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Jesień życia nie musi być czasem smutnym, 
nudnym, czy upływającym w samotności. 
W każdym wieku i na każdym etapie życia 
potrzebujemy pasji, aktywności, kontaktu 
z otwartymi i życzliwymi ludźmi, jednym 
słowem powodu dla którego warto żyć! 
Między innymi taki cel przyświecał po-
wstaniu Klubu Senior+, który uruchomiony 
został w ramach Programu Wieloletniego 
"Senior+" na lata 2015-2020, realizowa-
nego przez Lubuski Urząd Wojewódzki w 
Gorzowie Wlkp. 

CO I DLA KOGO?
W ramach dofinansowania Gmina Lubsko 
otrzymała 148 158,42 zł. (co stanowiło 
80% szacowanych kosztów inwestycji). 
Przystąpienie do programu dało możliwość 
wykonania remontu części pomieszczeń 
na parterze budynku przy Al. Wojska Pol-
skiego 2a (wcześniej USC), oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia. Jest to dobry 
początek przywrócenia nieruchomości do 
czasów jego świetności. Zarówno lokaliza-
cja budynku, powierzchnia, jak i brak barier 
architektonicznych na parterze sprawiają, 
że idealnie nadaje się on do wykorzystania 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 
Klubie dostępna jest sala ogólna z wygod-
nymi fotelami oraz miejscem gdzie można 
grać w gry, rozwijać pasje podczas zajęć rę-
kodzielniczych, plastycznych czy muzycz-
nych, skorzystać z porad specjalistów wielu 
dziedzin, spotykać się i porozmawiać lub po 
prostu spędzić miło czas. Jest tam kuchnia 
z wyposażeniem, w której będą odbywać 
się warsztaty kulinarne, prozdrowotne czy 
porady dietetyka. Do dyspozycji seniorów 
jest również sala gimnastyczna wyposażona 
w drabinki, ławki, maty, piłki do ćwiczeń, 
poprawiające sprawność ruchową i zachę-
cające do aktywności, również pod okiem 
specjalisty. Klub dysponuje zapleczem 
sanitarnym przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych i poruszających się na 
wózku. Będą organizowane seniorom za-
jęcia ruchowe, kulturalne, rekreacyjne (np. 
warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, 
poradnictwo prawne, zdrowotne, itp.; będą 
uroczystości okolicznościowe, spotkania 
integracyjne, wyjścia do kina, do kręgielni, 
lokalne wycieczki, spacery, itp.). W planach 

jest  także poczęstunek dla seniorów.
CO Z ODPŁATNOŚCIĄ?

Członkostwo w klubie może wiązać się 
z opłatą, której kwotę określa uchwała 
nr XV/111/19 RM w Lubsku z dnia 
29.11.2019 r. Odpłatność będzie ustalana 
przez MGOPS w drodze decyzji admini-
stracyjnej, której wydanie poprzedzone bę-
dzie wywiadem środowiskowym. Mówiąc 
prościej, będzie badana sytuacja finansowa 
seniora. Ważne jest, czy senior mieszka 
sam, czy z rodziną. Ustawa o pomocy 
społecznej określa wysokość kryterium 
dochodowego, które w przypadku osoby 
samotnej wynosi obecnie 701 zł/os/m-c, a 
w przypadku osoby mieszkającej z rodziną 
528 zł/os/m-c. Wszystkie osoby, których 
dochód nie będzie przekraczał 200% ww. 
kryterium dochodowego mają prawo do 
pobytu w Klubie Senior+ NIEODPŁAT-
NIE!!!
Jeżeli dochód jest większy niż 200%, ale 
mniejszy niż 250% kryterium, wówczas 
odpłatność wynosi 5% lub 10% licząc od 
kwoty 500 zł – czyli będzie to 25 zł lub 50 
zł/m-c. Opłata się zwiększa, kiedy zwiększa 
się dochód seniora. I jeżeli będzie senior, 
którego dochód przekracza 451% kryterium 
dochodowego, wówczas będzie zobowiąza-
ny wnieść pełną opłatę 500 zł/m-c.
Jesteś po 60 roku życia? Jesteś nieaktywny 
zawodowo? Jesteś otwarty na ludzi, nowe 
wyzwania, spełnianie marzeń? KLUB 
SENIORA TO MIEJSCE DLA CIEBIE!
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w 
Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie 
Miejskim w Lubsku, pl. Wolności 1, (biuro 
podawcze parter, pokój nr 20 II piętro), a 
także w sekretariacie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, 
przy ul. 3 Maja 1 w Lubsku oraz na stronie 
internetowej www.lubsko.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu: 68 457-61-14
SENIORZE W KAŻDEJ CHWILI MO-
ŻESZ ZREZYGNOWAĆ Z CZŁONKO-
STWA W KLUBIE!
Termin naboru na 2020 rok do dnia 
31.01.2020 r.

A-M

 POLITYKA  POLI TYK A 

W poniedziałek (30.12.2019 r.) od-
była się XVI Sesja Zwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku. Na wstępnie 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
oraz Przewodniczący Komisji Rady 
Miejskiej  w Lubsku poinformowali 
o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
Następnie Skarbnik Gminy Anna 
Górska przedstawiła projekt uchwały 
budżetowej Gminy Lubsko na 2020 
rok. Projekt uwzględniał wniesioną 
autopoprawkę, w zakresie ujęcia w 
przyszłorocznym budżecie pożyczki 
z Budżetu Państwa. Burmistrz wy-
jaśnił, że w przyszłym roku zostanie 
zmieniony Program Postępowania 
Naprawczego i ponownie zostanie 
złożony wniosek o pożyczkę z Budże-
tu Państwa na kwotę 35 389 950 zł.

W ramach dyskusji nad uchwałą zapy-
tania wnieśli radni. Marian Dziwulski 
pytał m. in. o środki na letnie i zimowe 
utrzymanie dróg, a także pielęgnację 
zieleni na terenie gminy Lubsko, o 
środki pozostawione jako rezerwa na 
spłatę roszczeń w stosunku do których 
toczone są sprawy sądowe (dotyczy 
dwóch spraw związanych z projektem 

kanalizacji), o koszty dokumentacji 
projektowej SP3, a także o planowane 
wysokości dotacji dla Instytucji Kul-
tury oraz OSiR.
Sprawę dotyczącą rezerwy na roszcze-
nia w toczących się postępowaniach 
sądowych wyjaśniła Sekretarz Gminy 
Iwona Poszwa.
Utrzymanie dróg i zieleni będzie  
rozliczane w drodze rekompensat 
poniesionych kosztów. Pula środków 
na ten cel jest porównywalna do lat 
ubiegłych. W odniesieniu do środ-
ków na dokumentację projektową 
dotyczącą budynku SP3 Burmistrz 
poinformował, że takie są ceny ryn-
kowe tego rodzaju usług, a potrzeba 
wykonania jest uzasadniona i wymaga 
tego prawo, które powoduje koniecz-
ność zmiany obecnych oddziałów 
przedszkolnych w przedszkole. W od-
niesieniu do planowanych dotacji dla 
Lubskiego Domu Kultury, Biblioteki 
oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji Bur-
mistrz wskazał, że Instytucje Kultury 
powinny wzmóc wysiłki w zakresie 
starań o środki zewnętrzne, a także 
o wypracowanie przychodów, które 
pozostaną w ich dyspozycji. Dotacja 
dla OSiRu jeszcze kilka lat temu wy-

nosiła 2,2 mln zł. Teraz jest to kwota 
1,78 mln zł. Dyrektor OSiR dodał, że 
kwota jest i tak mniejsza o 100 000 zł, 
niż wnioskował. Poinformował także, 
że jednostce zostały przekazane w 
zarząd 24 gminne place zabaw (3 w 
mieście, 21 w sołectwach), co będzie 
dla OSiRu dodatkowym kosztem.

Radny Krzysztof Bielecki pytał, jaka 
jest alternatywa, jeśli Gmina nie 
uzyska pożyczki z budżetu państwa?
Burmistrz odpowiedział, że w 2019 
roku też była planowana pożyczka z 
budżetu państwa, nie dostaliśmy jej, 
ale poradziliśmy sobie dobrze. Dodał, 
że był to trudny rok, ale wiele udało 
się osiągnąć. Jak potwierdził dzisiaj 
startujemy już z lepszej pozycji. 
Mamy na lokacie kwotę 900 000 zł na 
oświatę, a także środki na spłatę zobo-
wiązań. Jak wchodziliśmy w 2019 rok 
mieliśmy 1,4 mln zł zobowiązań nie-
wymagalnych, 2,5 mln zł zobowiązań 
wymagalnych. Jeżeli nie dostaniemy 
pożyczki, to środki na bieżącą spłatę 
kredytów (ujętych we wniosku o po-
życzkę z BP) Gmina będzie musiała 
spłacić z własnych środków.

Radny Robert Słowikowski pytał, czy 
są zagrożenia dotyczące podwyżek 
opłat, podatków dla mieszkańców. 
Burmistrz wskazał, że oszczędności 
i dochody staramy się generować 
sami poprzez minimalizację kosztów 
administracyjnych, także Urzędu, czy 
sprzedaż majątku.

W kolejnej części radni przystąpili do 
głosowania za przyjęciem uchwały 
budżetowej na 2020 rok, która została 
przyjęta wynikiem 9 głosów ZA, 3 
głosów przeciw.
Uchwalony budżet na 2020 rok za-
kłada:
- po stronie dochodów: 88 494 478 zł
- po stronie wydatków: 85 502 644 
zł, w tym:
w tym wydatki bieżące: 85 066 644 zł,
oraz wydatki majątkowe: 436 000 zł 
(z przeznaczeniem na: dokumentację 
projektową SP3, dokumentację pro-
jektową budynku po SP2; przebudowę 
mostu w Tarnowie - w stosunku do 
tej inwestycji Nadleśnictwo Lubsko 
zadeklarowało pomoc w wysokości 
280 000 zł).
- przychód budżetu w kwocie: 35 389 
950 zł – pożyczka z Budżetu Państwa

- rozchody; spłata rat kredytów: 38 
381 784 zł, w tym: spłata kredytów 
z wypracowanej nadwyżki: 2 991 
834 zł.

W dalszym porządku obrad sesji gło-
sowano uchwały:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubsko 
na lata 2020-2034; wyniki głosowa-
nia: 9 za; 2 wstrzymuję się
- w sprawie skargi mieszkańca na 
działalność Burmistrza Lubska; wy-
niki głosowania: 11 za
- w sprawie zatwierdzenia planów 
prac stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Lubsku; wyniki głosowania: 11 za
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Lubsku na 2020 rok; wyniki gło-
sowania: 11 za
- w sprawie zmiany Uchwały Budże-
towej Gminy Lubsko na rok 2019; 
wyniki głosowania: 11 za
- w sprawie określenia średnich cen 
jednostek paliwa w Gminie Lubsko 
na rok szkolny 2019/2020; wyniki 
głosowania: 10 za.

A-M

GMINA LUBSKO
UCHWALIŁA BUDŻET!

W poniedziałek (23.12.2019 r.) Bur-
mistrz Lubska Janusz Dudojć spotkał 
się z Pawłem Tonderą Dyrektorem 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zie-
lonej Górze, Krzysztofem Kocikiem 
Naczelnikiem Wydziału Dokumenta-
cji ZDW oraz Panią Dorotą Kossek.
Spotkanie dotyczyło ważnego tematu, 
który dotyczy zarówno mieszkańców 
miasta i gminy Lubsko, jak i wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego, 
którzy przejeżdżają przez nasze mia-
sto, a mianowicie budowy II etapu 
obwodnicy. Podstawą działania jest 
wykonanie dokumentacji. Inwesto-
rem tego zadania jest ZDW, który w 
najbliższym czasie ma przedstawić 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska raport o oddziaływaniu 

inwestycji na środowisko. 
Podczas spotkania przedstawiono wa-
rianty przebiegu II etapu obwodnicy 
oraz przedstawiono propozycje prac 
i działań związanych z uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla tego ważnego dla nas 
projektu.

A-M

CO Z TĄ 
OBWODNICĄ?

TAK BYŁO
Według stanu na 31 grudnia 2018 roku:
- zobowiązania Gminy Lubsko z tytułu 
pożyczek i kredytów wynosiły: 65 532 
862,92 zł.
- zobowiązania wymagalne (przetermi-
nowane): 2 527 144,02 zł
- zobowiązania niewymagalne (które 
stawały się wymagalne po 01.01.2019 
r.): 6 406 559,86 zł
- stan środków pieniężnych w kasie: 
0,00 zł.

TAK JEST
Stan gminnych finansów na 31 grudnia 
2019 roku:
- zobowiązania Gminy Lubsko z tytułu 

pożyczek i kredytów wynosiły: 56 919 
291,54 zł.
- zobowiązania wymagalne (przetermi-
nowane): 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne: zapłaco-
ne w ok. 80%
- stan środków pieniężnych w kasie: 1 
140 000,00 zł
- środki pieniężne na lokacie: 918 000,00 
zł, z przeznaczeniem na wypłatę wyna-
grodzeń nauczycielom w styczniu 2020 r.
Dodatkowo Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć poinformował, że w 2019 roku 
Gmina, w celu zrestrukturyzowania 
zadłużenia, starała się o emisję obligacji 
w łącznej kwocie 48 800 000 zł oraz o 
pożyczkę z budżetu Państwa w kwocie 
35 389 950 zł. W odniesieniu do obli-

gacji Gmina nie znalazła jednak wśród 
banków chętnego emitenta, natomiast 
w odniesieniu do pożyczki, Gmina 
otrzymała z Ministerstwa Finansów  
decyzję odmowną. Pomimo tego spłaty 
rat zarówno kredytów jak i pożyczek 
zaplanowanych na 2019 rok udało 
się zrealizować w całości ze środków 
własnych.
Jak podkreśla Burmistrz, udało się to 
dzięki dyscyplinie finansowej, oraz 
wyrzeczeniom i oszczędnościom, które 
są udziałem wszystkich mieszkańców 
Gminy, decyzjom radnych oraz pracy 
pracowników Urzędu i podległych 
jednostek.

