rozpoczęła się przygoda z szachami? 
Co było głównym impulsem i jak po-
toczyły się losy młodego zawodnika?

- W szachy nauczyłem się grać w wieku 
14 lat, ponieważ w mojej rodzinie grali 
wszyscy rodzaju męskiego. Byłem sa-
moukiem, co w obecnych czasach jest 
niespotykane, jeżeli chce się osiągnąć w 
przyszłości odpowiednie wyniki. Treno-
wałem sam przez około 3 lata, dostałem 
się do kadry województwa lubuskiego 
juniorów, ale dopiero z 12 numerem. 
Materiałów treningowych było mało, 
większość w języku rosyjskim. Jednak 
kto mnie zna to wie, że jestem wojow-
nikiem i nigdy nie odpuszczam. Dzięki 
tej determinacji po jakimś czasie byłem 
już nr 1 w lubuskim, a po Mistrzostwach 
Polski w Płocku dostałem się do kadry 
Polski juniorów. Pierwszy zgrupowanie 
było w Warszawie; poznałem tam wspa-
niałych ludzi, moich idoli, znakomitych 
trenerów i autorów książek szachowych 
np. nieodżałowanego mistrza Stanisława 
Gawlikowskiego czy arcymistrza Adama 
Kuligowskiego - mistrza Polski i złotego 
medalistę olimpiady szachowej. Obec-
nie szachy wiążą się z koniecznością 
podjęcia treningów od - powiedzmy 
6 lat; dziecko musi być prowadzone 
przez klasowych trenerów, bo wówczas 
jest szansa, że potem dorosły człowiek 
będzie osiągał wyniki na skalę krajo-
wą czy światową. Jest to oczywiście 
związane z talentem, poświeceniem 
rodziców i konkretnymi pieniędzmi. 
Jest takie powiedzenie: „Naucz grać 
swoje dziecko w szachy, a na pewno da 
sobie radę w życiu” albo inne: „Przy grze 
bądź przeciwnikiem rycerskim. Naucz 
się wygrywać bez zbytniej radości i 
przegrywać bez gniewu. Nie podkreślaj 
słowami swego zwycięstwa i nie umniej-
szaj sukcesu przeciwnika. Nie okazuj 
lekceważenia nawet najsłabszemu part-
nerowi. Nie przeszkadzaj mu, gdy myśli, 
nie rozmawiaj i nie krytykuj jego ruchów. 
Nie śpiewaj i nie gwiżdż podczas partii, 
zwłaszcza jeśli nie masz słuchu”. To całe 
życie we wszystkich jego aspektach!

- Czy później, w dorosłym życiu nastą-
piła kontynuacja?

- W dorosłym życiu dwa razy rozpo-
czynałem treningi i wykonywałem 
pracę nad szachami. Za pierwszym 
razem to było uzyskanie pierwszej 
normy na kandydata na mistrza 
szachowego. Następnie, po latach 
wypełniłem normę mistrza między-
narodowego, ale nie można jej przy-
znać od razu. Tak więc otrzymałem 
tytuł kandydata na mistrza z normą 
mistrzowską. Grałem w przeróżnych 
turniejach tej rangi, gdzie zdobywa-
łem medale Mistrzostw Polski indy-
widualne i drużynowo w szachach 
szybkich oraz klasycznych.

- Pamiętam, jak kilka lat temu 
rozmawialiśmy o działaniach Lub-
skiego Klubu Szachowego CAISSA 
w zakresie propagowania tej gry w 
naszym mieście. Dzisiaj są to już na 
stałe wpisane przedsięwzięcia.

- Tak, wspomnę tutaj tylko o odbywa-
jących się corocznie mistrzostwach 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich, cyklicznych turniejach, 
uczestniczeniu w wydarzeniach mia-
sta itp. Uczymy także w przedszko-
lach, choć muszę przyznać, że w tym 
roku nie idzie to tak jak powinno z 
uwagi na ograniczone fundusze. Ale 
od jesieni znowu ruszamy.

 - Szachy weszły obecnie do programu 
szkolnego. W jaki sposób nauczyciele 
-instruktorzy powinni realizować 
zajęcia tak, aby były one skuteczne?

- I tu jest pewien problem. Z całym 
szacunkiem dla zaangażowanych osób, 
ale nauczyciele nie są odpowiednio 
przygotowani warsztatowo. Wyjątkiem 
jest Szkoła Podstawowa nr 2, gdzie jest 
odpowiedni instruktor, sprzęt itd. Widać 
to wyraźnie po wynikach, jakie uzyskują 
uczniowie m.in. ostatnio Mistrzostwo 
Województwa Lubuskiego, gdzie ograli 
szkoły z Zielonej Góry czy Gorzowa. 
Wszystkie dzieci, które wywalczyły 
złoty medal są członkami LKSzach 
„CAISSA”. Dodam tylko, że nawet ja, 
choć gram w szachy od kilkudziesięciu 
lat nie widzę się w roli trenera. Najlepiej 
spełniam się jako zawodnik czy działacz. 
Do wszystkiego trzeba mieć predyspo-
zycje i talent.  

- Wielokrotnie słyszałem opinie, że 
szachy, znajomość tej gry ma wpływ 
na rozwój dziecka w wielu aspektach. 
Proszę to wyjaśnić. 

- Zdecydowanie tak. Gra w szachy 
rozwija kompetencje matematyczne, 
czego dowodem są badania prof. Roberta 
Borucha (Uniwersytet Pennsylvanii, 
2011 r.). Badanie przeprowadzone w 33 

włoskich szkołach potwierdziło to, co 
wcześniej odkryli inni naukowcy (m.in. 
Berkman 2004 czy Campitelli 2008). 
Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach 
nauki gry w szachy poprawiły rezultaty 
swoich testów o 12% względem dzieci 
nieuczestniczących w takich zajęciach. 
Ale najważniejsze jest to, co dają ogólnie 
w życiu. Królewska gra - jaką są szachy 
- rozwija i wzmacnia wiele przydatnych 
życiowo umiejętności, takich jak: pew-
ność siebie, przewidywanie konsekwen-
cji swoich działań, logiczne myślenie, 
pamięć, uproszczone rozwiązywanie 
problemów czy też zwiększanie koncen-
tracji nad danym problemem.

- Jaka jest recepta na to, aby po latach 
gry, zmiennych kolejach losu, prze-
rwach, wzlotach i upadkach, zostać 
Wicemistrzem Polski?

- Dobre pytanie. Przed mistrzostwami 
przez miesiąc trenowałem z Darkiem 
Bielińskim otwarcia szachowe. Zarówno 
to, jak i moja dotychczasowa wiedza oraz 
doświadczenie pozwoliły zakończyć tur-
niej bez porażki (jako jedyny zawodnik), 
z pięcioma zwycięstwami 
i czterema remisami. W sumie zdobyłem 
7 pkt., co dało mi II miejsce w Polsce w 
kategorii 55-65 lat. 

- Właściwe funkcjonowanie stowa-
rzyszenia sportowego jest uzależnione 
od wielu instytucji i otrzymywanych 
dotacji.  

- Współpraca z obecnym burmistrzem 
Lubska Panem Lechem Jurkowskim 
układa się bardzo dobrze. Dzięki temu 
nasz klub ma najlepszy sprzęt szachowy 
w województwie. Nasza siedziba mieści 
się w Lubskim Domu Kultury. Sekcja 
szachowa istnieje tam od bodajże 35 
lat, gdzie instruktorem od początku jest 
Mariusz Kucharski. W LDK odbywają 
się w bardzo dobrej atmosferze cykliczne 
turnieje i imprezy szachowe. 

- Słyszałem, że Prezes LKSZ CAISSA 
jest od niedawna przewodniczącym 
komisji rewizyjnej Lubuskiego Związ-
ku Szachowego.

- Tak kandydowałem nawet na prezesa 
LZSz, ale przegrałem z moim adwersa-
rzem z Gorzowa Wlkp., który miał po 
prostu większe poparcie. Zaproponował 
mi wejście do składu zarządu jako vi-
ce-prezes. Zrezygnowałem z pewnych, 
osobistych powodów. Ale zostałem 
zgłoszony do komisji rewizyjnej. W 
konsekwencji wybrano mnie na jej prze-
wodniczącego. Pozostałymi członkami 
tej komisji są: arcymistrz Jurij Zezulkin 
oraz prezes Stilonu Gorzów Rafał Wi-
śniewski.

- Od lat organizujecie m.in. Turniej 
4 Miast, co jest opisywane szeroko w 
Magazynie Lubskim. A jak układa się 
współpraca z zagranicą?

- Utrzymujemy kontakty z Cottbus, 
Hoyerswerdą i Forst. Gramy w turniejach 
organizowanych przez tamtejsze kluby, a 
oni pojawiają się u nas. Poza tym gramy 
gościnne w barwach Forstu w III lidze 
niemieckiej.

- Rozmawiamy o szachach, ale bez 
względu na temat Czytelników zawsze 
interesują jakieś ciekawostki.   

- W jednym z turniejów grałem z bardzo 
sympatyczną Panią Lucyną Krawcewicz.
Ta przesympatyczna i serdeczna oso-
ba, która reprezentowała Polskę na 
olimpiadzie w Meksyku (1968), gdzie 
zajęła 12 miejsce w rzucie oszczepem 
jest również kilkukrotną Mistrzynią 
Polski w szachach. Ale wracając do 
mojego spotkania - to była trzecia runda 
turnieju, grałem z Panią Lucyną białymi 
i po walce wygrałem. Potem całkiem 
przypadkowo usłyszałem w kuluarach 
rozmowę Pani Lucyny. Padło pytanie: 
„z kim grałaś?” i odpowiedź: „a z takim 
młodym i przegrałam, bo dobrze grał”. 
Okazuje się, że wiek zależy od okolicz-
ności i tak naprawdę od tego, na ile lat 
się czujemy.

- Dziękuję za rozmowę i życzę kolej-
nych sukcesów bez względu na wiek, 
który – jak się okazuje – jest pojęciem 
względnym. 

Rozmawiał
M. Sienkiewicz

Wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Magazynu Lubskiego” o sukcesach naszych szachistów. W jednym z ostatnich wydań podaliśmy informację, że Prezes Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA 
Waldemar Szylko zdobył w tym roku tytuł Wicemistrza Polski Seniorów. Postanowiliśmy przy tej okazji porozmawiać nie tylko o tym spektakularnym sukcesie.

jESTEM WOjOWNIKIEM I NIE ODPuSzCzAM

Podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Seniorów Waldemar Szylko 
zdobył IV miejsce

W naszej bibliotece, 23 maja, Prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zofia 
Głogowska wręczyła uczestnikom 
kolejnego, zrealizowanego już między-
narodowego projektu stosowne potwier-
dzenia. Od wielu lat UTW w Lubsku 
realizuje zarówno wiele krajowych, jak 
i międzynarodowych przedsięwzięć. 
Potwierdzeniem udziału w szkoleniach, 
odbywanych w innym kraju w ramach 
wyjazdu zorganizowanego (określanych 
mianem europejskich ścieżek kształce-
nia) jest właśnie dokument Europass – 

Mobilność. Taka ścieżka kształcenia mo-
nitorowana jest przez dwie organizacje 
partnerskie, jedną w kraju pochodzenia i 
drugą w kraju przyjmującym.  Dokument 
Europass – Mobilność przeznaczony jest 
dla wszystkich osób, które odbyły euro-
pejską ścieżkę kształcenia za granicą, 
niezależnie od wieku czy wykształcenia. 
Dokument ten potwierdza Krajowe 
Centrum Europass na wniosek polskiej 
instytucji organizującej kształcenie, 
praktykę lub staż. Gratulujemy!

mars

Uniwersytet Trzeciego Wieku zrealizował już wiele krajowych 
i międzynarodowych projektów

europass - Mobilność

senioriada 2018
W czwartek 7 czerwca hala sportowo
-widowiskowa Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Lubsku po raz czwarty go-
ściła zawodników międzynarodowej 
Sportowej Olimpiady SENIORIADA, 

której uczestnikami są członkowie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
organizacji zrzeszających seniorów.
Sportowe zmagania otworzył Bur-
mistrz Lubska Lech Jurkowski, ży-

cząc dobrej zabawy i wielu sporto-
wych emocji. 
Prócz uczestnictwa w wielu konku-
rencjach tj. lotki, rzut piłką do kosza, 
strzał do celu, małe kręgle, skakanka, 

strzelanie z broni pneumatycznej, rzut 
woreczkiem czy kręgle, można było 
również wysłuchać wykładu na temat 
długowieczności, zbadać ciśnienie 
krwi lub skorzystać z profesjonalnego 

masażu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
witalności i radości życia!

