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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL W LUBSKU
EKOLOGIA JEST W MODZIE

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie.
Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie.
Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle.
Matka to też czasem ster, który pilnuje byś nie zatopił się.
Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam dni.
Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny. 
Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił, 
Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich MAM
składa Redakcja Magazynu Lubskiego!



2 3M AGAZ Y N LUBS KI  NR 5/2019 (340)MAGAZYN LUBSKI  NR 5/2019 (340)

POLITYKA POLI TYK A

W dniu 13.05.2019r. 
w lubskim Ratuszu 
odbyło się posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego, Spraw 
Społecznych i Zdrowia, 
w którym udział wziął 
Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Sekretarz Gminy 
Henryk Dybka, Skarbnik 
Gminy Danuta Szewczyk, 
naczelnicy i kierownicy 
wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Lubsku oraz 
zaproszeni goście.

Wśród omawianych spraw był m.in. 
temat przygotowań do tegorocznych 
obchodów Dni Lubska, które będą 
odbywały się w dniach 31.05. do 
09.06.2019 r. W programie nie za-
braknie atrakcji zarówno sportowych, 
jak i kulturalnych. Będzie można 
wziąć udział w wystawach, zawo-
dach, turniejach, maratonie, zlocie 
motocyklowym, Senioriadzie i wielu 
innych atrakcjach przygotowanych 
przez jednostki organizacyjne Urzędu 
Miejskiego, powiatu, stowarzyszenia, 
kluby, zrzeszenia, koła, organizacje. 
Ponadto 8 czerwca na stadionie OSiR, 
dodatkowo będzie można bawić się 
podczas występów wielu zespołów, 

odwiedzić stoiska gastronomiczne lub 
skorzystać z atrakcji dla dzieci. 

Kolejnym punktem było omówienie, 
patologii i zagrożeń przestępczością 

nieletnich, na terenie gminy Lubsko 
w kontekście dostępu do alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy. Analizowano 
zakres bezpieczeństwa, jaki należy 
zastosować w obrębie newralgicznych 
punktów na mapie, jakimi są sklepy 
sprzedające alkohol. 
Ponadto Przewodniczący Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Bartłomiej Sówka 
przedstawił sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkoma-
nii dla Gminy Lubsko za 2018 r.
Burmistrz Lubska J.Dudojć potwier-
dził, iż po długich rozmowach, jakie 
przeprowadzili wraz ze Starostą Po-
wiatu Żarskiego Józefem Radzionem 
z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ Panem Pio-
trem Bromberem, wynegocjowano 
przedłużenie ciągłości świadczonych 
usług poradni chirurgicznej na ul. 
Poznańskiej o kolejne 3 miesiące. 
Władze gminy oraz powiatu zapowia-
dają dalsze działania w tym kierunku, 
aby utrzymać funkcjonowanie poradni 
chirurgicznej w Lubsku na stałe. 
Skarbnik Gminy A.Górska podsu-
mowała trudną sytuację finansową 
Gminy potwierdzając, iż nadal mamy 
problemy dotyczące realizacji  bieżą-
cych należności.
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Dnia 25 kwietnia 2019 r. odbyło się 
posiedzenie VIII sesji zwyczajnej Rady 
Miejskiej w Lubsku, w której udział 
wziął Burmistrz Janusz Dudojć, Sekre-
tarz Gminy Henryk Dybka, Skarbnik 
Gminy Anna Górska, naczelnicy wy-
działów Urzędu Miejskiego oraz zapro-
szeni goście. W pierwszej kolejności 
sprawozdanie ze swojej działalności z 
okresu międzysesyjnego przedstawił 
Burmistrz Lubska:
- 26 marca 2019 r. wziął udział w targach 
pracy i edukacji zorganizowanych przez 
Lubuską Wojewódzką Komendę OHP 
w Zielonej Górze oraz Młodzieżowe 
Centrum Kariery w Żarach,
- 27-29 marca 2019 r. delegacja z Lubska 
odwiedziła miasto partnerskie Vlotho w 
Niemczech w celu nawiązania dalszej 
współpracy partnerskiej,
- 1 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie 
z Lubuskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków w sprawie wycinki 
drzewa na ul. Przemysłowej oraz Rada 
Nadzorcza PGKiM w Lubsku,
- 4 kwietnia 2019 r. odbyło się spotka-
nie w sprawie Szkoły Podstawowej w 
Mierkowie,
- 6 kwietnia 2019 r. odbyła się akcja 
sadzenia drzew miododajnych zorgani-
zowane przez Sołectwo Tuchola Żarska, 
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Lubsku 
oraz Lasy Państwowe oraz spotkanie z 
lubuskimi posłami,
- 8 kwietnia 2019 r. Burmistrz wziął 
udział w spotkaniu w Starostwie Po-
wiatowym w Żarach z Powiatowym 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego 
oraz spotkanie z pracownikami Lub-
skiego Domu Kultury w sprawie skargi 
na działalność dyrektora LDK,
- 10 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie 
w WIOŚ, KOWR oraz NFZ,
- 10 kwietnia 2019 r. odbyła się również 
kontrola na zakończenie okresu trwałości 
projektów realizowanych ze środków 
Programu Operacyjnego Zrównowa-
żony Rozwój Sektora Rybołówstwa i 
Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 
2007-2013 (PO Ryby): „Budowa sa-
nitariatów, zagospodarowanie terenu 
przyległego oraz przebudowa drogi 

dojazdowej do zbiornika Nowiniec ‘’ 
oraz „Remont kamienicy przyległej do 
Baszty pachołków Miejskich przy ul. 
Kopernika 19 w Lubsku”,
- 16 kwietnia 2019 r. Burmistrz odbył 
spotkanie z mec. Markiem Wróblem 
dotyczące sprawy sądowej z powództwa 
Huber Technology Sp. z o.o. – zapłata 
za dostawę urządzeń wykonana przy 
modernizacji Oczyszczalni Ścieków w 
ramach projektu budowy i modernizacji 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Lubsko,
- 17 kwietnia 2019 r. przekazano za-
łączniki do umowy o dofinansowanie w 
ramach resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH +” 2019,
- Trwają pracę nad zmianą sposobu 
użytkowania budynku przy al. Wojska 
Polskiego 2a w Lubsku, na który Gmina 
otrzymała dofinansowanie do Klubu 
Seniora,
- W okresie międzysesyjnym odbywały 
się zebrania sołeckie w sprawie wyborów 

sołtysów,
- Zakończono przeglądy techniczne 
świetlic wiejskich pod względem bez-
pieczeństwa użytkowania tych obiektów 
oraz rozpoczęto przeglądy obiektów 
Urzędu Miejskiego w Lubsku,
- 18 kwietnia odbyło się posiedzenie 
Komisji Mieszkaniowej,
- Rozstrzygnięto pozytywnie 2 przetargi 
na dzierżawę nieruchomości (ogródki 
przydomowe).
- Zawarto 3 akty notarialne na sprze-
daż nieruchomości gminnych – lokali 
mieszkalnych,
- Ogłoszono 23 wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży i najmu,
- Wydano 98 zaświadczeń o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntu w prawo własności,
- 21 marca 2019 r. Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie prze-
prowadziło kontrolę gospodarowania 
wodami w zakresie korzystania z wód, 
wykonywania urządzeń wodnych i 
przestrzegania warunków ustalonych w 

decyzjach wodno - prawnych dot., zbior-
nika retencyjnego „Nowiniec”,
- 15 kwietnia 2019 r. otrzymano proto-
koły badań wody w sprawie śniętych ryb 
na zbiorniku „Nowiniec”,
- Otrzymano z Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego dotację celową w wysokości 
1.000,00 zł w sprawie powierzenia utrzy-
mania grobów i cmentarzy wojskowych,
- Trwają prace nad zmianą stałej orga-
nizacji ruchu na al. Wojska Polskiego 
w Lubsku,
- Podpisano umowę na konserwację 
oświetlenia drogowego do końca bie-
żącego roku,
- Trwa procedura związana ze zmianą 
stałej organizacji ruchu na ul. Moniuszki 
w Lubsku,
- Trwa procedura na wyłonienie wyko-
nawcy na zakup, transport i wybudowa-
nie kruszywa na terenie Gminy lubsko,
- Przystąpiono do cząstkowej naprawy 
dróg gminnych,
- Trwają prace nad przygotowaniem 
uchwał dot. Gospodarki odpadami 
komunalnymi w zakresie zbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w gminie 
Lubsko,
- Dokonano nowych nasadzeń drzew na 
ul. Kanałowej oraz Przemysłowej,
- Przeprowadzono kontrole nierucho-
mości w zakresie zgłoszeń dot. Spalania 
w piecach odpadów drewnopodobnych.
 
Kolejnym punktem było przedstawienie 
przez przewodniczących poszczegól-
nych komisji Rady Miejskiej działań 

jakie zostały podjęte w okresie między-
sesyjnym.
Ponadto podjęto poniższe uchwały:
- w sprawie przekształcenia Przedszkola 
nr 3 w Lubsku poprzez zmianę siedziby,
- w sprawie przekształcenia Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego 
w Lubsku poprzez zmianę siedziby,
- w sprawie dofinansowania doskonale-
nia zawodowego nauczycieli zatrudnio-
nych w przedszkolach oraz szkołach, 
dla których Gmina Lubsko jest organem 
prowadzącym,
- w sprawie poboru podatków od nieru-
chomości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa,
- w sprawie sezonu kąpielowego oraz 
wykazu kąpielisk zorganizowanych na 
terenie Gminy Lubsko w 2019 roku,
- w sprawie statutu Zakładu Gospo-
darowania Mieniem Komunalnym w 
Lubsku,
- przyjęcie opinii Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji w sprawie petycji miesz-
kańców,
- w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełnić przedsiębiorca ubie-
gający się o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzę-
tami, prowadzenia schronisk dla bez-
domnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 
Na posiedzeniu głos zabrała również 
Skarbnik Gminy Anna Górska, która 
przypomniała o konieczności wprowa-
dzania dalszych ograniczeń wydatków 
i trzymania finansowej dyscypliny. 
Obecnie zadłużenie Gminy wynosi 
ponad 68 mln., z czego ponad 65 mln. 
stanowią pożyczki i kredyty, których 
mamy obecnie 19.
Pomimo wdrożonych oszczędności 
rosną wydatki, które obecnie związane 
są z oświatą.
Gmina nadal nie wyemitowała obligacji 
na planowaną kwotę 48 mln., jeżeli nie 
uda się tego przeprowadzić, konieczne 
będzie wystąpienie o pożyczkę ze Skarbu 
Państwa. 

A-M

SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w lubskim 
Ratuszu Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lubsku  Marek Gutowski  
z radnymi uroczyście podziękowali 
sołtysom, którzy zakończyli wielo-
letnią służbę dla mieszkańców Gminy 
Lubsko: Ryszardowi Gawrylczykowi, 
Annie Korżel, Jerzemu Słowikowi, 
Agnieszce Siwik, Zbigniewowi Mro-
zowi, Joannie Ostapowicz, Piotrowi 
Bańdziakowi, Teresie Rałowiec, 
Zofii Korzyniewskiej, Arkadiuszowi 
Podhorodeckiemu i Annie Karpezo.
Burmistrz podkreślił ważną rolę spo-
łeczną Sołtysa, która jest nie tylko 
zaszczytem opartym na pokładanym 
zaufaniu, ale przede wszystkim ciężką 
pracą pełną wyzwań, wymagającą 
cierpliwości, zaangażowania,  empatii 
oraz dobrej organizacji.
To praca bez limitu czasu, za co tym 
bardziej docenić należy ludzi, którzy 
chcą się jej podjąć dla innych.
Dziękował za czas i trud poświęcony 
na rzecz lokalnej społeczności, za 
reprezentowanie i dbanie o interesy 

ludzi, którzy ją tworzą.
Życzył wszystkim zdrowia, wszelkiej 

radości i pomyślności w życiu osobi-
stym, oraz przekucia zdobytych do-

świadczeń w kolejny sukces przypo-
minając, że drzwi Urzędu Miejskiego 

w Lubsku są dla nich zawsze otwarte!
A-M

PODZIĘKOWANIA DLA  SOŁTYSÓW

Tuchola Żarska
W świetlicy wiejskiej w Tucholi Żar-
skiej, odbyło się 16 kwietnia zebranie 
wiejskie, podczas którego mieszkańcy 
wybrali nowego sołtysa oraz człon-
ków Rady Sołeckiej. Na stanowisko 
sołtysa zgłoszono 2  kandydatów: 
Arkadiusza Podhorodeckiego  oraz 
Marka Stępnia. Przewagą 18 głosów  
nowym sołtysem został M. Stępień 
(Marku, ode mnie osobiste gratulacje 
– życzę Ci wszystkiego najlepszego 
w nowej roli, realizacji marzeń i 
ambitnych pomysłów dla dobra całej 
społeczności lokalnej!). 
W wyniku kolejnego głosowania, w 
skład Rady Sołeckiej weszli: Stefania 
Zakrzewska, Paweł Kaniowski oraz 
Piotr Pietrzyk. Nowemu sołtysowi 
oraz wszystkim przedstawicielom 
Rady Sołeckiej życzymy wszelkiej 
pomyślności i satysfakcji w pełnieniu 
funkcji. Dotychczasowemu sołtysowi 
A.Podhorodeckiemu dziękujemy za 
wieloletnią współpracę i zaangażowa-
nie w sprawy mieszkańców.

Chocicz
W świetlicy w Chociczu, 6 maja po 
raz drugi odbyło się zebranie wiej-
skie, w celu wybrania nowego sołtysa 
oraz członków Rady Sołeckiej. Na 
stanowisko sołtysa zgłoszono 2 kan-

dydatów: Monikę Kwiatkowską oraz 
Krzysztofa Płatka. Nowym sołtysem 
została M. Kwiatkowska. W wyniku 
głosowania, w skład Rady Sołeckiej 
weszli: Kamila Garbaczewska, Piotr 
Błądek, Mateusz Buczak, Wanda 

Mazur. Nowemu sołtysowi oraz 
wszystkim przedstawicielom Rady 
Sołeckiej życzymy wszelkiej pomyśl-
ności i satysfakcji w pełnieniu funkcji. 
Dotychczasowemu sołtysowi Annie 
Korżel dziękujemy za wieloletnią 
współpracę, oddanie i zaangażowanie 
w sprawy mieszkańców.

Kałek
W świetlicy w Tymienicach, w związ-
ku z rezygnacją z funkcji sołtysa 
Piotra Bańdziaka, 10 maja odbyło 
się zebranie wiejskie, podczas któ-
rego mieszkańcy wybierali nowego 
sołtysa wsi Kałek oraz członka Rady 
Sołeckiej. Na stanowisko sołtysa zgło-
szono Małgorzatę Witowską, którą 
wybrano 22 ważnymi głosami. Do 
Rady Sołeckiej, 
w wyborach 
uzupełnia ją -
cych, wybrano 
Michała Siwi-
ka.  Nowemu 
sołtysowi oraz 

wszystkim przedstawicielom Rady 
Sołeckiej życzymy wszelkiej pomyśl-
ności i satysfakcji w pełnieniu funkcji. 
Dotychczasowemu sołtysowi P.Bań-
dziakowi dziękujemy za wieloletnią 
współpracę, oddanie i zaangażowanie 
w sprawy mieszkańców.

Grabków
Tego samego dnia w świetlicy wiej-
skiej w Grabkowie odbyły się wybory 
uzupełniające do składu Rady So-
łeckiej. Nowymi członkami zostali: 
Leokadia Śmiejczak i Kazimierz Łu-
kasik. Wszystkim przedstawicielom 
Rady Sołeckiej życzymy wszelkiej 
pomyślności i satysfakcji w pełnieniu 
funkcji. 

M. Sienkiewicz

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Nowym sołtysem Tucholi Żarskiej został Marek Stępień (w środku)

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, 
SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
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KOCHAJ ALBO (PO)RZUĆ?

 Wybór tematyki do majowego 
artykułu nastręczał mi pewnych pro-
blemów. Wszak jest już maj, a jak maj to 
majówka, uwertura do wakacji - okresu 
urlopowego rozprężenia, czasu odpoczynku 
i wyjazdów, krajowych bądź zagranicznych. 
Bez wątpienia również mi udzielił się ten 
sielski klimat. Okres wakacyjny kojarzy 
mi się jednak niestety z jeszcze jednym, 
bardzo negatywnym zjawiskiem, które 
śmiało można nazwać plagą - porzuca-
niem zwierząt. O powszechności tej jakże 
nagannej praktyki z pewnością poświad-
czyć mogą mieszkańcy wszystkich wiosek 
wchodzących w skład naszej gminy. Wraz z 
nadejściem wakacji pojawia się w nich masa 
błąkających się psów i kotów. Przecież gdy 
zbliża się urlop, a nie ma z kim zostawić 
pupila, najprościej jest z nim pojechać na 
spacer „w jedną stronę” do lasu albo pod 
pobliską wioskę, i pozbyć się problemu po-
rzucając zwierzaka. O dalszym losie tak po-
rzucanych zwierząt nie trzeba chyba pisać, 

zdecydowanie nie jawi się on w różowych 
barwach, w najlepszym przypadku trafiają 
do schroniska. 
 W świadomości społecznej fakt, 
iż nie wolno znęcać się nad zwierzętami wy-
daje się być powszechnie znany i mocno już 
zakorzeniony. Podobnie jak to, że znęcanie 
się nad zwierzętami jest nie tylko czynem 
złym samym w sobie, ale jest też przestęp-
stwem za popełnienie którego grożą realne 
i dotkliwe sankcje. Jednakże relatywnie nie-
wiele osób zdaje sobie sprawę, iż przepisy 
prawa za znęcanie nad zwierzętami uznają 
także jego porzucenie. 
 Zgodnie z art. 6 ust 1a ustawy o 
ochronie zwierząt zabrania się znęcania nad 
zwierzętami. Jak stanowi art. 6 ust 2 ustawy 
o ochronie zwierząt przez znęcanie się nad 
zwierzętami należy rozumieć zadawanie 
albo świadome dopuszczanie do zadawania 
bólu lub cierpień. Katalog czynów opisanych 
w tym artykule jest otwarty, ustawodawca 
opisuje tam oczywiste przykłady znęcania 
się na zwierzętami takie jak: umyślne 
zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie-

stanowiące dozwolonego prawem zabiegu 
lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 
6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochro-
nie zwierząt, bicie zwierząt przedmiotami 
twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w 
urządzenia obliczone na sprawianie spe-
cjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części 
brzucha, dolnych częściach kończyn; czy też 
utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych 
warunkach bytowania, w tym utrzymywa-
nie ich w stanie rażącego zaniedbania lub 
niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo 
klatkach uniemożliwiających im zachowanie 
naturalnej pozycji.
 Wśród form znęcania się nad 
zwierzętami ustawodawca w katalogu tym 
umieścił również takie czyny jak: złośliwe 
straszenie lub drażnienie zwierząt, oraz po-
rzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa 
lub kota, przez właściciela bądź przez inną 
osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.
 Żeby nie pozostawać goło-
słownym odnośnie do sankcji za te czyny, 
wskazać należy, że zgodnie z art. 35 ust. 
1 ustawy o ochronie zwierząt  kto zabija, 

uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju 
zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 
6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej 
samej karze podlega ten, kto znęca się 
nad zwierzęciem. Jeżeli sprawca działa ze 
szczególnym okrucieństwem podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5.
 Oprócz tego w razie skazania 
za przestępstwo znęcania się nad zwie-
rzęciem sąd orzeka przepadek zwierzęcia, 
jeżeli sprawca jest jego właścicielem. Sąd 
może także orzec tytułem środka karnego 
zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo 
określonej kategorii zwierząt.
Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo w 
związku z wykonywaniem zawodu, prowa-
dzeniem działalności lub wykonywaniem 
czynności wymagających zezwolenia, które 
są związane z wykorzystywaniem zwierząt 
lub oddziaływaniem na nie, sąd może orzec 
tytułem środka karnego zakaz:
1) wykonywania wszelkich lub określonych 
zawodów,

2) prowadzenia wszelkiej lub określonej 
działalności lub
3) wykonywania wszelkich lub określonych 
czynności wymagających zezwolenia
- które są związane z wykorzystywaniem 
zwierząt lub oddziaływaniem na nie.
Kto dopuszcza się znęcania nad zwierzę-
tami musi liczyć się również z tym, iż może 
uderzyć go to po kieszeni, ponieważ w 
razie skazania za przestępstwo określone 
w art. 35 ust. 1, 1a lub 2 ustawy o ochronie 
zwierząt, sąd orzeka nawiązkę w wysokości 
od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel 
związany z ochroną zwierząt.
 Na zakończenie pragnę zacyto-
wać art. 1 ust 1 ustawy o ochronie zwierząt, 
ponieważ o jego treści musimy wszyscy 
pamiętać, stanowi on, iż zwierzę, jako istota 
żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, 
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę.

Adwokat Michał Wójcicki

POŻAR LASU W POBLIŻU JASIENIA
O godzinie 14:38, 6 kwietnia, do Sta-
nowiska Kierowania Komendanta Po-
wiatowego w Żarach z Wojewódzkiego 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęło 
zgłoszenie o pożarze lasu przy drodze 
wylotowej z Jasienia w kierunku miej-
scowości Wicina. Jednocześnie dyżurny 
Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nad-
leśnictwa Lubsko potwierdził zdarzenie i 
wysłał na miejsce samochód patrolowo 
gaśniczy. SKKP w Żarach bezzwłocznie 
zadysponowało do pożaru dwa zastępy 
ratowników z Jednostki Ratowniczo Ga-
śniczej w Lubsku oraz zastęp strażaków z 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jasieniu. Po dotarciu na miejsce Jednostek 
Ochrony Przeciwpożarowej okazało się, 
że pożarem objęte jest około 10 arów 
sześcioletniego młodnika sosnowego. 
Kierujący działaniem Ratowniczym po-
lecił zabezpieczenie miejsca zdarzenia, a 
następnie podanie trzech prądów wody w 
natarciu na front pożaru. Istniało realne 
zagrożenie dla rozprzestrzenienia się 
pożaru na pobliski blisko 2 hektarowy 
młodnik oraz dużo większy kompleks 
leśny. Trafne decyzje i zdecydowanie w 
działaniu nie pozwoliły rozprzestrzenić 
się pożarowi na kolejne połacie lasu. 
Ogień został opanowany w przeciągu 
kilkunastu minut, następnie pożarzysko 
zostało dokładnie dogaszone i przeka-
zane w dozorowanie leśniczemu. Cała 
akcja gaśnicza trwała niespełna godzinę. 
Na miejscu działań obecny był również 
miejscowy leśniczy oraz samochód pa-

trolowo-gaśniczy z Nadleśnictwa Lubsko.