A-M

GMINNE FINANSE - Z CZYM
WCHODZIMY W NOWY ROK?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w 
Lubsku uprzejmie informuje, że do dnia 
28 lutego 2020r. w USC w Lubsku moż-
na zgłaszać Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. 
Jubilaci zameldowani na terenie Gminy 
Lubsko, którzy zawarli związek małżeń-
ski w 1970r. i wyrażają chęć wzięcia 
udziału w uroczystości otrzymania z rąk 
Burmistrza Lubska, medalu przyznane-
go przez Prezydenta RP za długoletnie 

pożycie małżeńskie, proszeni są do zgła-
szania się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Lubsku, ul. Plac Wolności 1, pok. 13 i 
14, I piętro (Ratusz), tel. 68 4576260 lub 
68 4576261, w godzinach pracy Urzędu.
Jubilaci obchodzący 50-tą rocznicę 
pożycia małżeńskiego proszeni są o 
przyniesienie dokumentów tożsamo-
ści w celu wypełnienia stosownych 
wniosków.

INFORMACJA 
DLA PAR 
OBCHODZĄCYCH 
W 2020R. JUBILEUSZ 
50-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO

RUSZA KLUB SENIORA W LUBSKU!
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 W GMINIE 

„KONIEC KRĘCENIA”
	 Zafałszowywanie	przebiegu	
pojazdów	poprzez	cofanie	drogomierza	
stanowi	w	naszym	kraju	 istną	plagę.	
„Korekta	licznika”	to	wielokrotnie	jedna	
z	pierwszych	czynności	dokonywanych	
przez	nieuczciwych	sprzedawców	pojaz-
dów.	Wszak	 im	mniejszy	przebieg	tym	
wyższa	cena	samochodu.	Często,	gdy	po	
zakupie	okazuje	się,	że	nastąpiła	inge-
rencja	w	licznik	pojazdu,	udowodnienie	
tego	konkretnej	osobie,	 i	 pociągnięcie	
jej	 od	odpowiedzialności,	 karnej	 bądź	
cywilnej,	jest	wysoko	utrudnione.	
	 Z	 nowym	 rokiem	 zaczęło	
obowiązywać	 kolejne	 przepisy,	 które	
mają	na	celu	ukrócenie	tego	szkodliwego	
procederu.	Na	mocy	ustawy	z	dnia	15	
marca	2019	r.	o	zmianie	ustawy	-	Prawo	
o	ruchu	drogowym	oraz	ustawy	-	Kodeks	
karny,	do	kodeksu	karnego	dodano	art.	
306b.	Zgodnie	z		§	1	tegoż	artykułu	kto	
zmienia	wskazanie	drogomierza	pojazdu	
mechanicznego	 lub	 ingeruje	w	prawi-
dłowość	 jego	pomiaru,	podlega	karze	
pozbawienia	wolności	od	3	miesięcy	do	
lat	5.	W	myśl	§	2	tej	samej	karze	podlega,	

kto	zleca	innej	osobie	wykonanie	czynu,	
o	którym	mowa	w	§	1.	W	§		3	wskazano,	
iż	w	wypadku	mniejszej	wagi,	sprawca	
czynu	określonego	w	§	1	lub	2,	podlega	
grzywnie,	karze	ograniczenia	wolności	
albo	pozbawienia	wolności	do	lat	2.	
	 „Zmiana	wskazań	drogomie-
rza	polega	na	każdej	ingerencji	w	zapis	
informacji	w	urządzeniu,	która	powoduje	
wskazanie	niezgodne	 z	 rzeczywistym	
przebiegiem	 (Szeleszczuk,	Kryminali-
zacja…,	s.	86).	Z	kolei	 „Ingerowanie	w	
prawidłowość	pomiaru	 to	zachowanie	
polegające	na	każdym	zakłócaniu	po-
prawnego	 funkcjonowania	drogomie-
rza.”	 (Mozgawa	Marek	 (red.),	 Kodeks	
karny.	Komentarz	aktualizowany	Opu-
blikowano:	 LEX/el.	2019).	Przepis	 ten	
obowiązuje	od	25.05.2019r.
	 Jak	widać	ustawodawca	wy-
powiedział	wojnę	osobom	fałszującym	
przebiegi	w	pojazdach.	 Jednakże	sama	
penalizacja	 ingerencji	we	wskazania	
drogomierza	nie	byłaby	wystarczająca.	
Od	2014r.	 podczas	okresowych	prze-
glądów	pojazdu	pracownika	SKP	musi	
wpisywać	stan	drogomierza	odczytany	

podczas	kontroli	do	Centralnej	Ewiden-
cji	Pojazdów	 i	Kierowców.	 Jakkolwiek	
rozwiązanie	 te	 jest	 słuszne,	 jednak	
niewystarczające.	W	końcu	dla	chcącego	
nic	 trudnego,	 i	 nieuczciwy	właściciel	
przed	corocznym	przeglądem	pojazdu	
mógł	 	 bez	większego	 ryzyka	dokonać	
jego	korekty	 tak,	 aby	 roczny	przebieg	
nie	wzrósł	 za	 bardzo.	Od	 1	 stycznia	
2020	roku	„korekta	licznika”	nie	będzie	
już	 tak	bezpieczną	 i	 łatwą	do	ukrycia	
czynnością.	Jest	tak	dlatego,	że	w	życie	
weszło	rozporządzenie	Ministra	Spraw	
Wewnętrznych	 i	 Administracji	 z	 dnia	
5	 listopada	2019r.	w	sprawie	kontroli	
ruchu	drogowego.	Jak	stanowi	§	12	tego	
rozporządzenia:
1.	Kontrolujący	dokonuje	odczytu	wska-
zań	drogomierza	pojazdu	zatrzymanego	
do	kontroli	także	wówczas,	gdy	nie	pod-
daje	 tego	pojazdu	sprawdzeniu	stanu	
technicznego.	
2.	Przepisu	ust.	1	można	nie	stosować	
w	przypadku,	o	którym	mowa	w	§	4	ust.	
5,	a	 także	podczas	wykonywania	kon-
troli	drogowej	w	 toku	 równoczesnego	
wykonywania	 przez	 kontrolującego	

zadań	określonych	w	innych	ustawach,	
w	szczególności	kontroli	granicznej	lub	
celnej.	
3.Kontrolujący	może	dokonać	odczytu	
wskazań	drogomierza	pojazdu	holowa-
nego	 lub	przewożonego,	 jeżeli	 istnieje	
taka	możliwość	i	z	zachowaniem	zasad	
bezpieczeństwa	osobistego.
4.	Dokonując	odczytu	wskazania	drogo-
mierza	pojazdu	niezarejestrowanego,	
dokonuje	się	ustalenia	numeru	VIN	albo	
numeru	podwozia,	nadwozia	 lub	 ramy	
pojazdu	 oraz	 danych	 technicznych	 o	
pojeździe	w	zakresie	marki	i	dodatkowo	
co	najmniej	 jednej	 pozycji	 z	 kategorii	
danych	technicznych	wskazanej	w	prze-
pisach	wydanych	na	podstawie	art.	80b	
ust.	2	ustawy.
5.	Dane	dotyczące	odczytu	wskazania	
drogomierza	 określone	w	przepisach	
wydanych	na	podstawie	 art.	 80b	ust.	
2	 ustawy	oraz,	w	przypadku	pojazdu	
niezarejestrowanego,	dane,	o	których	
mowa	w	ust.	4,	kontrolujący	przekazuje	
niezwłocznie	 do	 centralnej	 ewidencji	
pojazdów.
	 Jak	wynika	 z	wyżej	przywo-

łanego	przepisu,	kontrola	drogomierza	
przez	Policjanta	jest	w	zasadzie	obliga-
toryjna,	przy	czym	może	on	skontrolo-
wać	drogomierz	pojazdu	holowanego	
bądź	przewożonego	 lawetą.	Policjant	
może	jednak	odstąpić	od	kontroli	takiego	
pojazdu	w	sytuacji	jeżeli	w	jego	ocenie		
taka	 kontrola	 byłaby	w	 jakiś	 sposób	
utrudniona	bądź	wiązała	się	z	ryzykiem	
jego	osobistego	bezpieczeństwa.	
	 Podsumowując	wyżej	opisany	
zmiany,	wydaje	się,	że	z	 rozpoczęciem	
nowej	dekady	XXI	wieku	częstotliwość	
kontroli	drogomierza	pojazdów	porusza-
jących	się	po	naszych	drogach	znacznie	
wzrośnie,	 co	w	dłuższej	perspektywie	
powinno	przełożyć	się	na	istotne	zmniej-
szenie	w	naszym	kraju	liczby	pojazdów	
z	 zafałszowywanymi	 przebiegami.	
Chociaż...	 jak	 już	wspomniałem,	 dla	
chcącego	nic	trudnego.	

Adwokat Michał Wójcicki

NABÓR NA SZKOLENIE PODSTAWO-
WE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW 
OSP
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach planuje 
zorganizować szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Szkolenie roz-
pocznie się 25 stycznia 2020 roku, 
a zakończy 26 kwietnia 2020 r. i 
będzie obejmowało 14 dni zajęcio-
wych. Bezwzględnymi warunkami 
przyjęcia na szkolenie są: złożenie 
karty skierowania wg. określonego 
wzoru i wiek – ukończone 18 lat i nie 
przekroczone 65 lat. W zgłoszeniu 
należy złożyć oświadczenie o posia-
daniu przez kierowanych na szkolenie 
zaświadczenia lekarskiego, ubez-
pieczenia NNW oraz wyposażenia. 
Termin ważności badań lekarskich i 
ubezpieczenia NNW kursanta oraz 
czasookresy użytkowania sprzętu 

(m.in. terminy obowiązkowych prze-
glądów sprzętu ochrony układu dróg 
oddechowych) mają być ważne na 
cały okres trwania szkolenia. Jeżeli 
wygasną należy je odnowić z zacho-
waniem ciągłości terminu ważności 
– w przeciwnym przypadku kursant 
nie może uczestniczyć w szkoleniu, 
nie może używać sprzętu.

BOŻONARODZENIOWA WIZYTA 
DZIECI W KP PSP W ŻARACH
Do Komendy Powiatowej PSP w Ża-
rach przybyli 17 grudnia 2019 roku 
bardzo mili goście. Dzieci i opiekuno-
wie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
–Wychowawczego im. Jana Pawła 
II w Lubsku przekazały strażakom 
świąteczne życzenia wraz z własno-
ręcznie wykonaną szopką bożonaro-
dzeniową. W wyjątkowym klimacie, 
w obecności Zastępcy Komendanta 
Powiatowego PSP w Żarach bryg. 

Pawła Hryniewicza oraz funkcjona-
riuszy Komendy Powiatowej dzieci 
odśpiewały piękne, wigilijne kolędy.

GROŹNY WYPADEK NA ULICY WRO-
CŁAWSKIEJ W LUBSKU
O godzinie 13:18, 17 grudnia 2019 
roku Stanowisko Kierowania Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach przyjęło 
zgłoszenie o wypadku komunikacyj-
nym na ulicy Wrocławskiej w Lubsku. 
Ze zgłoszenia wynikało, że w zdarze-
niu bierze udział samochód osobowy, 
który uderzył w betonowy słup ener-
getyczny. Na miejscu miały się znaj-
dować trzy osoby poszkodowane, w 
tym jedna bez oznak czynności życio-
wych. Natychmiast zadysponowano 
dwa zastępy ratowników z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku. 
Zespoły Ratownictwa Medyczne-
go oraz Policja były równocześnie 

zaalarmowane przez dyspozytora z 
Wojewódzkiego Centrum Powiada-
miania Ratunkowego. Ze względu 
na niewielką odległość od remizy 
strażackiej ratownicy pojawili się na 
miejscu zdarzenia po 2 minutach od 
zaalarmowania. Po dokonaniu rozpo-
znania przez Kierującego Działaniem 
Ratowniczym ustalono, że w zdarze-
niu brały udział dwa pojazdy osobo-
we. Kierujący pierwszym pojazdem 
w wyniku zasłabnięcia i utraty przy-
tomności zahaczył przejeżdżające 
obok auto, a następnie uderzył w 
betonowy słup oświetleniowy. Drugi 
pojazd znajdował się w odległości 
około 100 m. U kierującego pierw-
szym pojazdem potwierdzono brak 
oznak czynności życiowych. Strażacy 
niezwłocznie zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia i przystąpili do pomocy 
Zespołowi Ratownictwa Medycz-
nego przy resuscytacji krążeniowo-

-oddechowej. Po wyczerpującej, 40 
minutowej akcji poszkodowanemu 
przywrócono czynności życiowe, a 
następnie został on zabrany na Szpi-
talny Oddział Ratunkowy w Żarach. 
Pozostałe dwie kobiety oraz dwoje 
dzieci w wieku 5 i 8 lat, biorące udział 
w zdarzeniu nie odniosły żadnych 
obrażeń. Po przebadaniu w karetce 
Zespołu Ratownictwa Medycznego 
zostały zwolnione do domu. Strażacy 
usunęli także płyny eksploatacyjne, 
które wyciekły z pojazdu w wyniku 
kolizji oraz wspierali policjantów w 
kierowaniu ruchem. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje postawa 
mieszkańców Lubska, którzy do 
przyjazdu profesjonalnych służb 
rozpoczęli natychmiast reanimację 
poszkodowanego.