A-M

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Lubsku wzięli udział w Festynie 
Rodzinnym, który odbył się 26 maja w 
Wicinie.

*
Uczestnicy WTZ i Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Lubsku będą 
bardzo miło wspominać czas spędzony 
30 maja w Pietrzykowie. Był grill i kieł-
baski na świeżym powietrzu.

*
Kawiarnia Cafe CZEKADELO gościła 
5 czerwca uczestników WTZ. Podczas 
spotkania zapoznano się z budową róż-
nych urządzeń, maszyn i poznano - w 
jaki sposób można przygotować: jeden 
rodzaj kawy na 22 sposoby, bitą śmietanę 
czy czekoladę.

*
Uczestnicy WTZ odwiedzili 6 czerw-
ca zakład CALEG znajdujący się w 
naszym mieście. CALEG produkuje 
skrzynki i szafy ze stali pod konkretne 
zamówienie. Poznano funkcjonowanie 
działów: obróbki mechanicznej w któ-
rym znajdują się maszyny do obróbki 
oraz wykrawarki, obróbki plastycznej 
z prasami do krawędzi, spawalniczy ze 

spawarkami, zgrzewarkami, wiertarko 
- gwinciarkami, prasami do osadzenia 
elementów i kabiną do obróbki spoin, 
lakierniczy, montażu, gdzie są elektro-
narzędzia, urządzenia pneumatyczne 
oraz maszyna do wytwarzania uszczelek 
poliuretanowych. 

*
Uczestnicy WTZ i ŚDS wzięli udział 
7 czerwca w V BIEGU SZLAKIEM 
ŻARSKICH ULICZEK. Jest to połą-

czenie zabawy z nauką. Cały bieg miał 
charakter gry w podchody. Nasza ekipa 
zajęła II miejsce. 

*
Wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 3 
11 czerwca WTZ zorganizowało ognisko 
integracyjne. Wsparcia udzielił Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Areszt Śledczy w 
Lubsku oraz Piekarnia ZAKĄTEK. 

M. Sienkiewicz

wieści z wTZ i ŚDs

Zalew KARAŚ był 
miejscem integracji

beZPiecZne waKacje
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LUDZI E,  WYDARZENI ALUDZIE,  WYDARZENIA

Nasze ostatnie dwa miesiące obfitowa-
ły w wydarzenia ważkie nie tylko dla 
nas. I tak w końcu kwietnia na zapro-
szenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Krośnie Odrzańskim uczestniczyli-
śmy w ich jubileuszu 10-lecia. W maju 
nie ominęła nas przyjemność wzięcia 
udziału w obchodach 25-lecia lub-
skiego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Aż dostaję gęsiej skórki ,kiedy 
pomyślę ,że za rok i my będziemy mieli 
naszą 10 rocznicę. Jako przetermino-
wany sekretarz juz teraz mam tremę, 
bo zdaję sobie sprawę z ogromu pracy, 
jaka nas w związku z tym czeka. Ale 
wróćmy do teraźniejszości. W maju, z 
okazji 100 - lecia Niepodległej, jasień-
ski Klub Seniora oraz Klub Seniora w 
Lubsku przy owocnej i sympatycznej 
współpracy z nami, zorganizowały 
festiwal-prezentację piosenek naszej 
młodości pn."Śpiewać każdy może. 
Nawet Ty Seniorze." Nie bardzo rozu-
miem tego "nawet". Że my to niby co? 
Taka już ostateczność? Śpiewaliśmy 
piosenki różne, ale każdy zaśpiewał 
najlepiej, jak w danym momencie 
mógł. I było, potocznie mówiąc, super. 
Przy pełnej Kawiarni LDK. Tu należą 
się podziękowania naszym trenerom. 
Bez ich pomocy mogło być nieco 
inaczej. Dyrekcji LDK dziękujemy za 
nieodpłatne udostępnienie Kawiarni. 
Moim zdaniem placówki typu domy 
kultury nie powinny pobierać opłat za 
udostępnianie swoich pomieszczeń, 

ponieważ z założenia nie są to insty-
tucje dochodowe. Ale mogę się mylić. 
A naszą wspólną inicjatywę warto 
powtórzyć . Wcześniej. Nie dopiero za 
rok. Klubowicze z Jasienia i z Lubska, 
fajnie ,że jesteście. My też oczywi-
ście. No i nastał czerwiec. 1 dnia tego 
miesiąca rozpoczęły się obchody Dni 
Lubska, gdyby ktoś zdążył zapomnieć. 
Biblioteka Publiczna z tej okazji i z 
okazji Dnia Dziecka zorganizowała 
czytanie legend o Lubsku dla dzieci. 
Dwie z nas też poczytały. Dwie, ale 
bez nas nie odbywa się nic. Po połu-
dniu duża już grupa słuchaczy naszej 
Alma Mater wzięła udział w marszu 
pod Halę Sportową, gdzie odbywały 
się różne "imprezy" związane z ob-
chodami lubskiego święta. Natomiast  
7 czerwca wystartowała czwarta już 
nasza Międzynarodowa Senioriada 

Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku,  w której uczestniczyło 157 
osób. Główny zrąb,  czyli rozgrywki, 
odbyły się w Hali Sportowej. Część 
wieczorna natomiast na zalewie "Ka-
raś". Tą drogą dziękujemy wszystkim, 
którzy udzielili nam, że tak powiem 
urzędowego wsparcia: panu Staroście 
Żarskiemu J.Dudojciowi, panu Bur-
mistrzowi Lubska L.Jurkowskiemu, 
Dyrektorowi OSiR panu Robertowi 
Ściłbie. Wielkie ukłony ślemy w 
stronę szefowej lubskiej Rehabili-
tacji pani Cecylii Kiełbratowskiej i 
jej pracowników, którzy już drugi 
rok uatrakcyjniają naszą Senioriadę 
swoimi umiejętnościami. Dziękujemy 
za interesujący wykład pani dr Ewie 
Chiari. Dziękujemy Dyrektor Zespołu 
Szkół im.E. Bojanowskiego pani R. 
Jasińskiej, Dziękujemy Dyrektor LDK 

pani Marii Łaskarzewskiej. Dziękuje-
my pani L. Czyż. Dziękujemy Dyrek-
torowi PKO M. Łabudzie. Dziękujemy 
wszystkim sponsorom, którzy swoją 
hojnością uświetnili naszą inicjaty-
wę. Dziękujemy panu Mirosławowi 
Sawickiemu i młodzieży z LO im . E. 
Bojanowskiego w Lubsku. 
Coraz więcej organizacji jest nami 
zainteresowanych i przyjmuje nasze 
zaproszenia do uczestnictwa. Cieszymy 
się z tego bardzo. Przy okazji okazało 
się, że Lubsko posiada bardziej niż 
skromną bazę noclegową. Z tego 
powodu niektórzy uczestnicy już po 
zakończeniu pierwszego dnia rozjechali 
się do domów. A szkoda. Bo drugiego 
dnia też było sympatycznie. Na zalewie 
"Nowiniec". Teraz o czym innym. W 
końcu maja ruszył Projekt "Lubuskie 
dla Seniorów". Jest to osiem osiemna-

stogodzinnych  bloków tematycznych w 
których mogą wziąć udział wszyscy se-
niorzy ,w naszym przypadku z Lubska 
i okolic. Uczestnictwo jest bezpłatne, 
wszelkie dostarczane przez wykła-
dowców materiały również. Następna 
tura zajęć -po wakacjach, we wrześniu. 
Szczegółowy rozkład zajęć projekto-
wych zostanie podany w sierpniowym 
numerze M.L. 15.06.br.delegacja UTW 
uczestniczyła w spotkaniu w Forst z 
okazji 25-lecia Stowarzyszonej Grupy 
Seniorów z Brandenburgii. 
 20 czerwca odbędzie się u nas uroczyste 
jak zawsze zakończenie roku akademic-
kiego. Potem już kolejny uniwersytecki 
wyjazd do Rewala i wakacje. Wszyst-
kim nauczycielom i uczniom życzymy 
udanych wakacji i do zobaczenia we 
wrześniu.

Koszałek-Opałek

co słychać w lubskim uTw?
W dniach 8-9 
czerwca nad za-
lewem Karaś w 
Lubsku odbyło się 
po raz trzeci Roc-
kowe Granie. W 
tym roku w nieco 
zmienionej formu-
le, ponieważ po-
łączone zostało z 
częścią konkurso-
wą – przeglądem 
młodych kapel. Do 
organizatorów fe-
stiwalu wpłynęło 
60 zgłoszeń, z których do zaprezento-
wania się na scenie zaproszono osiem 
zespołów. Jury w składzie Natalia Nazar, 
Natalia Sowińska, Arkadiusz Ciesielski 
i Mateusz Siemion nie miało łatwego 
zadania, gdyż wszystkie kapele prezen-
towały wysoki poziom umiejętności 
muzycznych i wokalnych. Sympatycy 
mocnego uderzenia mogli usłyszeć 
zespoły: 8.06. – Clumsy Warlock, Syn-
drom, Warbell, Hurrockaine, Projekt Pa-
rabelum, Zmaza; 9.06 – Free Trip, 6BM, 
BulletRaid, Squall, Over The Under, 
Dormant Dissident. Gwiazda wieczoru 
był grupa. Proletaryat. W piątek główna 
nagrodę zgarnął zespół Hurrocaine, 
zaś w sobotę 6BM. Tego dnia również 
ogłoszona została nagroda festiwalu, 
czyli możliwość zagrania na kolejnej 
edycji Rockowego Grania 

w Lubsku w cha-
rakterze gościa. Wyróżnienie to otrzymał 
zespół FreeTrip. 
Na festiwalu prócz uczty duchowej moż-
na było sprawić sobie inne przyjemności: 
zadbać o żołądek, kupić niezły obraz, 
koszulkę, kubek, obsypać się kolorowym 
proszkiem, 

spotkać się 
ze znajomymi. Na gości z zewnątrz 

czekały nawet miejsca noclegowe na 
polu namiotowym. Lubszczanie licznie 
towarzyszyli festiwalowym prezenta-
cjom, a występ Proletaryatu zgromadził 
prawdziwy tłum odbiorców.
Trzecie Rockowe Granie było praw-
d z i w y m 

przeżyciem 
– zauważa je-
den z organizatorów Krzysztof Uliasz. 
Kto był z nami, ten wie, o czym mówię. 
Każdy mógł znaleźć dla siebie coś sym-
patycznego - koncerty, Foodtrucki, wy-
stawa artystyczna Aliszja Maluje, stoisko 
#FalubazLubskoJasień, Lubuski Ruch 
Klasyków, Festiwal Kolorów. Dzięki 

wspa rc iu 
Burmistrza Lubska Lecha Jurkowskie-
go, OSiR-u, klubu motocyklowego 
96MC Poland, LDK - u i wielu innych 
sponsorów, których nie sposób tutaj wy-
mienić, impreza nigdy by się nie mogła 
udać. Pomogły nam nie tylko instytucje, 
ale i prywatne osoby, za co wszystkim 

serdecznie dziękujemy.
A.R.

Rockowo nad Karasiem – Lubsko Potrafi

W środę 30.05.2018 r. w Restauracji  
„Duet” odbyło się kolejne spotka-
nie z poetą pochodzącym z Dłużka 
Adamem Bolesławem Wierzbickim. 
Na spotkaniu, które miało charakter 
wieczorka poetyckiego poeta promo-
wał swoje dwa ostatnie tomiki poezji 
„Zapiski z wakacji” (2015) i „Ograć 

samego siebie” (2018). Konferan-
sjerem spotkania był wybitny poeta, 
prozaik, krytyk literacki i dziennikarz 
publicznego Radia Zachód - Czesław 
Markiewicz, który w sposób żartobli-
wy i groteskowy urozmaicał spotkanie 
anegdotami i dowcipami.