WYPADEK NA OBWODNICY JASIENIA
O godz. 17:19, 19 kwietnia, do SKKP w 
Żarach wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu 
dwóch aut osobowych na 34 kilometrze 
DW 287 na obwodnicy Jasienia. Natych-
miast zadysponowano dwa zastępy 
ratowników zawodowych z JRG Lubsko 
oraz strażaków ochotników z OSP Ja-
sień. Na miejscu zdarzenia potwierdziło 
się, że w wypadku brały udział dwa 
pojazdy. Pojazdami podróżowało pięć 
osób w tym trzy dorosłe i dwoje dzieci. 
Wszystkie osoby opuściły pojazdy przed 
przybyciem służb ratowniczych. Przybyłe 
zespoły ZRM udzieliły pomocy medycznej 
osobom poszkodowanym, jedna osoba 
została przewiezione na SOR w Żarach. 
Działania zastępów straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia, odłączeniu przewodów akumula-
torów w pojazdach oraz przygotowaniu 
lądowiska dla śmigłowca LPR. Ruch był 
całkowicie wstrzymany na czas prowa-
dzenia działań, następnie wprowadzono 
ruch wahadłowy. Usuwania płynów 
eksploatacyjnych oraz sprzątnięciem 
drogi po zaistniałym zdarzeniu zajęła 
się firma Eurostrada odpowiedzialna 
za utrzymanie drogi. Cała akcja trwała 
ponad trzy godziny.

POŻAR TRZCIN
O godzinie 10:42, 21 kwietnia, Stanowi-
sko Kierowania Komendanta Powiato-
wego w Żarach otrzymało zgłoszenie z 
Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nad-

leśnictwa Lubsko o widocznym dymie w 
lesie w okolicach jeziora Żurawno. Biorąc 
pod uwagę najwyższy stopień zagrożenia 
pożarowego jaki utrzymuje się na terenie 
woj.lubuskiego na miejsce natychmiast 
zadysponowano trzy zastępy jeden z JRG 
Lubsko oraz dwa OSP tj. Górzyn i Jasień. 
Ze strony Nadleśnictwa na miejsce udał 
się również samochód patrolowo-gaśni-
czy. Po dojeździe we wskazane miejsce 
okazało się, że pali się ok 40 arów trzciny 
bezpośrednio przy ścianie lasu, a do 
samego źródła pożaru jest bardzo utrud-
niony dojazd co niewątpliwie czyniło 
sytuację jeszcze groźniejszą. W związku 
z powyższym na miejsce zadysponowano 
Samolot Gaśniczy An-2, który ugasił 
niebezpieczny pożar dokonując trzech 
zrzutów. Na czas trwania akcji OSP Brody 
pomagało w tankowaniu i zabezpieczało 
lądowisko w Mariance, gdzie samolot 
uzupełniał środek gaśniczy.

AUTO UDERZYŁO W DRZEWO
Między miejscowościami Świbna i Jasień 
na drodze wojewódzkiej 287 doszło 29 
kwietnia do niebezpiecznego wypadku. 
Informacja o zdarzeniu wpływała do 
Stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego o godzinie 20:55, a z treści 
wynikało, że samochód osobowy wpadł 
do rowu, następnie uderzył w drzewo. 
W wyniku tego zdarzenia jedna osoba 
została poszkodowana. Na miejsce za-
dysponowano dwa zastępy z JRG Lubsko 
oraz OSP Jasień. Po dojeździe na miejsce 
pierwszego zastępu z JRG Lubsko okazało 
się, że samochód osobowy marki Renault 

uderzył w drzewo, a 
poszkodowany znaj-
duje się na zewnątrz 
pojazdu. Działania 
zastępów polega-
ły na zabezpiecze-
niu i oświetleniu 
miejsca akcji oraz 
odłączeniu akumu-
latora w pojeździe. 
Poszkodowanym 
zajął się ZRM, który 
przetransportował 
mężczyznę na SOR 
w Żarach.

POWIATOWE
OBCHODY DNIA
STRAŻAKA
W ŻARACH
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
odbyły się 10 maja. Uroczystość rozpo-
częto o godz. 12.00 Mszą św. w intencji 
wszystkich strażaków w Kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ża-
rach. O godz. 13.00 odbył się uroczysty 
apel, zorganizowany w żarskim Ratuszu, 
podczas którego wręczano medale, 
odznaczenia, wyróżnienia i awanse w 
stopniach służbowych. Meldunek o 
rozpoczęciu uroczystości przyjął bryg. 
Patryk Maruszak – Lubuski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorzowie Wlkp. Uroczystość została 
przeprowadzona zgodnie z ceremonia-
łem pożarniczym, z udziałem pocztów 
sztandarowych KP PSP oraz jednostek 
OSP. Gospodarzami uroczystości byli: 

mł.bryg. Robert Słowikowski – Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach, dh Józef Radzion – 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Żarach oraz 
Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
między innymi: Wojciech Perczak – vice-
-wojewoda lubuski, dh Ryszard Klisowski 
– vice-prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wo-
jewództwa Lubuskiego, dh Edward Sko-
belski  – Członek Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Województwa 
Lubuskiego, burmistrzowie i wójtowie z 
terenu powiatu żarskiego, komendanci 
policji z Żar i Lubska, nadleśniczowie 
nadleśnictw powiatu żarskiego, emeryci 
pożarnictwa i inni licznie zaproszeni 
goście. Komendant Powiatowy PSP w 
Żarach mł. bryg. R. Słowikowski przywi-
tał przybyłych gości oraz podziękował 
strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
żarskiego. Uroczysty apel był również 
okazją do wręczenia resortowych odzna-
czeń oraz aktów nadania wyższych stopni 
służbowych dla strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej, strażaków ochotników 
oraz zasłużonych działaczy ruchu stra-
żackiego z terenu powiatu.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

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

W REGI ONI EW REGIONIE

KRONIKA POLICYJNA
W kwietniu na terenie działania Komisariatu 
Policji w Lubsku doszło do 26 zdarzeń 
drogowych. Przyczyny: niedostosowanie 
prędkości do warunków panujących na 
drodze, nieustąpienie pierwszeństwa na 
skrzyżowaniach, nieprawidłowe wykony-
wanie manewrów. Policjanci przeprowadzili 
ponad 320 interwencji zgłoszonych przez 
obywateli. Zatrzymali 15 osób ukrywają-
cych się przed wymiarem sprawiedliwości, 
7 sprawców przestępstw w tym m.in. : 
uszkodzenia ciała, gróźb karalnych, kra-
dzieży mienia, znęcania się nad rodziną, 3 
osoby zostały doprowadzone do wytrzeź-
wienia. Ujawniono prawie 250 wykroczeń, 
z czego prawie 150 zakończono na miejscu 
w trybie mandatowym, w 10 przypadkach 
skierowano do sądu. Przewinienia doty-
czyły głównie: 60 za spożywanie alkoholu, 
40 – bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
38 – obyczajność publiczna, 30 zakłócenie 
porządku publicznego.    

*
W kwietniu KP w Lubsku odnotował 4 ko-
lejne przypadki zgłoszeń oszustw interne-
towych, których sprawcy w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej za pośrednictwem 
tego medium wykorzystali niejednokrotnie 
naiwność kupujących. A zatem przed-
stawiamy żelazne zasady: 1. Zamawiaj 
produkty tylko w znanych sklepach inter-
netowych. Poszukaj kilku informacji, które 
pomogą zatwierdzić wiarygodność sklepu, 
w którym zamierzasz robić zakupy. Można 
to uczynić, wyszukując opinie o danym 
sklepie i jego produktach, a także weryfiku-
jąc adres i numer telefoniczny danej firmy. 
2.Nie ufaj niespodziewanym wiadomo-
ściom e-mail. Oszuści wykorzystują naiw-
ność osób, które odpowiadają na fałszywe 
wiadomości. Jeżeli kiedykolwiek otrzymasz 
wiadomość e-mail od firmy, której ofert 
nie subskrybujesz, po prostu ją skasuj. Nie 
warto ryzykować tym bardziej, że tego typu 
widomość może zawierać linki do zainfeko-
wanych stron. Ostatnio pojawia się bardzo 
dużo wiadomości, które wyglądają jak 
prawdziwe listy przewozowe firm kurier-
skich. Wystrzegajmy się ich i bądźmy czujni, 
nawet jeśli coś zamawialiśmy. W ogólne 
nie otwierajmy wiadomości. 3. Pamiętaj 
też, żeby nigdy nie wyjawiać szczegółów 
swojej karty kredytowej, jakiejkolwiek 
firmie. Pomyśl nad inną formą płatności w 
celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa. 
Nie podawaj też hasła celem weryfikacji 
konta. Żadna firma nigdy, ale to nigdy nie 
poprosi was o przesłanie hasła pocztą elek-
troniczną.4. Nie klikaj bezmyślnie w każdy 
link, który zobaczysz w swojej skrzynce od-
biorczej, reklamie czy też FB. Oferty będące 
zbyt piękne, a cyberprzestępcy używają ich 
jako przynęty do kliknięcia w niebezpieczny 
link. Najlepszym sposobem na poradzenie 
sobie z tym problemem jest najechanie 
wskaźnikiem myszy lub przytrzymanie 
palcem odnośnika w przypadku korzysta-
nia z urządzenia mobilnego. Pozwoli to na 
wyświetlenie adresu, do którego prowadzi 
link i zdecydowanie czy naprawdę chcemy 
się tam udać. Upewnijcie się również, iż 
przekierowano was do odpowiedniego 
systemu płatności. Jeśli tak się nie stanie, 
spróbuj powtórzyć całą procedurę. Nie 
tak dawno temu głośno było o błędzie w 

zabezpieczeniach OpenSSL. Pozwalał on 
podejrzeć hasło do konta innego użytkow-
nika serwisu. Rada? Choć trwa to dłużej, 
nie pozostawiajcie zapisanych danych 
kart płatniczych na swoim koncie. Łatwiej 
zmienić hasło niż dochodzić swych praw w 
banku. 5. Niektóre strony internetowe, pro-
ponują użytkownikowi założenie własnego 
konta, tak aby w przypadku ponownego 
korzystania z serwisu, nie musiał on wpro-
wadzać swoich danych osobowych jeszcze 
raz. Mimo tego, iż może to zaoszczędzić 
odrobinę czasu (szczególnie wtedy, gdy 
użytkownik ma zamiar korzystać z danego 
sklepu w przyszłości), raczej powinniśmy 
unikać takich opcji. Jeżeli strona nie pozo-
stawia nam wyboru i jesteśmy zmuszeni 
do założenia takiego konta, upewnijmy się, 
że używamy do tego całkowicie nowego i 
unikalnego hasła i nigdy wcześniej nie było 
nigdzie stosowane. Na pewno jednak nie 
podawajmy hasła, którego używamy rów-
nież do poczty elektronicznej powiązanej z 
tym kontem. 6. Ważne jest także wiedzieć, 
co dokładnie zamawiasz i jakie są tego wy-
miary. Szkoda byłoby otrzymać przedmiot, 
który w rzeczywistości jest o wiele za mały 
lub za duży, w porównaniu do tego co sobie 
wyobrażaliśmy. Opłaca się dokładnie prze-
czytać opis produktu i nie ufać wyłącznie 
zdjęciom, ponieważ mogą być one złudne. 
Dla pewności weź miarę i naocznie sprawdź 
wymiary. W końcu, zachowaj ostrożność 
podczas wprowadzania danych w trakcie 
zakupu. Upewnij się, że ilość, kod produktu 
oraz wasze dane adresowe są poprawne. 
Zawsze przejrzyj te dane jeszcze raz, przed 
potwierdzeniem zamówienia.

*
Po godzinie 22.00, 19 kwietnia w Lubsku 
funkcjonariusze z naszego komisariatu 
zwrócili uwagę na mężczyznę, kiedy 
przechodził przez ulicę chwiejnym kro-
kiem. Rozpoznali w nim 58-latka, który 
był poszukiwany za kradzież nakazem 
doprowadzenia do aresztu, wydanym 
przez Sąd Rejonowy w Żarach. Mundurowi 
zatrzymali mężczyznę i udali się do komi-
sariatu, aby sporządzić dokumentację. W 
trakcie wstępnych czynności mężczyzna 
był jeszcze kontaktowy i rozmawiał, jednak 
w pewnym momencie zasnął i nie można 
było go obudzić. Wezwane na miejsce 
pogotowie ratunkowe w asyście policjanta 
przewiozło poszukiwanego na szpitalny 
oddział ratunkowy, gdzie stwierdzono 
stan upojenia alkoholowego. Mężczyzna 
miał 5,6 promila w organizmie! Mieszka-
niec pow. żarskiego pozostał w szpitalu 
do czasu wytrzeźwienia. W konsekwencji 
trafił do aresztu.

*
W godzinach wieczornych, 20 kwietnia 
mieszkanka Jasienia poinformowała policję 
o kłótni z sąsiadką, która się awanturuje i 
zorganizowała libację z jakimiś osobami, 
zakłócając spokój. Przybyli na miejsce 
policjanci ustalili, iż doszło do sprzeczki po-
między sąsiadkami, które sobie nawzajem 
ubliżały. Zgłaszająca została poinformo-
wana o sposobie załatwienia tego rodzaju 
sprawy w trybie prywatnoskargowym(m.
in. podlegają temu zjawiska). W toku wy-
konywania dalszych czynności okazało 
się, że zgłaszająca jest osobą poszukiwaną 

do odbycia kary 
pozbawienia wol-
ności przez sąd. 

*
W sali odpraw 
Komendy Po-
wiatowej Policji 
w Żarach odbyło 
się 25 kwietnia 
uroczyste poże-
gnanie funkcjo-
nariuszy, którzy 
zakończyli służ-
bę i przeszli na 
zasłużoną eme-

ryturę. Za współpracę, wzorowo i profe-
sjonalnie pełnioną służbę odchodzącym 
dziękowali: Komendant Powiatowy Policji w 
Żarach podinsp. Armand Pisarczyk-Łyczy-
wek, I Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Żarach podinsp. Tomasz Białek, 
kadra kierownicza Komisariatu Policji w 
Lubsku, policjanci oraz pracownicy cywilni. 
Nadkom. Artur Samsel w służbie 24 lata. 
Rozpoczynał jako aplikant w Referacie 
Dzielnicowych w Komisariacie Policji w 
Lubsku, później w Wydziale Kryminalnym. 
Od 2007 r. był Zastępcą Komendanta Komi-
sariatu Policji w Lubsku, od września 2017 r. 
pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Kry-
minalnego w żarskiej komendzie. Asp. szt. 
Mariusz Opałka w służbie 28 lat. Rozpoczy-
nał jako aplikant w Plutonie Patrolowym, 
później pełnił służbę w żarskim Wydziale 
Prewencji. W 2006 roku był kierownikiem 
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w 
Komisariacie Policji w Lubsku, a od 2007r. 
dyżurnym. Asp. szt. Marcin Szcześniak w 
służbie 24 lata. Rozpoczynał jako aplikant 
w Plutonie Patrolowym, następnie policjant 
Referatu Dzielnicowych, później Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego w lubskim ko-
misariacie. Od 2002 roku referent Ogniwa 
Dochodzeniowo-Śledczego w Lubsku, od 
2010 roku kierownik tego ogniwa. Od 2016 
r. pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego w żarskiej 
komendzie, od 2017 r. został Naczelnikiem 
tego wydziału. Asp. szt. Tadeusz Sułkowski 
w służbie 28 lat. Rozpoczynał jako poli-
cjant w Plutonie Patrolowym, następnie 
policjant Posterunku Policji w Jasieniu oraz 
dzielnicowy w Lubsku. Od 2002 r. asystent 
Referatu Prewencji w lubskim komisariacie, 
a od 2009 r. dyżurny w Zespole Dyżurnych 
Komisariatu Policji w Lubsku.

Kolejny sukces naszego policjanta
W Luboniu odbyła się 28 kwietnia jedna 
z większych imprez w dziedzinie sportów 
walki. W zawodach, rozegranych w hali wi-
dowiskowo-sportowej LOSiR, uczestniczyli 
sportowcy z całej Europy. Do rywalizacji w 
V Mistrzostwach Europy w Brazylijskim 
jiu-jitsu w kategorii masters purpurowe 
pasy do 79 kilogramów przystąpił m.in. 
mł. asp. Paweł Szaja z Komisariatu Policji w 
Lubsku. Policjant, który od lat trenuje sporty 
walki i zdobywa medale tym razem był 
niepokonany. Wywalczył I miejsce i stanął 
na najwyższym stopniu podium. Brazylij-
skie jiu-jitsu to trudna i wymagająca dużej 
sprawności dyscyplina. Sport ten opiera się 
na chwytach, dominują tu dźwignie, du-
szenia oraz inne techniki unieruchamiania 
przeciwnika. Stosuje się też rzuty, mające na 
celu sprowadzenie przeciwnika do parteru. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Podsumowanie działań
,,Majowy weekend”
Podczas długiego majowego weekendu 
nie doszło do żadnego wypadku. Policjanci 
zaangażowani do działań nie dopuścili do 
dalszej jazdy 4 nietrzeźwych kierujących 
oraz 1 po użyciu alkoholu. Od 30 kwiet-
nia policjanci rozpoczęli akcję „Majowy 
weekend”, realizowaną do dnia 5 maja. 
Funkcjonariusze dbali, aby ruch na głów-
nych ciągach komunikacyjnych odbywał 
się płynnie 
i bezpiecznie. Mundurowi sprawdzali, czy 
kierujący posiadają wymagane dokumenty, 
kontrolowali prędkość z jaką się poruszali, 
stan trzeźwości, sposób przewożenia dzieci 
w pojazdach, czy podróżujący korzystają z 
pasów bezpieczeństwa. Około godz. 6.00, 
4 maja przed budynkiem Komendy Powia-
towej Policji w Żarach samochodem marki 
Nissan zaparkowała 39-letnia mieszkanka 
pow. żarskiego. Kobieta weszła do budynku 
i oświadczyła dyżurnym, że chciała spraw-
dzić swój stan trzeźwości. Jak się okazało 
była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w 
organizmie. Policjanci zatrzymali kobiecie 

prawo jazdy. Teraz odpowie za przestęp-
stwo. Nieodpowiedzialni kierowcy nie unik-
ną konsekwencji. Wszyscy, którzy decydują 
się wsiąść za kierownicę, będąc w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego muszą liczyć się z utratą 
prawa jazdy. Za tego typu przestępstwo 
grożą wysokie grzywny, kara ograniczenia 
wolności albo nawet pozbawienia wolności 
do lat 2.

*
W godzinach popołudniowych, 6 maja 
policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku 
podczas przeszukania pomieszczenia 
piwnicznego znaleźli substancje psychoak-
tywne: blisko 130 gramów amfetaminy i 
20 gramów marihuany. Funkcjonariusze 
zatrzymali 33-letniego mieszkańca Lub-
ska, który trafił do policyjnego aresztu. 
Ujawnione narkotyki zostały zabezpieczone 
do dalszych badań laboratoryjnych. Z tak 
dużej ilości można by sporządzić około 
1000 porcji. Zatrzymany mężczyzna został 
przesłuchany, odpowie za posiadanie i 
udzielanie narkotyków. Sprawa jest rozwo-
jowa. 8 maja sąd przychylił się do wniosku 
Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz 
policji i zastosował wobec 33-latka środek 
zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego 
aresztu. Za tego rodzaju przestępstwo grozi 
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

*
Ogłoszony przez Biuro Ruchu Drogowego 
KGP konkurs literacki dla uczniów klas I – 
III szkół podstawowych pn. „Rymowanka 
– Zachęcanka”, promujący „Ogólnopolski 
Policyjny Dzień Odblasków” w 2020 roku 
oraz ideę używania elementów odblasko-
wych ruszył 6 maja. Co trzeba wiedzieć 
przystępując do konkursu: trwa do 12 
lipca 2019 r.; ma zachęcać jak największą 
liczbę pieszych do korzystania z elementów 
odblaskowych nie tylko po zapadnięciu 
zmroku poza obszarem zabudowanym, 
ale również w obszarze zabudowanym 
na nieoświetlonych lub słabo oświetlo-
nych odcinkach dróg; polega na ułożeniu 
czterowersowej rymowanki zachęcającej 
do używania elementów odblaskowych; 
prace (rymowanki) należy przesłać na adres 

właściwej komendy wojewódzkiej Policji/
Komendy Stołecznej Policji, z dopiskiem 
„Konkurs na rymowankę”; przystąpić do 
konkursu może każda szkoła, która zgłosi 
prace wykonane przez uczniów klas I - III 
szkół podstawowych, znajdujących się na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej; rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi do 30 sierpnia 
2019 r., a 1 października 2019 r. odbędzie 
się uroczyste wręczenie nagród laureatom.

*
Około godz.20-tej, 16 maja dzielnicowy 
z Posterunku Policji w Brodach otrzymał 
informację od mieszkańca Biecza, że 
nieznana osoba w pobliskim lesie wyrzu-
ciła śmiecie. Funkcjonariusze udali się na 
miejsce zdarzenia niezwłocznie. W wyniku 
przeprowadzonych czynności, ustalili 
personalia sprawcy, który przewiózł wy-
rzucone nieczystości do lasu swoim busem. 
Po przybyciu policjantów do miejsca jego 
zamieszkania, zaskoczony mężczyzna wy-
raził skruchę i zaraz uprzątnął zaśmiecony 
przez siebie teren lasu. Biorąc to wszystko 
pod uwagę, policjanci ukarali mężczyznę 
mandatem nie kierując sprawy do sądu, 
który mógł nałożyć nawet kilkutysięczną 
grzywnę. O tego rodzaju łamaniu prawa w 
postaci nielegalnego wywozu nieczystości, 
tworzącego tzw. dzikie wysypiska słychać 
nie od dziś. Policja ostrzega, że we wszyst-
kich przypadkach będzie bezwzględna w 
egzekwowaniu przepisów prawa.

Opr. M. Sienkiewicz

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Starosta Żarski 
Józef Radzion oraz Komendant Powiatowy PSP w Żarach 

mł. bryg. Robert Słowikowski

Istniało realne zagrożenie dla rozprzestrzenienia się pożaru 
na pobliski młodnik oraz dużo większy kompleks leśny

Ruch był całkowicie wstrzymany na czas 
prowadzenia działań

Na miejsce zadysponowano Samolot Gaśniczy 
An-2

To kolejny sukces Pawła Szai

Tego rodzaju przypadki będą surowo karane
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Tradycja narodowa wymaga uczcze-
nia świąt państwowych w należyty 
sposób. Podczas długiego weekendu 
majowego poza uroczystymi obcho-
dami, w Lubsku mogliśmy 
wziąć udział również w za-
bawie współorganizowanej 
przez Lubski Dom Kultury.
 Impreza o nazwie "Majów-
ka z foodtruckami" trwała 
w dniach 1-3 maja 2019 
roku. Pierwszego dnia pro-
gram objął między innymi 
występy sceniczne teatru 
"Fantazja", sekcji wokalnej 
"Konsonans", szkoły tańca 
"Freemind", sekcji Mini 
Disco, czy pokazy mody 
sekcji krawieckiej. Wyda-
rzenie poprowadzili wła-
ściwi ludzie na właściwym 
miejscu, czyli cechujący się 
osobliwą charyzmą konfe-
ransjerzy - Agata Łasicka 
i Łukasz Michałkiewicz. 
Oficjalna część programu 
artystycznego zamknęła się 
w godzinach 16-20. Ponad-
to, niezależnie od tego, co 
działo się na plenerowej sce-
nie, w dowolnym momen-
cie można było spróbować 
specjałów serwowanych 
we wspomnianych food-
truckach, które przez cały 
czas towarzyszyły prezen-
tacjom, będąc nieodłącz-
nym elementem imprezy. 
Wydarzenie przyciągnęło 
sporo widzów, pragnących 
doznań, płynących z kolo-
rowych, momentami wręcz 
bajecznych występów, w 
przeważającej większości 

danych przez dzieci i młodzież, okra-
szonych pysznymi zapachami w tle. 
Życzymy miastu i jego mieszkańcom 
jeszcze więcej inicjatyw tego pokroju: 

zrzeszających ludzi, niosących pięk-
no, a dalej idąc przyprawiających o 
miłe wspomnienia.