 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.

KRONIKA POLICYJNA
W grudniu 2019 przeprowadzono 
276 interwencji, zgłoszonych przez 
obywateli. Ujawniono 140 spraw-
ców wykroczeń, w 71 przypadkach 
nałożono mandaty karne, w 11 skie-
rowano wniosek o ukaranie do sądu; 
wykroczenia dotyczyły głównie: 
obyczajności publicznej, bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości. Zatrzy-
mano 10 sprawców przestępstw, 
5 osób poszukiwanych (w tym 2 
listami gończymi), do policyjnych 
pomieszczeń celem wytrzeźwienia 
doprowadzono 11 osób, odnotowano 
19 zdarzeń drogowych, główne przy-
czyny to niedostosowanie prędkości 
do warunków ruchu oraz zdarzenia z 
udziałem zwierzyny leśnej. 

*
W godzinach porannych 8 grudnia 
dyżurny KP Lubsko otrzymał zgłosze-
nie informujące o tym, że nietrzeźwy 
mężczyzna odgraża się domownikom. 
Skierowany na miejsce patrol ustalił, 
że wskazany sprawca miał myśli sa-
mobójcze, groził, że poderżnie sobie 
gardło, był agresywny w stosunku 
do domowników, groził sąsiadom. 
Policjanci podjęli decyzję o zatrzy-
maniu mężczyzny. Po zastosowaniu 
kajdanek i doprowadzeniu mężczyzny 
do radiowozu zaczął policjantów 
znieważać i grozić zwolnieniem ze 
służby. Po doprowadzeniu do jednost-
ki i wykonaniu czynności, mężczyzna 
został osadzony w KPP Żary. Proku-
rator zastosował wobec niego dozór 
policyjny. Za znieważenie funkcjo-
nariuszy grozi mu kara pozbawienia 
wolności do roku.

*
Około godz. 10-tej 19 grudnia na 
drodze wojewódzkiej 289, na odcinku 
Marianka-Zasieki kierujący pojaz-
dami:  motocyklem marki Yamaha 
oraz samochodem marki Opel Vectra 
z nieustalonych przyczyn stracili 
kontrolę, w wyniku czego doszło do 
zderzenia. Kierujący motocyklem 
doznał obrażeń m.in. złamania lewej 
ręki, prawej nogi. Kierujący Oplem 
był trzeźwy, natomiast od kierującego 
motocyklem pobrano krew z uwagi 
na obrażenia. Policjanci z Lubska 
prowadzą czynności wyjaśniające pod 
nadzorem żarskiej prokuratury. 

*
Do Komisariatu Policji zgłosił się 23 
grudnia mieszkaniec Lubska, który 
powiadomił, że nieustalony sprawca 
w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej doprowadził go do niekorzystne-
go rozporządzenia mieniem poprzez 
wprowadzenie w błąd. Poszkodowany 
otrzymał wiadomość sms, dotyczącą 
konieczności dopłaty w wysokości 
0,88 zł w celu realizacji zamówienia 
i dostarczenia towaru. Po wykonaniu 
przelewu przez poszkodowanego 
okazało się, ze z jego konta znik-
nęło ponad 2.500 zł. Po raz kolejny 

ostrzegamy przed nieroztropnym 
postępowaniem. Sposoby działania 
przestępców w wirtualnej przestrzeni 
ciągle się modyfikują. Zachowajmy 
czujność, nie bądźmy naiwni i bez-
krytyczni! 

*
W drugi dzień świąt dyżurny KP 
Lubsko otrzymał zgłoszenia od męż-
czyzny, który twierdził, że pod jego 
domem czeka na niego grupa osób 
z kijami bejsbolowymi a on boi się 
wyjść z mieszkania. Skierowany 
niezwłocznie na miejsce patrol policji 
zgłoszenia nie potwierdził. Ustalono, 
że powodem zgłoszenia najprawdo-
podobniej były problemy związane z 
nadmiernym spożywaniem alkoholu, 
co przejawiało się tym, że widział i 
słyszał rzeczy, których w rzeczywisto-
ści nie było. Mężczyznę przekazano 
do zespołu ratownictwa medycznego.

*
Dyżurny KP Lubsko otrzymał w go-
dzinach popołudniowych 12 stycznia 
zgłoszenie informujące o tym, że 
drogą wojewódzką 289 na odcinku 
pomiędzy Tucholą Żarską a Nowo-
grodem Bobrzańskim nietrzeźwy 
mężczyzna porusza się środkiem 
jezdni i dodatkowo jest ubrany na 
czarno. Skierowany w rejon patrol 
dzielnicowych napotkał mężczyznę. 
Stwierdzono, że jest pod wpływem 
alkoholu, nie posiada żadnych ele-
mentów odblaskowych. W trakcie 
legitymowania podał dane personalne 
swojego kuzyna. Policjanci jednak 
nie dali wprowadzić się w błąd i roz-
poznali go jako mieszkańca Lubska, 
który był poszukiwany przez sąd re-
jonowy w Żarach, celem odbycia kary 
pozbawienia wolności w wymiarze 5 
miesięcy. Dodatkowo mężczyzna zo-
stał ukarany przez policjantów man-
datem za popełnione wykroczenie.

*
Policjanci z Komisariatu Policji 
w Lubsku zatrzymali 13 stycznia 
mężczyznę, który był poszukiwany 
listem gończym. 35-latek przebywał 

w miejscu zamieszkania i nie spo-
dziewał się wizyty funkcjonariuszy. 
Od maja ubiegłego roku ukrywał się 
m.in. na terenie Niemiec. Podczas 
przeszukania, w mieszkaniu policjan-
ci znaleźli narkotyki. Było to blisko 
pół kilograma marihuany. Część 
zabronionych środków spakowana 
była w plastikowe pudełka , część 
ukryta w sejfie, który znajdował się na 
ścianie. 35-letni mieszkaniec powiatu 
żarskiego nie chciał go otworzyć. 
Dopiero, kiedy policjanci posta-
nowili zaingerować siłą, otworzył. 
Mężczyzna został zatrzymany i trafił 
do policyjnego  aresztu. 14 stycznia 
został przesłuchany i usłyszał zarzut 
posiadania narkotyków. Tłumaczył, że 
środki te posiadał na własny użytek. 
35-latek trafił za kraty.  Za popełnione 
wcześniej przestępstwa spędzi tam co 
najmniej 5 lat. Za posiadanie narkoty-
ków może mu grozić dodatkowo do 3 
lat pozbawienia wolności.

*
Wieczorem 13 stycznia dyżurny 
Komisariatu Policji w Lubsku przy-
jął zgłoszenie od zaniepokojonej 
mieszkanki Lubska, która zauważyła 
w jednym z mieszkań w kamienicy 
ogień. Kobieta nie była jednak pew-
na, co może się palić. Na miejsce 
natychmiast udał się patrol, który 
potwierdził, że przez okno na wyższej 
kondygnacji widać ogień. Funkcjo-
nariusze wezwali straż pożarną, a 
sami udali się do mieszkania. Nikt 
nie otwierał. Po przybyciu strażaków 
dokonano siłowego wejścia do wnę-
trza posesji, która była zabezpieczona 
metalową kratą i kłódkami. W środku 
przebywał 70-letni mężczyzna. Jak 
się okazało, nadpaleniu uległa szafka, 
która zajęła się od pozostawionych na 
niej świeczek. Odcięto gaz, ponieważ 
stara kuchenka gazowa miała odpa-
lone dwa palniki, na których stały 
garnki, a kolejne dwa palniki były 
odkręcone bez ognia. Na szczęście, 
dzięki czujnej sąsiadce i w porę prze-
prowadzonej interwencji nie doszło 
do tragedii. 70-latek trafił najpierw do 
szpitala, a następnie do policyjnego 
aresztu. Policjanci prowadzą śledztwo 
w tej sprawie pod nadzorem żarskiej 
prokuratury. Zebrany przez śledczych 
materiał dowodowy uprawdopodobnił 
fakt stworzenia zagrożenia dla życia 
i zdrowia wielu osób. Mogło dojść 
do tragedii. Sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury Rejonowej w 
Żarach i zastosował trzymiesięczny 
areszt, jako środek zapobiegawczy. 
Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 

kara za spowodowanie 
zdarzenia, które może 
zagrażać życiu lub 
zdrowiu wielu osób.

*
Policjanci, podczas 
każdej kontroli drogo-
wej, zgodnie z nowymi 
przepisami, spisują 
aktualny stan licznika 
kilometrów i porów-
nują go z zapisem, 
wprowadzonym przez 
diagnostę podczas 
ostatniego przeglądu 
technicznego do sys-
temu. Znacznie róż-
nił się zapis licznika 
volkswagena multiva-
na, skontrolowanego 
przez funkcjonariu-
szy żarskiego ruchu 

drogowego wieczorem, 15 stycznia. 
Policjanci nabrali podejrzeń, kiedy 
spisali stan drogomierza, a następnie 
porównali go z danymi w systemie. 
Aktualny stan był niższy o ponad 150 
tys. km od odnotowanego rok temu, 
podczas przeglądu technicznego. W 
związku z podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Żarach w ra-
mach postępowania będą wyjaśniali, 
jak doszło do powstałej różnicy 
i kto jest za nią odpowiedzialny. 
Znowelizowane przepisy kodeksu 
karnego stanowią, że ingerencja we 
wskazania drogomierza w pojeździe 
jest przestępstwem zagrożonym karą 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat. Odpowiedzialność poniesie 
zarówno osoba, która ingeruje w 
jakikolwiek sposób w prawidłowość 
pomiaru, jak i osoba, która zleca wy-
konanie takiej usługi. 

*
W późnych godzinach nocnych 15 
grudnia dyżurny KP Lubsko otrzymał 
zgłoszenie od mieszkańca jednej z 
kamienic w centrum miasta informu-
jące o tym, że jakiś mężczyzna śpiewa 
pod jego oknem a dodatkowo w jego 
mieszkaniu znajdują się 2 kobiety, 
które pomimo próśb nie chcą opuścić 
jego domostwa. Po przybyciu na miej-
sce policjanci ustalili, że mężczyzna 
jest nietrzeźwy a wszystko o czym 
mówił w zgłoszeniu po prostu mu się 
przyśniło. Policjanci przeprowadzili 
z mężczyzną rozmowę profilaktycz-
no-ostrzegawczą. 

*
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa jest mobilnym narzędziem, które 
ma realny wpływ na poprawę naszego 
bezpieczeństwa, o czym już wielo-
krotnie pisaliśmy. Dzięki tej aplikacji 
możemy również pomagać osobom, 
które takiej pomocy potrzebują, ale 
nie chcą, bądź wstydzą się po nią 
zwrócić. Pamiętajmy, że w katalogu 
dostępnych zagrożeń prócz tych, które 
dotykają nas bezpośrednio, są również 
takie, które mogą mieć wpływ na 
zdrowie i życie innych osób. Aplika-
cja jest stale modernizowana tak, aby 
powiększać katalogi tematyczne i w 
rezultacie w pełni zaspokoić oczeki-
wania zgłaszających. Dlatego w łatwy, 
szybki i bardzo prosty sposób może-
my poinformować policję o danym 
problemie. O ile, co niezwykle istotne, 
nie wymaga pilnej interwencji. Sama 
aplikacja, bądź strona internetowa nie 
jest skomplikowana i każdy, kto z niej 

korzysta posługuje się swobodnie i 
intuicyjnie. Dlatego bardzo prosto 
jest nanieść na mapę interesujące nas 
zagrożenie. Wśród nich wyróżnić 
można kategorię „osoba bezdomna 
wymagająca pomocy”. Znacznik ten 
staje się szczególnie ważny w okresie 
jesienno–zimowym, gdy temperatury 
spadają poniżej zera. Choć w tym roku 
zimy stulecia spodziewać się raczej 
nie można, nie oznacza to jednak, że 
osoby pozbawione dachu nad głową 
są w pełni bezpieczne. Zachęcamy 
do korzystania z KMZB, ale przede 
wszystkim prosimy o natychmiastowe 
zgłaszanie bezpośrednio na policję 
wszelkich przypadków, stanowiących 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia i 
życia innych osób.

*
Przypominamy, że w związku z za-
grożeniem wirusową chorobą Afry-
kański pomór świń (ASF) Wojewoda 
Lubuski wydał zakaz wejścia do lasu 
m.in. na terenie Gminy Jasień i czę-
ściowo gminy Lubsko (teren położo-
ny na wschód od linii wyznaczonej 
przez drogę wojewódzką 287), gdzie 
znajduje się tzw. czerwona strefa. Za 
naruszenie powyższego zakazu grożą 
grzywny. Ponadto przypomina się, iż 
nie wolno przewozić, przemieszczać 
dzików oraz trzody chlewnej bez 
zgody lekarza weterynarii. O każdym 
przypadku znalezienia padłego dzika 
należy powiadomić służby weteryna-
ryjne lub policję.