Krzysztof Kowsz

Adam Bolesław Wierzbicki promujący swoje dwa ostatnie tomiki poezji 
„Zapiski z wakacji” i „Ograć samego siebie”

spotkanie z bolesławem
adamem wierzbickim

"Wypociny czyli niby wiersze na 
każdą kieszeń",  to tytuł zbiorku 
utworów poetyckich wydanych w  
tym roku przez Rajmunda Wincentego 
Adamskiego. Zbiór kilkudziesię-
ciu, wierszy tylko na pozór, tworzy 
eklektyczną całość wszak w jego 
skład wchodzą zarówno liryczne 
wiersze białe, fraszki limeryki, sone-
ty, a nawet teksty piosenek napisane 
do ponadczasowych melodia, czy 
rymowane utwory okolicznościowe, 
pisane z okazji imprez rodzinnych 
i towarzyskich. Warto przypatrzyć 
się układowi publikacji. Zaczyna się 
on od refleksyjnego cyklu pełnych 
nostalgii, wręcz ocierającej się o 
smutek białych wierszy, w którym 
podmiot liryczny poszukuje dróg do 
szczęścia , miłości czy sprawiedliwo-
ści jednocześnie zdając sobie sprawę, 
że niejednokrotnie wiodą one przez 
pot, krew i łzy. Następnie trafiamy na 

zgrabne rymowane wesołe opo-
wiastki dziejące się najczęściej w 
restauracji hotelu Zemsz, której 
autor jest właścicielem Najczę-
ściej z kluczem. Stali bywalcy lo-
kalu i bliscy znajomi Rajmunda 
Adamskiego, bez problemu się 
nim posłużą by odczytać drugie 
dno. W zbiorku znajdują się też 
limeryki z których Adamski 
jest znany w Lubsku i nie tylko 
( Wszak w przeszłości wydał 
drukiem zbiorek pod tytułem 
Lubuskie Limeryki). Przeczytać 
tu można zarówno te klasyczne, jak 
i o zabarwieniu politycznym, fraszki 
trącające erotyzmem i frywolnością, 
sonety dedykowano przyjaciołom, a 
także chwytające za serce wiersze , 
dla których inspiracją do napisania 
była niewątpliwie żona autora. Wier-
sze Adamskiego fundują nam szeroki 
wachlarz emocji od wesołości, której 

doznajemy podczas występów kaba-
retów po ucisk serca towarzyszący 
finałowym scenom melodramatów. A 
oto w poezji przede wszystkim chodzi 
by w odbiorcy wywoływać emocje 
jeśli są to nawet wypociny jak z lekką 
ironią mówi o nich sam autor , to daj 
nam Panie Boże jak najwięcej takich 
wypocin.

Adam Bolesław Wierzbicki

wypociny co za serce 
chwycić potrafią

W piątkowe popołu-
dnie 22 czerwca odbyło 
się uroczyste otwarcie 
ścieżki pieszo - rowe-
rowej nad zalewem 
"Karaś". Ścieżka po-
wstała w ramach pro-
jektu "Przygoda z Nysą 
- zagospodarowanie 
turystyczne pogranicza 
polsko - niemieckiego 
etap IV". Uroczystego 
otwarcia dokonał Sta-
rosta Janusz Dudojć. 
Uczestnicy imprezy 
mogli skorzystać z 
wielu atrakcji: ściany 
wspinaczkowej pod 
opieką instruktora A. Tomiałowicza, 
warsztatów rowerowych prowa-
dzonych przez P. Węcławskiego, 

nordic - walking pod opieką L. Czyż, 
instruktażu poprawnego biegania 
przeprowadzonego przez W. Pastusz-
kę, warsztatów rolkarskich prowadzo-

nych przez B. Jagmina. 
Dodatkowo można było 
degustować potrawy 
regionalne, wypróbo-
wać celność strzału, 
zrobić sobie makijaż 
lub tatuaż. Wśród osób 
obsługujących stanowi-
ska znaleźli się przed-
stawiciele Starostwa 
Powiatowego, szkół 
ponadgimnazjalnych: 
Liceum Ogólnokształ-
cącego i Zespołu Szkół 
Technicznych, a także 
Warsztatów Terapii Za-
jęciowej i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -Wy-

chowawczego. O oprawę muzyczną 
całości zadbał zespół Prima Sort. 

I.G.

otwarcie ścieżki pieszo - rowerowej

7 czerwca 2018 r. w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy w Lubsku odbyło 
się podsumowanie środowiskowego 
konkursu plastycznego z cyklu „Moje 
miasto – moja mała Ojczyzna” w tym 
roku przebiegającego ph. „Budujemy 
nasze miasto”. Na konkurs wpłynęło 
25 prac z których wyłoniono siedmioro 
laureatów. 
W kategorii I poszczególne miejsca 
zajęli:
I miejsce – Dominika Sreberska – ucz. 
kl. Va SP2 w Lubsku
II miejsce – Wiktoria Zakrzewska – 
ucz. kl. V SP w Górzynie
III miejsce – Patryk Maludy – ucz. kl. 
IV a w Górzynie
W kategorii II przyznano:
I miejsce – Wiktoria Kamieńska – ucz. 
kl. VI a SP 2 w Lubsku
II miejsce – Karolina Tołłoczko – ucz. 

kl. VI a SP 2 w Lubsku
III miejsce – Weronika Błaszczyk – 
ucz. kl. VI a SP 2 w Lubsku
Dodatkowo przyznano jedno wyróż-
nienie dla Gracjana Zarzyckiego – ucz. 
kl. IV a z SP w Górzynie.
Przewodniczący komisji konkurso-
wej Janusz Orzepowski w krótkim 
komentarzu omówił wykonane przez 
dzieci makiety. Następnie dokonano 
uroczystego wręczenia dyplomów, 
okolicznościowych pucharów oraz na-
gród rzeczowych. Imprezę umilił wy-
stęp „Biedronek” z Przedszkola nr 1 w 
Lubsku, które przygotowały zabawne 
przedstawienie pt. „W supermarkecie”. 
W finale konkursu wzięło udział łącz-
nie 55 osób. Wykonane przez dzieci 
makiety można oglądać do końca 
czerwca w Oddziale dla dzieci.

R. Włodarczak

KReujeMY PRZYsZŁoŚć 
nasZeGo MiasTa
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Chuck Wepner urodził się 26 lutego 
1939 roku w Nowym Yorku. Kiedy 
rodzice rozwiedli się przeniósł się z 
matką do miasta portowego Bayonne 
w New Jersey. Rodzina nie miała 
grosza, nie miała gdzie mieszkać, ale 
przyjaciel matki zaproponował im 
wtedy szopę na węgiel, którą zamieni 
na pokój. Do 25 roku życia Chuck We-
pner nie znał ojca, który był policjan-
tem i bokserem - sparingpartnerem. 
Ojca poznał dopiero podczas jednej ze 
swoich pierwszych walk po przejściu 
na zawodowstwo. Wtedy jego ojciec 
podszedł do niego, przedstawił się i 
powiedział, że będzie trzymał za niego 
kciuki. Od tej chwili utrzymywali ze 
sobą bliskie relacje. Chuck Wepner 
był przeciętnym pięściarzem. Debiu-
tował w 1964 roku w swoim rodzin-
nym Bayonne i długo jego jedynym 
sukcesem było tylko mistrzostwo 
wagi ciężkiej stanu New Jersey. W 
1969 roku w Madison Square Garden 
w Nowym Jorku zmierzył się z zale-
dwie 20 - letnim wówczas Georgem 
Foremanem (ur. 1949 roku). Potyczkę 
przegrał przez techniczny nokaut. Z 
kolei rok później skrzyżował rękawice 
z byłym mistrzem świata wagi cięż-
kiej Sonnym Listonem (1932 -1970), 
ale znów przegrał. 
Kiedy przystępował 24 marca 1975 
roku do walki z Muhammedem Alim 
-właśc. Cassiusem Clay (1942 - 2016) 
jego bilans był raczej kiepski – 30 
wygranych, 2 remisy i aż 9 porażek. 
Podczas oficjalnego ważenia przed 
walką Muhammed Ali próbował go 
sprowokować, ale ten cały czas tylko 
się uśmiechał. Mistrz świata wyma-
chiwał mu pięściami przed twarzą, 
krzyczał, ale on tylko zasłaniał się 
jedną ręką, zupełnie jakby przeganiał 
natrętną muchę. Kiedy wyszli do ringu 
Richfield Coliseum w Ohio na zakon-
traktowane 15 rund, „pajacowanie” 
Muhammeda Ali nagle skończyło 
się. 36-letni Chuck Wepner, który 
miał być tylko mięsem armatnim 
dla mistrza świata, owszem, zbierał 
cięgi, ale walczył bardzo dzielnie. Ali 
obijał go momentami jak worek, ale 
ten twardo trzymał się na nogach. W 
9 rundzie stało się jednak coś, co nie 
miało prawa się wydarzyć. W dosyć 
niepozornej sytuacji pretendent do 

tytułu wyprowadził prawą ręką cios na 
korpus i ułamek sekundy później czar-
noskóry mistrz leżał już na deskach 
z głową pod linami. No i z szokiem 
wymalowanym na twarzy. W tym 
momencie Chuck Wepner podszedł 
do swojego narożnika, gdzie rzekomo 
miał powiedzieć swojemu trenerowi: 
„Idź odpalić samochód, jedziemy 
do banku. Jesteśmy milionerami”. 
Ten poradził mu jednak, żeby lepiej 
szybko się odwrócił, bo Ali wstał 
i wygląda na mocno wkurzonego. 
Miał rację. Z każdą kolejną minutą 
twarz Wepnera była coraz bardziej 
obita, aż w końcu prawie nie było 
widać jego oczu. Mimo to wytrwał 
niemal do końca. Pojedynek przegrał 
na 19 sekund przed końcem ostatniej, 
15 rundy, gdy został trafiony przez 
Alego, a sędzia, wyliczywszy We-
pnera do siedmiu i widząc go nadal 
zamroczonym, zakończył starcie, 
ogłaszając TKO (techniczny nokaut). 
Ring opuszczał jednak jako bohater. 
Po walce dziennik „The New York 
Times” pisał: „Od teraz nikt już nie 
będzie śmiał się z Wepnera”. Po pa-
miętnej walce o mistrzostwo świata 
Wepner boksował jeszcze z mizernym 
skutkiem przez trzy lata. Jego bilans 
walk to 35-14-2 (zwycięstwa, porażki, 
remisy).
Dla początkującego aktora Sylvestra 
Stallone’a, który oglądał walkę w 
telewizji postawa niedocenionego pię-
ściarza zrobiła tak wielkie wrażenie, 
że wykorzystał to w scenariuszu, nad 
którym właśnie pracował. To właśnie 
wtedy miał się „w pełni ukształtować” 
scenariusz do „Rocky’ego”. Film 
odniósł niebywały sukces, został 
obsypany Oskarami, Stallone stał 
się gwiazdą. Razem z nim ogromnie 
popularny stał się sam Chuck Wepner, 
który był nawet na premierze. Każdy 
chciał potem poznać historię życia 
prawdziwego Rocky’ego. Chuck 
Wepner po filmie stał się bardzo 
sławny, tylko oprócz darmowych 
drinków w barach nie szły za tym 
żadne pieniądze od twórców filmu. 
Sylvester Stallone skontaktował się 
z nim w 1978 roku, kiedy miał już 
gotowy scenariusz drugiej części 
„Rocky’ego”. Zaproponował mu 
krótki epizod. Wepner zagrał 

co miał zagrać, ale ostatecznie sceny 
z nim i tak zostały wycięte. Stosunki 
między panami robiły się coraz bar-
dziej napięte, bo jeden zarabiał górę 
forsy, a drugi mógł sobie co najwyżej 
oglądać kolejne części filmu. Były 
pięściarz, aby żyć imał się przeróż-
nych zajęć. Odcinając kupony od 
swojej popularności po walce z Alim, 
w 1976 roku przyjął nawet propozycję 
potyczki z André René Roussimoffem 
(1946- 1993) zwanym „André 