Amadeusz Wojciechowski

LUDZI E,  WYDARZENI ALUDZI E,  WYDARZENI A

PIERWSZY MAJA W LDK

W marcu 2019r. w kawiarni „Moc-
ca” Lubskiego Domu Kultury odby-
ło się otwarcie wystawy Lubuskiego 
Stowarzyszenia Malarzy, Rzeźbia-
rzy, Fotografików ”MARFO”, które 
działa już piętnaście lat, wspierane 
przez LDK i środki z Urzędu Gminy 
Lubsko. Na wernisaż przybyli także 
dawni członkowie stowarzyszenia i 
zaprzyjaźnieni artyści, malarze z Gu-
bina, Guben i Forstu .Uroczystego 
otwarcia wystawy dokonał prezes 
stowarzyszenia i jednocześnie in-
struktor plastyk Janusz Orzepowski.
Autorami wystawionych prac są;E.
Balicka, K.Bagiński,B. Dudoić-Sku-
rzyńska ,M.Góra, S.Góral, K.Ka-
sowski, U.Kędziora. D.Nadriczna, 
J.Orzepowski, H.Pogorzelec, S.Sier-
ko, H.Skindzier, K.Sułkowska.

15 LAT "MARFO" Ważniejsze dokonania Stowarzyszenia 
MARFO w latach 2004-2019

lp Lata Zadanie
1 2004 I Wystawa Prac LS „Marfo” 
2 2005 I Aukcja Obrazów LS „Marfo”
3 2005 Poplenerowa Wystawa Prac LS „Marfo”
4 2006 Pokonkursowa Wystawa Prac LS „Marfo”
5 2006 Graffiti – Budynek sala Gimnastyczna LO Lubsko
6 2007 Graffiti – Budynek ul Krakowskie Przedmieście
7 2007 Konkurs Plastyczny „Lubsko w Malarstwie 

Rzeźbie i Fotografii” 
8 2008 Konkurs – „Rękodzieło”
9 2008 Konkurs – „Ławeczka Lucjana Grzeji”

10 2008 II Wystawa Prac Lubskiego Stowarzyszenia 
„Marfo”

11 2009 Konkurs „Suwenir z Lubska”
12 2010 Konkurs „Lubsko z przed lat w Malarstwie 

Rzeźbie i Fotografii”
13 2010 Wystawa Prac Plastycznych w Bad Muskau
14 2011 Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”
15 2012 Konkurs Plastyczny „Lubskie Inspiracje 2012”
16 2012 Pokaz Sztuki Rzeźbiarskiej w trakcie 

obchodów „Dni Lubska”
17 2013 Konkurs Plastyczny „Impresje Malarskie 2013”
18 2014 Konkurs Plastyczny „Inspiracje Malarskie 2014”
19 2015 Organizacja Warsztatów Malarskich 

„Mistrz i Uczeń”- malowanie obrazu olejnego.
20 2015 Konkurs Plastyczny „Kwiaty w Malarstwie”
21 2016 Jesienny Plener Malarski
22 2018 Organizacja Warsztatów Malarskich 

„Mistrz i Uczeń” w Technice Akwareli
23 2019 Wystawa malarstwa z okazji 15-lecia 

Stowarzyszenia MARFO
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LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI ALUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Lubsku zorganizowała Dni Otwarte. 
Jak wspólnie stwierdzili - Monika 
Przysmak (dyrektor szkoły) i Bartosz 
Łapa(nauczyciel historii i nie tylko) 
jest to " Mała szkoła wielkich moż-
liwości", bo jak wiadomo liczy się 
jakość, a nie ilość.

I.G.

Dni otwarte w 
Niepublicznej SP 
im. Noblistów 
Polskich w Lubsku

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć wraz z Na-
czelnikiem Wydziału Infrastruktury 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Lubsku Kamilem 
Zakrzewskim, spotkali się z Naczel-
nikiem Wydziału Komunikacji, Trans-
portu i Dróg Starostwa Powiatowego 
w Żarach - Joanną Rączkowską – Ma-
naj, w sprawie powiatowej inwestycji 
dotyczącej budowy ścieżki rowerowej 
łączącej Zalew Karaś z odcinkiem w 
kierunku Brodów, projekt pn. „Przy-
goda z Nysą - zagospodarowanie 
turystyczne pogranicza polsko – nie-
mieckiego – etap V” realizowany z 
Programu Współpracy INTERREG 
Polska – Saksonia 2014-2020. Roz-
mowy dotyczyły zmian w projekcie, 
w zakresie przebiegu trasy ścieżki. 
Na wniosek Burmistrza Lubska, Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

zgodził się na nieodpłatne przekazanie 
na rzecz Gminy Lubsko części działek 
położonych w obrębie realizowanej 
inwestycji. Dzięki temu możliwa bę-
dzie zmiana przebiegu trasy ścieżki, w 
celu rozdzielenia ruchu rowerowego 
od drogowego. 
Będzie to miało ogromny wpływ za-
równo na zwiększenie bezpieczeństwa 
użytkowników ścieżki, jak i rozsze-

rzenie możliwości na ewentualne 
inwestycje na drodze gminnej. 
Burmistrz przedstawił swoją propo-
zycję , zobowiązując się do zrealizo-
wania wszystkich niezbędnych for-
malności związanych ze zmianami w 
projekcie, tak by całość nie wpłynęła 
negatywnie na osiągnięcie rezultatów 
powiatowej inwestycji. 

A-M

Plany nowej ścieżki rowerowej 
na dobrej drodze! 

przyjaciele z WTZ i ŚDS w zwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadami w Marszowie

Wieści
z WTZ i ŚDS

Uczestnicy ŚDS uczestniczyli z gośćmi w uroczystym spotkaniu wielkanocnym

Uczniowie klasy 1b z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Lubsku oddali 

swojego chomika do ŚDS, który 
przez czas egzaminów i świąt miał 

zapewnioną właściwą opiekę

Uczestnicy 
WTZ sadzili 

drzewa, dzięki 
ogólnopolskiej 
akcji, która na 

naszym terenie była 
prowadzona przez 
Ośrodek Edukacji 

Przyrodniczo-
Leśnej z Jezior 

Wysokich

Prezentujemy fotorelację z działalności naszych 
placówek: Warsztatów Terapii Zajęciowej i 
Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie jak 
zwykle wiele się dzieje. ms

25 kwietnia  w Ka-
wiarence LDK od-
było się Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo 
- Wyborcze ROD 
"Kolejarz". Podczas 
zebrania oceniono 
pracę w ostatnim 
roku, jak również całą 
kadencję. Wybrano 
nowe władze. Preze-
sem pozostał ponow-
nie Józef Maćków.

I.G.

WALNE ZEBRANIE ROD KOLEJARZ

Po co jest historia? – zastanawiali 
się młodzi wykonawcy, rozpoczy-
nając uroczysty program artystycz-
ny z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. I pokazali 
wszystkim zebranym w Lubskim 
Domu Kultury, że historia jest po 
to żeby uczyć nas patriotyzmu i 
dumy z naszej Ojczyzny – Polski. 
Historia okazuje się potrzebna 
każdemu Polakowi – do takiego 
wniosku prowadziły kolejne scenki 
aktorskie, wiersze i pieśni patrio-
tyczne wykonywane przez mło-
dych artystów. Całości dopełniały 
perfekcyjne stroje, dekoracja i 
widoczne zaangażowanie występu-
jącej młodzieży. Artyści ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 zaprezentowali 
po raz kolejny wysoki poziom 
artystyczny – w przedstawieniu 
nie zabrakło poloneza i mazura, a 
taniec i piosenki śpiewane przez 
najmłodszych wzruszały, budziły 
radość i dumę w sercach widzów. 
Widowisko przygotowały: Małgo-
rzata Stefanowicz, Wioleta Grusz-
ka, Katarzyna Tołłoczko, Ewa Ję-
drys, Bogusław Pogorzelec, Anna 
Grzesiak, Barbara Łosiewicz, 
Marlena Wawrzyniak i Joanna 
Bereźnicka. Piękny portret Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego 
namalowała Dominika Topolska z 
klasy V”b”. Gratulujemy.

I.G.

AKADEMIA 
3 MAJOWA

Zmarła nasza koleżanka 
Krysia Bizon. Jeszcze 
na początku miesiąca 
kwietnia Byłaś z nami na 
naszym wspólnym spo-
tkaniu w Klubie Seniora. 
Zjawiłaś się po ciężkiej 
chorobie, wszyscy uwie-
rzyliśmy, że wróciłaś 
do zdrowia. Bardzo z 
tego powodu wszyscy 
się cieszyliśmy. Okazało się, że to 
było nasze pożegnalne spotkanie z 
Tobą. Odeszłaś Krysiu w ciszy tak 
jakbyś nie chciała nikogo smucić. 
Naszej wspólnocie z Klubu Seniora 
trudno uwierzyć w to co się stało, że 
odeszłaś na zawsze. Krysiu byłaś 

w naszym Klubie oso-
bą niezwykle aktywną, 
przyjazną w stosunku do 
naszych członków. W 
pracy organizatorskiej 
Klubu Seniora zawsze 
miałaś dobre pomysły, 
wpisałaś się swoją od-
daną pracowitością w 
rzeczywistość organi-
zacji naszego Klubu w 

naszym mieście w Lubsku. Dzięku-
jemy Bogu Krysiu za to, że byłaś z 
nami, że mogliśmy razem pracować. 
Krysiu na zawsze pozostaniesz w 
naszych sercach i wiecznej pamięci.

Aleksander Baworowski

OSTATNIE POŻEGNANIE

17 maja w Szkołach im.Edmunda 
Bojanowskiego odbył się Pik-
nik Rodzinny, który zgromadził 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Poszczególne klasy przygotowały 
i obsługiwały stoiska, na których 

można było kupić watę cukrową, 
ciasta, frytki, desery owocowe, pie-
czone kiełbaski, a UTW serwował 
pyszny chleb z domowym smalcem.
Dla najmłodszych przygotowano 
atrakcję dodatkową w postaci 

dmuchanego zamku, a starsza 
młodzież rozgrywała mecze piłki 
nożnej. Uczniowie mieli również 
możliwość przypomnienia sobie 
zasad udzielania pierwszej pomocy.

red.

Rodzinnie 
w Bojanie

Wspólnym śpiewaniem członkowie Klubu 
Seniora powitali w restauracji ,,Duet" 
wiosnę - 2019. Razem z nami bawiły się 
osoby postronne nie zrzeszone w naszym 
Klubie. Seniorzy bardzo dziękują zespołowi 
,, To My" za wspaniałe granie, śpiewanie i 
dobieranie melodii . Zespół wystąpił w skła-

dzie: Tomek i Marcin Krychowscy. Wiosenna 
zabawa trwała w godz.1700-2300. Mimo 
wieku naszych seniorów wszyscy bawili 
się wspaniale i o dziwo tańczyli wszystkie 
kawałki,  a w czasie przerw śpiewali piosenki 
i nucili stare melodie pochodzące z naszych 
młodych lat. Wśród seniorów było widać 

zadowolenie, uśmiech i radość. Wszyscy 
stwierdzili, że ten wieczorek taneczny bar-
dzo ich odmłodził i pozytywnie wpłynął na 
rehabilitację naszego zdrowia.

Aleksander Baworowski

POWITANIE WIOSNY

Po tych, którzy odeszli pozostaje nam 
nie tylko pamięć, ale i dorobek ich życia. 
W przypadku Czesława Niemena mowa 
o dorobku kulturalno - artystycznym, 
czyli jego niezapomnianych utworach 
muzycznych. 
Okazję do przypomnienia jego twórczości 
był zorganizowany w piątek 13. kwietnia 
w LDK memoriał poświęcony pamięci 
tego niebagatelnego dla polskiej sceny 
muzycznej artysty. Otwarcia wydarzenia 
dokonała dyrektor Lubskiego Domu 
Kultury, Maria Łaskarzewska. Powitała 
przybyłych słuchaczy, prowadzącego 
imprezę Jana Edwarda Czachora, pre-
zesa Stowarzyszenia Pamięci Czesława 
Niemena oraz wykonawcę Jarosława 
Królikowskiego, który zaprezentował 
piętnaście niemenowskich utworów.
Mało powiedzieć, że koncert był jak po-
dróż w czasie do lat działalności artystycz-
nej Niemena. Stał się bowiem również 
podróżą przez emocje, wspomnienia i 
uczucia, związane z epoką, w której jego 
kariera przeżywała największy rozkwit. 
J.Królikowski w wyjątkowy sposób prze-
niósł słuchaczy do dawnych lat, śpiewając 
z manierą zbliżoną oryginałowi. Jego głos 
i charyzma sceniczna tak bardzo przypo-
minały Czesława Niemena, że pozwoliło 
to audytorium poczuć się, jak na koncercie 
nieżyjącego już wieszcza polskiej muzyki 
rozrywkowej w jego własnej osobie.
J.Królikowski w ramach uproszonego 
przez publiczność BISu zaśpiewał au-
torski utwór o tematyce patriotycznej. 
Chwila tego wykonu była tak podniosła, 
że audytorium bez wahania w jednym 
momencie powstała na baczność niczym 
do hymnu, a po utworze wykonawca 
otrzymał od publiki zasłużone owacje 
na stojąco.

Jarosław Królikowski, nazywany "wro-
cławskim Niemenem", nie tylko sposo-
bem śpiewania przypominał oryginał. 
Także jego stylizacja sceniczna była zbli-
żona do tej, jaką pamiętamy z występów 
Cz.Niemena. 
J.E.Czachor przyznał, że dokonywał 
wielokrotnych prób uskutecznienia kon-
certu niemenowskiego w Lubskim Domu 
Kultury, jednak dopiero przy współpracy 
z obecną dyrektor mógł on zostać zorga-
nizowany. Na zakończenia wydarzenia 
M.Łaskarzewska złożyła na ręce gości 
podziękowania i wręczyła im kwiaty.

Amadeusz Wojciechowski

Wspomnienie 
muzycznej legendy
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Tradycyjnie w okresie przedświątecz-
nym Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania – Grupa Łużycka zorganizo-
wało Święto Tradycji Wielkanocnych. 
W tym roku wspólnie z mieszkańcami 
naszego obszaru tworzono ozdo-
by metodą decoupage. Spotkania 
odbyły się w Kole (gm. Brody), 
Chlebicach (gm. Tuplice), Gu-
binie, Grabicach (gm. Gubin), 
Łęknicy, Chwaliszowicach (gm. 
Trzebiel), Mokrej (gm. Lubsko), 
Grotowie (gm. Lipinki Łużyckie) 
oraz Bronicach (gm. Jasień). 
Wszystkie spotkania cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Powstało wiele przepięknych 
dekoracji świątecznych. Podczas 
warsztatów dostępny był również 
punkt informacyjno-promocyjny, 
gdzie można było usłyszeć o 
Stowarzyszeniu oraz głównych 
założeniach Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020. 
Święto Tradycji Wielkanocnych 
współfinansowane było ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

ms

W dniach 7-12 maja studenci Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Lubsku wzięli 
udział w projektowej wizycie w Portugalii 
w Almeirim. W ramach projektu IDEMA-
SAP 50 + pojechało 7 osób. Oprócz grupy 
polskiej w wizycie wzięli udział studenci z 
Czech, Słowacji i Hiszpanii. Podczas po-
bytu odbyły się zajęcia sportowe i warsz-
taty artystyczne. Gospodarze pochwalili 
się wspaniale przygotowanym zapleczem 
gospodarczym. Pierwszego dnia w Caldas 
da Rainha mogliśmy w praktyce poznać 
pracę na kole garncarskim, lepić z gliny 
garnki i wazony. Studenci mogli poznać 
nowe metody wyszywania oraz wziąć 

udział występach teatralnych i posłuchać 
gry na instrumentach strunowych. Pod-
czas drugiego dnia dzięki zaangażowaniu 
koordynatora Giselle Janeiro wszyscy 
mogliśmy poznać piękne okolice San-
tarem. Mogliśmy zobaczyć: Quinta da 
Lagualva de Cima (Rota da Vinha E Do 
Vinho Do Robatejo), Jardim da Repúbli-
ca, Santarem - Sao Salvador, Caldas da 
Rainha - Casal da Bela Vista , Almeirim, a 
tam winnice z degustacją win, serów i wę-

dlin, przepiękne kościoły, parki i słynne 
miejsca uzdrowiskowe. Trzeciego dnia w 
Almeirim odbyły się rozgrywki,, walking 
football„. W rozgrywkach wzięło udział 6 
Uniwersytetów z Portugalii oraz wszyscy 
partnerzy. Rozgrywką towarzyszyła miła 

i wesoła atmosfera. Wprawdzie do Polski 
wróciliśmy z wieloma kontuzjami, ale 
było warto. Zaangażowanie gospodarzy 
w osobach: Luisa Jacob i Giselle Janeiro 
było bardzo duże za co serdecznie dzię-
kujemy. Następna wizyta to Czechy, tutaj 

będziemy popisywali się umiejętnościami 
artystycznymi.
Może znowu pierwsze miejsce naszym 
studentom przypadnie w udziale? 

Koordynator projektu
Renata Jasińska

LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

KOBIETA O RÓŻNYCH PASJACH - O STRAJKU I NIE TYLKO
"Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" czyli o kobietach sukcesu

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Lubsko, gdzie została 
zorganizowana wystawa malarska z okazji Dni 
Lubska 2019r. prezentująca prace lubskich malarek. 

Projektowe 
działania UTW 
Lubsko

Jest Pani kobietą 
o wielu twarzach. 
Jeszcze do nie-
dawna Radna, 
obecnie nauczy-
ciel i Przewodni-
cząca (od wielu 
l a t )  Z w i ą z k u 
Nauczycielstwa 
Polskiego w Lub-
sku, działa Pani w 
Jednostce Ratow-
niczo - Poszuki-
wawczej w Jasie-
niu no i jest Pani 
zdeklarowanym 
„Morsem”. 
Magazyn Lubski: Ale po kolei. Nie 
brakuje Pani polityki może nie tej du-
żej, ale tej na szczeblu naszej Gminy? 
Ewa Grzywacz: Nie, dlatego że mam 
wiele innych zajęć, na które trzeba po-
święcić wiele czasu. 
ML: Jest Pani czynnym zawodowo 
nauczycielem. Proszę rozszerzyć naszą 
wiedzę na ten temat.  
EG: Pracuję w Szkole Podstawowej nr 
2 od 38 lat ( tam też byłam uczennicą). 
Wcześniej uczyłam w klasach I – III, 
od momentu objęcia funkcji prezesa 
ZNP w Lubsku byłam oddelegowana 
do pracy związkowej. Od września 
mam wychowawstwo w klasie 6b , uczę 
przyrody i pracuję w świetlicy szkolnej. 
Uczennice z mojej klasy chciały grać na 
werblach. Pani Marlena – nauczycielka 
wychowania fizycznego w naszej szkole 
zapisała nam jak mamy grać. Zaczęły-
śmy ćwiczyć i wyszło. 
ML: Proszę o parę słów o działalności 
w pożarnictwie, skąd ta pasja?
EG: Trzy lata temu z synem wzięliśmy 
suczkę – Mikę ze schroniska. Przeczyta-
łam ogłoszenie, że Sekcja Psów Poszu-
kiwawczo – Ratowniczych w Jasieniu 
poszukuje ochotników, pojechaliśmy 
i okazało się, że jest to tak cudowna 
grupa ludzi zarażonych pasją pomagania 
innym i od roku ćwiczymy dwa razy w 
tygodniu. 
A teraz pytania do Pani Przewodniczącej 
ZNP.
ML: Strajk nauczycieli zawieszony. 
Czy uważa Pani, że dotychczasowe 
działania przyniosły oczekiwane 

efekty? 
EG: Oczywiście, 
wielu nauczycieli 
pokazało, że nie 
pozwolimy dalej 
się poniżać i lek-
ceważyć. Przykre 
jest to, że rząd nie 
chciał z nami roz-
mawiać. Do ko-
misji egzamina-
cyjnych w klasach 
8 i Gimnazjalnych 
powołano często 
osoby nie związa-
ne z edukacją. 
ML: Jak wyglą-

dał procentowy udział w 
strajku nauczycieli z lub-
skich szkół i przedszkoli?
EG: 8 maja do strajku 
przestąpiło 7 naszych 
placówek, Przedszkole 
nr 1 strajkowało 1 dzień, 
Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy 3 dni. Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła 
Podstawowa nr 2, Szkoła 
Podstawowa w Górzynie, ZSOiE i ZST 
strajkowały przez 19 dni, do momentu, 
aż prezes S. Broniarz ogłosił zawieszenie 
strajku.
ML: Jaka panowała atmosfera wśród 
nauczycieli podczas trwania strajku? 
EG: Najgorsza była bezsilność i po-
niżanie nauczycieli przez osoby, które 
powinny okazać szacunek osobom 
kształcącym wiele pokoleń Polaków. 
Sami nauczyciele dopingowali jeden 
drugiego, aby pokazać swoją siłę. 
ML: Strajk trwał długo, jakie było 
nastawienie rodziców do waszego 
protestu? Czy czuliście poparcie z ich 
strony?
EG: Rodzice rozumieli potrzebę upo-
minania się o nasze placówki, wielu 
okazywało wsparcie przynosząc ciasto 
pieczone w domu, czy robiąc plakaty 
razem z dziećmi. Za te miłe gesty wspar-
cia chcemy Im serdecznie podziękować. 
ML: Czy władze naszego miasta po-
deszły do strajku ze zrozumieniem? 
EG: Nikt z władz naszego miasta nie był 
zainteresowany rozmową z nami. 
ML: Jak wiadomo strajk został tylko 

zawieszony ze względu m.in. na ma-
tury. Czy będziecie go kontynuować 
od września?
EG: Strajk mógłby być prowadzony 
dalej, prawda jest taka, że trwałby on w 
czasie matur. Mając na względzie dobro 
uczniów nie chcieliśmy skazywać matu-
rzystów na dodatkowy stres, chcieliśmy 
zapewnić Im warunki do spokojnego 
ukończenia roku. I dlatego, w porozu-
mieniu z samymi uczniami i rodzicami 
podjęto decyzję o zawieszeniu strajku. 
Jeśli będzie trzeba, staniemy razem 
jesienią w Warszawie, wszyscy : setki 
tysięcy nauczycieli, pielęgniarek, rodzi-
ców, uczniów, pacjentów, opiekunów 
niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn. 
Rozpoczęto prace w ramach drugiego 
etapu naszej strategii:
- będzie zorganizowany w czerwcu 
prawdziwy okrągły stół edukacji;
- rozpoczęto budowę szerokiej koalicji 
na rzecz stworzenia tzw. pakietu wrze-
śniowego – jest kalendarz spotkań ze 
środowiskami, które identyfikują się z 
mocnym systemem edukacji w naszym 
kraju;
- zaczęto promocję programu „Szkoła 

na szóstkę”, która będzie elementem 
szerszego pakietu wrześniowego wy-
pracowanego z partnerami. Program 
„Szkoła na szóstkę” to:
- wzrost nakładów na edukację do 5 
proc. PKB;
- odchudzenie podstaw programowych 
(w tym lekki tornister );
- kształcenie umiejętności zamiast nauki 
pamięciowej; 
- zmniejszenie biurokracji w szkołach;
- zwiększenie autonomii szkół i na-
uczycieli;
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli i 
pracowników oświaty 
ML: Pani jest Przewodniczącą Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. Jak 
układała się współpraca z innymi 
związkami?
EG: Czas strajku pokazał, że nie patrząc 
na przynależność związkową staliśmy 
ramię przy ramieniu. 23 kwietnia ra-
zem jeździliśmy na manifestację do 
Warszawy.
ML: Taka drobna, uśmiechnięta 
kobieca postać, a tyle działań, pasji, 
zainteresowań. Czy jest jeszcze miejsce 
na jakieś pragnienie? 