*
Lubuska policja, w trosce o jak naj-
lepsze przygotowanie kandydatów, 
sukcesywnie organizuje spotkania z 
wyszkolonymi instruktorami policji, 
podczas których demonstrowane jest 
m.in. - jak szybko i bez błędów poko-
nać tor przeszkód. Podczas spotkań 
kandydaci mogą również zadawać 
pytania dotyczące rekrutacji, ale 
przede wszystkim uzyskują fachowe 
wskazówki i porady - jak przygotować 
się do testu sprawności fizycznej i 
jakich błędów się wystrzegać, aby 
w jak najkrótszym czasie dotrzeć 
do mety. Wszystko po to, aby już 
podczas właściwego egzaminu sku-
tecznie poradzić sobie z kwalifikacją. 
Harmonogram spotkań z policyjnymi 
instruktorami: Gorzów Wlkp.: 15 i 29 
stycznia 2020 r. w godz. 16.30 – 18.00 
sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 
12 im. Jana III Sobieskiego przy ul. 
Śląskiej w Gorzowie Wlkp.; Zielona 
Góra: 8 i 22 stycznia 2020 r. w godz. 
11.00 – 13.00 sala gimnastyczna przy 
ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze. 
Komisariat Policji w Lubsku również 
zachęca kandydatów do wstąpienia 
w szeregi naszej policji i pełnienia 
tej zaszczytnej służby. Zapraszamy!

*
W Polsce rozpoczęły się ferie zimowe. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo 
zarówno wszystkich wyjeżdżających 
na wakacje, jak i tych, którzy pozo-
staną w domach, policja rozpoczęła 
ogólnopolskie działania pod nazwą 
„Bezpieczne Ferie”, które potrwają 
ostatecznie do 23 lutego 2020 roku. 
Realizacja głównych zadań polegać 
będzie na zapewnieniu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, ale funk-
cjonariusze będą reagować również 
na każde zachowanie niezgodne z 
prawem.

Opr. M. Sienkiewicz

LUBSKO • tel. 781 784 686
www.studioraptor.pl
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Na ul. Wrocławskiej doszło do groźnego wypadkuUczniowie z SOSW w Lubsku zrobili miłą niespodziankę strażakom

Mężczyzna stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób
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W sobotę, 14 grudnia 2019 r. Grupa 
Turystyczna "Dukat" wyruszyła na 
wycieczkę do Wrocławia. W tym dniu 
pojechały dwa autokary, aby obejrzeć 
dzieło wielu malarzy, pod kierunkiem 
Jana Styki i Wojciecha Kossaka - Pa-
noramę Racławicką. Obraz zrobił na 
nas ogromne wrażenie, oglądaliśmy go 
z zapartym tchem. 
Zwiedziliśmy również "Hydropolis" - 
centrum wiedzy o wodzie. Przewodnik 
przedstawił dziewięć stref tematycz-
nych, m.in. teorię na temat pochodzenia 
wody, dalej prezentowane były stwory 
żyjące w głębinach mórz i oceanów, 
można było wejść do odtworzonej 
kapsuły batyskafu, którym w 1960 
r. dwóch odważnych panów zanur-
kowało na dno Rowu Mariańskiego, 
obejrzeliśmy wiele modeli statków, sale 
obudowane multimedialnymi tablicami, 
z interesującymi szczegółami na temat 
przełomowych odkryć podwodnego 
świata, interaktywny stół z mapami 
Wrocławia itd.  
Co niektórzy byli po raz pierwszy we 
wrocławskim ZOO. Tam udało się zwie-
dzić przede wszystkim Afrykarium. W 
ogromnym gmachu powstało "wielkie 
akwarium", w którym podziwiać można 
wodne zwierzęta z całej Afryki. Są tam 

też pingwiny, krokodyle, hipopotamy 
oraz dziesiątki innych stworzeń. 
Celem wycieczki był również Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Mieścił się na 
przepięknie oświetlonym, mieniącym 
się wszystkimi kolorami, wrocławskim 
rynku. A czegóż tam nie było? Były 
stoiska z ozdobami świątecznymi, 
zabawkami, biżuterią, słodyczami, bu-
kietami z owoców i warzyw, jedzeniem, 
piciem itd., itp. 
Miłym akcentem, w trakcie wycieczki, 
było wręczenie wszystkim uczestnikom 
małych pudełeczek-prezencików, a w 
środku: "dukacik" wraz z życzeniami 
świątecznymi (napracowały się dziew-
czyny), dziękujemy.
Do Lubska wróciliśmy o północy, zado-
woleni i pełni miłych wrażeń.
Oto ostatnia zwrotka "Dukatowej" 
piosenki:
Moi mili, moi drodzy
Trzymajcie nerwy na wodzy
Bo co miesiąc wyruszamy
I trudnościom się nie damy
Nie ważne czy dziecko
Nie ważne czy tata
Bo będziemy jeździć,
aż do końca świata.

Droha

Jakże miło było dostać mały prezencik

W trakcie postoju na kawkę i ...

Do świątecznego
Wrocławia

14 grudnia w Zielonej Górze od-
była się XV Gala Charytatywna 
„Warto jest pomagać”, podczas 
której wręczane są nagrody Anioł 
Roku, w trzech kategoriach. To 
właśnie w kategorii Instytucja Lub-
ski Dom Kultury został zgłoszony 
do nominacji. Kapituła złożona 
między innymi z Redakcji Zielo-
nogórskich Rozgłośni Radiowych 
oddawała głosy na poszczególnych 
kandydatów. Nagrodę z rąk Prezesa 
Stowarzyszenia „Warto jest poma-
gać” Pana Grzegorza Hryniewicza 
oraz Zastępcy Prezydenta Zielonej 
Góry Dariusza Lesickiego odebrała 
Dyrektor Lubskiego Domu Kultury 
pani Maria Łaskarzewska.
"Otwartość LDK to jego wielka do-
mena, pani Dyrektor Maria Łaska-
rzewska wspólnie z pracownikami 
od początku swojej kadencji chciała 
stworzyć miejsce dla wszystkich, 
gdzie każdy znajdzie swoje miej-
sce, zajęcie, odnajdzie swój kąt. To 

dzięki pani Dyrektor LDK włącza 
się w wiele akcji charytatywnych, 
pomagając ludziom potrzebującym 
oraz łamie bariery. Lubski Dom 
Kultury to otwarty na wszystkich 
ludzi nie tylko budynek, ale miejsce 
gdzie wszyscy mogą czuć się bez-
piecznie, a co najważniejsze otwarta 
na rozwijanie skrzydeł instytucja, 
która pomaga się realizować, pogłę-
biać zdolności i otwierać na nowe 
horyzonty. Lubski Dom Kultury to 
nie tylko budynek - to wielka grupa 
ludzi, pracowników tworząca zgraną 
rodzinę. Pomaganie i otwartość to 
ogromna domena LDK i wszystkich 
pracowników." Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim za wsparcie pracy 
Lubskiego Domu Kultury, to przede 
wszystkim dzięki Mieszkańcom 
Lubska, którzy angażują się w każdą 
inicjatywę tworzoną przez wyjątko-
wy i pracowity zespół pracowników 
Lubskiego Domu Kultury.

Ł.M.

LUBSKI DOM KULTURY Aniołem 
Roku 2019 kat. INSTYTUCJA

20 grudnia odbyło świąteczne Spo-
tkanie Wigilijne w Lutolu oraz Kon-
cert Kolęd, w którym uczestniczyli 
Mieszkańcy Sołectwa Lutol, a także 
Przyjaciele Sołectwa – Mieszkańcy 
Lubska oraz Ksiądz mgr Tomasz 
Grochowski. Podczas spotkania moż-
na było skosztować pysznych potraw 
wigilijnych przygotowanych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Lutolu 
oraz Mieszkańców. Na zaproszenie 
Sołtysa przybył wyjątkowy i cudowny 
zespół „Mała Tęcza” z Olbrachtowa, 
który uświetnił całą uroczystość i 
wprowadził w nastrój Świąt Bożego 
Narodzenia pięknymi kolędami i 
pastorałkami. Na każdego czekały 
również drobne świąteczne upominki 
od Sołectwa. 
Natomiast dzień później, 21 grud-
nia Mieszkańcy Sołectwa Lutol & 
Janowice wspólnie ubierali choinkę 
w centrum wsi. Piękna choinka, 
przystrojona, 
wspólnie, ra-
zem, od serca. 
Piękna inicja-
tywa integru-
jąca społecz-
ność lokalną, 
która mamy 
nadzieje wpi-
sze się na stałe 
w harmono-
gram działań 
S o ł e c t w a . 
W s z y s t k i m 
Mieszkańcom 
dz ięku jemy 
za zaangażo-
wanie w roku 
2 0 1 9  o r a z 
życzmy sa -
mych pomyśl-
nych dni  w 
Nowym Roku 
2020.

Ł.M.

Świątecznie w Lutolu

W czwartek, 19 grudnia 2019 roku, 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących i Ekonomicznych w 
Lubsku pod kierunkiem pani Wiolety 

Fekiety wystawili przed-
stawienie ' 'Opowieść 
Wigilijna'' wg Charlesa 
Dickensa.
Historia Scrooge'a to 
dzieje osoby zgorzknia-
łej, wrednej, skąpej, nie-
nawidzącej Świąt Bożego 
Narodzenia. W nocy 24 
grudnia nawiedzają go 
trzy duchy, które ukazują 
mu różne etapy jego życia 
i to jak zmieniał się pod 
wpływem pieniędzy i 
władzy. Jak mogliśmy się 
przekonać po obejrzeniu 

przedstawienia zawsze trzeba mieć 
nadzieję, że w każdym człowieku, 
nawet najbardziej niesympatycznym 
i złym, drzemie dobro. 
Warto wspomnieć, że przedstawienie 
wykonane było w języku angielskim 
i przeszło do historii naszej szkoły 
jako pierwsze świąteczne przedsta-

wienie w języku angielskim. Występ 
młodych artystów był fenomenalny, 
w szczególności Kuby Gawrona z 
klasy 2i jako Scrooge’a. Świątecznego 
charakteru nadały również dekoracje 
i rekwizyty. 
Po obejrzeniu przedstawienia ucznio-
wie i grono pedagogiczne mieli 

możliwość wysłuchania kolęd przy-
gotowanych przez szkolny chór pod 
kierunkiem Pani Zofii Zawiślak.  

Tekst: Z.Zawiślak
Zdjęcia: K.Bagiński

„Coraz bliżej święta...”

W Lubskim Domu Kultury 
10mstycznia odbył się przegląd 
okręgowy XXX Lubuskich Prezen-
tacji Jasełkowych. W przeglądzie 
udział wzięło sześć zespołów: z Lub-
ska, Wiciny, Brodów i Żagania. Rada 
artystyczna przeglądu w składzie: 
Kinga Rosińska, Teresa Załużna i 
Barbara Nadskakuła - Maćkowiak 
postanowiła do Finału Wojewódz-
kiego nominować : „Teatr Trzech 
Serc" ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubsku oraz Mali Kolędnicy ze 

Szkoły Podstawowej w Wicinie. 
Przyznano również wyróżnienia 
dla : Biedronek z Przedszkola nu-
mer 1 w Lubsku, Wolontariuszy ze 
Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły 
Podstawowej w Brodach, Jutrzenka 
z SP-2 oraz Młodzi Kolędnicy z SP- 
2 w Żaganiu. Przegląd Wojewódzki 
Lubuskich spotkań Jasełkowych 
odbędzie się 24.01.2020r. w LDK 
Lubsko.

I.G.

XXX LUBUSKIE PREZENTACJE JASEŁKOWE W LUBSKU

Zespół "Mała Tęcza" z Olbrachtowa

Mieszkańcy Sołectwa Lutol

Dyrektor LDK Maria Łaskarzewska 
odebrała nagrodę w kategorii Instytucja

Młodzi artyści na scenie

Fragment spektaklu "Opowieść wigilijna"

Chór ZSOiE
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W piątkowe grudniowe popołudnie 
(20.12.) na lubskim deptaku odbył 
się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na 
licznych stoiskach można było kupić 
różnego rodzaju ozdoby bożonarodze-
niowe. Jarmark zakończył się wspólną 
Wigilią dla mieszkańców naszego 
miasta. Podczas Jarmarku można było 
podziwiać występy artystów 
ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Lubsku, Klubu Seniora, 
sekcji Lubskiego Domu Kul-
tury (Konsonans), Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych oraz gości z 
Ukrainy - zespołu ZBRUCZ 
z Tarnopola. Mieszkańcy 
mogli przejechać się po na-
szym deptaku Mikołajkowym 

pociągiem i zrobić sobie zdjęcie ze 
Świętym z Laponii. Dania do stołu 
wigilijnego podawały pracownice 
Urzędu Miasta, MGOPS w Lubsku 
oraz pracownicy i podopieczni z Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy i 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

I.G.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
I WIGILIA 2019

W piątkowe 
popołudnie 
w Lubskim 
Domu Kultury 
przy szczelnie 
wypełnionej sali 
odbyła się projekcja 
debiutanckiego  
filmu 
długometrażowego 
Bartosza Kruhlika 
"SUPERNOVA". 
Zebrana publiczność 
w pełnym skupieniu 
obejrzała produkcję 
naszego krajana.

"SUPERNOVA" to film, który w 
bardzo prosty sposób interpretuje 
polską rzeczywistość. Brak jed-
nego głównego bohatera - jest 
ich trzech: Michał Matys - mąż 
Iwony (Marcin Zarzeczny), Sła-
wek Makowski- policjant (Marek 
Braun), Adam Nowak - polityk 
(Marcin Hycnar). Aktorzy dru-
giego planu i statyści uzupełniają 

całość reżyserskiego zamysłu. 
Akcja filmu rozgrywa się w jednym 
miejscu na krótkim odcinku drogi. 
To mocne, świetnie zrobione kino. 
Ten film po prostu trzeba obejrzeć. 
Po projekcji odbyła się dyskusja z 
Bartoszem Kruhlikiem. Reżyser w 
bardzo ciekawy sposób opowiadał 
o produkcji filmu i o swoim życiu. 
Rozmowę prowadzili Karolina Ko-
nopko, Marcin Jodłowski i Erwin 
Siemionow.