the Giantem”, li-

czącym 224 cm wzrostu i ważącym 
blisko ćwierć tony francuskim wre-
stlerem. Walka zakończyła się, gdy 
André chwycił Wepnera i wyrzucił go 
z ringu ponad górną liną. Innym razem 
na potrzeby telewizji walczył z treso-
wanym niedźwiedziem. Niedorzeczną 
potyczkę reklamowały wielkie banery 
z napisem „Chuck Wepner vs. Victor 
The Wrestler Bear”.
W latach 80 - tych Chuck Wepner 
wpadł w niezłe tarapaty. Rozsmako-
wał się w kokainie i pewnego dnia 
aresztowała go policja. Sąd wysłał go 
do więzienia na 10 lat. Chuck Wepner 
ostatecznie spędził w zamknięciu 
jednak niecałe dwa. Ale to i tak jesz-
cze nie koniec jego przygód. Kilka 
lat później Wepner, chcąc dorobić, 
zaprzyjaźnił się z Johnem Olsonem. 
Jego pomysł na szybki biznes był 
prosty – sprzedaż na szeroką skalę 

podrobionych pamiątek z podobiz-

ną Muhammada Alego. Oczywiście 
z lewym autografem, ale że zdjęcia 
oferował Wepner, czyli jego były 
rywal, każdy klient był przekonany 
o jego autentyczności. „Sklep” z pa-
miątkami prosperował bardzo dobrze, 
ale do czasu. Kiedy szwindel wyszedł 
na jaw, były pięściarz znów musiał 
kajać się przed sądem. Tym razem 
jednak nie trafił za kratki. W między-
czasie Wepner ciągle nie mógł też 
doczekać się jakichkolwiek pieniędzy 
od Stallone’a. Resztki nadziei stracił 
w 1997 roku, kiedy niedaleko jego 
rodzinnych stron aktor kręcił akurat 
swój kolejny film „Cop Land” i nie 
dał mu żadnej, nawet małej roli. Kto 
wie, być może właśnie dlatego w 2003 
roku zdecydował się pozwać Sylvestra 
Stallone’a do sądu domagając się od 
niego odszkodowania za wykorzysta-
nie w filmowej sadze jego wizerunku i 
historii. Strony w końcu poszły jednak 
na ugodę. Stallone wypłacił Wepne-
rowi odszkodowanie, chociaż nigdy 
publicznie nie ujawniono, jaka to była 
kwota. Wepner w końcu doczekał się 
jednak i swojego filmu. W 2011 roku 
stacja ESPN wyemitowała obraz 
dokumentalny „The Real Rocky”. Z 
kolei we wrześniu tego roku premierę 
miał pełnometrażowy „The Bleeder” 
w reż. Philippe’a Falardeau. Boksera 
zagrał znany aktor Liev Schreiber, a 
jego żonę Naomi Watts.
Jego słynna potyczka z 1975 roku 
znów odżyła w pamięci kibiców i 
dziennikarzy, kiedy 3 czerwca 2016 
roku zmarł Muhammad Ali. Chuck 
Wepner nigdy nie ukrywał, że po 
pamiętnej walce zostali dobrymi 
kolegami, bardzo polubił jego dzieci. 
Muhammad Ali był czterokrotnie 
żonaty, miał dziewięcioro dzieci – sie-
dem córek i dwóch synów. Ostatni raz 
rozmawiali ze sobą na uroczystości w 
2012 roku z okazji 70 urodzin byłego 
mistrza świata. Pierwowzór jednej z 
najbardziej kultowych postaci świa-
towej popkultury wciąż mieszka w 
New Jersey, gdzie prowadzi sklep z 
alkoholami. Chociaż jest już 79 - let-
nim starszym panem, stara się jeszcze 
w miarę możliwości ruszać. Ale na 
pewno nie z taką intensywnością jak 
filmowy Rocky Balboa.

Krzysztof Kowsz

HISTORIA HI STORI A

Przeciętny 
pięściarz 
Chuck Wepner 
pierwowzór 
Rocky’ego 

Balboy

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”
św. Augustyn

Chuck Wepner - historia prawdziwego Rocky’ego Balboy

24 marca 1975 roku Richfield Coliseum w Ohio walka Chucka Wepnera 
z Muhammedem Ali to na jej podstawie Sylvester Stallone napisał scenariusz 

do filmu „Rocky”
Chuck Wepner i Sylvester Stallone 21 listopada 1976 roku na premierze 

filmu „Rocky”

Dzisiaj postać Rocky’ego Balboy  jest jedną z najbardziej kultowych postaci 
światowej popkultury

Związek Strzelecki powstał we Lwowie 
w 1910 roku z inicjatywy nielegalnego 
Związku Walki Czynnej, jako organiza-
cja paramilitarna. Działał jednak legalnie 
na podstawie statutu zatwierdzonego 
przez władze austriackie, we Lwowie 
pod nazwą Związek Strzelecki, w Kra-
kowie jako Towarzystwo Gimnastyczno 
- Sportowe „Strzelec”. Kierowała nim 
Komenda Główna Związków Strzelec-
kich z siedzibą we Lwowie, z komendan-
tem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu 
Kazimierzem Sosnkowskim. Komendzie 
Głównej podlegały Komendy Okręgo-
we: w Krakowie (Galicja Zachodnia), 
Rzeszowie (Galicja środkowa) i Lwowie 
(Galicja Wschodnia) oraz Komenda 
Królestwa Polskiego i Komenda Zagra-
niczna. Organizacje strzeleckie działające 
w zaborze pruskim i Królestwie Polskim 
pozostawały w konspiracji.
W Galicji Związek Strzelecki organi-
zował szkoły podoficerskie i oficerskie, 
mógł korzystać ze strzelnic wojskowych, 
odbywać ćwiczenia oraz kupować broń i 
amunicję. Jego członkami byli przedsta-
wiciele wszystkich warstw społecznych, 

kierunków i partii 
politycznych (z 
wyjątkiem So-
cjaldemokracji 
Królestwa Pol-
skiego i Litwy). 
Szczególną rolę 
w rozbudowie 
organizacji ode-
grali studenci 
Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. W 
maju 1913 roku 
zlikwidowano 
Komendę Głów-
ną, jej funkcję 
przejął Wydział 
Wojskowy Ko-
misji Tymczasowej Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościowych, której 
komendantem wojskowym został Józef 
Piłsudski. W przeddzień wybuchu I woj-
ny światowej, według raportów z marca 
1914 roku Związki Strzeleckie liczyły 
6449 żołnierzy, a Drużyny Strzeleckie 
ponad 4 tysiące żołnierzy, co w sumie da-
wało ponad 10 tysięczną znakomitą kadrę 
wojskową zrzeszoną w 200 oddziałach 

strzeleckich. Członkowie 
Związku Strzeleckiego i 
Polskich Drużyn Strzelec-
kich stanowili podstawę 
Legionów Polskich, wal-
czących u boku Cesarstwa 
Austro - Węgierskiego, oraz 
konspiracyjnej Polskiej Orga-

nizacji 
W o j -
s k o -
w e j . 
Głów-
n i 
działaczami w tym okresie  byli: Jó-
zef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski, 
Edward Śmigły-Rydz, Władysław 
Sikorski, Marian Kukiel, Walery Sła-
wek, Wacław Stachiewicz, Aleksander 
Prystor, Kordian Józef Zamorski. 
Po I wojnie światowej za aprobatą Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego został powo-
łany do życia, przez dawnych działaczy 
niepodległościowych Związek Strzelecki 
nawiązujący do tradycji z lat 1910-1914 
i dziedziczący jej historyczną nazwę. 
W okresie międzywojennym Związek 

Strzelecki funkcjonował jako organizacja 
społeczno-wychowawcza młodzieży. 
Zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową 
młodzież, głównie wiejską i rzemieślni-
czą. W kraju Związek Strzelecki prowa-
dził pracę oświatową: kursy podstawowe 
i instruktorskie, wykłady, odczyty, 
biblioteki, czytelnie oraz pracę społeczno 
- wychowawczą. W 1930 roku istniało  
w ramach jego struktur -  20 orkiestr, 
70 chórów,  16 domów ludowych i 237 
świetlic. Zajmował się także wychowa-
niem fizycznym oraz przysposobieniem 
wojskowym, będącym głównym jego 
zadaniem. Działalnością swoją obejmo-
wał nie tylko teren kraju, ale i ośrodki 
polskie poza jego granicami. Zwłaszcza 
w centrach emigracyjnych, jak Francja i 
Belgia, podtrzymywał ducha narodowe-
go wśród młodzieży na emigracji. Pod-
legał Ministerstwu Spraw Wojskowych 
i należał do Polskich Związków Sporto-
wych. Pozostawał w ścisłym związku 
z obozem Józefa Piłsudskiego. Teryto-
rialna struktura organizacyjna Związku 

Strzeleckiego odpowiadała 
wojskowo-administra-
cyjnemu podziałowi 
państwa. W 1936 roku 
Prezesem Związku był 
adwokat Franciszek 
Paschalski, a Komen-
dantem Głównym ppłk 
Marian Frydrych. W 
tym czasie Związek 
prowadził już około 
8000 świetlic na terenie 
całej Rzeczypospolitej.  
W okresie międzywo-
jennym komendantami 
Związku Strzeleckiego 
byli: Władysław Malski 

(1919-1923), Kazimierz Kierzkowski 
(1923-1929), Władysław Jaksa-Rożen 
(1929-1931), Władysław Rusin (1931-
1934), Marian Frydrych (1934-1938), 
Józef Tunguz-Zawiślak (1938-1939).
W 1939 roku Związek Strzelecki liczył 
ponad 500 tys. członków, którzy w czasie 
wojny obronnej 1939 roku wykonywali 
zadania zlecone przez władze wojsko-
we. Wydawał pisma: m.in. „Strzelec” i 
„Praca Strzelecka”. To właśnie duchem 
„Strzelca" ożywieni byli żołnierze Ar-
mii Krajowej walcząc z najeźdźcami, 
którzy napadli na naszą Ojczyznę. W 
okresie okupacji sowieckiej i czasach 
PRL władze komunistyczne starały się 
za wszelką cenę wykreślić z historii i pa-
mięci ludzkiej wspomnienie o ludziach, 
którzy „na stos rzucili swój życia los". 
Pomimo ich działań legenda I Kadrowej 
i Legionów nie umarła, przemilczana ofi-
cjalnie przez blisko pół wieku. Gdy stary 
system się walił, w Polsce odrodził się 
Związek Strzelecki. Związek Strzelecki 
reaktywowany został w 1994 roku, jako 
organizacja nawiązująca bezpośrednio 
do tradycji przedwojennego Związku 
Strzeleckiego. Po reaktywacji Związków 
Strzeleckich komendantami od 1994 
roku byli:  Leszek Marcinkiewicz (1994-
2002), Dariusz Nowiński (2002-2007), 
Grzegorz Filipek (2007-2009), Roman 
Burek (2009-2012), Dariusz Nowiński 
(2012), Roman Burek (od 2012). Choć 
podzielony na kilka organizacji, targa-
ny rozłamami i podziałami,  Związek 
Strzelecki z każdym rokiem umacnia 
się, dążąc do ponownego zjednoczenia 
wszystkich strzelców w jedną, silną 
organizację, tak jak to było przed drugą 
wojną światową.

Krzysztof Kowsz

Historia związków Strzeleckich w Polsce
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje

na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości."
Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski 
pierwszy komendant Związku 

Strzeleckiego

Okładka czasopisma 
„Strzelec” wydawanego przez 
Związek Strzelecki w okresie 
międzywojennym. Jak mawiał 

Marszałek Józef Piłsudski 
„Każdy może do nas wstąpić, 

lecz nie każdy może wśród 
nas pozostać”

Pomnik nagrobny na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim - Władysława 
Jaksy – Rożena komendanta Związku Strzeleckiego w latach (1929-1931). Za jego 
czasów w 1930 roku w ramach Związku Strzeleckiego istniało w kraju: 20 orkiestr, 

70 chórów, 16 domów ludowych i 237 świetlic prowadzących pracę oświatową
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PRZETARGI

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową.