EG: Żeby nauczyciel był szanowany i 
postrzegany, jak osoba ważna w życiu 
dziecka, które większą część dnia spędza 
w przedszkolu, czy szkole nie tylko na 
lekcjach, ale przecież zajęcia odbywa-
jące się często bezpłatnie prowadzone 
przez pedagogów cieszą się wielkim 
zainteresowaniem. Wielu z nas pragnie, 
aby za swoją pracę otrzymywać godne 
wynagrodzenie, a nie często kupować 
potrzebne pomoce, czy przybory, bo 
w placówkach nie ma środków na ich 
zakup.
ML: I na koniec „morsowanie”. Krót-
ko: dlaczego i jak długo?
EG: Zaczęłam dwa lata temu po namo-
wach Tomka Rabendy i okazało się, że 
jest to najlepsza terapia na bolące stawy, 
przy tym ludzie, których spotkałam są „ 
cudownie zakręceni” i przy Nich śmiejąc 
się można rozładować stres. I jest jeszcze 
jedno zajęcie, jeszcze piszę słowa do 
piosenek kabaretu Zośki.

ML: Serdecznie dziękuję za poświę-
cony nam czas i życzę powodzenia we 
wszystkich pani działaniach.

I.G.

Tegoroczny Konkurs 
Plastyczny o tematyce 
wielkanocnej był 
ogłoszony przez 
Lubski Dom Kultury 
i skierowany do 
przedszkolaków, 
uczniów szkół 
oraz uczestników 
placówek Terapii 
Zajęciowej w Gminie 
Lubsko.

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Krzysztof Bagiński, Ha-
lina Skindzier i Teresa Załużna 
stwierdziła zainteresowanie 
konkursem oraz wysoki poziom 
artystyczny prezentowanych 
prac.
Po obejrzeniu 52 dostarczonych 
prac przez przedszkola, szkoły 
podstawowe i placówki Terapii Za-
jęciowej w Gminie Lubsko, postano-
wiło przyznać nagrody i wyróżnienia:
W kategorii - przedszkola:
I miejsce - Daria Jeleń - Przedszkole 
nr 3;
II miejsce - Katarzyna Zielińska - 
Przedszkole nr 3;
III miejsce - Emilia Dragańczuk - 
Przedszkole nr 1.
W kategorii - Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Iga Witczak - Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa - IVb;
II miejsce - Katarzyna Zielińska - Nie-

publiczna Szkoła Podstawowa - IIIb;
III miejsce - Amelia Sołtys - Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa - VIIa;
Wyróżnienia: Amelia Borowa - Szkoła 
Podstawowa nr 1 - IVb;
                         Grzegorz Rogowski 
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy.
W kategorii - Placówki Terapii Za-
jęciowej:
I miejsce - Roman Tusin - Środowi-
skowy Dom Samopomocy;
II miejsce - Justyna Dworska - Warsz-
taty Terapii Zajęciowej;

III miejsce - Piotr Gawrylczyk - Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy;
Wyróżnienie: Łukasz Drygowski - 
Środowiskowy Dom Samopomocy.
W dniu otwarcia wystawy prac nagro-
dzonych i wyróżnionych uczestnicy 
- laureaci otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, nagrody rzeczowe i słodycze.
Gratulując uczestnikom konkursu 
organizatorzy zachęcali do udziału 
w przyszłych edycjach tego i innych 
konkursach.

Tekst i zdjęcia
Krzysztof Bagiński

Laureaci i organizatorzy konkursu

Wielkanocny Konkurs PlastycznyŚwięto Tradycji 
Wielkanocnych 
2019

Podczas spotkań powstały piękne ozdoby 
świąteczne

Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Lubsku zaprasza do 
wzięcia udziału w VIII edycji środowi-
skowego konkursu regionalnego z cyklu 
„Moje miasto – moja mała Ojczyzna”. 
Tegoroczny konkurs o charakterze lite-
rackim przebiegał będzie ph. „Spacerkiem 
po Lubsku”.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych.
Celem konkursu jest:
• zainteresowanie dziedzictwem kultu-
rowym, historycznym, przyrodniczym 
miasta;
• ugruntowanie poczucia tożsamości 
lokalnej;
• pogłębienie wiedzy o mieście;
• rozwijanie umiejętności wypowiadania 
się w piśmie;

• inspirowanie zainteresowań literackich;
• pobudzanie wrażliwości na piękno ję-
zyka polskiego;
• odkrywanie i inspirowanie młodych 
talentów.
Prosimy o rozpropagowanie konkursu 
wśród nauczycieli języka polskiego, wy-
chowawców oraz uczniów Waszej szkoły. 
Prace należy dostarczyć do Oddziału dla 
dzieci BPMiG w Lubsku, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 28 maja 2019 
r. Podsumowanie konkursu przewidziano 
na 4 czerwca 2019 r. Najlepsze prace 
będą opublikowane na łamach Magazynu 
Lubskiego.
Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Lubsko.

KONKURS BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ
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LUDZIE,  WYDARZENIA

1 maja br. minęło 15 lat od wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, organizacji, która 
w pierwotnej formie nazywała się Euro-
pejską Wspólnotą Węgla i Stali, i była 
wspólnotą stricte gospodarczą. 

Trochę historii
Poprzez podpisanie traktatu paryskiego, 
18 kwietnia 1951 roku, sześć krajów 
dało podwaliny nowej organizacji - 
Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. 
Członkami założycielami były: Belgia, 
Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i 
Włochy. Celem Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali było utworzenie wspól-
nej puli produkcji węgla i stali, aby 
zapobiec wojnie gospodarczej. Było to 
urzeczywistnienie planu opracowanego 
przez Jeana Monneta, a upowszechnio-
nego przez francuskiego ministra spraw 
zagranicznych Roberta Schumana. 9 
maja 1950 roku, który później został 
ustanowiony Dniem Europy, Schuman 
przedstawił propozycję utworzenia or-
ganizacji europejskiej twierdząc, że jest 
to niezbędne do utrzymania pokojowych 
stosunków. Propozycja ta, znana jako 
deklaracja Schumana, jest uważana za 
początek dzisiejszej Unii Europejskiej. 
Po licznych pertraktacjach, na mocy 
traktatów rzymskich, powołano do 
życia 1 stycznia 1958 roku Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą (EWG).W 
ciągu trzech dekad przystąpiły do EWG 
kolejne państwa. W 1985 uzgodniono w 
układzie z Schengen utworzenie systemu 
wspólnej kontroli granic i zniesienie 
wizowych granic wewnętrznych w ob-
rębie Francji, krajów Beneluksu i RFN. 
Według umów stopniowo doszło do 
utworzenia jednolitego rynku, poprzez 
likwidację barier celnych, wprowadzanie 
wspólnych norm prawnych i technicz-
nych oraz prowadzenie spójnej polityki 
rolnej. Równolegle dochodziło też do 
zacieśniania więzi politycznych między 
krajami. W 1986 podpisano jednolity akt 
europejski, zwiększający kompetencje 
EWG, tym samym wprowadzający ofi-
cjalnie aspekt polityczny. 7 lutego 1992 
został podpisany Traktat o Unii Europej-
skiej – tak zwany traktat z Maastricht, na 
mocy którego 1 listopada 1993 powstała 
Unia Europejska. Kolejną ważną umową 
był tzw. traktat amsterdamski z 2 paź-
dziernika 1997, który częściowo zmienił 
i jednocześnie rozszerzył wcześniejsze 
ustalenia z Maastricht. 26 lutego 2001 
podpisano tzw. traktat nicejski reformu-
jący instytucje unijne w celu zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania po kolejnym 
rozszerzeniu UE. Na szczycie w Nicei 
proklamowano również Kartę praw pod-
stawowych UE, mającą gwarantować 
prawa człowieka i swobody obywatel-
skie. 8 czerwca 2003 roku odbyło się w 
naszym kraju dwudniowe referendum 
unijne. Za przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45 
proc. głosujących, a przeciw było 22,55 
proc. Frekwencja wyniosła 58,85 proc. 
W tak zwanym referendum europejskim, 
bądź akcesyjnym Polacy odpowiadali na 
pytanie: „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na 
przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej 
do Unii Europejskiej?”. Największe 
poparcie dla przystąpienia do Unii Eu-
ropejskiej - prawie 90 proc. oddanych 
głosów ważnych - odnotowano w 
woj. zachodniopomorskim, lubuskim, 
śląskim, dolnośląskim oraz w dużych 
miastach Polski zachodniej i centralnej. 
Najmniejsze poparcie dla integracji  było 
w województwach: podlaskim i lubel-

skim. 16 kwietnia 2003 przedstawiciele 
rządów 15 państw członkowskich i 10 
kandydujących podpisali w Atenach 
traktat akcesyjny, rozszerzający Unię, 
w wyniku czego 1 maja 2004 doszło 
do największego rozszerzenia w historii 
UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów: 
Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta i 
Cypr. 25 kwietnia 2005 Bułgaria i Ru-
munia podpisały traktat akcesyjny w 
Luksemburgu, otwierający tym krajom 
drogę do wejścia do Unii Europejskiej 
1 stycznia 2007. 1 grudnia 2009 wszedł 
w życie ratyfikowany traktat lizboński, 
który rozszerzył jeszcze bardzie kompe-
tencje unijnych instytucji. Po podpisaniu 
traktatu akcesyjnego w grudniu 2011, 1 
lipca 2013 do Unii Europejskiej oficjal-
nie wstąpiła Chorwacja, powiększając 
UE do 28 państw członkowskich.

Podsumowanie w liczbach
Jednym z elementów dołączenia naszego 
kraju do UE był oczywiście aspekt eko-
nomiczny i na nim właśnie się skupię, 
bez poruszania wątków politycznych i 
zakresu kompetencji poszczególnych 
organów unijnych, co w ostatnich latach 
jest mocno akcentowane i budzi emocje 
(niejednokrotnie uzasadnione). Ale 
do rzeczy. Do Polski popłynęły unijne 
pieniądze (oczywiście my musieliśmy 
również dokładać do wspólnego budże-
tu), które w połączeniu z pracowitością 
i przedsiębiorczością Polaków zmieniły 
oblicze naszego kraju. Ponad 200 tysięcy 
inwestycji o wartości 675 miliardów 
złotych to bilans naszego członko-
stwa. Unia Europejska jest wspólnotą 
krajów, które się różnią, mierzą się z 
wieloma wyzwaniami, ale jednocześnie 
są świadome pozytywnych efektów 
współpracy. Efekty rozszerzenia UE w 
2004 roku można oceniać z różnych 
perspektyw. W wymiarze symbolicznym 
zakończyło ostatecznie erę historycz-
nych podziałów, w geopolitycznym 
przyczyniło się do poszerzenia obszaru 
współpracy, pokoju i stabilności. Wśród 
zalet dla nowo przyjętych państw należy 
wskazać możliwość funkcjonowania w 
obrębie rynku wewnątrzunijnego oraz 
wpływ rozszerzenia na sytuację spo-
łeczno-ekonomiczną (oczywiście trzeba 
zaznaczyć, że państwa tzw. „starej Unii” 
skorzystały z prawa do swobodnego 
przepływu towarów i usług, realizując 
swoje inwestycje na terenie nowego 
rynku zbytu). Każde z państw członkow-
skich odprowadza do wspólnego budżetu 
określoną sumę pieniędzy, która jest 
następnie  rozdzielana np. w formie do-
tacji dla przedsiębiorstw, dofinansowania 
ważnych inwestycji publicznych czy 
projektów naukowych i edukacyjnych. 
W przypadku Polski bilans tej wymiany 
jest korzystny. Do końca roku 2018 
Polska osiągnęła dodatnie saldo na po-
ziomie 107,4 miliardów euro, co plasuje 
nasz kraj na pierwszym miejscu pośród 
wszystkich państw członkowskich UE. 
Polska jest beneficjentem już trzeciej 
puli unijnych funduszy. Korzystaliśmy z 
unijnych budżetów na lata: 2004-2006, 
2007-2013, nadal korzystamy z tego na 
lata  2014-2020. Europejskie pieniądze 
przekładają się na osiągnięcie wyższego 
tempa wzrostu gospodarczego. Wzmac-
niają bowiem aktywność inwestycyjną 
oraz krajowy rynek pracy, a co za tym 
idzie wpływają na wzrost liczby zatrud-
nionych i podniesienie ich kwalifikacji (z 
drugiej strony rozszerzenie strefy Schen-

gen pozwoliło na swobodny przepływ 
osób i przemieszczanie się do krajów 
silniejszych gospodarczo). Od momentu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
dystans mierzony wysokością Produktu 
Krajowego Brutto na mieszkańca w po-
równaniu do średniego poziomu rozwoju 
w krajach UE wyraźnie się zmniejszył. O 
ile jeszcze w 2004 roku PKB per capita 
(na głowę) wynosił w Polsce niespełna 
połowę średniej unijnej, to w 2017 roku 
zbliżył się do 70 procent. Szacuje się, 
że około 2020 roku Polska ma szansę 
osiągnąć około 75 procent średniego 
poziomu PKB w Unii Europejskiej. 
Rośnie również aktywność zawodowa 
Polaków. W 2004 i 2018 roku było 
to odpowiednio 57 i 72,2 procent. To 
wyraźnie pokazuje, że fundusze euro-
pejskie istotnie wpływają na nasz rozwój 
ekonomiczno - społeczny. Największy, 
bo około 36 procentowy udział w wy-
korzystaniu dofinansowania UE miały 
projekty z zakresu poprawy dostępności 
terytorialnej, czyli na przykład budowa 
dróg, kolei i infrastruktury lotniczej.  
Istotne miejsce w naszych wydatkach, 
bo aż 19 procent zajął także rozwój ka-
pitału ludzkiego, poprzez podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, godzenie 
życia rodzinnego z zawodowym, rozwój 
żłóbków i przedszkoli. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się inwestycje 
w przedsiębiorczość, innowacyjność, 
badania, rozwój czy ochronę środowiska.

Projekty z dotacją unijną 
realizowane przez Gminę Lubsko

Również Gmina Lubsko, jak i instytucje 
mu podległe na przestrzeni tych lat apli-
kowały i korzystały ze środków unijnych 
w wielu obszarach społeczno-gospodar-
czych. Zamieszczona w tekście tabela 
pokazuje szczegółowo ich zakres, koszty 
i konkretne zadania.
Projekty realizowane przez organizacje 
pozarządowe i placówki oświatowe 
Z możliwości pozyskiwania dotacji 
unijnych korzystały i korzystają także 
inne podmioty, podwyższając poziom 
merytoryczny swojego funkcjonowania 
w środowisko lokalnym czy wspierając 
docelowe grupy beneficjentów. Oto kilka 
wybranych przykładów. 

LGD - Grupa Łużycka
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działa-
nia – Grupa Łużycka” powstało w 2008 
roku jako partnerstwo trójsektorowe.
„LGD - Grupa Łużycka” objęła swoim 
działaniem: Brody, Gubin, Jasień, Lipin-
ki Łużyckie, Lubsko, Łęknicę, Trzebiel 
oraz Tuplice. Stowarzyszenie w trakcie 
swojej aktywności pozyskało dotacje 
na dofinansowanie wielu inicjatyw w 
zakresie takich obszarów sektorowych 
jak: działalność oświatowa, działalność 
kulturalna, działalność w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, ochrona środowiska, 
wspieranie inicjatyw społecznych, do-
broczynność, ochrona zdrowia, pomoc 
społeczna i wiele innych. Ważnym 
elementem Stowarzyszenia jest rów-
nież realizacja cyklicznych inicjatyw, 
podtrzymujących i promujących lokalne 
tradycje m.in. Święto Produktów Regio-
nalnych. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
W okresie ostatniej dekady uczestnicy 
UTW w Lubsku wzięli udział w wielu 
projektach, organizowanych przez różne 
instytucje i finansowanych z różnych źró-
deł m.in. unijnych. Autorem większości 
tych projektów był Stefan Ciężkowski. 

Pierwszym z nich o zasięgu między-
narodowym był projekt „Moje pasje, 
moje szczęście - dodaj do ulubionych”, 
zrealizowany w latach 2013-2015 w 
ramach programu Grundtvig. Partnerami 
projektowymi wówczas były organizacje  
edukacyjne z Litwy, Rumunii, Portugalii, 
Słowacji, Turcji i Polski. Drugi projekt 
nosił tytuł „Cyfroinnowacyjni - nieprze-
ciętni”, zrealizowany w latach 2015-
2017 w ramach programu Erasmus+. 
Partnerzy projektowi: Czechy, Portuga-
lia, Turcja, Słowacja, Polska. Lubskie 
UTW uczestniczyło w działaniach 
upowszechniających projekt w ramach 
„Dni Erasmusa”. Lubski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku po raz trzeci znalazł 
się w gronie  tzw. „międzynarodowych 
partnerstw  strategicznych” realizujących 
wspólne projekty.  Komisja Europejska 
w konkursie akcji  realizowanych w ra-
mach programu Erasmus +, zatwierdziła 
kolejny wspólny projekt dla partnerstwa, 
w którym uczestniczą Uniwersytety 
Trzeciego Wieku z Czech, Hiszpanii, 
Polski, Portugalii i Słowacji. Oznacza 
to, że lubska organizacja edukacyjna 
trzeci raz z rzędu uczestniczy w 2-letnim 
projekcie z wymienionymi partnerami. 
Na realizację działań projektowych 
partnerstwo otrzymało 132 tys. euro. 
Głównym celem projektu będą działania 
powodujące wzrost i rozwój umiejętno-
ści manualnych i witalności fizycznej 
wśród bezpośrednich beneficjentów. 
Projekt jest adresowany do słuchaczy 
UTW, a także osób 50+. Projekt wycho-
dzi naprzeciw sporej grupie społecznej 
dotkniętej  przepracowaniem i „wypa-
leniem” zawodowym. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
ówczesnym Niepublicznym Gimnazjum 
dla Młodzieży w Lubsku realizowany był 
projekt „Równaj w górę”, współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szkoły, jako jedyne w 
powiecie, otrzymały dofinansowanie z 
Unii Europejskiej – kwotę ok. 450 tys. zł. 
Na zajęcia pozalekcyjne, sprzęt multime-
dialny, pomoce dydaktyczne, wycieczki, 
wyjścia, zaproszenia ekspertów, a także 
transport po zajęciach do domu. Oferta 
skierowana była dla uczniów chcących 
poszerzać i rozwijać swoją wiedzę 
naukową. Zajęcia z matematyki, fizyki, 
chemii, biologii, wiedzy o UE, realizacji 
pasji, języków obcych, teatru, połączone 
były z wykorzystaniem różnorodnych 
technik multimedialnych, wyjazdami i 
obozami. 
Projekt „Mądrzy, sprawni i zdrowi – 
drzwi do kariery” opiewał na kwotę 
około 270 tysięcy. Fundusze pozyskane 
z Unii Europejskiej pozwoliły na szeroki 
wachlarz zajęć pozalekcyjnych z biolo-
gii, matematyki, informatyki, geografii, 
języka angielskiego i niemieckiego dla 
uczniów, którzy uczestniczyli również 
w warsztatach dziennikarskich i teatral-
nych, a także zajęciach plenerowych. 
Młodzież po trudach nauki mogła relak-

sować się na basenie, oddać się zajęciom 
tanecznym, uczestniczyć w wycieczkach 
pieszych i rowerowych.

Zespół Szkół Technicznych 
Projekt „Mobilny kucharz na euro-
pejskim rynku pracy – zagraniczna 
praktyka w ZST Lubsko” otrzymał 
dofinansowanie z Narodowej Agencji 
Programu ERASMUS + na lata 2016-
2018 (wartość projektu: 78 956 euro, 
wartość dofinansowania: 78 956 euro). 
Projekt zakładał zorganizowanie staży 
zawodowych, połączonych z nauką 
języka niemieckiego oraz aktywnym 
zwiedzaniem największych miast Nie-
miec. Odbycie tych staży pozwoliło 
na uzyskanie nowych kwalifikacji, 
zdobycie doświadczenia oraz pewności 
siebie przyszłym absolwentom na rynku 
krajowym i europejskim.
Z kolei celem projektu „Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Powiecie 
Żarskim”(wartość projektu na cały 
powiat: 23 990 879,88 zł, wartość 
dofinansowania: 20 392 247,89 zł) jest 
poprawa jakości kształcenia zawodo-
wego, poprzez podniesienie poziomu 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
szkół zawodowych oraz zintegrowanie 
kształcenia zawodowego z rynkiem 
pracy. Projekt, którego współinicjatorem 
jest poprzedni Starosta Żarski, a obecny 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, przy-
czynił się do osiągnięcia celu, jakim jest 
„Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 
uczniów szkół i placówek oświatowych 
kształcenia zawodowego”. Zaangażowa-
nie w proces kształcenia praktycznego 
firm, pozwoli na wyposażenie uczniów 
w wiedzę opartą na nowoczesnych tech-
nologiach, odpowiadającą dynamicznie 
zmieniającym się potrzebom rynku. 
Skuteczna edukacja zawodowa wymaga 
bowiem poprawienia bazy dydaktycznej 
szkół oraz wdrożenia systemu diagnozy 
uczniów pod kątem ich preferencji i 
predyspozycji zawodowych. Wsparcie w 
tym projekcie skierowane jest wyłącznie 
do publicznych i niepublicznych szkół, 
prowadzących kształcenie zawodowe. W 
ramach projektu 2300 uczniów z powiatu 
żarskiego zostało objętych szkoleniami, 
kursami, praktykami i stażami zawodo-
wymi, a 79 nauczycieli szkół, dla których 
organem prowadzących jest właśnie 
powiat żarski korzysta z atrakcyjnych 
form doskonalenia zawodowego.

Kolejne wybory już 26 maja
26 maja Polacy i mieszkańcy pozosta-
łych krajów EU po raz kolejny zagłosują, 
wybierając swoich przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego. Ważnym ele-
mentem - jak zwykle - będzie frekwen-
cja, bo to m.in. ona stanowi o poziomie 
demokracji i świadomości obywateli. 
Dlatego zachęcamy do głosowania. 
Jego wynik może mieć wielki wpływ 
na przyszłość Polski i Unii Europejskiej. 