I.G.

SUPERNOVA W LUBSKUSUPERNOVA W LUBSKU

Rozmowę z gościem prowadzili Karolina Konopko, Marcin Jodłowski i Erwin Siemionow

Reżyser i autor scenariusza filmu "SUPERNOVA" Bartosz Kruhlik

Bartosz Kruhlik 
w trakcie rozdawania 

autografów

17 grudnia członkowie Klubu Seniora 
spotkali się w restauracji Duet na 
uroczystym wieczorze opłatkowym. 
Swoją obecnością zaszczycili to świą-
teczne spotkanie zaproszeni goście: 

Starosta Powiatu Żarskiego Józef 
Radzion, Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych Elżbieta Haści-
ło, ksiądz kanonik Marian Bumbul, 

Dyrektor SOSW w Lubsku Elżbieta 
Maćko, Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lubsku Wioletta Kuźmińska 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych placówek oświatowych. Podczas 
uroczystego spotkania składano sobie 
życzenia, śpiewano kolędy, wystąpił 
również Zespół Śpiewaczy Barwy 

pod kierownictwem Marii Giedrowicz 
przy akompaniamencie Tadeusza 
Tatarzyńskiego. Na wieczorze wigilij-
nym pojawili się pastuszkowie, Trzej 
Królowie, Śnieżynki, a nawet Mikołaj 
z prezentami. W przemiłej atmosferze 
wspólnie śpiewano kolędy przy akom-
paniamencie Lecha Krychowskiego.

3 stycznia Seniorzy w towarzystwie 
Seniorów z miasta Lubsko powitali 
Nowy Rok na balu w restauracji Duet. 
Atrakcją spotkania było wspólne 
odśpiewanie hymnu Klubu Seniora 
przez balowiczów. Zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych.

red.

W dniu 15 stycznia 2020 roku, w wy-
remontowanej w ramach Programu 
Wieloletniego "Senior+" nowej siedzibie 
Klubu Senior+, który mieści się przy Al. 
Wojska Polskiego 2a w Lubsku (były 
USC), odbyła się Wigilia Koła Związku 
Sybiraków, którzy jako pierwsi mieli 
okazję zobaczyć miejsce, w którym będą 
mogli spotykać się w ramach wielu ak-
tywności przewidzianych zarówno pro-
gramem Klubu Senior+, jak i swojego 
Koła. Spotkanie Wigilijne poprzedziła 
Msza Św., po której Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Starosta 
Żar Józef Radzion oraz Pre-
zes Koła Sybiraków Woj-
ciech Szabliński, przywitali 
wszystkich zebranych, ży-
cząc wielu radości i dzięku-
jąc za bycie przykładem siły 
i wielkiej chęci przetrwania 
w obliczu zagłady jaką była 
wojna i zesłanie. Odśpiewa-
no Hymn Polski oraz Hymn 
Sybiraków, a uczniowie Ze-
społu Szkół Technicznych 
w Lubsku, przedstawili 

krótki program artystyczny. Był czas na 
przełamanie się opłatkiem, śpiewanie 
kolęd i życzenia pełne wzruszeń. Razem 
łatwiej jest przeżywać smutki i radości, 
zwłaszcza te, które wynikają ze wspól-
nych doświadczeń.
To ostatnie pokolenie, które przetrwało 
czas niewyobrażalnie trudny. Nie bójmy 
się pytać i słuchajmy, aby ich doświad-
czenia były lekcją, jak strasznym czasem 
jest wojna - ku przestrodze!

A-M

Z życia Stowarzyszenia Klub Seniora w Lubsku

Wspólne wykonanie piosenki Klubu Seniora Pastuszkowie i Trzej Królowie przy żłobku Seniorzy podczas balu w Duecie

WIGILIJNE SPOTKANIE KOŁA 
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

3 stycznia w Domu Pomocy Społecznej 
w Lubsku odbyło się III Noworoczne 
Kolędowanie pod honorowym patrona-
tem Starosty Żarskiego Józefa Radziona. 
Na dziedzińcu Domu usłyszeć można 
było znane i mniej znane kolędy i pasto-
rałki przygotowane przez Podopiecznych  
Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, 
zespół Chabry oraz zespół Con Anima 
Musica z Żagania. Oprócz wspólnego 

kolędowania na przybyłych gości cze-
kała ciepła herbata, pieczone jabłka z 
cynamonem oraz pyszny piernik. Był to 
niezwykły czas dający radość i poczucie 
wspólnoty wśród mieszkańców Domu 
ich bliskich i zaproszonych gości.
Wśród zaproszonych gości byli Starosta 
Józef Radzion, Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć oraz Dyrektor Domu Dziecka w 
Lubsku Agata Salamońska, przedstawi-

ciele DPS Miłowice i DPS Glińsk.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem 
Listu Gratulacyjnego dla pani Małgo-
rzaty Zuby, która jest Przyjacielem  DPS 
w Lubsku i Stowarzyszenia na rzecz 
Mieszkańców Domu Pomocy Społecz-
nej w Lubsku „Zamkowa Przystań„. 
Podziękowania przekazała dyrektor DPS 
Wioletta Kuźmińska.

I.G.

Noworoczne kolędowanie w Lubskim DPS
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FERIE 2020 Plan imprez organizowanych w Oddziale dla dzieci 
i Czytelni Muzycznej w okresie od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r.

27.01. – filmowy poniedziałek 
29.01. – zabawy plastyczne ph. „W baśniowym zamczysku”
31.01. – plastyczno-muzyczne zabawy z tabletami.
03.02. – filmowy poniedziałek 
05.02. – zabawy plastyczne ph. „Chatka z piernika”
07.02. – Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji Photon Robot
              ph. „Zabawy z kodowaniem w tle”

Spotkania odbędą się w godz. od 1100 do 13 00

W pozostałe dni dzieci mogą korzystać z gier planszowych, puzzli, 
komputerów i podstawowych materiałów plastycznych.

***************************************************************
W FILII BIBLIOTECZNEJ W BIAŁKOWIE

28.01. godz. 12.00-14.00 - Spotkanie  ph. „Zimowe, wesołe 
bałwanki”
03.02. godz. 12.00-14.00 - Spotkanie ph. „Zimowa herbatka w 
bibliotece”
07.02. godz. 11.00-13.00 - Spotkanie ph. „Niech żyje bal!”- impreza 
wyjazdowa odbywać się będzie w świetlicy w Tucholi Żarskiej

Ponadto w świetlicy wiejskiej w Białkowie w tym samym czasie 
odbywać się będą zajęcia profilaktyczne dla dzieci organizowane 
przez Główną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii do których pracownica biblioteki dołączać będzie 
swoje imprezy i aktywnie współpracować z organizatorami.

***************************************************************
W FILII BIBLIOTECZNEJ W MIERKOWIE

28.01. - Spotkanie ph. „Łapacze snów”
30.01. - Spotkanie ph. „Zaczarowany świat baśni”
04.02. - Spotkanie ph. „Zimowe witraże”
05.02. - Spotkanie ph. „Tangramowe cuda”
07.02. - Spotkanie ph. Zagadkowo - zimowo u „Pani Zimy”
 
ZAPRASZAMY
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału w imprezach, 
które odbywać się będą od godz.11:00 do 13:00.

****************************************************************
W FILII BIBLIOTECZNEJ W GORZYNIE pt. „Zimowa Akademia”

28.01. godz. 11:00 - „W krainie klocków LEGO”
30.01. godz. 11:00 - „Ja rysuję Ty zgadujesz”
04.02. godz. 11:00 - „Wspólne granie i układanie”
06.02. godz. 11:00 - „Zima malowana inaczej”

Prosimy o przyprowadzenie i odebranie dziecka.
Będzie wesoło i radośnie, każdy uczestnik wyjdzie z uśmiechem 
na twarzy.

PLAN FERIIPLAN FERII
ZIMOWYCH 2020 ZIMOWYCH 2020 

ORGANIZOWANYCH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZPRZEZ

BIBLIOTEKĘ MIASTA BIBLIOTEKĘ MIASTA 
I GMINY LUBSKOI GMINY LUBSKO

Aktywne Ferie zimowe 2020  z OSiR-em  
 
         Przy wsparciu: GMINA Lubsko, GRPA Lubsko,  ANIMABAND Lubsko, Stowarzyszenie Nasza Buda                   
                     
                    TERMIN :  27 styczeń – 07 luty 2020       w godzinach 09 30- 14 00 
                    MIEJSCE: Hala Sportowo -Widowiskowa przy ul. Bohaterów 3d: 
 
                     do dyspozycji uczestników: arena sportowa podzielona kurtynami na 3 części  

                     atrakcje  sportowe: halowa piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy  

                     dla najmłodszych: dmuchańce (zjeżdżalnia ,,MIKI”, zamek ,,MIŚ”) gry planszowe, puzzle,  

                                                    zajęcia z animatorem ( malowanie twarzy i zajęcia ruchowe) 
 
ZAJĘCIA  W RAMACH FERII SĄ BEZPŁATNE  (nie dotyczy kręgielni). 

 
 

Kręgielnia udostępniana będzie po wcześniejszej rezerwacji.  
 
Kręgielnia dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób)  2 tory w cenie 1-go 
w godzinach: 09.00-14.00   / obowiązuje wcześniejsza rezerwacja 
 

 Ogniska piątkowe (zapewniamy prowiant)  
 
 
     Mobilna ścianka wspinaczkowa 

               (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)  
 
                   Istnieje możliwość zorganizowania Turnieju Dzikich Drużyn 
                        w halowej piłce nożnej,siatkówce lub koszykówce 
                        - jesteśmy otwarci na propozycje uczestników 
   Ze sportowym pozdrowieniem zapraszamy do wspólnej zabawy  

27 styczeń 2020 
03 luty 2020 

 
PONIEDZIAŁEK 

09 30 - 14 00 

28 styczeń 2020 
04 luty 2020 

 
WTOREK 

09 30 - 14 00 

29 styczeń 2020 
05 luty 2020 

 
ŚRODA 

09 30 - 14 00
 

30 styczeń 2020 
06 luty 2020 

 
CZWARTEK 
09 30 - 14 00 

31 styczeń 2020 
07  luty 2020 

 
PIĄTEK 

09 30 - 14 00 
                BOISKO NR 1 

DMUCHAŃCE DLA DZIECI 
zamek MIŚ i zjeżdżalnia MIKI 

 
BOISKO NR 2 

 
GRY I ZABAWY RUCHOWE  

DLA NAJMŁODSZYCH 
11.00-13.00 

ANIMACJE Z ANIMABAND 
 

BOISKO NR 3 
Puchar zimy  

Turniej w badmintona  
 

 

 

 

 

 

SALA KONFERENCYJNA  

gry planszowe, 
puzzle, malowank 

  BOISKO NR 1 
HALOWA  PIŁKA NOŻNA 

 
 
 
 

 
 
 

BOISKO NR 2 
PIŁKA KOSZYKOWA 

 
 
 
 

 

 
 

BOISKO NR 3 
PIŁKA SIATKOWA   
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Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubsko  ul. Bohaterów 3d   tel: 68-372-21-21  www.osir.lubsko.pl  
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- Człowiek marzy a potem 
dąży do spełnienia. Jakie 
były Pani marzenia w dzie-
ciństwie?
- Moim największym marze-
niem w dzieciństwie było to, 
że strasznie chciałam pójść 
do szkoły baletowej. Niestety 
moi rodzice nie zgodzili się, 
ponieważ stwierdzili, że jest 
strasznie daleko. Najbliżej 
było do Warszawy. Bali się 
o to jak ja przeżyję rozłąkę 
z nimi, ale to raczej było 
odwrotnie. Pochodzę z małej 
miejscowości koło Piły. To 
były wspaniałe  beztroskie 
lata. Moje zamiłowania ar-
tystyczne zauważono już w 
szkole podstawowej. Naj-
bardziej moim uzdolnieniom 
przyglądała się moja wycho-
wawczyni, którą była przez 8 
lat. Zawsze byłam chętna do 
występów. Aktywnie uczest-
niczyłam w kole tanecznym, 
teatralnym, kabaretowym. 
Grałam też w piłkę koszyko-
wą w drużynie reprezentacyj-
nej szkoły. Pamiętam, jakby to 
było dziś, kiedy wpadłam na 
pomysł, aby w niedzielę dla 
dzieci z naszej miejscowości 
zorganizować ciekawe wystę-
py artystyczne na moim podwórku. 
Zaangażowałam moich kolegów, żeby 
zrobili scenę oraz ławki dla widowni. 
Nie było żadnych problemów. Spisali 
się na medal. Ja zrobiłam casting i 
wybrałam artystów. Pamiętam, że 
dziewczęta ćwiczyły pod moim okiem 
kankana, a chłopcy byli kowbojami. 
Były piosenki oraz wiersze dla na-
szych mam. Gdy nadszedł dzień wy-
stępu, mieliśmy już kompletne stroje 
i płot udekorowany przez chłopców, 
którzy z lasu przynieśli różne liście i 
gałęzie. Byliśmy bardzo kreatywni. 
Byłam cała happy. Mieliśmy publicz-
ność, chłopcy tworzyli orkiestrę i grali 
na talerzach, garnkach oraz innych 
akcesoriach, przyniesionych z domu. 
Nawet były przygotowane bilety, 
żebyśmy mogli sobie potem kupić 
cukierki. Przedstawienie trwało 30 
minut. Tacy byliśmy szczęśliwi, po-
nieważ owacje były na stojąco i dość 
długo. Po występie, rodzice przynosili 
dla nas słodkości, a do picia kompot z 
własnych owoców.
- A jak ważna była dla Pani rodzina?
- Mój tato i mój dziadek byli dla mnie 
autorytetami. Mój tatuś był zawsze dla 
mnie wsparciem. Mogłam na niego 
liczyć w każdej sytuacji. Matema-
tykę miał w jednym paluszku. Nikt 
nigdy nie miał takiej cierpliwości 
jak on. Zawsze wiedział, jak można 
do mnie dotrzeć. Tatuś nigdy nie 
podnosił głosu. Wystarczył mi jego 
wzrok, który był jednoznaczny. On 
nigdy nie mówił niczego, czego nie 
popierał swoją postawą. Był zawsze 
cierpliwy, odpowiedzialny, a przede 
wszystkim bardzo pracowity. Wakacje 
coroczne spędzałam u dziadka na wsi. 
Mój dziadek był kierownikiem Spół-
dzielni Rolniczej, pełnił funkcję ław-