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 216/54 o pow. 0,2866 ha położona jest w Lubsku przy ul. Hubalczyków (obręb 8 miasta Lubsko) w sąsiedztwie terenów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności oraz usług 
nieuciążliwych. Działka posiada kształt nieregularny, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi niewielkimi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością. Dostęp do działki z drogi publicznej ul. Hubalczyków 
o nawierzchni bitumicznej. Przez działkę następujące sieci: - wzdłuż wschodniej granicy działki sieć kanalizacyjna wraz ze studniami (k200, k300, k400), gazowa (g150), wodociągowa (w250), - wzdłuż południowej granicy działki sieć 
kanalizacyjna wraz ze studniami (k200), gazowa (g150) i wodociągowa (w250), - w części północnej działki sieć energetyczna kablowa oraz sieć ciepłownicza (2x150). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Lubsku 
nie podjęła uchwały, która wyznaczałaby obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na 
obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań 
geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00052063/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV 
księgi wieczystej wolny od wpisów). 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 75.900,00 złotych Wadium wynosi 15.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy 
Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 19 lipca 2018 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 521/43 o pow. 0,3118 ha położona jest w Lubsku przy ul. Władysława Reymonta (obręb 3 miasta Lubsko). Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, 
pojedynczymi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością. Działka nieogrodzona z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Dostęp do działki z drogi publicznej ul. Władysława Reymonta o nawierzchni z 
kostki betonowej. Z istniejących w ww. ulicy sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.09.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 101 z 2006 r., poz. 1841) i jest oznaczona symbolem P4 - teren o funkcji 
produkcyjno – składowej. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV–grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z 
wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00042577/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń 
i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 110.946,00 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. 2017.1875 z późn. zm.). Wadium wynosi 16.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 24 lipca 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 
0202 0267 7821 w terminie do 19 lipca 2018 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 521/44 o pow. 0,2719 ha położona jest w Lubsku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (obręb 3 miasta Lubsko). Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu (z wyciętym 
obszarem pod stację transformatorową), porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością. Działka nieogrodzona z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim. 
Dostęp do działki z drogi publicznej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w ww. ulicy sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.09.2006 r. (Dz. Urz. 
Woj. Lub. Nr 101 z 2006 r., poz. 1841) i jest oznaczona symbolem P4 - teren o funkcji produkcyjno – składowej. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV–grunty orne. Gmina nie 
przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00042577/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i 
zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 96.801,00 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. 2017.1875 z późn. zm.). Wadium wynosi 15.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 
1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 
0202 0267 7821 w terminie do 19 lipca 2018 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno - usługową.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/18 o pow. 2364 m2 położona jest w Lubsku przy ul. Jarzębinowej obręb 5, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, kolejowych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 
Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północno – zachodnim ok. 
5 m na długości działki. Nieruchomość bez uzbrojenia położona jest na terenie posiadającym pełne uzbrojenie w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazu ziemnego (odległość ok. 50-70 m). Dojście i dojazd od ul. Jarzębinowej o 
nawierzchni bitumicznej w dalszej części drogą gruntową. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w 
Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. 
oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy 
mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość 
położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 14/2017 o warunkach zabudowy z dnia 17 marca 2017 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno – usługowych 
wraz z infrastrukturą techniczną. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały, która wyznaczałaby obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 
9 października 2015r. o rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Gleby działki 
w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 stycznia 2018r., drugi przetarg odbył 
się 21 marca 2018r., trzeci odbył się 21 maja 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 75.600,00 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. 2017.1875 z późn. zm.) Wadium wynosi 8.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 20 lipca 2018r. 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 0202 0267 7821 w terminie do 17 lipca 2018r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-socjalno-usługowym.
Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona działką nr 128/1 o pow. 1.311 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Budowlanych nr 1 (obręb 8 miasta Lubsko). Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-socjalno-
usługowym o powierzchni użytkowej 704 m2, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Budynek nieużytkowany, zdewastowany, po pożarze, częściowo spalone pomieszczenia od strony wschodniej pierwszego i drugiego 
piętra budynku. Konstrukcja budynku – ramy żelbetowe wypełnione cegłą kratówką, stropy żelbetowe, dach o konstrukcji żelbetowej, pokrycie papowe. Rynny i obróbki dachowe z blachy ocynkowanej - niekompletne. Schody wewnątrz 
żelbetowe, dwubiegowe. Stolarka okienna drewniana, pcv lub luksfery (lub częściowo brak), stolarka drzwiowa płytowa. Podłogi: wykładzina pcv, posadzka cementowa lub lastryko. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, w części 
sanitarnej glazura lub lamperia olejna, także na korytarzach. Elewacja cementowo-wapienna. Zakres instalacji wewnętrznych: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, bez oznak sprawności. Brak centralnego ogrzewania. Od strony wschodniej 
dobudowane pomieszczenie o pow. 57,10 m2 w bardzo złym stanie technicznym, bez konstrukcji dachu. Od strony zachodniej dobudowany wiatrołap, usytuowany na działce oznaczonej nr 131 stanowiącej pas drogi gminnej. Zużycie 
techniczne całego obiektu ok 45%. Działka posiada kształt nieregularny, częściowo ogrodzona. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna. Dla 
przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Ba – tereny przemysłowe. 
Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00034131/2. Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanej nieruchomości. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 stycznia 2018r, drugi przetarg odbył się 21 marca 2018r., trzeci odbył się 21 maja 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 
299.000,00 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Wadium wynosi 30.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 23 lipca 2018r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, 
plac Wolności 1. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 
0202 0267 7821 w terminie do 19 lipca 2018r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/5 o pow. 1066 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren ze spadkiem w kierunku 
południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę 
gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego (zapisanej w księdze wieczystej ZG1R/00057692/9). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a 
według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV i RIVb – grunty orne oraz LzV – grunty zadrzewione i zakrzewione. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach zabudowy 
wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd 
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19 czerwca 2017r., drugi 25 
sierpnia 2017r. trzeci przetarg 23 października 2017r., czwarty przetarg 18 grudnia 2017r., piąty przetarg 23 lutego 2018r., szósty 23 kwietnia 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w siódmym przetargu 
wynosi 34.500,00 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. 1875 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa 
opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 lipca 2018r. 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 0202 0267 7821 w terminie do 19 lipca 2018r.

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

PRZETARGI  /  SPORT

* 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 czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno - usługową.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/17 o pow. 2362 m2 położona jest w Lubsku przy ul. Jarzębinowej obręb 5, w sąsiedztwie terenów przemysłowych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka 
gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północno – zachodnim ok. 5 
m na długości działki. Nieruchomość nieuzbrojona położona jest na terenie posiadającym pełne uzbrojenie w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazu ziemnego (odległość ok. 70-100 m). Dojście i dojazd od ul. Jarzębinowej o 
nawierzchni bitumicznej w dalszej części drogą gruntową. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w 
Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. 
oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy 
mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość 
położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 14/2017 o warunkach zabudowy z dnia 17 marca 2017 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno – usługowych 
wraz z infrastrukturą techniczną. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały, która wyznaczałaby obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 
9 października 2015r. o rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Gleby działki 
w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 stycznia 2018r., drugi przetarg odbył 
się 21 marca 2018r., trzeci odbył się 21 maja 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 75.600,00 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. 2017.1875 z późn. zm.) Wadium wynosi 8.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 20 lipca 2018r. 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 0202 0267 7821 w terminie do 17 lipca 2018r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/6 o pow. 1074 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren ze spadkiem w kierunku 
południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę 
gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego (zapisanej w księdze wieczystej ZG1R/00057692/9). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a 
według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV i RIVb– grunty orne, ŁIV – łąki trwałe i LzV – grunt zadrzewiony i zakrzewiony. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach 
zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050351/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19 czerwca 2017r., 
drugi 25 sierpnia 2017r. trzeci przetarg 23 października 2017r., czwarty przetarg 18 grudnia 2017r., piąty przetarg 23 lutego 2018r., szósty 23 kwietnia 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w siódmym 
przetargu wynosi 34.800,00 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. 1875 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona 
jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 lipca 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 0202 0267 7821 w terminie do 19 lipca 2018r.

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

Mistrzostwa odbyły się w sali widowi-
skowej Lubskiego Domu Kultury pod 
patronatem Burmistrz Lubska Lecha 
Jurkowskiego  i uczciły obchody 100 - 
lecia niepodległości Polski. 
W zawodach wzięło udział  90 zawod-
ników z takich miast jak: Wrocław, 
Poznań, Cottbus, Legionowo, Żagań, 
Iłowa, Proszowice, Racławice, Jasień, 
Nowogród Bobrzański 
oraz Lubsko. 
Głównymi organizato-
rami byli Shihan An-
drzej Tomiałowicz 5 
Dan oraz Sensei Mate-
usz Łanda 2 Dan
Świetnie zaprezentowali 
się zawodnicy wszyst-
kich sekcji naszego 
klubu, którzy łącznie 
zdobyli 24 medale w 
swoich kategoriach wie-
kowych!
Złote medale zdobyli:
-  Mateusz  Łanda 
(Lubsko/Nowogród 
Bobrzański) - Kata
-  Mateusz  Łanda 
(Lubsko/Nowogród 
Bobrzański) - Kobudo
- Dominika Walerych 
(Lubsko)
- Amelia Makarewicz 
(Lubsko)
- Łukasz Szpichowski 
(Nowogród Bobrzański)
Srebrne:
- Janusz Gabriela (Ja-
sień)

- Oliwia Chmielecka (Lubsko)
-Milena Lewandowska (Nowogród 
Bobrzański)
- Kuba Łój (Jasień)
- Lena Ugrynowicz  (Lubsko)
- Maksymilian Kraszewski (Nowogród 
Bobrzański)
-Weronika Cichowlas (Lubsko)
- Weronika Kołodziej (Lubsko)

- Sebastian Żuk (Jasień)
- Drużyna Lubska w Kata synchronicz-
nym (Lena Ugrynowicz, Nikola Małecka, 
Mia Dzikiewicz)
Brązowe:
- Zuzanna Wrona (Lubsko)
- Katarzyna Cichowlas (Lubsko)
- Kamil Sładki (Lubsko)
- Michał Jelec (Nowogród Bobrzański)

- Nikola Małecka (Lubsko)
- Mia Dzikiewicz (Lubsko)
- Oliwia Konował (Jasień)
- Maja Pelc (Nowogród Bobrzański)
- Jakub Straszak (Nowogród Bobrzański)
- Karolina Pożoga (Lubsko)
Dziękujemy dyrekcji Domu Kultury w 
Lubsku za udostępnienie sali widowi-
skowej.

Dziękujemy Sensei Mirosławowi Ko-
łodziejowi za sędziowanie zawodów, a 
także Sensei Radosławowi Bandziakowi, 
Sempai Gabrieli Łanda i Przemysławowi 
Pawlaczkowi za pomoc w organizacji 
imprezy, a także firmie Magnolia, która 
była sponsorem naszej imprezy.
OSU!

M.Łanda

XII Polsko - Niemieckie Mistrzostwa w Kata i Kobudo zakończone sukcesem!
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W dniach 20-22 maja 
w Krotoszynie odbyły 
się Mistrzostwa 
Polski Juniorek 
Młodszych w 
zapasach.

Lubsko reprezentowały trzy 
zawodniczki. Spośród 140 naj-
lepszych zapaśniczek z 50 
klubów wyłoniono medalistki 
najważniejszej imprezy w kraju.
Najlepiej spisała się Jagoda 
Borys, która otarła się o medal 
zajmując 5 miejsce (kat. 43 kg.). 
Na 8 m. uplasowała się Rok-
sana Korzyszczak (kat. 65kg.) 
Natomiast na punktowanym 14 
m. rywalizację zakończyła Ka-
rolina Stanowska (kat. 61 kg.), 
która stoczyła świetne walki 
rywalizując z 21 zawodniczka-
mi ze swojej kategorii wagowej.

red.

W niedzielę (17.06.) 
w Lubsku rozegrano 
Mistrzostwa Województwa 
Lubuskiego w plażowej 
odmianie siatkówki.

Po wielogodzinnych zmaganiach, w 
których udział wzięło 12 ekip z całe-
go województwa( w tym dwie pary z 
Lubska, które ostatecznie awansowały 
do półfinału Mistrzostw Polski),  Mi-
strzyniami  Województwa Lubuskiego 

zostały zawodniczki z Nowej Soli. 
Podopieczne Jarosława Rygiera : Mal-

wina Nazaruk i Nikola Makarewicz 
oraz Lidia Milczanowska w parze z 

Klaudią Gapską awansowały do pół-
finału Mistrzostw Polski. Gratulujemy 

i życzymy awansu do finału.
I.G.