Opr. M. Sienkiewicz

Polska 15 lat w Unii Europejskiej
Fundusze unijne wsparły również 
budowę takich obiektów jak hala 

widowiskowo-sportowa ►

LP Rok do-
finans. Nazwa projektu Nazwa programu Wartość pro-

jektu Źródło finansowania/dotacja

1 1999 Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta 
Lubsko

Program współpracy 
Przygranicznej Polska-
-Niemcy 1999r Phare 

CBC ‘99

17500000 zł

Dofinansowanie z budżetu Pań-
stwa- 1000.000 zł

Urząd Miejski w Lubsku- 
3000000,00 zł

2 1999 Punkt informacyjno- promocyjny gminy

Program Współpracy 
Przygranicznej Polska- 
Niemcy Phare Fundusz 

Małych Projektów

7306,52 Euro
Phare CBC 4110,00

Euro, Urząd Miejski w Lubsku 
3196,52 Euro

3 2000

Rozbudowa istniejącego wodociągu wraz z 
przyłączeniami do budynków mieszkalnych 

z ul. Warszawskiej w Lubsku do przysiółka 
Nowiniec

Bank Światowy 132495 zł
Dotacja z ARiMR o/Gorzów 

Wlkp. – 
45 274,50 zł

4 2003
Budowa sieci wodociągowej dosyłowej na 

trasie Dłużek-Lubsko-
Chełm Żarski

SAPARD 874959,03 zł Urząd Miejski w Lubsku- 405 
798,05 zł

5 2002 Młodzieżowe Forum historyczne „wczorajsze 
doświadczenia- jutrzejsze perspektywy” PHARE CBC 6321,30 Euro

Phare CBC – 4740,98
Euro Urząd Miejski w Lubsku- 

1580,32 Euro

6 2002 Konferencja „Małe i średnie przedsiębiorstwa a 
Unia Europejska” PHARE CBC 4166,69 Euro

Phare CBC – 3125,02
Euro, Urząd Miejski w Lubsku – 

1041,67 Euro

7 2002 Tablice informacji turystycznej „Czas omija 
miejsca, które wspominamy” PHARE CBC 5284,45 Euro

Phare CBC- 3699,12,
Urząd Miejski w Lubsku- 1585,33 

Euro

8 2002 Film „Turystyczne oblicze miast partnerskich 
Lubsko-Brody- Forst” PHARE CBC 14032,57 Euro

Phare CBC- 10 524,43
Euro, Urząd Miejski w Lubsku- 

3508,14 Euro

9 2003 Budowa wodociągu
wiejskiego Dąbrowa- Tymienice I SAPARD 1047443,73 zł 785 582,79 zł

10 2004 Remont Szkoły Podstawowej w Górzynie Program Aktywizacji ob-
szarów Wiejskich 74050,66zł Dotacja z Banku Światowego- 31 

101,00 zł

11 2004 Budowa drogi gminnej 
w miejscowości Górzyn

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

ZPORR

623 526,46 
PLN

Europejski Fundusz- 
467 644,84 PLN, Budżet

Państwa- 13 375,84 PLN, Urząd 
Miejski-  

142 505,78 PLN

12 2004 „Sesja konferencyjno- warsztatowa PN. Przed-
siębiorca w Unii Europejskiej” PHARE CBC 23393,25 PLN Phare CBC 17 544,94 PLN

13 2004 „Aby zawsze odnaleźć właściwą drogę- system 
oznakowania turystycznego miasta Lubsko” PHARE CBC 75356,73 PLN Program Phare 56 717,55 PLN

14 2005 Polsko-Niemiecka Akcja
„Uzależnieniom NIE” PHARE CBC 52044,41 PLN Fundusz Małych Projektów- 39 

033,31 PLN

15 2005 Futbol bez granic PHARE CBC 30311,42 PLN Fundusz Małych
Projektów – 22 733,56 PLN

16 2005
„Dążąc do ukazania piękna i użyteczności- tu-

rystyczne oznakowanie osobliwości przyrodni-
czych gminy Lubsko”

PHARE CBC 93129,02 PLN Fundusz Małych Projektów- 69 
846,76 PLN

17 2005 Nadać słowom nowego blasku- polsko-nie-
miecki kurs językowy dla samorządowców PHARE CBC 34789,50 PLN Fundusz Małych Projektów- 26 

092,12 PLN

18 2005 5-lecie współpracy partnerskiej Lubsko- Brody-
-Forst „Jak dobrze mieć sąsiada”

Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej 39322,88 zł

Fundacja Współpracy Polsko-
-Niemieckiej- 15000zł, wkład 

własny
24 322,88 zł

19 2005

Sektorowy Program Ope-
racyjny: Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój ob

232222,64 zł
Dofinansowanie- Sektorowy 

Program Operacyjny- 152 276,00 
zł, środki własne- 79 946,64 zł

20 2006
„Zbliżenie kulturowych różnic…”- stworzenie 
Ulicy Polskiej podczas Dnia Landau Branden-

burgii w Forst”
INTERREG IIIA 30083,85 zł

Fundusz Mikroprojektów Inicja-
tywy Wspólnotowej - 22 562,89, 

środki własne - 7 520,96 zł

21 2007 „SZTUKI WYZWOLONE – I
Transgraniczne Spotkania Artystyczne INTERREG IIIA 33.128,58 zł

Fundusz Mikroprojektów Inicja-
tywy Wspólnotowej- 24.846,43 

zł, środki własne- 3.312,86 zł, 
budżet państwa 4.969,29 zł

22 2007 Polsko – Niemiecka Akcja „Bliżej siebie – dalej 
od alkoholu i narkotyków” INTERREG IIIA 38.556,16 zł

Fundusz Mikroprojektów Inicja-
tywy Wspólnotowej- 28.917,12 

zł, środki własne- 5.783,42 zł, 
budżet państwa 3.855,62 zł

23 2007 Dni Kultury Polsko – Niemieckiej Program EUROPA DLA 
OBYWATELI 2007-2013

6.576 Euro
(ok 25000 zł)

Program: 4536 Euro
Środki własne: 2040 Euro

24 2007 Polsko-Niemieckie Spotkanie Gospodarcze ph: 
Lubsko – Gmina przyjazna inwestorom INTERREG III A 7 504,10 PLN Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego: 5 628,08 PLN

25 2008 Międzynarodowy Turniej
Sportowy, Polska – Niemcy 2008

Program EUROPA DLA 
OBYWATELI 2007 - 2013 6.576,00 Euro 6 576,00 Euro

26 2008 Wakacje bez granic – czy to Twój wybór?
Program „Działaj Lokalnie 
VI Polsko- Amerykańskiej

Fundacji Wolności”
62 080,00 zł Program: 2 550,00 zł

Środki własne: 59 530,00 zł

27 2008-
2009

Budowa hali sportowo- widowiskowej 
w Lubsku

Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej (środki krajowe 
z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki)
Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny 

2007-2013

15.703.726,67

3.399.000,00 dotacja z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej z Mi-

nisterstwa Sportu i Turystyki 

7.727.282,64 zł Lubuski Regional-
ny Program Operacyjny

28 2009 Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w 
Lubsku

ProgramWieloletni pod 
nazwą "NARODOWY 

PROGRAM PRZEBUDO-
WY DRÓG LOKALNYCH 

2008 - 2011"

667.569,61 333.177,00

29 2008

„Dziś tworzymy jutro” - program wyrówny-
wania szans edukacyjnych uczniów w gminie 
Lubsko. Czas trwania projektu: 27.10.2008r. –

21.12.2008 r.

dotacja Wojewody Lubu-
skiego w ramach rządo-
wego prog. "Aktywizacja 
jednostek samorządu te-
rytorialnego i organizacji

pozarządowych”

35.122,48 24.422,00

30 2009 "Internetowe Centrum Edukacyjne we wsi 
Górzyn"

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki Działanie 
9.5 Oddolne Inicjatywy 

edukacyjne na obszarach 
wiejskich

42.892,00 42.892,00

31 2009 Polsko-Niemiecka Akcja
„Wakacje w Gminie, to nasz wybór”

Program Operacyjny 
Współpracy Transgranicz-
nej Polska (Województwo 
Lubuskie) – Branderbur-

gia 2007-2013 (EWT- 
FMP)

17.647EUR
14.999,95EUR – EFRR

1.764,00EUR – budżet państwa
883,05EUR – środki własne

32 2009 „Mosty Europy- spotkania krajów
partnerskich” Europa dla Obywateli 6729,24 euro 6729,24 euro

33 2009 „Sztuki Wyzwolone- Transgraniczne spotkania 
artystyczne. Lubsko 2009”

EWT-Polska (woj.
Lubuskie) Brandenburgia 
2007-2013 FMP Eurore-
gion Sprewa- Nysa-Bóbr

11.176.03 euro

558,80 euro
985% dofinansowania z UE+ 
10% z budżetu państwa) 5% 

wkład własny

34 2009 Sport ponad granicami. Transgraniczne pokazy 
sportowe, Lubsko 2009

EWT-Polska (woj.
Lubuskie) Brandenburgia 
2007-2013 FMP Eurore-
gion Sprewa- Nysa-Bóbr

3623,80 euro
(15 256,19 zł)

Dofinansownie: 3080,23 euro 
(12 967,76 zł)

35 2009 Stworzenie warunków dla funkcjonowania 
strefy przemysłowej w Gminie Lubsko

Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny 

2007-2013
4.025.451,85 2.012.725,95

36 2009-
2010

„Budowa łącznika i wykonanie termomoderni-
zacji budynku głównego Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Lubsku”

Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny 

2007-2013
2.533.439,06 984 343,03 - EFRR

37 2009-
2010

„Przebudowa ulicy Warszawskiej w Lubsku
na odcinku 956m”

Lubuski Regionalny Pro-
gram Operacyjny

2007-2013
891 909,61 314 844,84 - EFRR

LP Rok do-
finans. Nazwa projektu Nazwa programu Wartość pro-

jektu Źródło finansowania/dotacja

38 2011 „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Dłużek, 
gmina Lubsko”

Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 

2007-2013
795 167,63 479.519,00 zł - EFR

39 2009 Zakup pojemników do segregacji odpadów 
na terenach wiejskich Gminy Lubsko

Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 

2007-2013
23.826,00 14.647,00

40 2010 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ulicy 
Reymonta w Lubsku

Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny 

2007-2013
7 827 573,80 3 913 786,90

41 2010 Budowa boisk ORLIK 2010 Moje Boisko Orlik 2010 1 220 000,00
333.000,00 Ministerstwo Spor-

tu, 333.000,00 Urząd
Marszałkowski

42 2010-
2013

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ście-
kowej na terenie miasta i gminy Lubsko

PO Infrastruktura i
Środowisko 64 118 503,42 30 535 529,62

43 2010 Sztuka na granicy. Partnerstwo bez granic.
10 lat partnerstwa Lubsko –Brody -Forst

FMP Projekty Sieciowe 
Euroregiony Sprewa-Ny-

sa Bóbr
3 800 euro 3 230 euro

44 2010 Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Górzynie

Fundusz Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej 2 686 613,86 450 000,00

45 2010 Oznakowanie turystyczne we wsiach
Gminy Lubsko

Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 

2007-2013
22 577,88 12 849,20

46 2011
„Termomodernizacja oraz modernizacja 

systemów ciepłowniczych obiektów oświa-
towych Gminy Lubsko”

Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny 

2007-2013
3 332 967,87 2 014621,73

47 2012
„Termomodernizacja oraz modernizacja 

systemów ciepłowniczych obiektów oświa-
towych Gminy Lubsko”

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

4 087 871,05
W tym sam SP 
Górzyn 1 302 

733,08

1 105 250,00

48 2013
„Termomodernizacja oraz modernizacja sys-

temów ciepłowniczych obiektów
oświatowych Gminy Lubsko”

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

3 332 967,87 230 352,25

49 2011-
2012

„Budowa ścieżki rowerowej
na odcinku

Brody – Lubsko – Jasień)

Program Operacyjny 
Współpracy Tran-
sgranicznej Polska 

(Województwo Lubu-
skie) – Brandenburgia 

2007-2013

1 144 698,51 EUR
w tym Lubsko: 416 574,23 EUR

1 718 327,04 zł
Na dochodach jest

1 754 275,49

50 2011 „Remont świetlicy wiejskiej w Chociczu 
i Lutolu

Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich
na lata 2007-2013

38 634,46 26 384,00

51 2012

„Budowa sanitariatów, zagospodarowanie 
terenu przyległego oraz przebudowa drogi 
dojazdowej do zbiornika NOWINIEC, Gmina

Lubsko”

Programu Operacyj ny 
„Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”

1 118 064,63zł 742 930,84 zł

52 2013-
2014

Indywidualizacja nauczania i wychowania 
uczniów klas I-II w szkołach podstawowych 

w Gminie Lubsko

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-

2013
189.188,50 zł 189.188,50 zł

53 2013 „Modernizacja świetlic wiejskich w miejsco-
wościach Lutol, Osiek, Mierków”

Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 

2007-2013
924 356,96 zł 450 721,00 zł

54 2013 „Wędrówka po śladach lokalnej kultury 
i historii”

Prog. Op. Współpracy 
Transgranicznej Polska  
(Województwo Lubu-
skie) – Brandenburgia 

2007-2013 Fundusz 
Małych Projektów

14 670,00 
Euro 12 469,50 Euro

55 2013 „Przebudowa Targowiska Miejskiego w 
Lubsku”

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013

1 043 379,25 
zł 434 276,00 zł

56 2014-
2015

„Opracowanie planu gospodarki niskoemi-
syjnej dla Gminy Lubsko”

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środo-

wisko
31 265,48 zł 26 575,65 zł

57 2014-
2015

„Budowa systemu informacji przestrzennej 
(GIS) w gminie Lubsko”

Lubuski Regionalny
Program Operacyjny 

2007-2013
926 632,00 zł 787 637,20 zł

58 2014 „Modernizacja II piętra kamienicy przy basz-
cie Pachołków Miejskich w Lubsku”

Programu Operacyjny
„Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013

252.563,43 zł 118 015,14 zł

59 2010 „Modernizacja Baszty Pachołków Miejskich 
w Lubsku”

Lubuski Wojewódzki 
Konserwator zabytków 64 545,83 zł 25 000,00 zł

60 2010 „Modernizacja piwnic
Baszty pachołków Miejskich” Urząd Wojewódzki 24 305,21 zł 10 000,00 zł

61 2014
„Termomodernizacja Przedszkola nr 1 i 

Przedszkola nr 2 w Lubsku – oszczędność
zasobów energii”

Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny 

2007-2013
1 157 044,15 733 094,73

62 2015 „Adaptacja Przedszkola nr 2 w Lubsku na 
oddział żłobkowy dla 12 dzieci”

Resortowy program 
rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch edycja 

– 2015”

344 645,39 269 935,23

63 2016 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Białków, gmina Lubsko”

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 
2014-2020 Budowa 

lub modernizacja dróg 
lokalnych 63,63%

493 082,71 Dotacja: 305 153,00

64 2016
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowo-

ści Małowice i Małowice – Mokra, gmina 
Lubsko”

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
2014-2020 Budowa 

lub modernizacja dróg 
lokalnych 63,63%

657 317,67 417 163,00

65 2016 Zapewnienie funkcjonowania Żłobka nr 1 
w Lubsku”

Maluch edycja 2016
Max. 400,00 zł miesięcz-

nie na 1 dziecko
214 260,00 49 392,00

66 2016 „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2016 r. 
w miejscowości Lubsko (przy LDK)

„Lubuskie siłownie pod 
chmurką” 27 923,72 10 000,00

67 2016 Przygotowanie programu rewitalizacji dla 
Gminy Lubsko

Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna 2014-
2020 90%, Wnioskowali-

śmy o 89,8%

53 451,00 47 998,99

68 2016
„Zakup średniego samochodu ratowniczo- 

gaśniczego dla OSP Stara Woda, Gmina 
Lubsko”

RPO – Lubuskie 2020 
Wnioskowaliśmy o 85% 971 946,004 825 631,35

69 2017 „Bez granic – część 1” (dot. przebudowy ul.
Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku)

INTERREG VA
Brandenburgia – Polska 

2014-2020 85%
4 315 498 2 594 265

70 2017 Dofinansowanie
funkcjonowania Żłobka nr 1 w Lubsku Maluch plus 2017 189 077,00 20 160,00

71 2017 „Budowa placu zabaw w miejscowości 
Dłużek

PROW 2014-2020
środki LGD 63,63 % 189 656,23 120 678,26

72 2018

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, 
to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, 
rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec 
migracji ludności” w tym zakup samochodu

dla OSP Górzyn

PW INTERREG
Polska – Saksonia 2014-

2020

332 880 Euro
(ok. 1 431 

384 zł)

282 948 Euro
(ok. 1 216 676,40 zł)

73 2018
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 
w miejscowości Lutol i Ziębikowo poprzez 

budowę placów zabaw

PROW 2014-2020
środki LGD

63,63 %
76 110,54 48 429,00

RAZEM: 149 645 
526,79 zł 57 129 876,92 zł

Sektorowy Program Operacyjny: Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006. Odnowa wsi oraz 

zachowanie dziedzictwa kulturowego

Remont świetlic wiej-
skich w miejscowościach 
Górzyn, Tuchola Żarska i 
Białków, gmina Lubsko

Fundusz Rozwoju Kul-
tury Fizycznej (środki 

krajowe z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki)

3.399.000,00 dotacja z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej 

z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki 

1 346 704,13 EUR w tym Lub-
sko: 490 087,33 EUR

przeliczenie po kursie 4,1249
2 021 561,23 zł Wg księgowo-

ści: 2 126 487,93 zł

Program Operacyjny 
Współpracy Transgranicz-

nej Polska (Wojewódz-
two Lubuskie) – Bran-
denburgia 2007-2013

„Budowa ścieżki
rowerowej

na odcinku Brody –
Lubsko – Jasień)

LEGENDA DO TABELI:
Projekty finansowane ze środków unijnych – zadania inwestycyjne
Projekty finansowane ze środków unijnych – projekty „miękkie”
Projekty finansowane ze środków budżetu państwa

Tabela. Wykaz inwestycji z dofinansowaniem w latach 1999 - 2018 ►
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CO SŁYCHAĆ U SĄSIADÓW - WIADOMOŚCI  Z  GMI N Y BR ODY CO SŁYC HAĆ U SĄSI ADÓW - WI ADOMOŚC I  Z  GMI NY BRODY

W ramach cyklu spotkań „Bi-
blioteka na 3 filarach” Gminna 
Biblioteka Publiczna w Brodach 
zaprasza swoich czytelników i 
mieszkańców Gminy na spotka-
nia autorskie, zajęcia literacko-
-plastyczne i zajęcia z pierwszej 

pomocy. Pod hasłem "Naucz się, 
przećwicz, pomóż” tajniki pierw-
szej pomocy zgłębiali mieszkań-
cy Koła (30.04.2019) i Brodów 
(15.05.2019).

M.W.

Biblioteka na 3 
filarach

W dniu 30.04.2019 r. odbyła 
się VI Sesja Rady Gminy 
Brody. 

Tradycyjnie w pierwszej części sesji Wójt 
Gminy Brody, a także Przewodniczą-
cy Rady jak i Przewodniczący Komisji 
przedstawili informacje o działaniach po-
dejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
W związku z prośbą o pomoc finansową 
Koła BEATUS, przeanalizowano sytuację 
i potrzeby dzieci niepełnosprawnych z 
Gminy Brody. Wójt przedstawił informacje 
dot. stanu najistotniejszych inwestycji, jakie 
będą realizowane w 2019r. Zaprezentowane 
zostały również dane dot. realizowanych 
projektów i działań prowadzonych w zakre-
sie uzyskania środków zewnętrznych. Radni 
zapoznali się także z informacjami z zakresu 
prowadzonej przez Gminę współpracy 
zagranicznej. Sprawozdanie z realizacji w 

2018r. programu współpracy Gminy Brody 
z organizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego było kolejnym z istot-
nych punktów obrad. Podczas kwietniowej 
sesji podjęto uchwały w sprawie:
• udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Jasień,
• zmiany w zał. do Uchwały nr XVII/116/16 
R.G. z 26.04.2016r. w spr. zasad udzielania 
dotacji celowej na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków,
• zmiany uchwały nr V / 43 / 19 Rady 
Gminy Brody z dnia 28 .03.2019r. w spr. 
zarządzenia poboru podatków w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.
Na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęło 
na piśmie 6 interpelacji, na zakończenie 
obrad omówiono bieżące sprawy z różnych 
dziedzin.

VI SESJA RADY GMINY BRODY

START
29 czerwca 2019 r., godz.12:00
zabytkowy park przy pałacu 
Brühla w Brodach
Bieg zostanie przeprowadzony na 
terenie Gminy Brody 
na dystansach 5 i 10 kilometrów.

Zapisy internetowe na Leśna 
DYCHA w Brodach - Datasport.pl
https://online.datasport.pl/za-
pisy/portal/zawody.php?zawo-
dy=4737

Organizator:
Stowarzyszenie Uczniów, Rodzi-

ców i Nauczycieli „Lepsze Jutro”
Kontakt: 604 794 272

Zgłoszenia przyjmowane są po-
przez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej: 
www.pulsarsport.pl od 19-go 
kwietnia od godziny 12:00 do 14 
czerwca 2019 r.
Opłata za udział w biegu/pa-
kiet startowy dla zgłoszeń do 
31/05/2019 wynosi 40,00 zł, dla
zgłoszeń późniejszych - do 
14/06/2019 wynosi 50,00 zł, 
płatność online bezpośrednio z 
formularza zapisowego.

Gmina Brody
SERDECZNIE ZAPRASZA
NA BIEG "LEŚNA DYCHA
W BRODACH"

ZJEDNOCZENI 
BRODY
W środę (08.05) meczem z CZARNY-
MI Żagań orliki ZJEDNOCZONYCH 
Brody rozpoczęły rundę rewanżową 
I Ligi wojewódzkiej w grupie Mi-

strzowskiej. Mecz stał na dobrym 
poziomie, a wygrana ZJEDNOCZO-
NYCH (9:4) zasłużona. 

J.H.

29 kwietnia 2019 roku miał miejsce III 
etap konkursu ,,CZYTANIE WARTE 
ZACHODU”, który organizowany 
jest przez Towarzystwo Literackie 
im. Adama Mickiewicza – Oddział 
w Gorzowie Wielkopolskim, Wo-
jewódzki Ośrodek Metodyczny w 
Gorzowie Wielkopolskim, Akademię 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim, pod patronatem 
Lubuskiego Kuratora Oświaty. Jego 
celem jest propagowanie czytelnictwa 
wśród młodzieży szkolnej, ujawnianie 
talentów i rozwijanie zainteresowań 
humanistycznych młodych Lubuszan, 
promowanie polskiej literatury współ-
czesnej oraz twórczości Adama Mic-

kiewicza, a także motywowanie mło-
dzieży do poznawania polskiej kultury 
i przyrody.Konkurs ma charakter 
otwarty, jego uczestnikami mogą być 
uczniowie klas gimnazjalnych i klas 
ósmych szkół podstawowych woje-
wództwa lubuskiego, którzy przeczy-
tają 10 lektur zaproponowanych przez 
organizatora. 
W tym roku do konkursu przystąpiły 
dwie uczennice z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brodach, Hanna 
Gnyp i Malwina Mazurek. Obie solid-
nie i z zainteresowaniem przeczytały 
wszystkie lektury. Hania wykazała się 
świetną ich znajomością i umiejęt-
nością interpretacji, czego dowodem 

jest uzyskanie przez Nią II miejsca w 
ostatecznych eliminacjach i uzyskanie 
tytułu laureata. Gratulujemy Jej suk-
cesu, życzymy osiągania kolejnych, 
tym bardziej, że Hania jest również 
Laureatką Przedmiotowego Konkursu 
z Języka Polskiego. Nazwa konkursu 
głosi, iż czytanie warte jest zachodu, 
osiągnięcie naszej Uczennicy w pełni 
to potwierdza. 
Wielkie gratulacje należą się również 
Pani Annie Stojeckiej, nauczycielce 
języka polskiego, którą do 
obu konkursów Hanię przygotowy-
wała.

B.Cz.