nika sądowego i jeszcze miał własne 
gospodarstwo rolne. Był otwarty na 
drugiego człowieka. Kiedy do niego 
przychodzili ludzie biedni w potrze-
bie, wówczas prosił babcię, żeby dała 
im jajka, ziemniaki i inne produkty 
żywnościowe. Zawsze dzielili się z 
innymi. Ale też nauczył mnie, że nie 
należy dać sobie „wejść na głowę”. 
Był dobry, ale i bardzo sprawiedliwy. 
Nie cierpiał ludzi, którzy są tzw. 
„wolnymi ptaszkami” Wiedziałam, 
że to, iż dziadkowi pomagam, znaczy 
coś więcej...coś, co zaprocentowało w 
przyszłości. Moja postawa i stosunek 
do pracy oraz ludzi. Nigdy nie udaję 
kogoś innego. Jestem zawsze osobą 
prawdziwą, a przede wszystkim 
lojalną wobec tych, którym zawdzię-
czam to, gdzie obecnie się znajduję. 
To jest coś, co niejednokrotnie w 
dzisiejszych czasach jest dalekie od 
rzeczywistości.
- Jak rozwijała się Pani droga eduka-
cyjna i zawodowa?
- Mając niecałe 18 lat rozpoczęłam 
pracę w weterynarii. Dzienną szkołę 
musiałam zamienić na zaoczne Tech-
nikum Spożywcze. Praca i szkoła, do 
której rowerem dojeżdżałam 15 km. 
W weterynarii pracowałam prawie 
dwa lata. Zawsze lubiłam się udzielać 
społecznie. Kiedy w naszej wiosce 
wójt ogłosił, że trzeba wykończyć 
prace w domu kultury ja byłam jako 
pierwsza w szeregu. Zorganizowałam 
całą grupę młodzieży i pracowaliśmy 
do późnych godzin wieczornych, 
żeby mieć własne miejsce na orga-
nizowanie spotkań, koncertów itp. I 
udało się - zakończone pozytywnym 
efektem. Wtedy wójt zaproponował 
mi stanowisko instruktora kulturalno- 
oświatowego. Po roku prowadzenia 
sekcji tanecznych powołano mnie na 

dyrektora. W Domu Kultury działały 
prężnie różne sekcje, między innymi 
folklorystyczne, które przekazała mi 
emerytowana instruktorka Pilskiego 
Domu Kultury. Trenowałam pod jej 
czujnym okiem dwa lata. To był czas, 
kiedy zaczynałam poznawać swoje 
mocne i słabe strony. Najbardziej 
cieszyło mnie to, że mogę coś robić 
dla innych, a przede wszystkim akty-
wizować. Kiedy pochłonięta byłam 
pracą, wtedy zjawił się mój przyszły 
mąż, który przyjechał w odwiedziny 
do kolegi z wojska. Na początku nie 
byłam zainteresowana, ale on był 
bardzo uparty. Pomagał mi w różnych 
pracach i usilnie walczył o zdobycie 
mojego serca. I nastąpił ten moment, 
kiedy się w sobie zakochaliśmy i w 
roku 1991 wzięliśmy ślub. Niestety 
nie mieliśmy własnego mieszkania. Z 
pomocą przyszła moja teściowa, która 
poinformowała nas telefonicznie, że w 
Lubsku w Zespole Szkół Rolniczych 

(obecnie Zespół Szkół Technicznych) 
Dyrektor Mirosław Śliwiński poszu-
kuje instruktora oświatowo-kultural-
nego. Być może na początek to nie 
był szczyt marzeń, ale plusem, który 
przeważył było własne mieszkanie. 
Pamiętam jak Dyrektor przyszedł do 
mnie na aulę, gdzie prowadziłam zaję-
cia z młodzieżą i wręczył mi klucze od 
naszego mieszkania. To był najszczę-
śliwszy dzień. Prezent mikołajkowy.
- Na przestrzeni kolejnych lat zaczęła 
się Pani coraz bardziej angażować w 
życie szkoły. Jak udało się to pogodzić 
z innymi obowiązkami?  
- Mimo, że na początku pracowałam 
na pół etatu i tak byłam bardzo szczę-
śliwa. Praca z młodzieżą to było to, co 
ja bardzo kocham. Moje zaangażo-
wanie i pasja po kilku latach zostały 
docenione. Otrzymałam dodatkowo 
propozycję pracy jako wychowawca 
świetlicy. Wtedy zaczęły się dla mnie 
lata jeszcze większego zaangażowa-
nia. Kiedy urodziłam pierwszą córkę, 
a po 3 latach drugą, zmierzyłam się 
sama ze sobą. Dodatkowo podjęłam 
studia magisterskie na Uniwersy-
tecie Kardynała Wyszyńskiego w 
Warszawie - wydział teologiczny. 
Po ukończeniu studiów poszłam na 
studia podyplomowe na Uniwersytet 
Zielonogórski i ukończyłam peda-
gogikę opiekuńczo-wychowawczą. 
Mój rozwój osobisty i zawodowy 
wspierała po poprzednim Dyrektorze 
obecna Dyrektor Alicja Czerniawska. 
Ponadto ukończyłam studia z etyki, 
zarządzania placówkami oświatowy-
mi w Żarach oraz doradztwo zawo-
dowe i personalne w Gorzowie Wlkp. 
Dyrektor A. Czerniawska zawsze 
wiedziała na co mnie stać i jak pomóc 
przezwyciężyć słabości. Obecnie 
jestem silną kobietą, która poświęciła 

większość swojego życia na edukację 
i na to, żeby żyło się lepiej. Nigdy nie 
bałam się żadnych wyzwań. Kiedy 
studiowałam, pracowałam od świtu do 
nocy. Pracowałam w przedszkolach i 
szkołach, prowadząc zajęcia z rytmiki 
i religii. Wieczorami prowadziłam za-
jęcia z aerobiku. Nie wiem jakim cu-
dem, ale to wszystko opanowywałam. 
Musiałam być bardzo systematyczna i 
zdyscyplinowana. Chciałabym, żeby 
młode pokolenie też miało w sobie 
takie cechy jak: determinacja, ambicja 
i efektywne dążenie do określonych 
przez siebie celów.
- Działalność ZST od lat wpisuje się w 
życie miasta, poprzez realizację wielu 
przedsięwzięć.
- Tak, to prawda. W Lubsku corocznie 
odbywa się Festiwal Pieśni Patrio-
tycznej, który zainicjowała Dyrektor 
A Czerniawska, a ja pełnię funkcję 
koordynatora. Przez kilka ostatnich lat 
odbywał się przed Ratuszem w Lub-
sku happening pod hasłem: „Młodość 
wolna od uzależnień”. Nasza mło-
dzież angażuje się jako wolontariusze 
w różnego rodzaju akcje, wspieramy 
WOŚP i inne inicjatywy społeczne. 
Środki na realizację różnych zadań 
pozyskujemy m.in. z Urzędu Miej-
skiego w Lubsku, Starostwa Powiato-
wego w Żarach, ale również od firm i 
indywidualnych sponsorów.
- Najbardziej kocha Pani pracę z mło-
dzieżą. Jaka ona dzisiaj jest?
- Młodzież wczoraj a dziś, różnica 
jak dość duża, przed wszystkim pod 
względem aktywności fizycznej. 
Kiedyś dzieci więcej czasu spędzały 
na świeżym powietrzu. Rozumiem, 
że idziemy z pędem czasu, ale to nie 
zwalnia nas z odpowiedzialności za 
los naszych pociech. Technologia ma 
pomóc wyjść naprzeciw wyzwaniom, 
ale też nie ograniczać. Głównym 
czynnikiem są złe nawyki wynie-
sione z domu. Coraz mniej czasu 
poświęca się dzieciom. Nastąpiła 
era konsumpcjonizmu. Rodzice są 
bardziej skupieni na sobie niż na 
własnych dzieciach. Jest to bardzo 
smutne i przykre. Uważam osobiście, 
że dzieci nie są złe same w sobie. 
One potrzebują wzorców i poszukują 
prawdziwych autorytetów. Poszłabym 
w tzw. pojęcia rozbudzenia w nich 
aktywności poprzez zabawę, gry (dwa 
ognie, skakanka, guma, podchody 
itp.). Rozpalenie w młodych ludziach 
pasji wymaga czasu i konsekwencji. 
Zniekształcone pojęcie wolności jest 
czymś złym. Muszą być jasno okre-
ślone normy i zasady, wtedy możemy 
wejść w pozytywne relacje. Można 
zaobserwować zanik kontaktów 
interpersonalnych na poczet życia 
wirtualnego. Na początek zapropono-
wałabym debatę z aktywistami, którzy 
mogliby w naszym mieście i okolicz-
nych wioskach pracować nad poprawą 
zdrowia fizycznego i psychicznego z 
dziećmi i młodzieżą.
- I oby się te plany powiodły. Dziękuję 
za rozmowę

Rozmawiał M. Sienkiewicz

Barbara Nadskakuła – Maćkowiak to nauczyciel, animator, społecznik i wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Technicznych 
w Lubsku. Od wielu lat angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Postanowiliśmy zapytać skąd czerpie tyle energii i pomysłów?

Kocham pracę z młodzieżą

Spacer po lesie to ładowanie akumulatorów Wigilia z wychowankami

Ubiegłoroczne wyróżnienie Polskiego 
Czerwonego Krzyża
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 REKLAMA 

W pierwszych 
dniach grudnia 2019 
pojawił się w Lubsku 
problem związany ze 
stwierdzeniem sanepidu 
o nieprzydatności wody 
do spożycia, co wywołało 
społeczne emocje i obawy, 
dotyczące zagrożenia 
zdrowia oraz sposobu 
użytkowania wody, w 
wyniku czego Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć w 
dniu 5 grudnia 2019 roku 
zwołał sztab kryzysowy, 
w którym uczestniczyli: 
przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, Spółki Lubskie 
Wodociągi i Kanalizacja 
oraz pozostałe, niezbędne 
służby Gminy.

- Minął miesiąc od tych zdarzeń. 
Czy dzisiaj możemy już określić, co 
było ich przyczyną, jakie podjęto 
działania i czy można zabezpieczyć 
się na przyszłość?
- Jakość wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi określają normy 
i przepisy wynikające z Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia. Przepisy te 
nakładają na odpowiednie instytucje, 
w tym sanepid i przedsiębiorstwa 
wodociągowe, obowiązek stałe-
go monitoringu i kontroli wody 
przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Lubsko pobiera wodę do celów 
zbiorowego zaopatrzenia z ujęcia, 
zlokalizowanego w Górnej Glince. 
Podobnie jak większość małych i 
średnich miast w Polsce zaopatru-

jemy się w wodę z  ujęcia podziem-
nego, które to - w odróżnieniu od 
wód powierzchniowych jest bardzo 
dobrze zabezpieczone pod kątem 
przedostawania się zanieczyszczeń 
do warstwy wodonośnej. Dlatego 
też, po otrzymaniu pierwszego 
sygnału o pojawieniu się w wodzie 
uzdatnionej bakterii z grupy coli, 
podjęto natychmiastowe działania 
w celu zlokalizowania ewentualnego 
miejsca przedostawania się bakterii 
do systemu. Dostarczanie wody 
do mieszkańców jest tak skon-
struowane, że pierwszym miejscem 
ewentualnego zanieczyszczenia jest 
warstwa wodonośna, z której pobie- 
rana jest woda surowa. Kolejnymi 
elementami systemu, które poddano 
wnikliwej analizie były: rurociągi 
przesyłowe pomiędzy studniami a 
stacją uzdatniania wody, urządze-
nia uzdatniające, sieci przesyłowe 
wraz ze zbiornikiem wieżowymi 
sieci rozdzielcze z przyłączami do 
nieruchomości. Biorąc pod uwagę 
potencjalne miejsca skażenia, LWiK 
w dniu 9 grudnia 2019 roku pobrał 
11 prób z różnych punktów sys-
temu wodociągowego, które - po 
sprawdzeniu w akredytowanym 
laboratorium - okazały się próbami 
wolnymi od zanieczyszczeń. Należy 

zaznaczyć, że w omawianym okresie 
badanie laboratoryjne wody uzdatn-
ionej, pobranej w dniu 25 listopada 
2019 roku nie wykazało również 
żadnych zanieczyszczeń. Natomiast 
badanie wody pobranej w dniu 3 
grudnia 2019 roku wykazało obec-
ność bakterii z grupy coli w ilości 58 
jednostek, a w dniu 5 grudnia 2019 
roku - 5 jednostek. Pojawia się więc 
pytanie – skąd się wzięły bakterie w 
dniu 3 grudnia 2019 roku? Co ważne, 
58 jednostek bakterii z grupy coli 
wykryto tylko w jednej próbie, a trze- 
ba wyjaśnić, że pomiędzy 25 listo-

pada a 9 grudnia na 
ujęciu wody i stacji 
uzdatniania Górna 
Glinka nie wykony-
wano żadnych prac 
naprawczych i nie 
wystąpiły żadne 
awarie. Nasuwa 
się w związku z 
tym taka odpo- 
wiedź, że przy-
czyny wystąpie- 
n i a  b a k t e r i i 
wskaźnikowych 
mogą być dwie. 
Jedną z nich mogło 
być oderwanie się 
z wnętrza instalacji 
części złogu (filmu), 
wynikającego z wieku urządzeń do 
poboru i uzdatniania wody, gdyż 
urządzenia SUW Górna Glinka są 
eksploatowane bez wymiany i re-
montu praktycznie od około 50 lat. 
Drugą ewentualnością, którą należy 
brać pod uwagę mógł być niewłaści-
wy sposób poboru, transportu lub 
oznaczenia w laboratorium pobranej 
próbki. Najważniejszą jednak in-
formacją dla mieszkańców Lubska 
w mojej oceniejest to, że warstwy 
wodonośnie, z których pobierana 
jest woda okazały się nieskażone. 