SPORT SPORT

Klub reprezentowało 5 zawodników  – 
wojowników, którzy ostatecznie zdobyli 
4 medale w tym dwa złote. Zacznijmy od 
początku. W Jeleniej Górze 19-20 maja 
2018r. spotkało się ponad 300 zawodni-
ków z całej Polski. Już na wstępie było 
widać, że Jeleniogórski Klub Oyama 
Karate pod przywództwem shihan Rafała 
Majdy wykona świetną pracę. 
Rankiem w sobotę w Jeleniej Górze 
do swoich walk przystępuje Olaf Stac-
kiewicz – nasz junior. Bezproblemowo 
przedzierał się przez pierwsze walki 
eliminacyjne. Ulega dopiero w półfinale 
późniejszemu mistrzowi Polski. W walce 
o trzecie miejsce znów jednak pokazał 
tygrysi pazur nokautując swojego prze-
ciwnika w 40 sekundzie pojedynku, 
zdobywając tym samy brązowy medal. 

Kamil Kościk – po raz pierwszy startuje 
w kategorii seniorów. Kamil miesiąc 
wcześniej skończył 18 lat i przyszło mu 
rywalizować z bardzo doświadczonymi 
dorosłymi zawodnikami. W pierwszym 
pojedynku spotkał się z posiadaczem 
czarnego pasa. I bardzo szybko narzucił 
swój twardy styl walki. Jednak brak 
doświadczenia w walkach z dojrzałymi 
przeciwnikami ostatecznie przeważył i 
Kamil, po dogrywce musiał uznać wyż-
szość swojego przeciwnika. Na osłodę 
tej przegranej trzeba jednak przyznać, że 
była to jedna z najlepszych walk Kamila 
w jego bogatej juniorskiej, a teraz senior-
skiej karierze zawodniczej.

W najcięższej kategorii seniorów plus 
wystartował sensei Grzegorz Nowak 
mieszkający w Żarach, ale na co dzień 
trenujący w Lubsku, który po długiej 
przerwie wrócił do regularnych trenin-
gów. Jego pierwszy pojedynek to pokaz 
ogromnego doświadczenia i taktyki, 

którą przez lata wytrenował. I… jak to 
się mówi, szybko i sprawnie zakończył 
sprawę. Do walki finałowej stanął przed 
przeciwnikiem o 40 kg cięższym. Wal-
ka Dawida z Goliatem jak określili to 
widzowie. Niestety, przewaga wzrostu 
i wagi była zbyt duża. Zadowolony i 
słusznie ze swojego występu w tych mi-
strzostwach Grzegorz ostatecznie zostaje 
wicemistrzem Polski.

Mirosław Kołodziej, który wraca na 
treningi po dziesięcioletniej przerwie 
postanawia znów wystartować w wiel-
kim turnieju. Pierwszy pojedynek los 
zafundował mu z bardzo doświadczo-
nym przeciwnikiem. Nasz posiadacz 

czarnego pasa nie 
dał się jednak prze-
straszyć i po kil-
kunastu, twardych 
wymianach ciosów 
i kopnięć przechylił 

pojedynek na swoją korzyść i spokojnie 
zwyciężył. Do finałowej walki wszedł 
już spokojniejszy. Od początku narzucił 
swój styl dynamicznej i twardej walki nie 
pozwalając przeciwnikowi tak właściwie 
nawet na próbę przeciwstawienia się. 
Widzowie już w połowie walki wiedzieli 
jaki będzie werdykt. Mirek wygrał i w 
pięknym stylu został mistrzem Polski. 

I… chciałoby się powiedzieć „Wisienka 
na torcie” jednak trafniejszym okre-
śleniem byłoby użyć określenia Mega 
Bomba Super Emocji, czyli sensei 
Mateusz Łanda i mistrzostwa Polski w 
Temashiwari (sztuce łamania calowych 

desek). Pierwsza seria i pierwszy prze-
ciwnik ustawia 3 calowe deski (jeden 
cal to 2,54 cm), Mateusz ustawia 5 
desek. Obowiązująca technika to kant 
dłoni. Przeciwnik łamie je celnym 
uderzeniem. Mateusz uderza i ponad 
12 cm drewna pęka w oka mgnieniu. 
Następni przeciwnicy ustawiają po 4, 
5 desek i nie zaliczają swoich prób. 
Kolejna seria – łamanie desek łokciem i 
pierwszy przeciwnik Mateusza ustawia 
w desperacji 6 desek. Mateusz z zimną 
kalkulacją 4. Krótka medytacja i deski 
pod naporem łokcia Mateusza pękają z 
głośnym hukiem. Przeciwnik Mateusza 
nerwowo podchodzi do swoich desek… 
zamach i jego łokieć zatrzymuje się na 
deskach. Grymas bólu mówi wszystko. 
Pozostali przeciwnicy już nie mają szans. 
Mateusz Łanda zostaje mistrzem Polski. 
Podchodzi do niego Hanshi Jan Dyduch 
szef Światowej Organizacji Oyama 

Karate, ściskając dłoń naszego mistrza 
mówi: „…sensei gratuluję pięknego i za-
służonego zwycięstwa. I dziękuję za styl 
w jakim to zrobiłeś. To była perfekcja i 
postawa godna największego mistrza. Je-
steś wspaniałym wojownikiem – bardzo 
dziękuję”. Te słowa mówią wszystko.
Lubską ekipę uzupełnili także sensei 
Radosław Bandziak, który sędziował 
poszczególne pojedynki i shihan Andrzej 
Tomiałowicz jako trener i sędzia. Zarząd 
klubu dziękuje także sensei Zbigniewowi 
Tomiałowiczowi, który także przygoto-
wywał naszych zawodników. Dziękuje 
także naszym kibicom. Najbliższej 
rodzinie Kamila Kościka, żonie i córce 
Mirka Kołodzieja i jego przyjaciołom, 
narzeczonej Mateusza Łandy i sensei 
Włodzimierzowi Kaczmarkowi.
…JEST MOC

M.Łanda

XXIII MISTRzOSTWA POLSKI OYAMA KARATE W KuMITE 
I WSPANIAłY SuKCES LuBuSKIEgO CENTRuM OYAMA KARATE

Nietypowy 
"Dzień Dziecka" 
zorganizowała 
sekcja Ju-
Jitsu Kobudo 
przeprowadzając 
trening nad 

Zalewem Nowiniec.

Było to już kolejne spotkanie 
rodzinne, gdzie młodsze po-
ciechy mogły pokazać swo-
im rodzicom swoje umiejęt-
ności - tym razem w wodzie.
Na zakończenie był wspólny 

"grill", jak i możliwość sko-
rzystania z atrakcji wodnej 
- popływania motorówką. 
Dziękujemy tym wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji 
tego małego przedsięwzię-
cia: 

Robertowi Ściłbie dyrekto-
rowi OSiR Lubsko, Krzysz-
tofowi Jankowskiemu pre-
zesowi WOPR Lubsko, Mi-
strzom Ju-Jitsu i rodzicom 
dzieci trenujących Ju-Jitsu.

M.Ossowski

ju-jitsu -
misterna
sztuka walki

Mistrzostwa 
województwa 
w siatkówce 
plażowej

W sobotni poranek (02.06.) nad Zalewem 
Karaś odbyły się zawody wędkarskie z 
okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez 
Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego 
koło nr 1 w Lubsku. Zawody odbyły się 
pod patronatem Starosty Żarskiego Janusza 
Dudojcia, który przekazał wędkarzom sprzęt 
wartości 35 tys. złotych. Według opinii 
wszystkich zebranych takiego sprzętu może 
pozazdrościć nie jedno koło w okręgu i w 

kraju. Zawody poprzedziły liczne wyróżnie-
nia i podziękowania. Prezes lubskiego koła 
PZW nr 1 Eugeniusz Zankowicz wręczył 
podziękowania m.in. dla dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Lubsku: Małgorzaty 
Rabendy oraz Małgorzaty Cierebiej - Gra-
czyk. Starosta J. Dudojć wyróżnił Klaudię 
Szczerbatą, Krzysztofa Ksiuka i Kacpra 
Karpińskiego czekiem na 100zł na zakup 
sprzętu wędkarskiego za wyniki w Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach 
wędkarskich w 2018r., które odbyły się w 
Bolesławcu. Wyniki zawodów: w kategorii 5 
- 10 lat I miejsce zajął Wiktor Kucharski zdo-
bywając 2890 pkt, II miejsce Igor Kołacki 
1845 pkt, III miejsce Bartek Szymczak 1560 
pkt; W kategorii 11-15 lat I miejsce Maciej 
Piesik zdobywając 4440 pkt. Gratulujemy 
udanych połowów.

I.G.

zAWODY NAD 
zALEWEM
KARAŚ

zapaśnicze rywalizacje
Z okazji Dnia Dziecka 
rozegrano 1 czerwca 
zawody szachowe 
w Lubskim Domu 
Kultury pod egidą 
Lubskiego Klubu 
Szachowego 
CAISSA.

Po sześciu rundach na cze-
le znalazła się dwójka za-
wodników z 5-punktowym 
wynikiem: Wiktor Milcza-
nowski i Julia Gruszec-
ka. Bezpośredni pojedynek 
wygrał Wiktor i zakończył 
turniej na pierwszym miej-
scu. Na kolejnych miejscach 
znalazło się aż czterech 
zawodników, którzy uzy-
skali po 4 punkty: Aleksan-
der Kiełek (ostatecznie III 
miejsce), Cyprian Skibicki, 
Wiktor Fila i Zuzanna Sta-

szak. Wielkie brawa należą się 
wszystkim uczestnikom turnie-
ju, a szczególnie najmłodszym: 

5-letniej Zosi Staszak i 7-letniemu 
Hubertowi Żekieciowi.

mars

Uczestnicy turnieju szachowego z okazji Dnia Dziecka

Szachowy Dzień Dziecka
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Magazyn Lubski: Od niedawna jest 
Pan p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Lubsku . Która rola 
jest trudniejsza: bycie trenerem czy 
dyrektorem?
Robert Ściłba: Rola dyrektora oraz 
bycie trenerem niosą ze ze sobą kilka 
podobieństw i wymagają zbliżonych 
umiejętności. Zarówno jedna jak i druga 
funkcja wymaga zdolności w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi. Pracując w 
roli trenera obowiązki wykonuje się w 
pewnej grupie – sztabie trenerskim- zło-
żonym z drugiego trenera, kierownika, 
fizjoterapeuty itp. Podobnie kierując 
jednostką budżetową, jaką jest OSiR, 
trzeba brać pod uwagę plany kierowni-
cze, księgowe, kadrowe -  stąd podobień-
stwa w podziale zadań. Ostatecznie i tak 
zawsze na dyrektorze czy trenerze skupia 
się główna odpowiedzialność. 
Dyrektorem jestem od miesiąca i po-
wiem od razu, że jest to bardzo ważna 
oraz odpowiedzialna funkcja. Trenerem 
jestem od 10 lat, a piłkę nożną poznałem 
w bardzo małym stopniu w każdej sferze. 
Pozostała jeszcze duża rezerwa – czło-
wiek całe życie się uczy i taka dewiza 
przyświeca mi w pracy, zarówno tej 
sportowej jak i prywatnej.
ML: Jak wiemy drużyna Budowla-
nych Lubsko nie zdołała utrzymać się 
w IV lidze. Jakie wg Pana były powody 
tego stanu rzeczy?
RŚ: Odpowiadając na to pytanie chciał-
bym przede wszystkim przeprosić tych 
wszystkich kibiców, którzy na nas 
liczyli i wierzyli do końca w uniknięcie 
degradacji, a wiem, że jeszcze kilku ich 
zostało.
Bardzo łatwo usiąść na trybunach, wypić 
piwko i krytykować. O wiele trudniej jest 
działać pomimo problemów i walczyć 
do końca.
Najprościej rzecz ujmując - byliśmy po 
prostu bardzo słabym zespołem, drużyną, 

która zajęła 
przedostat-
nie miejsce 
w lidze z 
dorobkiem 
23 punktów. 
Natomiast 
zagłębiając 
się w tę pro-
blematykę 
można by 
rozmawiać 
dzień i noc, 
zganiając na 
słabości or-
ganizacyjne 
związane z 

finansami, na czystą amatorszczyznę,  a 
więc granie na zasadzie „kto przyjdzie 
ten gra”( a jak zawodnik ma inne plany 
niż mecz to po prostu nie przychodzi), 
nie martwiąc się o zespół, a tak niestety 
też się zdarzało. Można by też poszerzyć 
tematykę szkolenia dzieci i młodzieży w 
naszym klubie i dostarczanie młodych 
wartościowych zawodników- juniorów 
i młodzieżowców takiej jakości, która 
pozwoli wnieść dobry poziom piłkarski 
na szczeblu IV ligi. 
A takiej młodzieży od kilku sezonów 
brakuje, czyli nie dostarczamy jako klub 
wartościowych wychowanków. Porusza-
jąc aspekt czysto sportowy to brakowało 
nam stabilizacji, nie zagraliśmy w całej 
rundzie ani razu takim samym składem, 
często pomagał nam Michał Bondaren-
ko, który od ponad roku studiuje i miesz-
ka w Łodzi. „ Wskrzesiłem” Krzysia 
Kikołę, a więc zawodnika, który sezon 
wcześniej skończył karierę. Apogeum 
braków kadrowych to mecz z Krosnem, 
w którym musiałem skorzystać z usług 
takich weteranów jak : Tomasz Bahy-
rycz, Stanisław Słobodzian, czy ja …. . 
Dawne pokolenie ludzi po prostu się 
skończyło, a następców nie widać. 