Sukces Hani

WAKACJE Z BRODAMI
14-16 CZERWCA 2019

14-16 CZERWCA
Wioska rycerska w parku przypałacowym

14 CZERWCA, GODZ. 18:00
- Koncert z cyklu „Przedsionek Raju” w Kościele 
parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brodach
- Antonio Vivaldi – Koncerty skrzypcowe i muzyka 
orkiestrowa

15 CZERWCA, GODZ. 15:00 
Impreza plenerowa Wakacje z Brodami, w programie:
• spacer z przewodnikiem ścieżką „od Sasa do lasa”, 

• zawody wędkarskie,
• rozgrywki sportowe,
• występy artystyczne dzieci i młodzieży,
• koncert zespołu Niespotykani i koncert gwiazdy 
wieczoru zespołu TOP ONE, a także Wybory Mistera 
Brody
• Stanowisko Arkadiusza „SZAJBY” Pawlukowicza i 
prezentacja prac nad motocyklem przygotowywanym 
doMistrzostw Polski i Mistrzostw Świata w budowie 
motocykli
• Stoiska z lokalnym rękodziełem, 
• Stoiska gastronomiczne i rozrywkowe

więcej informacji na www.brody.pl

ODWIEDŹ GMINĘ BRODY:
• 8 CZERWCA – ŚWIĘTO WIEŻY W BIECZU
• 14-16 CZERWCA – WAKACJE Z BRODAMI
• 29 CZERWCA – LEŚNA DYCHA W BRODACH

więcej informacji na www.brody.pl

Szukasz inspiracji 
na czerwcowe weekendy?
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HI STORI AHISTORIA

   Bronisława Wajs zwana Papusza 
(pol. lalka), była to poetka cygańska 
pisząca w języku romskim. Pocho-
dziła z grupy etnicznej Polska Roma 
(polscy Romowie nizinni). Urodziła 
się 17 sierpnia 1908 roku w Sitańcu 
lub 30 maja 1910  roku w  Lublinie.  
Tabor, w którym urodziła się i wycho-
wała Bronisława Wajs, wędrował po 
terenach Podola, Wołynia i w okolicy 
Wilna. Rodzina Wajsów składała się 
głównie z muzykantów - harfistów. 
Jeździli po miastach i wsiach, grali 
w karczmach, na jarmarkach i wese-
lach. Jej przyszłość zdecydowała się  
trzeciej nocy po narodzinach. Cyganie 
opowiadali, że wtedy zjawił się duch. 
Wyliczył dobro, które ją spotka i  zło, 
które przeżyje. Ostrzegł wówczas: 
„Albo będzie z Bronki wielka duma, 
albo wielki wstyd'”. Bronisława Wajs 
nigdy nie chodziła do szkoły. Przyszła 
poetka była jedną z niewielu kobiet 
romskich, które samodzielnie na-
uczyły się pisać i czytać. Bronisława 
została wydana za mąż jako szesna-
stolatka za starszego od niej o 24 lata 
brata ojczyma, harfiarza Dionizego 
Wajsa. W czasie II wojny światowej 
ukrywała się przed Niemcami wraz 
ze swoją grupą w lasach Zachodniej 
Ukrainy. Po wojnie polscy Cyganie 
z Kresów przenieśli się na Ziemie 
Odzyskane i tak też zrobiła grupa Pa-
puszy. Po latach wędrówek z taborem 
zamieszkała w 1950 roku w Żaganiu. 
Jednak najdłużej mieszkała w Gorzo-
wie Wielkopolskim, kiedy jej romski 
tabor zatrzymał się tam na stałe. 
   W 1949 roku do taboru Dioni-
zego Wajsa dołączył ukrywający 
się przed bezpieką Jerzy Ficowski 
(1924 - 2006), początkujący poeta, 
zafascynowany cygańskim obycza-
jem i językiem. Szybko dostrzegł 
wartość literacką improwizowanych 
pieśni Bronisławy i namówił ją do ich 
spisywania. Naturalnym motywem 
twórczości romskiej poetki stał się 
wtedy utracony świat wolności i wę-
drujących taborów. W swojej poezji, 
wyrastającej z ludowej pieśni cygań-
skiej, opiewała losy swego narodu, 
wyrażała jego przyzwyczajenia, tę-
sknoty. Jej wiersze były, pozbawione 
regularnej rytmiki, zbliżają się niekie-
dy do gawędy. Zadebiutowała w 1951 
roku wierszem przetłumaczonym z 
języka romskiego w „Nowej Kultu-
rze". Pierwsze przekłady Ficowski 
przesłał Julianowi Tuwimowi, który 
doprowadził do ich publikacji. Po 
opublikowaniu w 1956 roku tomiku 
„Pieśni Papuszy" poetka stała się 
bardzo sławna. Nadal jednak żyła 
skromnie, wręcz ubogo, utrzymując z 
wróżbiarstwa siebie, chorego męża i 
przygarniętego na wychowanie chłop-
ca, którego pieszczotliwie nazywała 
Tarzanem. Papusza nigdy nie nauczyła 
się pisać poprawnie. Ficowski odcy-
frowywał jej pośpieszne, niewyraźne 
rękopisy, pełne błędów i słów, w 
których brakowało całych sylab. Nie 

chcąc jej zrazić do pisania, nigdy nie 
prosił o pomoc w rozszyfrowywaniu 
niejasności. Od 1962 roku Papusza na-
leżała do Związku Literatów Polskich. 
Jej wiersze doczekały się przekładów 
na języki: niemiecki, angielski, fran-
cuski, hiszpański, szwedzki, włoski. 
Cały zachowany dorobek literacki 
Papuszy to około czterdziestu wła-
snoręcznie zapisanych utworów. 
Pozostawiła też kilka tekstów prozą 
opisujących cygańskie życie. Za naj-
lepszy jej utwór, wysoko oceniony 
między innymi przez Tuwima, uważa 
się „Pieśń cygańska Papuszy". 
    W latach powojennych w środowi-
sku Cyganów Polska Roma obowiązy-
wał rygorystycznie przestrzegany za-
kaz udzielania obcym jakichkolwiek 
informacji o tajnikach romskich trady-
cji, obrzędów, zakazów obyczajowych 
i cygańskiego języka. Po ukazaniu 
się w 1953 roku 
książki „Cyganie 
polscy", w której 
Ficowski opisał 
ich wierzenia, 
prawa moralne i 
zamieścił słownik 
romskich wyra-
żeń, starszyzna 
plemienna oskar-
żyła przyjaciółkę 
autora Papuszę o 
zdradę plemien-
nych tajemnic. 
Oskarżenia ze 
strony współbra-
ci, łącznie z groź-
bami włóczenia 
jej końmi, poparte 
kilkakroć ręko-
czynami, poetka 
przypłaciła cho-
robą psychiczną. 
N igdy  j ednak 
nie oceniała źle 
decyzji Jerzego 
Ficowskiego o 
publikacji jej cy-
gańskiej poezji. 
Nadal uważała go 
za najbliższego 

przyjaciela, a w listach nazywała Bra-
ciszkiem (Pszałoro). Zaprzyjaźniony 
z Cyganami poeta tym dotkliwiej 
odczuł szykany zgotowane Papuszy 
przez współziomków.  W swych 
wspomnieniach pisał: „Tłumaczy-
łem jej poezje. Starszyzna cygańska 
stwierdziła, że skoro wyśpiewała 
mi swoje piosenki, wyśpiewała całą 
resztę, więc skłonna była ją uznać 
za zdrajczynię, ponieważ Papusza 
doznała rozstroju nerwowego, uznali, 
że nie jest w pełni odpowiedzialna 
za swoje postępowanie. Zapewne z 
tego powodu uniknęła najgorszego.  
Spadły na nią gromy potępienia, a jej 
imię w szerokich kręgach cygańsz-
czyzny stało się niemal synonimem 
odstępstwa. Papusza spotykała się z 

niechęcią, gdyż odeszła od tradycyjnej 
roli cygańskiej kobiety. Odrzucana z 
powodu bezpłodności, oskarżana o 
zdradę plemiennych tajemnic, została 
wykluczona ze społeczności. Szykany 
wpędziły ją w chorobę psychiczną, 
co pociągnęło za sobą konieczność 
okresowego leczenia w zakładach 
psychiatrycznych. Odeszła z taboru. 
Nie opuścił jej tylko stary, schoro-
wany mąż, sam wymagający opieki”. 
  Wykluczona ze społeczności cy-
gańskiej, przeżyła poza nią ponad 30 
lat. Przestała pisać. Kilka ostatnich 
wierszy opublikowała w 1970 roku. 
Wiele z tego, co napisała wcześniej 
spaliła razem z listami od przyjaciół, 
między innymi od Tuwima. W 1981 

roku starą i schorowaną poetkę przyję-
ła pod opiekę rodzina z Inowrocławia,  
zmarła 8 lutego 1987 roku. Została 
pochowana 14 lutego na cmentarzu 
Świętego Józefa w Inowrocławiu. W 
1974 roku Maja i Ryszard Wójcikowie 
nakręcili do własnego scenariusza film 
dokumentalny upamiętniający cygań-
ską poetkę pt. „Papusza", zapraszając 
jako konsultanta Jerzego Ficowskie-
go. W 1991 roku powstał kolejny film 
dokumentalny pt. „Historia Cyganki". 
W 2013 roku na ekrany kin wszedł 
film fabularny pt. „Papusza" według 
scenariusza i w reżyserii Joanny i 
Krzysztofa Krauze.

Krzysztof Kowsz

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI CYGAŃSKIEJ POETKI PAPUSZY
- BRONISŁAWY WAJS  „Gdybym się nie nauczyła czytać i pisać,

ja głupia, byłabym może szczęśliwa".
Bronisława Wajs

Dom Bronisławy Wajs w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kosynierów Gdańskich, w którym mieszkaław latach 1958 -1981.

Jerzy Ficowski zafascynowany 
cygańskim obyczajem i językiem, 

szybko dostrzegł wartość literacką 
pieśni Papuszy i namówił ją do ich 

spisywania.

Cygańska poetka, Bronisława Wajs 
zwana Papuszą.

Pomnik Bronisławy Wajs znajduje się w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie 
Wielkopolskim.

W tym roku w kwietniu minęła 74 rocznica Bitwy pod Budziszynem, która była jeżeli chodzi o straty w żołnierzach, najbardziej krwawym 
epizodem w historii armii polskiej w czasie II wojny światowej.

BITWA POD BUDZISZYNEM – NAJKRWAWSZA BATALIA
WOJSK POLSKICH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
   W niedzielę 28 kwietnia 2019  roku  
Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckie-
go w Żarach zorganizowało wycieczkę 
z okazji kolejnej rocznicy Bitwy pod 
Budziszynem  pt. „Szlakiem  II  Armii 
Wojska Polskiego”. W wycieczce wzięli 
udział zarówno kombatanci, żołnierze, 
harcerze, nauczyciele jak i członkowie 
Kresowego Towarzystwa Turystyczno – 
Krajoznawczego  im. Orląt Lwowskich 
w Żarach. Po przyjeździe do Crostwitz 
do tzw. „Doliny Śmierci”, uroczyście 
złożono wiązanki kwiatów przed dwoma 
pomnikami upamiętniającymi poległych 
żołnierzy polskich. Następnie pod po-
mnikiem ufundowanym przez miejsco-
wych Serbołużyczan, zespół muzyczny 
z Żagania, odśpiewał pieśni patriotyczne 
w dwóch językach, zarówno w języku 
polskim jak i w języku niemieckim. Po 
głównych uroczystościach, udano się do 
Kościoła p.w. św. Szymona i Judy Tade-
usza w Crostwitz, w którym 20.09.1975 
roku przebywał biskup krakowski Karol 
Wojtyła, gdzie uroczyście odśpiewano 
pieśni religijne m.in. ulubioną pieśń 
Jana Pawła II  pt. „Barka”. Z  Crostwitz 
wycieczka udała się do pobliskiego Bu-
dziszyna, gdzie członkowie wycieczki 
zwiedzili miejscowe Muzeum Serbskie.
   Bitwa pod Budziszynem jest to jeden 
z epizodów tzw. operacji łużyckiej w 
końcowej fazie II wojny światowej. Była 
to kilkudniowa bitwa pomiędzy II Armią 
Wojska Polskiego pod dowództwem 
gen. Karola Świerczewskiego  (1897 
-1947), oraz radzieckiej 52 Armii i ele-
mentami 5 Gwardii Armii a wojskami 
niemieckimi z Grupy Armii „Mitte” 
z tzw. zgrupowania zgorzeleckiego 
pod dowództwem gen. Hermanna von 
Oppeln - Bronikowskiego (1899 -1966).  
Bitwa rozpoczęła się 21 kwietnia 1945 
roku i trwała zasadniczo do 26 kwietnia, 
chociaż ostatnie starcia trwały jeszcze 
do 30 kwietnia. Była to ostatnia udana 
ofensywa niemiecka w czasie wojny. 
 Radziecki marszałek Iwan Koniew 
(1897 - 1973), dowódca 1 Frontu Ukra-
ińskiego zmierzającego na Berlin posta-
wił gen. Karolowi Świerczewskiemu 
zadanie osłaniania lewego skrzydła 

frontu i natarcie w kierunku Niesky, 
Kleinwelka i Drezno.  Karol Świerczew-
ski ps. „Walter”, który w swej karierze 
wojskowej przed przydziałem do Wojska 
Polskiego nie miał żadnych doświadczeń 
w dowodzeniu w  boju, ani  na szczeblu 
armii czy choćby korpusu. Samowolnie 
zmienił otrzymane szczegółowe rozkazy 
i podjął decyzję o próbie zajęcia Drezna 
już w drugim dniu operacji. Zmienił przy 
tym ugrupowanie swej armii, lekcewa-
żąc założenia sztabu Frontu nakazujące 
zgrupowanie większości sił frontem na 
południe, co ułatwiłoby przeciwdziałanie 
kontratakom niemieckim. Nie mając 
dostatecznego rozpoznania zwiadow-
czego skierował swoją  II  Armię Woj-
ska Polskiego przeciwko zgrupowaniu 
około 50 tysięcy żołnierzy niemieckich 
wyposażonych w 300 czołgów i dział 
samobieżnych. W szeregach niemieckich 
przeważały resztki jednostek elitarnych, 
w tym dywizji grenadierów pancernych 
„Brandenburg”, korpusu pancerno - 
spadochronowego „Hermann Göring”, 
dywizji pancernych 20. i 21., oraz 
dywizji pancernych SS „Das Reich” 
i „Frundsberg”, walczyły także trzy 
dywizje piechoty, w tym sformowana z 
byłych jeńców radzieckich 600 Dywizja 
Piechoty, oraz ukraińska brygada „Wolna 
Ukraina”, opór stawiali też członkowie 
miejscowych batalionów Volkssturmu.

    II Armia Wojska Polskiego, choć 
przeważała liczebnie, ponad 89 tysięcy 
żołnierzy oraz 500 czołgów i dział sa-
mobieżnych, sformowana była w więk-
szości z poborowych powołanych do 
wojska na ziemiach polskich pod koniec 
1944 roku i na początku 1945 roku, po-
śpiesznie przeszkolonych i niemających 
większego doświadczenia bojowego, w 
dodatku fatalnie dowodzonych przez 
często niekompetentnych oficerów. 
85% żołnierzy stanowili Polacy, w dużej 
mierze byli partyzanci, a resztę przed-
stawiciele mniejszości etnicznych . Nie-
znane są dokładne statystyki dotyczące 
oddziałów radzieckich zaangażowanych 
w walki z zgrupowaniem zgorzeleckim 
w tych dniach, było to jednak co najmniej 
ponad 20 tysięcy ludzi  i wiele pojazdów 
pancernych. Natarcie polskie począt-
kowo przebiegało pomyślnie i wojska 
Świerczewskiego szybko przełamały 
linie niemieckiej obrony. Świerczewski 
zlekceważył  jednak sygnały o niemiec-
kich kontratakach, z jakimi spotkała się 
walcząca na styku z oddziałami polskimi 

radziecka 52 Armia, przecięta wpół przez 
Niemców. Pośpiech wymuszany przez 
dowódcę armii spowodował niedopusz-
czalne rozciągnięcie polskich dywizji na 
przestrzeni 50 kilometrów i rozdzielenie 
się ich na trzy odrębne ugrupowania.  
Przebijające się na północny zachód nie-
mieckie oddziały pancerne, dokonawszy 
precyzyjnego rozpoznania sił polskich, 
21 kwietnia rozcięły polskie ugrupowa-
nia na dwie części, zrywając przy tym 
ich linie zaopatrzeniowe. 
   26 kwietnia Niemcy, zdobywszy 
mapy sztabowe z naniesionymi planami 
marszruty, urządzili w kilku miejscach 
zasadzki. W „Dolinie Śmierci” między 
Panschwitz - Kuckau (łuż. Pančicy-Ku-
kow) i Crostwitz (Chrósćicy) 26 Pułk 
Piechoty stracił 3/4 żołnierzy. Niemcy 
zaatakowali kolumnę, w której ewaku-
owany był dywizyjny szpital polowy 
około 300 ciężko rannych polskich żoł-
nierzy zostało tam zamordowanych na 
miejscu . Rozbita 9 Dywizja Pancerna 
straciła swojego dowódcę, dostał się 
do niewoli podczas wychodzenia z 

okrążenia, większość artylerii i innego 
sprzętu oraz tabory, a straty ludzkie wy-
niosły ponad 40 %  stanu. Bilans całej 
operacji łużyckiej wyniósł oficjalnie 18 
232 zabitych, rannych i zaginionych bez 
wieści ze strony polskiej, cała II Armia 
Wojska Polskiego straciła w ten sposób 
w tym krótkim czasie 22 % swego stanu 
osobowego i nieznaną liczbę żołnierzy 
radzieckich. W przebiegu całej wojny, 
w wyniku wszystkich bitew i operacji 
z udziałem Polaków po kampanii wrze-
śniowej tylko w powstaniu warszawskim 
zginęło więcej Polaków, niż pod Budzi-
szynem. Według niektórych dokumen-
tów prawdziwe straty polskie wyniosły 
w sumie, aż około 25 tysięcy ludzi, czyli 
prawie 1/3 Armii. Straty niemieckie są 
nieznane, strona polska oficjalnie oceniła 
je na 6500 zabitych, co obecnie uznaje się 
za liczbę znacznie zawyżoną dla celów 
propagandowych. W rejonie walk śmierć 
poniosło około 350 osób cywilnych. 
Tereny te zamieszkane były częściowo 
przez ludność etnicznie słowiańską 
(Serbołużyczanie), zdarzały się nawet 
przypadki ukrywania przez miejscowych 
przed esesmanami żołnierzy polskich z 
rozbitych oddziałów. 
   Pomimo okazanego pod Budziszynem 
dyletanctwa w dowodzeniu, lekceważe-
nia rozkazów zwierzchników i znanego 
powszechnie faktu, iż  „Świerczewski 
dowodził chyba w pijanym widzie”,  już 
1 maja 1945 roku  Karol Świerczewski 
dostał awans i otrzymał nominację na 
najwyższy stopień generała broni. Przez 
lata propagandy PRL przemilczano przed 
opinią publiczną fakt przegranej 2 Armii 
Wojska Polskiego pod Budziszynem, 
próbując ją wobec uratowania jej przez 
Iwana Koniewa od całkowitej katastrofy 
i wobec faktu, że wkrótce nastąpiła kapi-
tulacja Niemiec przedstawić jako bitwę 
krwawą, ale dla wojska polskiego zwy-
cięską. Alkoholizm „Waltera” i całko-
wity brak jego kwalifikacji dowódczych 
skrzętnie ukrywano, budując wokół 
niego mit niezwyciężonego dowódcy, 
„który się kulom nie kłaniał”. 

Krzysztof Kowsz

Gen. Karol Świerczewski ps. „Walter”, 
główno dowodzący II Armią Wojska 

Polskiego w Bitwie pod Budziszynem.

Pomnik upamiętniający poległych żołnierzy polskich w Crostwitz w tzw. 
„Dolinie Śmierci”.

Pomnik upamiętniający poległych żołnierzy polskich w Crostwitz, zbudowany przez miejscową ludność 
serbołużycką (tekst na pomniku napisany jest w trzech językach: polskim, niemieckim i serbołużyckim).

Pomnik polskich i radzieckich ofiar bitwy budziszyńskiej w Budziszynie (tekst na pomniku napisany 
jest w trzech językach: polskim, niemieckim i serbołużyckim).
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W dniach 14-15-16 maja 
2019 roku odbył się 
XXVI Lubski Festiwal 
Artystyczny – Scena 
Specjalna. Tegoroczna 
edycja imprezy odbyła się 
pod hasłem : „Pomóżmy 
przyrodzie – ekologia jest 
w modzie”. 

Organizatorem Festiwalu tradycyjnie 
był Specjalny Ośrodek – Szkolno Wy-
chowawczy im. Jana Pawła II w Lub-
sku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Niepełnosprawnych „Serce za 
Uśmiech” przy OSW w Lubsku.
Impreza odbyła się pod patronatem 
honorowym Lubuskiego Kuratora 
Oświaty Ewy Rawy i Starosty Żar-
skiego Józefa Radziona. Parterami 
przedsięwzięcia były: Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej, Euro-
region Sprewa – Nysa – Bóbr, woj. 
lubuskie, ZZO Marszów, PGKiM 
Lubsko, Powiat Żarski, Miasto i 
Gmina Lubsko, LDK, JRG Lubsko, 
Komisariat Policji w Lubsku.
Tegoroczny XXVI Festiwal z całą 
pewnością można nazwać między-
narodowym, gdyż w imprezie udział 
wzięli goście z Niemiec (Wichern-
schuleForst), Ukrainy(Szkoła Spe-
cjalna Nr 102 ze Lwowa) i Polski 
(Lubska, Zielonej Góry, Gorzowa 
Wlkp., Strzelec Krajeńskich, Nowej 
Soli, Szprotawy, Sulęcina, Krosna Od-
rzańskiego, Gubina, Bochni, Żagania 
i Smolnicy).
Przez trzy dni trwania festiwalu 
widzowie mogli obejrzeć ciekawe 
inscenizacje (skecze, piosenki ) mó-

wiące o ochronie środowiska. Scenki 
były wesołe, ale przepełnione troską 
o otoczenie wokół nas. Głównym 
celem Festiwalu było kształtowanie 
postaw proekologicznych oraz uświa-
domienie uczniom, wychowawcom i 
wszystkim oglądającym imprezę, jak 
ważne jest segregowanie śmieci. 
Oprócz występów scenicznych 
uczestnicy brali udział w impre-
zach towarzyszących Festiwalowi 
– Namioty Aktywności Artystycznej 
z malowaniem twarzy, pokazami 
mody ekologicznej, Klaunem Bodzio, 

Jumping Frog – trampoliny; stoisko 
kulinarne SOW w Lubsku oraz wiele 
innych przedsięwzięć.
Uczestnicy i zaproszeni goście mogli 
podziwiać koncert Garnizonowej Or-
kiestry Wojskowej z Żagania.
Lubski Festiwal Artystyczny – Sce-
na Specjalna to impreza z 26 letnią 
tradycją i ugruntowaną pozycją w 
kalendarzu imprez oświatowych i 
kulturalnych naszego miasta i woje-
wództwa. 
Niesie ze sobą walory artystyczne, 
kulturalne, edukacyjne i terapeutycz-

ne. Scena Specjalna promuje szkołę, 
Lubsko i Powiat Żarski.
Uwieńczeniem Festiwalu był Koncert 
Galowy. Wśród zaproszonych Gości 
Honorowych byli: Lubuski Kurator 
Oświaty – Ewa Rawa, Starosta Po-
wiatu Żarskiego – Józef Radzion, 
Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć, 
Burmistrz Jasienia - Andrzej Kamy-
szek, Wójt Gminy Brody – Ryszard 
Kowalczuk, Wójt Tuplic – Katarzy-
na Kromp, Dyrektorzy Placówek 
Oświatowych z gminy Lubsko, Ja-
sień, Brody i Tuplic oraz przyjaciele 

i sympatycy SOW im. Jana Pawła II 
w Lubsku.
Festiwal ze wszech miar był udaną 
imprezą, a uczestnicy już zapowie-
dzieli, że wrócą do Lubska za rok. 
Warto w tym miejscu powiedzieć o 
dużym wkładzie pracy jaką włożyli 
uczniowie i wychowawcy Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego z dyrek-
tor Elżbietą Maćko na czele. Wielkie 
słowa uznania za świetną imprezę. I 
ja tam byłem i świetnie się bawiłem.