Odpowiedzialne służby LWiK, Bur-
mistrz Lubska i sztab kryzysowy 
zadziałały sprawnie i szybko, a ten 
incydentalny przypadek potwierdził 
tylko słuszność podjętych w zeszłym 
roku decyzji o konieczności komple- 
ksowej przebudowy czy wręcz bu-
dowy nowej stacji uzdatniania wody 
w Górnej Glince, wraz ze wszystkimi 
urządzeniami służącymi do poboru, 
uzdatniania i przesyłu wody do 
mieszkańców.

- Czy tego rodzaju przypadki po-
jawienia się bakterii z grupy coli 
zdarzają się również w innych miej- 
scowościach? 
- Od czasu wejścia Polski do struk-
tur Unii Europejskiej, czyli od 2004 
roku normy jakościowe i struktura 
kontroli kilkukrotnie się zaostrzyły, 
co skutkuje m.in. tym, że w samym 
woj. lubuskim tego rodzaju zdarzeń 
notujemy obecnie od kilkunastu do 
kilkudziesięciu w skali roku. Należy 
tutaj nadmienić, że tak naprawdę 
groźną sytuacją byłaby taka, gdyby 
wykryto w wodzie pitnej bakterię 
Escherichia coli, co sugerowałoby 
przedostawanie się do systemu wo-
dociągowego ścieków, a obecność 
tej bakterii w warstwie wodonośnej 
skazałaby nas na ciągłą dezynfekcję, 
czyli stały zapach chloru w wodzie. 
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Co	z	tą	wodą	Panie	Prezesie?

Filtry pośpieszne do uzdatnia wody SUW Górna Glinka

Agregat prądotwórczy na Górnej Glince – rok produkcji 1970

Priorytetem powinno być wykonanie nowych 
stacji i wymiana sieci

 REK LAMA 

Podsumowując, mogę stwierdzić, 
że pomimo przestarzałych urządzeń 
stacji uzdatniania jakość wody w 
Lubsku jest bardzo wysoka i nie na-
leży mieć żadnych wątpliwości przed 
jej bezpośrednim spożywaniem. 
Lubska „kranówka” w niczym nie 
odbiega od sprzedawanej wody w 
marketach. Jedynym mankamentem 
systemowym i prawnym, który pry-
watnie obserwuję z racji 30-letniego 
doświadczenia pracy w przedsiębio- 
rstwach wodociągowo-kanaliza-
cyjnych jest fakt, że przepisy  nie 
pozwalają służbom sanitarnym oraz 
przedsiębiorstwom wodociągowym 
na niezwłoczne pobranie i zbadanie 
kolejnej próby w sytuacji stwierdze-
nia zanieczyszczeń, celem wyelimi- 
nowania możliwości popełnienia 
błędu, spowodowanego przez tzw. 
czynnik ludzki, np. w trakcie poboru 
próbki lub w laboratorium. 

- Wspomniał Pan o planowanych, 
niezbędnych inwestycjach, do-
tyczących stacji uzdatniania i ujęć 
wody.
- Na przełomie lat 2018-2019 
Burmistrz Lubska, Rada Nadzorcza 
i Zarząd LWiK podjęli decyzję o 
przystąpieniu do opracowywania 
koncepcji budowy nowych stacji 
uzdatniania wody w Białkowie i 
Górnej Glince, z trzecim elementem 
w postaci modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Tucholi Żarskiej. Wielkość 
tych inwestycji, których wartość oce-
niania jest na około 15 milionówzło-
tych przekracza możliwości finan-
sowe zarówno Gminy, jak i LWiK. 
Stąd też obecnie podejmowane są 
działania w celu dokapitalizowania 
Spółki tak, aby mogła ona w ciągu 
najbliższych kilku lat rozpocząć ten 
proces samodzielnie. Inwestycje 
prowadzone wlatach poprzednich, 
które dotyczyły budowy kanalizacji 
mamy już w większości za sobą. W 
mojej ocenie nadszedł więc czas, 
aby konkretnie zając się systemem 
poboru i uzdatnia wody, a w dalszej 
kolejności wymianąsieci wodocią-
gowej na terenie Gminy Lubsko.

- Czy w takim razie obecny stan 
techniczny urządzeń pozwoli na 
bezpieczną dostawę wody dla 
mieszkańców do czasu realizacji 
inwestycji?
- Stosowane urządzenia i systemy 
na stacji w Górnej Glince miały swój 
okres świetności w latach 60-tych i 
70-tychubiegłego wieku, co często 
podkreślałem podczas spotkań z 
Burmistrzem Lubska, Radą Miejską 
i Radą Nadzorczą, porównując je do 
ciągników typu URSUS C330 czy 
C360. Są to bowiem urządzenia 
nieskomplikowane technicznie, ale z 
racji swojego wieku niedotrzymujące 
jużkroku nowoczesnym potrzebom 
technologicznym. Ich wyeksploa-
towanie może doprowadzić do awar-
ii, a w konsekwencji pogorszenia się 
jakości wody. Odpowiadając jednak 
napytanie wprostuważam, że w 
najbliższych latach priorytetem dla 
LWiK i Gminy Lubsko powinno być 
wykonanie nowych stacji i wymiana 
sieci wodociągowych.

Z inicjatywy Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia w dniu 30 
grudnia 2019 roku odbyło 
się w siedzibie Spółki Lubskie 
Wodociągi i Kanalizacja spotkanie 
w sprawie przedstawienia 
koncepcji przebudowy kanalizacji 
ogólnospławnej przy ulicy 
Zamkowej w Lubsku. W spotkaniu 
uczestniczyli: przedstawiciele 
Spółki LWiK, Urzędu Miejskiego, 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Lubsku Sp. z o.o. oraz projektant 
Henryk Kwieciński.

Realizacja tej inwestycji polegać będzie na budowie 
sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 300 
mm, wraz z przyłączeniem istniejącej infrastruk-
tury na odcinku od ulicy Kopernika (na wysokości 
budynków przy ulicy Kopernika 26 oraz ulicy 
Zamkowej 1), do skrętu na DPS (teren nieruch-
omości przy ulicy Zamkowej 25A- dz.nr 190/1), 
a następnie przez działki gminne, docelowo do 
przepompowni ścieków, zlokalizowanej przy ulicy 
Zielenieckiej.Dodatkowo podczas wykonywania 
prac, Spółka LWiK dokona na obszarze robót 
wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 
Połączenie tych dwóch inwestycjiw jednym ter-
minie pozwoli na zmniejszenie jednostkowych 
kosztów i minimalizację utrudnień, związanych z 
korzystaniem z drogi przez mieszkańców.Obecnie 
trwają prace związane z wykonaniem mapy do 
celów projektowych, dokumentacji technicznej 
oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń.
- Planowana inwestycja, polegająca na budowie 
kolektora ogólnospławnego, kanalizacyjnego w 
obrębie ulic: Zamkowa, Krasińskiego, Koperni-
ka, Zieleniecka wynika z faktu, że prowadzone 
wcześniej inwestycje kanalizacyjne na tym 
obszarze nie rozwiązały w pełni problemów z od-
prowadzaniem ścieków, co skutkowało częstymi 
skargami okolicznych mieszkańców. History-
cznie miasto Lubsko, nie posiadając kanalizacji 
rozdzielczej i oczyszczalni ścieków, odprowadzało 
nieczystości do kanalizacji ogólnospławnej i 
deszczowej, a dalej wprost do rzeki Lubszy. W 
trakcie procesów budowy, renowacji i przyłączania 
nieruchomości w poprzednich latach, związanych z 
realizacją projektu krajowego programu oczyszcza-
nia ścieków komunalnych, podjęto decyzję, pole-
gającą na minimalizacji kosztów i wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury sieciowej. Nie rozdzielając 
jej, skierowano ścieki do lokalnych przepompowni 
i dalej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, poprzez 
przełączenie istniejących wylotów rzecznych. 
Takie rozwiązanie, niewątpliwie zmniejszające 
koszty, skutkuje jednak tym, że wraz ze ściekami 
komunalnymi na oczyszczalnię trafia większość 
wód opadowych z terenu miasta. System ten, 
w obrębie ulic: Zamkowej i Zielenieckiej, jest 
wykorzystywany do dnia dzisiejszego i w pełni 
zapewnia odbiór 100 % ścieków orazich transport 
ich na MOŚ. Jednakże jego awaryjność i uciążliwości 
zapachowe spowodowały wspomniane, liczne 
skargi mieszkańców.Po wnikliwej analizie sytuacji 
podjęto decyzję, polegającą na kompleksowym 
rozwiązaniu tego problemu, poprzez połączenie 
z inną, planowaną wcześniej inwestycją LWiK, 
co m.in. pozwoli na częściowe wykonanie dwóch 

projektów równolegle.W jednym z ubiegłorocznych 
numerów ML zamieściliśmy informację na temat 
budowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 
w obrębie ulic: Gdańska, Paderewskiego, Dębo-
wa, Kanałowa, Zamkowa. Grunty przyległe do 
obwodnicy w kierunku ulicy Paderewskiego są 
w ostatnich latach dzielone i wykupowane przez 
osoby chętne do budowy domków jednorodz-
innych oraz zabudowy wielorodzinnej. Powstaje 
duże, nowoczesne osiedle mieszkaniowe, do 
którego nie była doprowadzona wcześniej sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna, a wysokość terenu 
zabudowy powoduje konieczność kilkustronnej 
dostawy wody w celu zapewnienia odpowiedniego 
ciśnienia i przepływu wody. Jednym z rurociągów 
doprowadzających wodę do tego obszaru będzie 
planowanasieć wodociągowa, biegnąca od ulicy 
Reja, Kopernika, przez ul. Zamkową, Dębową 
aż do ul. Paderewskiego i Gdańskiej. Doskonale 
koresponduje z tym zadaniem też poprzednia 

inwestycja LWIK, zrealizowana we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Żarach, której celem 
było wybudowanie nowej sieci wodociągowej wraz 
z przyłączeniem w ul. Zielenieckiej, doprowadza-
jącej wodę o odpowiednim ciśnieniu i przepływie 
do budynków Domu Pomocy Społecznej w Lub-
sku. W związku z tym, decydując się na budowę 
kolektora w ul. Zamkowej, co ma zmniejszyć 
zdecydowanie awaryjność sieci kanalizacyjnej i 
zarazem uciążliwość zapachową, postanowiliśmy 
połączyć te dwa zadania na wspólnym odcinku w 
celu minimalizacji kosztów. Należy zaznaczyć, że 
inwestycja ta będzie prowadzona w ścisłej strefie 
ochrony konserwatorskiej, co wydłuża czas na 
uzyskanie koniecznych pozwoleń, podnosi koszty, 
które według ostatnich szacunków zamykają się w 
kwocie około 150000 zł. Obecny plan zakłada reali- 
zację inwestycji pod koniec 2020 roku – wyjaśnia 
Prezes Zarządu LWiK Roman Żaczyk. 