Obserwując naszą młodzież stwierdzam, 
że jest kilku wartościowych chłopców w 
młodzikach, trampkarzach czy juniorach 
. Widać jednak jeszcze braki i potrzebę 
kilku sezonów rzetelnej pracy pod okiem 
kompetentnych trenerów. Dałem szansę 
dużej liczbie młodych zawodników, ale 
nie jestem do końca pewien, czy pora-
dzili oni sobie z presją. 
Kolejną kwestią jest jakość mojego 
zespołu, a raczej jej brak. Niestety my 
jako drużyna daliśmy od siebie bardzo 
mało, żeby tę jakość poprawić. Zawsze 
było coś lub ktoś, co sprawiało, że tole-
rowaliśmy absencję na treningach, a bez 
treningu w IV lidze się nie pogra. Można 
więc winę zrzucić na trenera. Ok, ja mam 
do tego duży dystans i szkolę się, bo zda-
ję sobie sprawę z tego, że w świecie piłki 
jest jeszcze dla mnie wiele tajemnic…. 
Niestety nie wszyscy w zespole do tego 
tak podchodzą.
ML: Jak oceniłby Pan grę swoich za-
wodników, który z nich zawiódł, który 
się wyróżnił na tle innych?
RŚ: To pytanie jest jakby kontynuacją 
poprzedniego. Przegraliśmy wszyscy, 
więc nie będę tu wymieniał jednostek do 
wyróżnienia ani do krytyki. Mówi się, że 
„sukces ma wielu ojców, a porażka to sie-
rota”. Ja twierdzę inaczej. Zarówno przy 
zwycięstwach jak i porażkach używam 
stwierdzenia MY i takiej odpowiedzi 
udzielę na to pytanie.
ML: Czy może Pan potwierdzić infor-
mację o tym, że rezygnuje z funkcji 
trenera? Czy wiąże się to z pełnieniem 
obowiązków dyrektora OSiR, czy 
może są  inne powody ?
RŚ: Na razie nie chciałbym odpowiadać 
na to pytanie. Nie mieliśmy jeszcze spo-
tkania z zarządem odnośnie przyszłości. 
Na pewno funkcja zawodowa nie będzie 
miała wpływu na decyzję
 o rezygnacji z funkcji trenera. Bardziej 
chodzi o atmosferę w drużynie, a raczej 

jej brak. Zawodnicy, którzy byli ze mną 
do końca wiedzą, o czym mówię….
ML: A czy będzie Pan jeszcze grał w 
barwach Budowlanych ?
RŚ: Mam 38 lat. Pasja do piłki nożnej 
jest bardzo duża, ale trzeba spojrzeć 
prawdzie w oczy. Na  poziom IV ligo-
wy byłem zwyczajnie za słaby, a moje 
występy można było traktować bardziej 
z „musu”.
Jeżeli w przyszłości  ktoś będzie chciał 
skorzystać z mojej pomocy a ja będę 
mógł wnieść na boisko wartość dodaną 
np. w rezerwach, to na pewno wbiegnę 
na murawę. Nie wyobrażam sobie braku 
aktywności fizycznej. Dla mnie sport, 
piłka, ruch to filozofia życia.
ML: Jak oceniłby Pan cały okres 
pracy jako trenera Budowlanych 
Lubsku? Czy jest to praca lekka, łatwa 
i przyjemna?
RŚ: W Budowlanych działam, gram od 
12 roku życia. Dla zainteresowanych 
- proponuję rozwiązać zagadkę: Ile lat 
jestem w klubie? – śmiech. Kierowałem 
się zawsze dobrem nie tylko zespołu, ale 
całego  klubu. Jako trener reprezentuję 
Budowlanych od 2009 roku. 
W tym czasie prowadziłem zespoły 
praktycznie w każdej grupie wiekowej. 
Od kilku sezonów związany byłem z 
zespołami seniorskimi. W tym czasie 
przeżyłem lata tłuste – występy w IV czy 
III lidze, awans z rezerwami do A – klasy. 
Dziś jesteśmy od trzech lat pod wozem. 
Nie zostawiłem drużyny w trudnych 
chwilach i w swoim odczuciu zrobiłem 
wszystko, aby jej pomóc. Nie udało się, 
ale wierzę, że w przyszłości doczekamy 
się jeszcze pokolenia, które zaprezentuje 
nasze barwy na dobrym poziomie.
ML: Był Pan przez wiele lat zawod-
nikiem i trenerem. Co zmieniłby Pan 
w klubie?  
RŚ: Przede wszystkim życzyłbym sobie 
i innym trenerom, aby stworzono nam 

profesjonalne warunki pracy i nie chodzi 
mi tutaj o boisko, piłki itp. Chciałbym 
mieć komfort pracy polegający na stałej 
kadrze systematycznie trenującej i mają-
cej jeden wspólny cel. 
Chciałbym mieć argument, dzięki któ-
remu mógłbym ludzi zachęcić i zmoty-
wować do ciężkiego treningu, a tego w 
Lubsku od dawna nie ma. Chciałbym 
też, aby trenerzy grup młodzieżowych 
stawiali na rozwój osobowy swoich 
zawodników kosztem parcia na wynik, 
poprzez rzetelny i rzeczowy trening 
w oparciu o wspólnie ustalony system 
szkolenia w klubie i pewien wspólny 
model gry. 
Musimy generować większą liczbę 
wyszkolonych zawodników w takim 
klubie jak Budowlani, gdzie nie mamy 
do dyspozycji pieniędzy za granie. To 
właśnie zdolna młodzież jest kluczem 
do sukcesu.
ML:  Jakich rad udzieliłby Pan swo-
jemu następcy ?
RŚ: Każdy trener pracuje według swojej 
filozofii. Nie myślę,  że jakiekolwiek 
doradzanie jest wskazane. Generalnie 
trzeba stworzyć przede wszystkim 
„szatnię”. Zawodnicy i trener muszą 
żyć w jedności. Trener nie może nikogo 
ciągnąć, musi swoją charyzmą sprawić, 
żeby ludzie za nim poszli w ogień. Z dru-
giej strony trzeba być wiernym swoim 
zasadom i konsekwentnie ich przestrze-
gać, nawet jak jednostki się wyłamują. Ja 
zawsze kierowałem się dobrem drużyny 
jako całości. Dla mnie podstawą sukcesu 
nie tylko sportowego, ale też zawodowe-
go jest codzienna ciężka PRACA nad 
sobą, chęć bycia profesjonalistą w danej 
dziedzinie.
ML: Dziękuje bardzo za rozmowę. 
W imieniu swoim i czytelników życzę 
tylko samych sukcesów.

CODzIENNA CIĘŻKA PRACA NAD SOBĄ
Zakończyły się rozgrywki lubuskiej 
IV ligi. Niestety nasz zespół nie zdołał 
się utrzymać w tej klasie rozgryw-
kowej i po słabym sezonie spadł do 
klasy okręgowej. Cały sezon to walka 
z brakami kadrowymi. W większości 
meczów na ławce rezerwowej zasiadał 
fizjoterapeuta drużyny, prezes klubu, o 
ile nie musiał występować na boisku 
i jeden, góra dwóch rezerwowych. 
Z czego to wynika ? To jest pytanie, 

które zadają sobie wszyscy sympatycy 
Budowlanych Lubsko. Obserwując 
wyniki rezerw( dobre występy w B 
klasie) i zespołów juniorskich widać, 
że jest dużo utalentowanych piłka-
rzy w naszym klubie. Więc czego 
brakuje? 
Wniosek wydaje się być jeden: brak 
współpracy między trenerami naszych 
zespołów, brak koordynacji w syste-
mie szkolenia zespołów Budowlanych 

Lubsko. Junior grający 
w napadzie w drużynie 
juniorskiej, w  pierwszej 
drużynie występuje na 
pozycji obrońcy.
Warto powiedzieć, że 
gra całkiem dobrze, ale 
świadczy to tylko o du-
żym talencie juniora 
z ekipy Andrzeja Fre-
liszki.
Zabrakło w końcowym 
rozrachunku ok. 10 
punktów, a gdzie ich 
szukać? Między innymi 

w meczach przegranych w ostatnich 
minutach spotkań, a było ich napraw-
dę wiele. Brakowało koncentracji, 
spokoju i zimnej głowy. Nasz zespół 
tracił bramki po prostych błędach, 
braku komunikacji między obrońca-
mi. Widać było braki kondycyjne, 
wynikające ze źle przepracowanego 
okresu zimowego i dużej nerwowości 
naszych zawodników.
Przed nami Klasa Okręgowa, gdzie 
na pewno nie będzie łatwiej. Druży-
na potrzebuje na gwałt przynajmniej 
dwóch-trzech zawodników, którzy po 
pierwsze  dadzą zespołowi spokój w 
środku pola, po wtóre konieczny jest 
napastnik z prawdziwego zdarzenia, 
taka typowa “9” - łowca bramek, 
który będzie umiał znaleźć się w polu 
karnym, a przy okazji znajdzie go tam 
piłka. Kolejna ważna konkluzja to 
brak koordynacji między trenerami 
wszystkich zespołów naszego klubu. 
Wszystko powinno być podporząd-
kowane pierwszej drużynie, która 
jest priorytetem. Ale żeby tak było, 

konieczne są decyzje zarządu Bu-
dowlanych Lubsko, który powinien 
koordynować współpracę między 
całym sztabem szkoleniowym. 
W klubie powinien być wypracowany 
system szkolenia - począwszy od Żaka 
a skończywszy na Seniorze – tak żeby 
zawodnik przechodząc do wyższej 
klasy rozgrywkowej mógł bez pro-
blemu odnaleźć się w nowym zespole. 
Z prowadzenia drużyny - jak wie-
my - rezygnuje Robert Ściłba, który 
wprowadził nasz zespół do III ligi. 
Po spadku z IV ligi potrzebny jest 
trener z charyzmą, który będzie umiał 
poprowadzić zespół, skonsolidować 
go i dać mu impuls do walki. 
Dużo też zależy od włodarzy Budow-
lanych, którzy powinni poświęcić 
więcej czasu na rozpoznanie okolicz-
nych klubów i szukanie tam utalento-
wanych zawodników.
Następna kwestia to finanse klubu, 
a raczej ich brak. Trzeba wykazać 
się większą inicjatywą, nie czekać, 
aż ktoś przyjdzie z propozycją, a 

raczej samemu szukać potencjalnych 
sponsorów.
Zobaczymy, co nam przyniesie przy-
szłość, trzeba mieć nadzieję, że będzie 
dobrze.
Nie można nie wspomnieć o drużynie 
rezerw Budowlanych Lubsko, która 
występuje w żarskiej klasie B. Druży-
na prowadzona przez Roberta Miczke 
mimo, że powstała dopiero w sierpniu 
zeszłego roku, poczyna sobie dzielnie, 
pokazując wielkie serce do walki, 
nie odpuszczając nawet w trudnych 
momentach.
Warto na koniec wspomnieć o dobrej 
postawie naszej młodzieży, która pod 
wodzą Andrzeja Freliszki zrobiła 
bardzo duże postępy. Tak więc jest 
nadzieja, że już niedługo zasilą oni 
pierwszy zespół i znów będziemy 
mogli się cieszyć z IV ligi, czego 
życzę sobie i wszystkim kibicom 
Budowlanych Lubsko.

I.G.