I.G.

LUDZIE,  WYDARZENIA PRZETARGI
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.

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć 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 2017 r. poz. 2278) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.                         Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/17 o pow. 1162 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka 
gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. 
Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez ustanowienie służebności drogowej przez 
działkę gminną oznaczoną nr 348/23, wpisaną w księgę wieczystą nr ZG1R/00058314/3. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa 
Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVb i RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa 
mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez 
Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą 
techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem 
z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami 
wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18.06.2018r., drugi przetarg 
odbył się 28.08.2018r., trzeci 22.10.2018r., czwarty 22.02.2019r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w piątym przetargu wynosi 37.200,00 złotych brutto. (cena zawiera podatek VATw stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium 
wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 31 maja 2019r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy 
ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00)lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 020202677821 w terminie do 27 maja 2019r. 
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ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/18 o pow. 1201 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka 
gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z 
istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę 
gminną oznaczoną nr 348/23, zapisaną w księdze wieczystej nr ZG1R/00058314/3. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa 
Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVb i RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa 
mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez 
Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą 
techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem 
z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami 
wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18.06.2018r., drugi przetarg 
odbył się 28.08.2018r., trzeci 22.10.2018r., czwarty 22.02.2019r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w piątym przetargu wynosi 38.400,00 złotych brutto. (cena zawiera podatek VATw stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium 
wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 31 maja 2019r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy 
ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00)lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 020202677821 w terminie do 27 maja 2019r. 
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ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/19 o pow. 1239 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 
Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość bez 
uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez ustanowienie służebności drogowej 
przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23, zapisaną w księdze wieczystej nr ZG1R/00058314/3. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa 
mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez 
Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą 
techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem 
z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami 
wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18.06.2018r., drugi przetarg 
odbył się 28.08.2018r., trzeci 22.10.2018r., czwarty 22.02.2019r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w piątym przetargu wynosi 39.600,00 złotych brutto. (cena zawiera podatek VATw stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium 
wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 31 maja 2019r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy 
ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00)lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 020202677821 w terminie do 27 maja 2019r. 
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ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/20 o pow. 1216 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka 
gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z 
istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę 
gminną oznaczoną nr 348/23, zapisaną w księdze wieczystej nr ZG1R/00058314/3. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa 
Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa i RV – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa 
mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez 
Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą 
techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem 
z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami 
wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18.06.2018r., drugi przetarg 
odbył się 28.08.2018r., trzeci 22.10.2018r., czwarty 22.02.2019r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w piątym przetargu wynosi 38.900,00 złotych brutto. (cena zawiera podatek VATw stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium 
wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 31 maja 2019r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy 
ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00)lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 020202677821 w terminie do 27 maja 2019r. 
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 18.06.2018r., drugi przetarg 
odbył się 28.08.2018r., trzeci 22.10.2018r., czwarty 22.02.2019r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w piątym przetargu wynosi 37.200,00 złotych brutto. (cena zawiera podatek VATw stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium 
wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 31 maja 2019r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy 
ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00)lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 020202677821 w terminie do 27 maja 2019r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.
Sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 41,34 m2 składającego się z sali sprzedaży i 2 pomieszczeń zaplecza, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego położonego przy ul. 
Chrobrego 4 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak ogrzewania. Lokal o podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, instalacje wewnętrzne, stolarka 
okienna i drzwiowa do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Chrobrego. Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego dwoma budynkami mieszkalnymi, jednym budynkiem mieszkalno - użytkowym i 
czteroma budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 155/3 o powierzchni 580 m2 w udziale 16/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Chrobrego 4-6A-6B. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 
ZG1R/00019597/5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte 
zbywanego lokalu. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 54.000,00 złotych Wadium wynosi 6.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 3 czerwca 2019r. 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 28 maja 2019r.

„Pomóżmy przyrodzie - ekologia jest w modzie”
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PRZETARGI   /  SPORT SPORT
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.

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć 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 2017 r. poz. 2278) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.                         Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku biurowego.

Sprzedaż budynku biurowego o pow. użytkowej 282,10 m2 (pow. do wynajęcia 216 m2), dwukondygnacyjnego w zabudowie zwartej położonego przy Al. Niepodległości 8 w Lubsku. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, 2 pomieszczenia 
gospodarcze, kotłownia, 2 wc, korytarz, klatka schodowa i wiatrołap. Budynek wyposażony jest w pełny zakres instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej na gaz ziemny 
bez kotła gazowego, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych. Budynek w dobrym stanie technicznym. Sprzedaż budynku następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 278 o pow. 176 m2 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko 
przy Al. Niepodległości 8. Działka w kształcie prostokąta, wydzielona po obrysie budynku. Dostęp do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej. Ze względu na łatwy dostęp komunikacyjny pieszy oraz do wszystkich dróg głównych 
miasta, jak również zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie parking lokalizację budynku należy uznać za dogodną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00030499/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział 
III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 
352.000,00 złotych Wadium wynosi 40.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 10 czerwca 2019r. 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 06 czerwca 2019r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 100/4 o pow. 831 m2 położona jest przy ul. 1 Maja w Lubsku (obręb 9), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka 
gruntowa niezabudowana w kształcie czworokąta, nieogrodzona, mocno zakrzaczona i zadrzewiona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą. Teren ze spadkiem w kierunku wschodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci 
technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, gazu ziemnego i wodno-kanalizacyjne. Dostęp z drogi publicznej – działki nr 132/2 tj. ul. 1 Maja o nawierzchni bitumicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem PsIV – pastwiska trwałe i RIVa – grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na 
terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 70 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego, U2 – usługi nieuciążliwe 
nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz usługi nieuciążliwe generujące ruch kołowy. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 30/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. o warunkach zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, na działce o numerze ewidencyjnej 100/3 (przed podziałem geodezyjnym), obręb 0009, położonej w Lubsku przy ul. 1 Maja. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053396/6. W dziale III księgi wieczystej zapis dotyczący obciążenia działki nr 74/18 obr. 9 miasta Lubsko prawem służebności drogowej, dział IV 
wolny od wpisów. Przedmiotowa 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 Starostę Powiatu Żarskiego. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 41.082,00 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. 2018.2174 z późn. zm.) Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 10 czerwca 2019r. 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 06 czerwca 2019r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 100/5 o pow. 2.225 m2 położona jest przy ul. Żabiej w Lubsku (obręb 9), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka 
gruntowa niezabudowana w kształcie czworokąta, nieogrodzona, mocno zakrzaczona i zadrzewiona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się wysoki słup betonowy. Teren ze spadkiem w kierunku wschodnim. Nieruchomość 
bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, gazu ziemnego i wodno-kanalizacyjne. Dostęp z drogi publicznej – działki nr 108/1 tj. ul. Żabiej o nawierzchni gruntowej. Dla przedmiotowej 
nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem PsIV – pastwiska trwałe i RIVa – grunty orne. Gleby działki 
w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą 
Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 
2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 70 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu 
kołowego, U2 – usługi nieuciążliwe nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz usługi nieuciążliwe generujące ruch kołowy. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 30/2018 z dnia 19 kwietnia 
2018r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, na działce o numerze ewidencyjnej 100/3 (przed podziałem geodezyjnym), obręb 0009, położonej w Lubsku przy 
ul. 1 Maja. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053396/6. W dziale III księgi wieczystej zapis dotyczący obciążenia działki nr 74/18 obr. 9 miasta Lubsko prawem 
służebności drogowej, dział IV wolny od wpisów. Przedmiotowa 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 Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 
87.084,00 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. 2018.2174 z późn. zm.) Wadium wynosi 8.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie 
się 10 czerwca 2019r. 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 06 czerwca 2019r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.
Sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o pow. użytkowej 220,58 m2 składającego się z sali sprzedaży, kotłowni, 3 pomieszczeń socjalnych, wc i 2 magazynów , usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego 
położonego przy ul. Reja 13A-15 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe. Lokal o podstawowym standardzie do remontu 
(zły stan podłóg, część instalacji wewnętrznych do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Reja oraz od podwórka. W budynku mieszkalno-użytkowym znajduje się 9 samodzielnych lokali w tym 8 lokali mieszkalnych. Sprzedaż lokalu użytkowego 
następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego dwoma budynkami mieszkalno - użytkowymi i dwoma budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 258 o powierzchni 705 m2 w udziale 291/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko 
przy ul. Reja 13A-15. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00030990/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 475.000,00 złotych Wadium wynosi 40.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość 
odbędzie się 3 czerwca 2019r. 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 28 maja 2019r.

W niedzielę (05.05.) przy Zalewie 
Karaś odbyła się III edycja CROSS 
DUATHLON LUBSKO 2019 zorga-
nizowana przez Michała Glinkę przy 
bardzo dużym udziale i pomocy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lubsku i Nadleśnic-
twa Lubsko. Rywalizacja odbyła się w 
wielu kategoriach i była bardzo zacięta 
i emocjonująca. Trasa tegorocznego 
crossu była bardzo trudna i wymagała 
od zawodników sporego wysiłku, pro-
wadziła przez tereny leśne, był piach, 
glina, jednym słowem wszystko co 
tylko mogło utrudnić startującym życie 
podczas zawodów. W imprezie udział 
wzięło blisko 160 zawodników z Polski 
i Niemiec. Uczestnicy mieli do wyboru 
dwa dystanse – MEGA (bieg 10 km, 
rower 40 km i bieg 5 km) i MINI (bieg 5 
km, rower 20 km i bieg 5 km) oraz kon-
kurencję w kategorii sztafet na dystansie 
MEGA. Na uwagę zasługuje start dwóch 
weteranów naszych biegów: Bogusława 
Jagmina i Wiesława Pastuszki.
Po raz pierwszy odbył się również mini 
Duathlon dla dzieci. Zawody odbyły 

się w czterech kategoriach wiekowych 
: Przedszkolaki, klasy: I-III, IV-VI, 
VII-VIII.
WYNIKI DUATHLONU DLA DZIE-
CI
Przedszkolaki:
1. Ignacy Pierzchalski
2.Aleksander Szombierski 
3. Miłosz Kierowski
Klasy I-III:
1. Franciszek Milczanowski
2. Gabriela Szombierska
3. Aleksander Nowaczyk
Klasy IV-VI:
1. Piotr Kuźmicki
2. Michał Opuszko
3. Wiktor Milczanowski
Klasy VII-VIII:
1. Adam Litewka
2. Kamil Barakomski
3. Jakub Ksiuk
WYNIKI LUBSKO CHALLENGE 
CROSS DUATHLON 2019
Wyniki OPEN sztafety:
1.Masterchem Team DAWID ROMA-
NOWSKI - KRZYSZTOF BLACHA

2. Seven 
Perceptus 
TEAM -
FABIAN 
S T E R -
N I K  - 
M AT E -
USZ KO-
K O W -
SKI
3. Centrum Rowerowe Giant Żary 
Team ADAM ZARZYCKI - ADAM 
PISULSKI
WYNIKI OPEN MINI 
Mężczyźni:
1.GRZEGORZ WOJTCZAK - SIE-
DLISKO
2. MARCIN STĘPNIAK – WSCHOWA
3. MICHAŁ PIŁAT – BOLESŁAWIEC
Kobiety: 
1. ANITA PERON - ZIELONA GÓRA  
2. MONIKA GILEWSKA - ZIELONA 
GÓRA 
3. ANNA SZEPCZYŃSKA -ŻARY 
4. MONIKA SZOMBIERSKA - LUB-
SKO

WYNIKI OPEN MEGA 
Mężczyźni:
1.GRACJAN STANKIEWICZ – 
OBORNIKI
2. ROBERT FABISIAK – ZIELONA 
GÓRA
3. KAMIL GŁĄB – ZIELONA GÓRA

4. ROBERT SZOMBIERSKI – LUB-
SKO
Kobiety: 
1. AGNIESZKA WŁOCH – ZIELONA 
GÓRA 
2. ANNA DZIOPA - KAN – ŻAGAŃ. 

I.G.

W sobotę 27.kwietnia byliśmy świad-
kami trzeciego  Polsko-niemieckiego 
Festiwalu Tańca dla Dzieci i Młodzie-
ży, którego współorganizatorem był 

Lubski Dom Kultury. Stronę polską 
reprezentowali przedstawiciele m.in. 
takich miast, jak Wrocław, Skwierzy-
na, Międzychód, Zielona Góra, Go-

rzów Wielkopolski, czy Międzyrzecz.
Amadeusz Wojciechowski

... - właśnie taki tytuł przyjął festi-
wal zorganizowany szesnastego 
maja w Lubskim Domu Kultury. 
Inicjatywa współtworzona była 
wraz z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku w Lubsku oraz Szkołami 
im. Edmunda Bojanowskiego. 
Podtytuł imprezy brzmiał "Śpie-
wać każdy może, również ty 
seniorze." Poruszającą dawką 
wokalu i gry instrumentalnej 
widownię raczyli studenci UTW - 
solowo oraz w formacjach, takich 
jak zespół "Kwiat", czy Kabaret 
Klubu Seniora. Wiecznie mło-
dzi, świetnie skomunikowani z 
publicznością artyści, zaśpiewali 
piosenki leciwe, acz wciąż na czasie 
pod względem tekstu i przekazu, pły-
nącego do słuchacza. Ten niecodzienny 

festiwal okazał się kolejnym dowodem 
na to, że nie starzeje się człowiek, a 
jedynie jego zewnętrzna kreacja. 

Amadeusz Wojciechowski

Parkiet międzynarodowy

PIOSENKA MOJEJ 
MŁODOŚCI...

CROSS DUATHLON LUBSKO 2019

Magazyn Lubski: Jak oceniłby Pan 
tegoroczną edycję Cross Duathlonu?
Bogusław Jagmin: Chciałbym poru-
szyć dwa aspekty: sportowy i orga-
nizacyjny.
Jeśli chodzi o sportowy, to trasa była, 
wymagająca, trudna, teren falsity, 
zmienny, typowy cross. Naprawdę 
się można było zmęczyć , zostawiłem 
tam kawałek zdrowia. Trasa rowero-
wa była trudna wymagająca: i szutr, i 
beton, i asphalt, wymagała technicz-
nej jazdy na rowerze. Trzeba było być 
do niej dobrze przygotowanym, samo 
przejście z roweru w bieg jest ciężkie, 
od razu czuje się, że pracują inne grupy 
mięśniowe.

Organizacyj-
nie impresa 
miała pew-
n e  n i e d o -
ciągnięcia. 
Myślę, że na-
leżałoby za-
angażować 
więcej osób, 
włączając w 
nią miasto 
lub inne organizacje o dla jednej oso-
by jest to zbyt duże przedsięwzięcie. 
ML: Dziękuję bardzo za podzieleniem 
się swoją opinią i życzymy wszyst-
kiego najlepszego z okazji 70-tych 
urodzin.
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Awans do Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w zapasach kobiet oraz stylu 
klasycznym mężczyzn  wywalczyło aż 
11 lubskich zapaśników. PATRYK GU-
BAŁA   wywalczył 5 miejsce podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 
w zapasach. W walce o medal nieznacznie 
na punkty 6 do 4 uległ zawodnikowi z Za-
mościa. Zawody odbyły się w Staszowie 
k/Kielc i zgromadziły 160 najlepszych 
zawodników z całego kraju. 8 miejsca 
zajęli Kamil Krzyżyński i Kornel Słom-
kowski. Wiktor Grabowski, Krystian Paś 
i Krystian Kuraś uplasowali się na 14m. 
O ogromnym pechu może mówić Kacper 
Franc, który opuścił drużynę tuż przed 
zawodami z powodu kontuzji kolana. Na 
niezwykle wysokim poziomie stała 25 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży w zapasach kobiet mająca rangę 
Mistrzostw Polski. 140 najlepszych 
zawodniczek z całego kraju w 10 
kategoriach wagowych rywalizowało 
o tytuł Mistrzyni Polski. Najlepiej 
z lubskich zawodniczek spisała się 
Natalia Kuraś i Roksana Korzysz-
czak, które odnotowały walki wy-
grane i przegrane zajmując miejsca 
w pierwszej 10. Nela Cwalińska, 

Milena Możdżeń i Karolina Stanowska 
uplasowały się poza pierwszą 10. Fakt 
startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, mającej rangę Mistrzostw 
Polski, najważniejszej imprezie w kraju 
dla grupy juniorów Młodszych jedenastu 
lubskich zapaśników napawa optymi-
zmem. Tym bardziej, że zdecydowana 
większość  to młodzi zawodnicy. Będą 
walczyć w tej samej grupie wiekowej w 
roku następnym.  Zdobyte 25 punktów we 
współzawodnictwie dzieci i młodzieży to 
więcej niż w roku ubiegłym w tej grupie 
juniorów młodszych. Przed nami koń-
cówka sezonu i ciężkie zgrupowanie w 
czasie wakacji-oświadczył trener lubskich 
zapaśników Mirosław Sawicki. 

red.

W Lubskim Domu Kultury odbył 
się 10 maja finał Turnieju Grand 
Prix Szkół - 2018/19 w szachach. W 
zawodach wzięło udział 60 młodych 
szachistów ze szkół z Gminy Lubsko 
i Jasienia. Rozegrano siedem rund, 
a tym samym maksymalna ilość 
punktów do zdobycia wynosiła 7. 
Szkoły Podstawowe – chłopcy: I Eryk 
Ostojicz (7,0 pkt.), II Aleksander Kie-
łek (6,0 pkt.), III Cyprian Skibicki (6,0 
pkt.); dziewczęta: I Julia Gruszecka 
(5,0 pkt.), II Karolina Machnicka (4,5 
pkt.), III Nikola Majkut (4,0 pkt.). 
Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjal-
ne - chłopcy: I Tomasz Dynowski 
(6,0 pkt.), II Bartłomiej Grabowiecki 
(5,0 pkt.), III Konrad Wnuk (5,0 pkt.); 
dziewczęta: I Adrianna Urbaniak (4,0 
pkt.). Ostatnim elementem zawodów 
było podsumowanie całego cyklu 
Grand Prix. Wyniki ogłosił sędzia 
główny Mariusz Kucharski. Drużyno-
wo w kat. Szkoły Podstawowe: I SP nr 
2 Lubsko, II SP Mierków, III SP nr 1 
Lubsko, IV SP Górzyn; kat. Gimnazja 
i Szkoły Średnie: I ZSOiE Lubsko, 
II Gimnazjum nr 1 Lubsko, III ZST 

Lubsko. Indywidualnie: Szkoły Pod-
stawowe – chłopcy: I Eryk Ostojicz 
(27 pkt.), II Wiktor Milczanowski (22 
pkt.), III Aleksander Kiełek (22 pkt.); 
dziewczęta: I Julia Gruszecka (21,5 
pkt.), II Nikola Majkut (17,5 pkt.), III 
Olga Buhaienko (16,5 pkt.). Gimnazja 
i Szkoły Ponadgimnazjalne - chłopcy: 
I Tomasz Lambrecht (28 pkt. Tomek 
nie był obecny na tych zawodach, 
ponieważ ich termin zbiegł się z jego 
udziałem w turnieju „Młodzieżowe 
Mistrzostwa w Schengen”, który 
odbywał się w Luxemburgu, gdzie 
Tomek gościł również w Polskiej Am-
basadzie), II Tomasz Dynowski (21 
pkt.), III Bartłomiej Grabowiecki (20 
pkt.); dziewczęta: I Adrianna Urbaniak 
(19,5 pkt.), II Dominika Dziedzińska 
(3,5 pkt.), III Kornelia Sówka (3 pkt.). 
Z-ca Dyrektora LDK Teresa Załużna i 
Prezes Lubskiego Klubu Szachowego 
CAISSA Waldemar Szylko pogratulo-
wali zawodnikom i zachęcali do gry w 
kolejnych turniejach. Nagrody ufundo-
wał miłośnik szachów Artur Urbaniak. 
My również wszystkim gratulujemy!

M. Sienkiewicz

W Kostrzynie n/O rywalizowali 13 
kwietnia najlepsi tenisiści stołowi: ju-
niorzy i juniorki z naszego województwa 
o tytuły mistrzowskie w 2019 roku. 
Bardzo dobrze zagrały: Weronika Lech 
i Oliwia Krzywiecka, reprezentujące 
klub Olimpia Lubsko. Po złotym meda-
lu w grze drużynowej, wywalczonym 
24 marca, Weronika i Oliwia dorzuciły 
kolejne cztery medale. W grze podwój-
nej dziewcząt - srebrny medal, w grze 
mieszanej Oliwia, grając z Patrykiem 
Pagaczem z Gorzowi Gorzów Wlkp., a 
Weronika z Filipem Lewaszkiewiczem 
z Warty Kostrzyn zajęły ex aequo 3 
miejsce, zdobywając dwa medale brą-
zowe. Indywidualnie Weronika zdobyła 
również brązowy medal; Oliwia upla-
sowała się na 5 miejscu. Dodatkowo 
w zielonogórskiej klasie A, w ostatnim 
turnieju w Nowogrodzie Bobrzańskim 

indywidualnie wygrał Adam Kamiński. 
Wszystkim gratulujemy!

ms

Na Arena Górzyn w niedzielne (12.05.) 
popołudnie zespół LZS Kado Górzyn 
podejmował ekipę Startu Płoty. Pierwsza 
połowa to optyczna przewaga lidera, 
goście ograniczali się do sporadycznych 
kontrataków. W 28 minucie w polu 
karnym faulowany był Michał Galik i 
sędzia bez wahania wskazał na "wap-
no", pewnym egzekutorem karnego 
był Erwin Mróz który dał miejscowym 
prowadzenie 1:0. Druga połowa to 
"lustrzane odbicie" pierwszej części 
gry. Ataki gospodarzy i sporadyczne 
kontry gości. W 70 minucie na strzał z 

ok. 18 metrów zdecydował 
się Patryk Poprawski, który 
ładnym technicznym ude-
rzeniem podwyższył wynik 
spotkania na 2:0. Nie minęły 
2 minuty, a było już 3:0 dla 
Kado. Akcja prawym skrzy-
dłem Michała Prokopowicza, 
dośrodkowanie na krótki róg, 
a piłkę z najbliższej odległości 
wślizgiem do bramki gości "pakuje” 
Michał Galik. Do końca spotkania wynik 
nie uległ zmianie. Kado zagrało z dużym 
spokojem, wykorzystując nadarzające 

się sytuacje do zdobycia bramek. Awans 
coraz bliżej i wydaję się, że jest niemal 
pewny. Wielkie święto w Górzynie coraz 
pewniejsze. 