MSC DRUŻYNY MECZE PKT. BRA
1 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 26 69 122- 22
2 LZS KADO GÓRZYN 26 55 96-49
3 rELAX GrABICE 26 50 98-42
4 SPARTA MIERKÓW 26 47 78-49
5 PoGoŃ wĘŻySKA 26 44 71-48
6 FADOM NOWOGRÓD 26 39 66-56
7 ZNICZ LEŚNIÓw wIELKI 26 38 68-79
8 KP ŚWIDNICA 26 35 54-63
9 StArt ZIEL- BrUK Płoty 26 32 52-56

10 CZARNI CZARNOWO 26 29 45-65
11 SPArtAK BUDACHÓw 26 29 66-103
12 BŁĘKITNI ZABŁOCIE 26 22 39-92
13 ZorZA GrZMIĄCA 26 17 41-106
14 ENERGETYK DYCHÓW 26 17 32-88

Podsumowanie

Piłka nożna dziewcząt
W poniedziałek (11.06.) w Lubsku od-
był się Wojewódzki Finał Olimpiady 
Młodzieży w Piłce Nożnej Dziewcząt. 
Zgodnie z oczekiwaniami ze zmagań 

zwycięsko wyszła drużyna z Gorzowa 
Wielkopolskiego. Lubsko reprezen-
towały dziewczyny z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Lubsku, 

które zajęły 3 miejsce. Gratulujemy 
zawodniczkom i trenerowi Leszkowi 
Banasiowi.

I.G.

Po przeszło sześciu 
miesiącach gry zakończyły 
się rozgrywki LALPN 
sezonu 2017/2018.

Poniżej garść danych statystycznych.
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
Do rozgrywek przystąpiło 9 drużyn, 
które zgłosiły łącznie 180 zawodników. 
Jednak w wielu przypadkach liczba zgło-
szonych zawodników mocno odbiegała 
od liczby faktycznie występujących na 
murawie graczy. Dość często dochodziło 
do sytuacji, że drużyny wybiegały na mu-
rawę w mocno okrojonych składach. Do-
dać należy, że w rozgrywkach wystąpiła 
jedna kobieta, a była to KATARZYNA 
NOWICKA grająca w drużynie Orłów. 
Wyróżnienie należy się również najstar-
szym zawodnikom naszej ligi. A byli to: 
Jerzy JANICKI – BŁĘKITNI, Wiktor 
BLUDO – EUROTRANS, Tadeusz 
DOWNAR – EUROTRANS
LICZBA MECZY:
W sezonie 2017 / 2018 zaplanowano trzy 
rundy, które wyłoniły mistrza LALPN 
oraz jak co roku rozegrano również 
mecze o Puchar LALPN. W ciągu 3 
rund rozegrano łącznie108 meczy, z 
czego walkowerem oddano 5 spotkań. 
W pucharze rozegrano – 8 meczy, jeden 
z nich tylko został poddany walkowerem. 
Mistrzem ligi została ponownie drużyna 
BEZ NAZWY, która wygrała ligę tylko 
dzięki lepszemu bilansowi bezpośred-
nich starć z ekipą MMalu ŻARY. Puchar 

Ligi również ponownie zdobyła ekipa 
BEZ NAZWY, pokonując w finale 5-0 
ekipę DO 3 X.
STRZELONE GOLE:
We wszystkich spotkaniach ligowych 
padło łącznie – 736 goli. /Średnia 6,8 
bramki na mecz/. W pucharze  – 61 
bramek /średnia 7,6 bramek na mecz/. 
Na listę strzelców wpisało się  116 za-
wodników. Najlepszym strzelcem okazał 
się zawodnik MMalu ŻARY ŁUKASZ 
HASS, który zdobył 47bramek. Najlep-
szym bramkarzem ligi został również 
zawodnik MMalu ŻARY – MAREK 
ŚWIDZIŃSKI.
SĘDZIOWIE:
 Wszystkie spotkania ligowe oraz pu-
charowe prowadziło łącznie 16 sędziów. 
Byli to:  Rafał Rafalski, Piotr Wójtowicz, 
Jakub Popaca, Robert Miczke, Stanisław 
Słobodzian, Damian Dworczak, Krzysz-
tof Bielecki, Albert Pachowicz, Ireneusz 
Gumienny, Edward Osiński, Michał 
Kołacki, Bogdan Demków, Tomasz 
Bahyrycz, Patryk Andrzejewski, Robert 
Ściłba, Marcin Bielecki. Szczególne 
podziękowania należą się wszystkich 
sędziom - amatorom, którzy podjęli się 
tej niełatwej profesji. Największą ilość 
spotkań poprowadził nasz zawodowy 
sędzia Piotr Wójtowicz – 32 mecze. We 
wszystkich spotkaniach kartkami ukara-
no 46 zawodników, którym pokazano 58 
kartek żółtych oraz 2 czerwone. Puchar 
Fair Play otrzymał zespół BEZ NAZWY.

I.G.

LALPN zakończyła sezon

W sobotnie 
popołudnie(26.05.) Sparta 
Mierków podejmowała 
ostatnią drużynę tabeli - 
zespół Zorzy Grzmiąca.

Przybyli na mecz kibice byli pewni 
wygranej i to okazałej wygranej. 
Boisko pokazało zupełnie coś innego. 
Mecz w pierwszej połowie toczył się 

w środkowej jego części . Gra była 
bez wyrazu, o czym świadczy fakt, 
że dopiero w 37 minucie Damian 
Zajączkowski oddał pierwszy celny 
strzał na bramkę gości. I to tyle jeśli 
chodzi o pierwszą część spotkania. 
Druga połowa zaczęła się od mocnego 
uderzenia gospodarzy. W 47 min. po 
podaniu Andrzeja Żuka Kacper Le-
wicki przelobował bramkarza gości, 

dając prowa-
dzenie 1:0. 
W 50 minu-
cie rzut wol-
ny wykonuje 
Kevin Mich-
niacki ,  po 
jego strzale 
piłka trafia 
w  s ł u p e k . 
Nadchodzi 
60 minuta. 
Po podaniu 
D a m i a n a 
Zajączkow-

skiego Oscar Dzikuć wyprowadza 
Spartę na prowadzenie 2:0. Sześć 
minut później było już tylko 2:1, 
ale riposta gospodarzy była natych-
miastowa. Już minutę później było 
3:1 za sprawą Andrzeja Żuka, który 
strzałem głową wykorzystał podanie 
Dawida Szyi, Mecz nie przyniósł już 
więcej goli. Na uwagę zasługuje wy-
stęp weterana naszych boisk Jerzego 
Janickiego. Wielkie słowa uznania, że 
mimo 58 lat jeszcze gra i pokazuje za-
wodnikom o wiele młodszym, że wiek 
nie przeszkadza w czynnym upra-
wianiu sportu, co widać nie tylko na 
A-klasowych boiskach. Jerzy Janicki 
występuje również w Lubskiej Ama-
torskiej Lidze Piłki Nożnej w ekipie 
Błękitnych. W każdym spotkaniu daje 
z siebie wszystko. Wciąż prezentuje 
świetną kondycję, nienaganną techni-
kę i serce do walki. Wielki szacunek 
Panie Jerzy i życzenia jeszcze wielu 
lat gry. Czapki z głów. 

I.G.

PEWNE PuNKTY

Lubska tenisistka Klaudia Wróbel 02-
03.06. 2018 roku brała udział w turnieju 
Pomerania Cup 2018r. w Świnoujściu. 
Zajęła ona w singlu 1 miejsce OPEN 
PRO, wygrała z trzema zawodniczka-
mi: Winter Josephine (Niemcy), Żurek 
Magdalena 
(Wrocław), 
Miodek Ad-
rianna (Szcze-
cin). Nasza 
zawodniczka 
wygrała rów-
nież 3 mecze 
w debla. Grała 
ona z Piotrem 
Kerysem ze 
Świnoujścia. 
Mecze w de-
blu odbywały 
się na zasa-
dzie drabinki 
i nasza za-
wodniczka w 
e wszystkich 
zwyciężyła. 
Gratulujemy i 
życzymy ko-
lejnych suk-
cesów.

red.

Wygrana lubskiej 
tenisistki

Na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w 
Lubsku odbyły się 20 maja Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych w strze-
laniu z karabinka pneumatycznego. 
Drużynowo I miejsce - 505 pkt. zajęła 
reprezentacja Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Lubsku w składzie: Julia 
Pawlaczek, Pola Kowalska i Karo-
lina Tołłoczko; II miejsce - 500 pkt. 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Gubina w 

składzie: Jan Czerwiński, Rafał Zie-
liński i Oskar Sokołowski.; III miejsce 
500 pkt. Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Lubsku: Julia Potaszyńska, Jakub 
Parzysz i Nikolas Urban. Inywidualnie 
I miejsce - Julia Pawlaczek (SP nr 2 - 
186 pkt.); II miejsce Julia Potaszyńska 
(SP nr 1 - 177 pkt.); III miejsce Rafał 
Zieliński (SP nr 3 Gubin - 176 pkt.).

M. Sienkiewicz

Od lewej: Leszek Geisler, Julia Pawlaczek, Julia Potaszyńska i Rafał Zieliński

Drużynowe zawody 
strzeleckie

Dnia 02.06.2018r. w Żarach odbyły się 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Muaythai IFMA - PZMT dzieci i ka-
detów 2018r. W zawodach brali udział 
dwaj mieszkańcy naszego miasta tj. 
Kamil Janik z kl.Vb ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2  w Lubsku i Erwin Siemio-
nów z kl. 2 Gimnazjum z Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej w Lubsku. Trenują 
oni pod czujnym okiem trenerów: Da-
niela Wiesnera i Łukasza Osipowicza 
w ŻKSW filia w Lubsku. Kamil zajął 
pierwsze miejsce w kategorii do 56 
kg, a Erwin zajął pierwsze miejsca w 
kategoriach do 71 kg i powyżej 71 kg.

red.

Sukces lubskich 
sportowców



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

W krzyżówce 5/328 ML pojawił 
się błąd uniemożliwiający 
podanie hasla. Kilku czytelników 
dostarczyło nam rozwiązaną 
krzyżówkę.
Nagrody wylosowali: 
Teresa Pawluszkiewicz, Kazimierz 
Potocki, Ryszard Czaja, wszyscy 
z Lubska.
Zapraszamy do redakcji po odbiór 
nagród. 

Za pomyłkę przepraszamy!

Litery z kratek ze strzałką wpisane w kolumnę obok krzyżówki dadzą rozwiązanie, które należy 
przesłać na adres redakcji do 30 czerwca br.

KRZYŻÓWKA NR 6 (329) 2018 r.
Poziomo: 1. Azjatycki kuzyn 
psa; 7. Lichy muzykant; 8. Ptasi 
"apartament"; 9. Znawca win, 
kiper; 10. Zagajnik; 11. Lek z 
reklamy; 14. Strome i skaliste 
wybrzeże; 17. oddycha skrze-
lami; 19. Budowle nad rzekami; 
20. Stolica Samoa Zachodnie-
go; 21. Pod kranem; 22. rygor, 
dyscyplina; 23. Zdanie, opinia; 
24. Poręczenie na wekslu; 27. 
opryszek; 31. Lasso 32. Ela-
styczne włókna poliuretanowe; 
33. roślina ozdobna, jakobinka; 
34. Przeciętny... chleba; 35. Lęk, 
strach. 
Pionowo: 1. wyrabia biżuterię; 
2. Golas na plaży; 3. Narkotyk 
w gwarze młodzieżowej; 4. 
Urządzenie do zagęszczania 
solanki przez jej odparowanie; 
5. Może powstać od iskry; 6. 
Przepływa przez Złotoryję; 
12. rzeźby przedstawiające 
ludzkie postaci; 13. Usypisko, 
stos w kształcie wielościanu; 
15. Zastój, bezwład; 16. Wio-
senny jadalny grzyb; 18. Miasto 
nad wezerą w Nemczech; 
23. Miasto nad Bielawką; 25. 
wykaz spraw sądowych; 26. 
łukowaty skok konia; 28. Strefa 
dna morskiego; 29. Serial z 
Cezarym Żakiem; 30. Matka 
Perseusza.
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NAGroDy KSIĄŻKowE UFUNDowAłA

Księgarnia ALP
68-300 Lubsko
Krakowskie Przedmieście 3 
tel. 68 457 36 76

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800

Sb. 1000 - 1400