I.G.

Konkurs o tytuł „Najlepszego, Najpopularniejszego Nauczyciela Gminy Lubsko w 2018 Roku”

SPORT

Poniżej ponownie prezentujemy kan-
dydatury zgłoszone przez placówki 
oświatowe do konkursu na Najlepsze-
go, Najpopularniejszego Nauczyciela 
2018 roku. Prosimy o zapoznanie się 
z sylwetkami nauczycieli i głosowanie. 
Wypełnione kupony konkursowe nale-
ży dostarczyć do redakcji „Magazynu 
Lubskiego”, która mieści się w Bibliote-
ce Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Milena Wiśniewska – od 11 lat nauczyciel 
w SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku. 
Niezwykle kreatywna, pełna zapału i oddana 
pracy pedagogicznej. Uczniowie i rodzice 
darzą ją ogromnym zaufaniem. Od 9 lat jest 
opiekunem samorządu w szkole. Dała się 
poznać jako pełna werwy organizatorka wielu 
imprez szkolnych i wydarzeń gminnych m.in. 
Dzień Misia, Dzień Kropki, Dzień Czekolady. 
Organizuje bale, dyskoteki, turnieje, uroczysto-
ści z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia 
Kobiet, przygotowuje apele okolicznościowe, 
pracuje nad organizacją gminnego konkursu 
„Kraina Talentów”. Jej uczennica została lau-
reatką w wojewódzkim konkursie plastycznym 
„Jestem bezpieczny, znam numer 112”. Od 2 
lat Milena Wiśniewska jest opiekunem wolon-
tariatu. Organizuje wiele akcji charytatywnych, 
współpracuje z fundacją Joanny Brodzik i 
fundacją „Mam marzenie”.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wioleta Gruszka – odkąd pamięta, chciała 
zostać nauczycielką języka polskiego. To 
było jej marzenie, które się spełniło. Pracuje 
w SP nr 2. Uważa, że pasują do niej słowa 
Dean’aBriggs’a: „Wykonuj nie tylko swoją 
pracę, ale też trochę ekstra. Nie wahaj się dać 
z siebie nieco więcej, bo ta drobna różnica jest 
warta całej reszty”. To jej pasja i z uporem 
będzie powtarzać, że nie ma nic lepszego od 
nauczania.  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Wojciech Szymczak – jest nauczycielem 
geografii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjny-
mi oraz w ZSOiE w Lubsku. W szkole pracuje 
już 18 lat. Studia ukończył na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Swoje zainteresowania wiąże 
z podróżami, kulinariami, wędkarstwem, 
meblarstwem. Ceniony jest za to, że - bez 
względu na wszystko - zawsze stara się pomóc 
zarówno w nauce, jak i w trudnych sytuacjach. 
Uparcie dąży do tego, aby wszyscy uczniowie 
byli jednakowo traktowani. W SP3 został od 
razu zaakceptowany przez uczniów.

Rafał Krzywokulski – jest absolwentem AWF 
we Wrocławiu. Jest także oligofreno-, surdo- 
i tyflopedagogiem. Zna trzy stopnie języka 
migowego. Pracuje w szkole od 1999 roku. 
Jest wychowawcą klasy IV i nauczycielem 
wspomagającym. Prowadzi również rewali-
dację w SP3, a także w SP1 i ZST w Lubsku. 
Ma bardzo ciekawe zainteresowania: karate, 
hodowla ptaków egzotycznych i turystyka. 
Na co dzień jest uśmiechnięty i roznosi do-
brą energię w całej szkole. Zawsze stara się 
wysłuchać i pomóc najlepiej jak się da. Ma 
bardzo dobry kontakt zarówno z młodszymi, 
jak i starszymi uczniami.
Agata Sułkowska – jest nauczycielką j. 
polskiego, wiedzy o kulturze, oligofrenope-
dagogiem. W szkole pracuje od 1986r. Uczyła 
w rożnych miejscach, a od ubiegłego roku 
pracuje właśnie w SP3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi. Jej podopieczni zdobywali wysokie 
miejsca w konkursach z j. polskiego, historii, 
teatralnych i recytatorskich. Od wielu lat bierze 
udział w akcjach charytatywnych i  pomaga 
chorym dzieciom. Jest miłośniczką motocykli 
i chętnie podróżuje. Uwielbia organizować 
festyny, przedstawienia i nietypowe wycieczki. 
Pisze bajki. Wyznaje zasadę: uśmiech dziecka 
jest bezcenny i za to jest najbardziej ceniona.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W GÓRZYNIE

Joanna Burzawa – nauczycielka historii i 
języka polskiego, a także szkolna bibliote-
karka, z 11 – letnim stażem pracy w szkole. 
Sympatyczna, życzliwa, dobry wychowawca. 
Z zaangażowaniem rozwija zainteresowania 
uczniów, stosując podczas lekcji nowoczesne 
technologie. Pod jej opieką uczniowie osią-
gają sukcesy w konkursach historycznych. 
Opiekunka szkolnego wolontariatu – z jej ini-
cjatywy zorganizowano wiele ważnych akcji. 
Pasjonuje się ogrodem, literaturą i podróżami.
Maria Ślifirska – nauczycielka języka pol-
skiego od 34 lat. Wychowawca kolejnych 
roczników klas, 
z oddaniem wspiera swoich podopiecznych. 
Sprawuje funkcję szkolnego Rzecznika Praw 
Ucznia. 
Z zaangażowaniem rozwija zainteresowania i 
talenty swoich podopiecznych, przygotowu-
jąc ich do konkursów – z języka polskiego 
oraz recytatorskich. Stosuje ciekawe formy 
pracy – aktywizujące uczniów; wykorzystuje 
nowoczesne technologie. Jej pasją jest język 
polski i literatura. Jest zapalonym wędkarzem.
Iwona Rudakiewicz – nauczycielka języka 
niemieckiego. Swoją nauczycielską przygodę 

rozpoczęła w bieżącym roku szkolnym i od 
razu zyskała sobie sympatię uczniów oraz 
współpracowników. Rozwija zainteresowanie 
dzieci językiem niemieckim, stosując ciekawe 
formy pracy. Jest życzliwa, oddana sprawom 
uczniów. Praca z nimi daje jej dużą satysfakcję. 
Jej pasją jest śpiew i gra na gitarze.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W LUBSKU

Bartosz Łapa – jest nauczycielem historii, 
geografii, wiedzy o społeczeństwie, ale przede 
wszystkim wychowawcą dwóch klas. Uczy 
w NSP i Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w Lubsku. Swoją pracę w 
zawodzie rozpoczął jeszcze na studiach, dziś 
mija 6 rok. Interesuje się fotografią i podró-
żami. Dodatkowo jest miłośnikiem sportu. 
Obecnie gra w lokalnej drużynie Budowlani 
Lubsko i chętnie jeździ na mecze do Krakowa, 
jako kibic tamtejszej Wisły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

I EKONOMICZNYCH
Dorota Szturomska – jest nauczycielką języ-
ka niemieckiego w ZSOiE w Lubsku. Od 24 
lat jest znana wśród młodych ludzi jako dobry 
wychowawca i zaangażowany nauczyciel. W 
swoją pracę, która sprawia jej ogromną radość 
wkłada dużo serca. Zawsze stara się inspirować 
uczniów do rozwijania pasji i zainteresowań. 
Angażuje się również w organizację festiwali 
muzycznych, takich jak „Powiatowy Festiwal 
Piosenki Angielskiej i Niemieckiej” oraz Fe-
stiwal Piosenki i Form Scenicznych „JAPA”. 
Stara się zawsze zrozumieć uczniów i ich 
problemy. Każdy z nich może liczyć na jej 
wyrozumiałość i dobre słowo. Słowem- na-
uczyciel z powołania.
Anna Wojnarowska (poprzednio Anufro-
wicz) – od 32 lat jest nauczycielem matematyki 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku. Praca z młodzieżą spra-
wia jej ogromną przyjemność. Z satysfakcją 
patrzy na losy swoich absolwentów. Jest osobą 
wesołą, bezpośrednią, otwartą, przyjazną dla 
uczniów i rodziców - bardzo dobrze z nimi 
współpracuje. Z opinii jej wychowanków 
wynika, że wyjątkowo zrozumiale wykłada 
matematykę. Jest również wychowawcą - „wy-
puściła” już dziewięć roczników młodzieży. 
W życiu osobistym najważniejsza jest dla niej 
rodzina i przyjaciele. Córka Paulina, poszła w 
ślady mamy i uczy matematyki w Zielonej 
Górze, a syn Krzysztof jest właścicielem firmy. 
Przykład nauczyciela z pasją.
Dagmara Kliczak-Sobańska – według opinii 

uczniów jest po prostu wspaniała. To wulkan 
dobrej energii, ma w sobie mnóstwo radości 
życia, a co najważniejsze potrafi się nią dzielić. 
Jest nauczycielką języka niemieckiego, który 
dzięki niej jest lubiany przez uczniów. W jej 
ustach nawet ,,Schmetterling” brzmi uroczo. 
Nauczycielka uczy też wiedzy o społeczeń-
stwie. Pomaga zrozumieć otaczający, często 
skomplikowany świat. Przez wiele kadencji 
była rzecznikiem praw ucznia, zawsze stawała 
w obronie swoich podopiecznych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH

Małgorzata Ogonowska – nauczycielka 
języka angielskiego. Jest również nauczycielką 
przedmiotów zawodowych (technik żywienia) 
w tej szkole. To bardzo pozytywna i szczera 
osoba. Ma bardzo dobry kontakt z młodzieżą, 
dlatego zajmuje się szkolnym wolontariatem. 
Zajęcia z nią są bardzo ciekawe i prowadzone 
w interesujący oraz urozmaicony sposób. 
Kocha sport, uwielbia podróżować, a przede 
wszystkim kocha koty i Azję.
Marta Kunicka – nauczycielka języka nie-
mieckiego. Jest również Rzecznikiem Praw 
Ucznia. Nie bez powodu, gdyż ma bardzo 
dobre podejście do młodzieży i potrafi podać 
pomocną dłoń. Nie ma problemu, którego nie 
potrafiłaby rozwiązać. Jest dla uczniów jak 
druga mama. Z przyjemnością i pozytywnym 
nastawieniem uczestniczą w jej lekcjach.
Łukasz Ziemba – nauczyciel przedmiotów 
zawodowych (technik logistyk). Człowiek, 
który poszerza wiedzę i umiejętności uczniów. 
Dzięki niemu mogą oni rozwijać swoje kom-
petencje zawodowe poprzez uczestniczenie 
w projektach, które organizuje. Młodzież do-

tychczas była w Hiszpanii oraz w Niemczech. 
Niedawno postarał się o kolejny projekt, tym 
razem do Włoch. Te wyjazdy pomagają „szli-
fować” języki obce, poznawać kulturę innych 
krajów i zwiedzić świat.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EDMUNDA BOJANOW-
SKIEGO

Monika Kołodziej – nauczyciel przedmiotów 
zawodowych (technik logistyk), plastyki, mu-
zyki i EDB. Jest to osoba bardzo kreatywna, 
która ma dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. 
Swoją pracę wykonuje rzetelnie, pragnie, aby 
uczniowie zaczęli samodzielnie myśleć i roz-
wijać się, a nie uczyć regułek na pamięć. Na 
lekcjach można nie tylko się wiele dowiedzieć, 
ale także doznać szczypty humoru. Jest osobą, 
na którą zawsze można liczyć. Gdy czegoś nie 
rozumiesz, zawsze ci wytłumaczy. Jest osobą 
lubianą i miłą.
Krzysztof Knop – fascynują go sporty eks-
tremalne i polityka. W wolnych chwilach jest 
nauczycielem fizyki. Zawsze zaangażowany w 
nauki ścisłe i te zagadnienia, które są związane 
z wychowaniem oraz edukacją młodzieży. Jest 
gotowy z uśmiechem podejmować skompli-
kowane naukowe wyzwania, ale i żartować z 
absurdów tego świata.
Joanna Woźniak – nauczycielka historii i 
języka angielskiego. Rzecznik Praw Ucznia. 
Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia jej mnó-
stwo radości. W uczniach ceni zaangażowanie, 
dobre serce i poczucie humoru. Można powie-
dzieć, że wygrała los na loterii, bo jak niegdyś 
powiedział Konfucjusz „Wybierz pracę, którą 
kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia 
więcej w swoim życiu”. I tak jest właśnie w 
tym przypadku.

Konkurs o tytuł „Najlepszego, Najpopularniejszego
Nauczyciela Gminy Lubsko w 2018 Roku”

1. ................................................. 5 pkt.

2. ................................................. 4 pkt.

3. ................................................. 3 pkt.
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SPORT

W niedzielne(05.05.) popołudnie Bu-
dowlani Lubsko podejmowali zespół 
Mieszka Konotop, który wyprzedzał 
nasz zespół o jeden punkt. Pierwsza 
połowa to mecz toczony przy lekkiej 
przewadze naszej drużyny. Jednak - nie 
po raz pierwszy zawodziła skuteczność 
i na tablicy wyników widniał wynik bez-
bramkowy. Po zmianie stron i wprowa-
dzeniu przez Stanisława Słobodziana na 
boisko Dawida Urbana i Tymoteusza Dy-
nowskiego gra naszego zespołu - mimo, 
że nie można było narzekać na poziom 
gry naszej ekipy - nabrała jeszcze więk-
szej werwy. Nasi młodzi zawodnicy siali 
popłoch w szeregach obronnych gości. 
Gra z pierwszej piłki i szybkie wyjście na 
czystą pozycję, to taki prosty, a zarazem 
najłatwiejszy sposób na rozmontowanie 
obrony drużyny przeciwnej. Co chwilę 

bramkarz Mieszka był w opałach. Oby 
więcej takich meczy - szczególnie na 
wyjazdach. Takie ustawienie zespołu 
(druga połowa) z drobnymi korektami 
jest chyba optymalnym wyjściem, które 
pozwoli na zdobywanie większej ilości 
punktów. Mecz zakończył się wynikiem 
3:1 dla Budowlanych. Bramki dla naszej 
drużyny zdobyli: Dawid Urban - 56 i 77 
minuta i Patryk Kozioł - 63 minuta.
Tydzień później zespół Budowlanych 
Lubsko w wyjazdowym spotkaniu po-
konał ekipę Unii Kunice(Żary) 6:3. Tym 
razem bramki dla Budowlanych zdobyli : 
Walczak x1, Bławuciak x 3, Trziszka x 2.
Passa trwa. w kolejnym meczu zespół 
Budowlanych Lubsko pokonał ekipę 
Woga Chociule 5:1. Bramki dla naszej 
drużyny zdobyli: Jakub Kajetańczyk 
(x1), Tomasz Bahyrycz (x1), Patryk 

Kozioł (x1), Maciej Trziszka (x2). Mecz 
w wykonaniu Budowlanych przeciętny, 
ale cieszy wygrana. Przez 2/3 pojedynku 
spotkanie bez wyrazu, ale liczy się efekt 
końcowy. 

I.G.

MŁODE WILKI W AKCJI

AWANS NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

KROK DO AWANSU

10 maja przy ulicy Sportowej w Lub-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły 
się Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego 
w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Za-
kładu Karnego w Krzywańcu. Zawody 
zorganizowane zostały przy współudziale 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracow-
ników Więziennictwa – Zarząd Terenowy 
przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu. 
Do udziału w Mistrzostwach zgłosiły się 
drużyny: ZK Krzywaniec, ZK Rawicz 
i ZK Wronki.
Po kilku godzinach sportowych zmagań, 
najlepszą tego dnia okazała się drużyna 
Zakładu Karnego z Rawicza, która nie 
przegrała żadnego meczu. Wicemistrzem 
została reprezentacja Zakładu Karnego 
w Krzywańcu, a trzecie miejsce zajęła 
reprezentacja Zakładu Karnego we Wron-
kach. Mimo padającego deszczu mecze 

toczone były w dobrym tempie. Królem 
strzelców Mistrzostw został Dariusz 
Kordiak z Zakładu Karnego w Krzy-
wańcu, który zdobył cztery bramki, 
natomiast najlepszym bramkarzem Piotr 
Bilakiewicz z Zakładu Karnego z Rawi-
cza, który w tym dniu był w doskonałej 
dyspozycji i zachował czyste konto. Popi-
sy piłkarzy obserwował dyrektor Zakładu 
Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janow-
ski w towarzystwie z-cy Zakładu Karnego 
w Krzywańcu ppłk Beaty Augustowskiej 
- Urban. Pogoda nie dopisała, ale zawody 
stały na dobrym poziomie sportowym. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom do-
brej gry. Słowa podziękowania należą się 
pracownikom lubskiego OSiR-u za przy-
gotowanie murawy do gry. Warto również 
wspomnieć o Tomaszu Bachyryczu, który 
był organizatorem całej imprezy. 

I.G.

MISTRZOSTWA OKRĘGU POZNAŃSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ 
O PUCHAR DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU 2019R.

W deszczowe sobotnie(11.05.) popo-
łudnie na boisku w Mierkowie zespół 
miejscowej Sparty podejmował druży-
nę Bobra Bobrowice. Mecz dawnych 
kolegów z boiska, a obecnie trenerów 
toczony był w trudnych( deszczowych 
warunkach). Spotkanie zakończyło 
się wygraną podopiecznych Arkadiu-
sza Żyluka 2:1. Przeważająca część 
spotkania toczona była w środkowej 

strefie boiska. Obie drużyny - mimo 
trudnych warunków - starały się 
stworzyć dobre widowisko, walcząc 
ambitnie do ostatniej minuty meczu. 
Minimalnie lepsi okazali się goście, 
dając radość przybyłym z Bobrowic 
na spotkanie kibicom. Bramkę dla 
Sparty zdobył: Kamil Krajewski.

I.G.

BÓBR LEPSZY OD SPARTY

W zimne sobotnie (04.05.) popołudnie 
na boisku w Lipnie spotkały się: lider 
(Budowlani II Lubsko) i wicelider( KS 
Lipna) rozgrywek o mistrzostwo Klasy 
B OZPN Żary. Mecz zapowiadał się 
bardzo interesująco. Walki na boisku 
nie brakowało - momentami było bardzo 
ostro, szczególnie za sprawą gospodarzy, 
którzy nie przebierali w środkach, aby 
wygrać spotkanie. Mecz toczony był 
na boisku, które tylko z nazwy było 
boiskiem piłkarskim. Pierwsi bramkę - 
po błędzie naszego bramkarza - zdobyli 
miejscowi w 7 minucie potyczki. Jednak 

już po pięciu minutach za 
sprawą Patryka Różnickie-
go był wynik remisowy. Po 
zmianie stron toczyła się 
walka o przejęcie inicjatywy 
w środku pola. Dopiero w 
72 minucie rzut wolny z 
około 30 metrów wykonywał Sebastian 
Szymczak, po jego strzale piłka zasko-
czyła bramkarza miejscowych i było 
2:1 dla Budowlanych. Zawodnikom 
miejscowych puszczały nerwy, uciekali 
się do ostrych fauli i pyskówek do sę-
dziego( mecz kończyli w 9 po dwóch 

czerwonych kartkach). Wynik spotkania 
na 3:1 w doliczonym czasie gry ustalił 
Stanisław Słobodzian po asyście Marka 
Michniackiego. Po tym zwycięstwie 
podopieczni Roberta Miczke mają już 10 
punktów przewagi nad drugą drużyną w 
tabeli zespołem KS Lipna. 
I.G.

Sukcesy pingpongistów 

Oliwia i Weronika z trenerem 
Bogdanem Lechem

W spotkaniu Ligi Trampkarzy zespół 
Budowlanych Lubsko ( trener Robert 
Ściłba) pokonał ekipę TS Przylep 5:2. 
Po meczu pełnym dramaturgii i cie-

kawych akcji drużyna Budowlanych 
pokonała lidera rozgrywek, obejmu-
jąc tym samym fotel lidera. Bramki 
zdobyli: 2 x Sadowski,2 x Kurpisz,1x 

Plackowski. Gratulujemy dobrej gry i 
wygranej. Brawo!!!

I.G.

WYGRANA TRAMPKARZY

Finał Grand Prix

Drużynowo I miejsce zajął zespół ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Lubsku

Zwycięzcy całego cyklu GRAND PRIX 
(w imieniu Tomka Lambrechta, który był 
nieobecny, puchar odebrał Bartłomiej 

Grabowiecki)

11 lubskich zapaśników na MP



W piątkek 26 kwietnia na stadionie przy 
Sportowej organizator rozgrywek o halo-
we Mistrzostwo amatorskiego kopania w 
piłkę nożną wręczył nagrody zespołom, 
które zajęły, trzy pierwsze miejsca na 
"pudle". W imieniu wszystkich zawodni-
ków składam serdeczne podziękowania 
dla organizatora rozgrywek pana Ryszar-

da Gawrycha i Jarosława Wysokińskie-
go, który sędziowwvał wszystkie mecze 

"halówki". Wielkie dzięki!
I.G.

KRZYŻÓWKA NR 5 (340) 2019 r.
Poziomo:
1. Część marynarki, 7. Czerwioch, 
głowa tasiemca, 8. Opera I.Pa-
derewskiego, 9. Zabytkowa wieś 
niedaleko Tuliszkowa, 10. Jest nim 
poławiacz pereł, 11. Staropolski 
pan, 14. Kamrat Masztalskiego, 
17. Obwódka hełmu, 19. Ma-
nuel, pisarz chilijski, 20. Stolica 
Samoa Zachodniego, 21. Miasto 
w pd.-zach. Arabii Saudyjskiej, 22. 
Reżyser filmu "Czarne chmury", 
23. Skoczne tany, 24. Zawija-
ny mięsny wałeczek, 27. Ptak 
morski, 31. Małe dziecko, 32. 
"Świąteczne" drzewko, 33. Pocisk 
maego kalibru, 34. Elegancki strój 
damski, 35. Gatunek antylopy.

Pionowo:
1. Powieści oparte na wątku mi-
łosnym, 2. Jasnożółte, śpiewające 
ptaszki, 3. Spinka do włosw, 4. 
Rena, piosenkarka, 5. Potomek 
białego i Indianki, 6. Dobranoc-
kowy miś, 12. Sól kwasu syjano-
wodorowego, silnie trujący, 13. 
Roślinożerna małpa wąskonosa z 
Borneo, 15. Szpic lądu, wysunięta 
w morze część, 16. Kolizja na 
szosie, 18. Żółta farba, ugier, 23. 
Muleta matadora, 25. Zbrojny spi-
sek, bunt, 26. Komplet talerzy, 28. 
Mały nóż chirurgiczny, 29. Wielki 
gobelin lub odpływ Janiseju, 30. 
Szmat, część jakiegoś obszaru.
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Rozwiązaniem krzyżówki 
z nr 4/339 ML jest hasło: 

"TO NASZ MIESIĘCZNIK".

Nagrody wylosowali: Ewa 
Boczar ze Starej Wody, Krystyna 
Kamińska z Żar oraz Barbara 
Demitraszkiewicz z Lubska. 
Gratulujemy i zapraszamy do 
redakcji po odbiór nagród. 

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

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

NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

Czynna: pon. - pt. 8-18 • REJESTRACJA TELEFONICZNA: 68 457 17 77
Pacjenci umówieni 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.

NAGRODY DLA
ZWYCIĘZCÓW

Patronat medialny
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