Inwestycja	na	ulicy	Zamkowej
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	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	

Magazyn Lubski: Proszę przed-
staw się czytelnikom Magazynu 
Lubskiego. Proszę o kilka zdań 
o sobie i rodzinie.
Krzysztof Uliasz: Witam, nazy-
wam się Krzysztof Uliasz, wraz z 
żoną Magdaleną i dwójką synów 
mieszkam w Lubsku, jesteśmy 
normalną rodziną, ja pracuję, 
Magdalena obecnie jest na urlo-
pie macierzyńskim i zajmuje się 
domem i dziećmi, jeśli jest okazja 
i czas, to bardzo lubimy rodzinne 
wypady na koncerty. Nasz starszy 
syn Filip bardzo lubi te wypady, 
szczególnie na koncerty artystów, 
których teksty zna, zawsze pcha się 
pod scenę, by śpiewać wspólnie z 
zespołem. Krótko mówiąc - jeste-
śmy rockandrollową rodzinką.
ML: Jak długo działasz przy 
organizacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy?
KU: Z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy gram odkąd sięgam 
pamięcią, pierwszy raz jako wo-
lontariusz uczestniczyłem w 2002 
roku, Szefem Sztabu wówczas był 
Filip Kozioł, który do dziś mnie 
wspiera i doradza przy różnych 
tematach, których sam nie mogę 
ogarnąć. Natomiast organizacją 
Finałów w Lubsku zajmuję się 
od roku 2017, czyli od 25 Finału, 
jestem również członkiem naj-
większej rodziny wolontariuszy, 
jaką jest Pokojowy Patrol, którego 
szkolenia odbywają się w Ośrodku 
Szkolenia Wolontariuszy Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Szadowie Młyn i wspólnie 
działamy podczas najpiękniej-
szego festiwalu świata, jakim 
jest Pol'and'Rock, czyli dawny 
Woodstock.
ML: Skąd u Ciebie taka żyłka 
SPOŁECZNIKA?
KU: Dobre pytanie (śmiech), 
szczerze mówiąc nie wiem, poja-
wiła się kilka lat temu i tak zostało, 
ponieważ mega mnie to wkręciło, 
a świadomość tego, że jest to 

Lubskiego Domu Kultury, którzy 
tego dnia pracowali charytatyw-
nie, dziękuje firmom: Gryntech, 
Uesa Polska, PHU Dancewicz, 
Ciach&Sytlle, Eurogaz, Santa 
Maria, La Luna, Bar u Zosi, Dru-
karni DemDruk, Drukarni Dechnik 
Klubowi Motocyklowemu Nine 
Six MC Poland Chapter Lubsko, 
wolontariuszom, opiekunom i 
wszystkim, którzy wpłacili pie-
niądze na zrzutka.pl. Oczywiście 
dziękuję mieszkańcom Lubska 
za obecność i otwarte serca, Ma-
gazynowi Lubskiemu za relacje z 
Finału. Największe ukłony w kie-
runku Karoliny Konopko, z którą 
miałem przyjemność poprowadzić 
Finał, w stronę Mateusza Lewic-
kiego, Wiolety Wojciechowskiej, 
Julki Lewickiej za spontaniczną 
pomoc w dniu finału, Majki Borys 
i Aleksandry Songin za pomoc 
w przygotowaniach. Dziękuję 
Aliszji Krysztofiak za piękne dzie-
ła przekazane na licytację. Wielkie 
ukłony w Waszą stronę za relacje z 
Finału. Oczywiście dziękuję mojej 
kochanej żonie Magdalenie za 
cierpliwość i wsparcie psychiczne 
w te wszystkie dni przed Finałem. 
Szefostwu firmy Hydrotank za 
wyrozumiałość. Dziękuję!!!!
ML: Krzysztofie, czego Nam 
Polakom, Obywatelom Świata, 
lubszczanom i Tobie życzyć w 
2020 roku?
KU: Życzę wszystkim, byśmy 
potrafili działać wspólnie bez po-
działów, byśmy potrafili schować 
dumę do kieszeni i potrafili ze sobą 
rozmawiać bez zazdrości i zawiści, 
byśmy potrafili się jednoczyć, 
zamiast dzielić. Tego wszystkim 
życzę z całego serca.
ML: Dziękuję za rozmowę i w 
imieniu swoim i czytelników ML 
życzę Ci spełnienia wszystkich 
zamierzeń.
KU: Dziękuję i wzajemnie

I.G.
Wywiad autoryzowany.

doceniane i wspierane daje jeszcze 
większego kopa do działania i myślę, 
że w jakimś stopniu stało się to moją 
pasją, bo przecież Pomaganie jest 
Dziecinnie Proste.
ML: Oprócz WOŚP-u udzielasz 
się przy innych inicjatywach, czy 
mógłbyś przybliżyć przy jakich? 
Jak zachęciłbyś młodych ludzi do 
działalności charytatywnej?
KU: Tak, to prawda, od 2016 roku je-
stem inicjatorem Festiwalu Rockowe 
Granie w Lubsku, którego IV edycja 
odbyła się w sierpniu 2019 roku na 
Zalewie Nowiniec. Współpracuje 
również z Lubskim Domem Kultury 

przy organizacji koncertów, oczywi-
ście charytatywnie, zależy mi, by na-
sze społeczeństwo miało możliwość 
oglądania koncertów na żywo w na-
szym mieście. Do tej pory udało mi 
się zaprosić takie gwiazdy jak: Far-
benLehre, Tabu czy Łydkę Grubasa, 
cieszy mnie fakt, że muzyka dociera 
do naszych mieszkańców, rodziny z 
dziećmi również z tego korzystają i 
są bardzo zadowolone, już w lutym 
zagra u nas Gutek wokalista zespołu 
Indios Bravos, który również grał z 
takimi składami jak Paktofonika czy 
Abradab, teraz Gutek przyjeżdża do 
Lubska. Jest to bardzo przyjemne, że 
gwiazdy tego formatu chcą odwie-
dzać Lubsko, ponieważ mieszkańcy 
nie muszą jeździć do innych miast 
na ich koncerty, w Lubsku coś się 
zaczęło dziać, a najważniejsze, że nie 
kosztuje to miliona monet. Młodzież 
w naszym mieście jest naprawdę 
otwarta na pomaganie, wystarczy 
tylko poprosić, bardzo chętnie się 
zbierają i pomagają.
ML: Jesteś bardzo zajętym czło-
wiekiem, czy znajdujesz czas na 
inne sprawy?
KU: Z tym się nie będę sprzeczał, 
faktycznie - jeśli zbliża się moment 
festiwalu, koncertu czy finału, to 
pracy jest masa, czasami jest tak, 
że człowiek zapomina o zjedzeniu 
posiłku i tak gania przez dwa dni 
(śmiech). Znaleźć czas na inne spra-
wy jest ciężko.
ML: Jak się czujesz jako nomi-
nowany do nagrody Osobowość 
2019? Czym jest dla Ciebie ta 
nominacja? (red. Osobowość 
Roku – plebiscyt ogłoszony przez 
Gazetę Lubuską)
KU: Oj, ta nominacja była mega 
wielkim zaskoczeniem dla mnie. 
Gdy dostałem esemesa z informacją 
to poczułem pozytywne uczucie, 
a koledzy z pracy stwierdzili, że 
wyglądam jakbym cegłą w twarz 
dostał. Nieważny dla mnie jest wynik 
końcowy, nagrodą jest sama nomina-
cja - dlatego, że ktoś mnie docenił.

ML: Jakie jest Twoje hobby, przy 
czym potrafisz się zrelaksować?
KU: Moje hobby to jest to wszystko, 
co opisałem wyżej, a zrelaksować 
mogę się na rodzinnym wypadzie 
na koncert czy na Pol'and'Rock Fe-
stiwal, gdzie spędzam urlop.
ML: Co Cię denerwuje u innych 
osób, a które cechy cenisz naj-
bardziej?
KU: Denerwuje mnie strasznie 
ludzka zawiść, zazdrość i rzucanie 
kłód pod nogi, najgorsze jednak jest 
mieszanie spraw prywatnych w spra-
wy zawodowe. Osobiście wychodzę 
z założenia: „Nie pomagasz, to nie 
przeszkadzaj, a każdemu będzie 
łatwiej”
ML: Czy interesuje Cię polityka? 
KU: Polityka... myślę, że każdego 
z nas w jakimś stopniu interesuje. 
Mnie bardzo mocno drażni to, co 
dzieję się w polityce. Osoby, które 
starają się pokazać, że można sporo 
zrobić są pomijane i się nikt z nimi 
nie liczy, niektórzy „podkładają 
świnie”, podszywając się pod kogoś 
innego, bo nie mają odwagi podpisać 
się własnym nazwiskiem.
ML: Jak oceniasz ostatni finał 
WOŚP w Lubsku, komu chciałbyś 
podziękować najbardziej?
KU: To był piękny dzień pełen 
otwartych serc. Kiedy tak sobie 
wspominam, to łzy cisną się do oczu, 
mieszkańcy Lubska są wspaniali, 
liczba uczestników waliła mnie z 
nóg, a licytacje to również duże prze-
życie, a zwieńczenie tego dnia czyli 
Światełko do Nieba i minuta ciszy 
upamiętniająca tragicznie zmarłego 
prezydenta Gdańska Pawła Adamo-
wicza to był moment, kiedy nie szło 
zatrzymać łez. Podziękować pragnę 
wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę, 
by 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Lubsku zagrał tak 
głośno i wyraźnie. Dziękuje Pani 
Dyrektor Lubskiego Domu Kultury 
za udostępnienie miejsca i sprzętu 
potrzebnego do realizacji Finału, 
dziękuję wszystkim pracownikom 

POMAGANIE JEST
DZIECINNIE PROSTE 

W grudniu tradycyjnie Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania 
– Grupa Łużycka zorganizowało 
warsztaty tworzenia ozdób bożona-
rodzeniowych. Odwiedzono dziewięć 
miejscowości: Czarnowice, Łęknicę, 
Drzeniów, Gubin, Lipinki Łużyckie, 
Chwaliszowice, Guzów, Kumiał-
towice oraz Raszyn. Warsztaty, jak 
każdego roku, cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Wspólnie two-
rzono przepiękne bombki. Podczas 
warsztatów dostępny był również 
punkt promocyjno-informacyjny.
Można było poznać główne założenia 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020, dowiedzieć się o inicjaty-
wach podejmowanych przez LGD, a 
także poznać obszar, na którym działa. 

ms

Jak co miesiąc prezentujemy działalność 
naszych placówek: Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy, gdzie jak zwykle wiele 
się dzieje.
Zbiórka żywności w ramach akcji 

Caritas TAK. POMAGAM. odbywa-
ła się w dniach 13-14 grudnia 2019 
roku. Wolontariusze z Niepublicznego 
Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicznych, 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 

Koła Wolontariackiego OHP Lubsko i 
Warsztatów Terapii Zajęciowej zbierali 
artykuły spożywcze dla osób potrzebu-
jących i starszych w sklepach : Netto, 
Intermarche oraz w Biedronce.

ms
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Mieszkańcy Lubska uczestniczący w Orszaku Trzech Króli

Trzej Królowie i Szlachcic z Klubu Seniora Uczniowie szkół w drodze na uroczystość w LDK

Lubska Szopka Bożonarodzeniowa Grupa wokalna śpiewająca kolędy

Orszak Trzech Króli 2020 w LubskuOrszak Trzech Króli 2020 w Lubsku
Ulicami naszego miasta przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Licznie zebra-
ni mieszkańcy Lubska przeszli od 
Kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa do Kościoła Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, przed którym 
Trzej Królowie złożyli Najświętszej 
Rodzinie: złoto, mirrę i kadzidło. Wśród 
maszerujących byli m.in. Starosta Józef 
Radzion, Burmistrz  Janusz Dudojć i 
radni z przewodniczącym Rady Mia-
sta Markiem Gutowskim. Przez cały 
czas przemarszu uczestnikom Orszaku 
towarzyszyły kolędy w wykonaniu Pa-
rafialnej Grupy Rozrywkowej.

I.G.

Starosta Powiatu Żarskiego Józef Radzion i Burmistrz 
Lubska Janusz Dudoić z mieszkańcami Lubska

Pierwsza w tym roku 
wizyta w Bibliotece 

i… lektura Magazynu 
Lubskiego ►

W siedzibie WTZ pojawili się przedstawiciele 
fundacji Mam Marzenie i obdarowali 

uczestników pomocami dydaktycznymi ►

◄ Uczestnicy 
WTZ przygotowali 
świąteczne potrawy, 
zaprosili gości, dzielili 
się opłatkiem i zasiedli 
do świątecznego stołu

Wieści z WTZ i ŚDS

Święto Tradycji
Bożonarodzeniowych
2019

Podczas warsztatów powstawały piękne bombki
▲ Zbiórka odbywała się w kilku 

sklepach

Młodzież w naszym mieście jest 
naprawdę otwarta na pomaganie - 

mówi Krzysztof Uliasz
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W niedzielę 12 stycznia 
pod batutą Krzysztofa 
Uliasza grała w Lubsku 
Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Na 
terenie naszego miasta 
i gminy kwestowało 
85 wolontariuszy. 
Najmłodszy z 
wolontariuszy 
Jurek Uliasz miał 2 
miesiące, a najbardziej 
doświadczoną z nich była 
Jadwiga Kuśmieczyk.

28 finał mógł się odbyć dzięki pomo-
cy Lubskiego Domu Kultury i całej 

rzeszy mieszkańców Lubska. Jako 
pierwsi już 11.01 w samo południe 
dla Orkiestry zagrali zawodnicy 
MLKS Budowlani Lubsko rozegrali 
mecz pomiędzy pierwszym i drugim 
zespołem naszego klubu. Podopiecz-
ni Damiana Sarnackiego ( Budowlani 
I ) i Roberta Miczke (Budowlani II) 
spotkali się w meczu kontrolnym 
wspierając przy okazji WOŚP. Mecz 
zakończył się rezultatem remisowym 
- uzgodniono, że padł wynik 7:7. 
Jednak nie o wynik chodziło w tym 
meczu, oprócz oczywistych korzyści 
szkoleniowych dla obu trenerów miał 
wspomóc Wielką Orkiestrę i ten cel 
został zrealizowany! Podczas meczu 
zebrano kwotę 371 złotych.

W ramach WOŚP odbył się również 
bieg "Policz się z Cukrzycą”. W bie-
gu udział wzięło około 100 zawodni-
ków. Wszyscy uczestnicy ukończyli 
zawody. Po minięciu linii mety każdy 
z uczestników otrzymał medal i dy-
plom, była również kiełbaska z grilla, 
grochówka i słodycze. Wielkie słowa 
uznania dla pracowników lubskiego 
OSiR-u z dyrektorem Robertem 
Ściłbą na czele, który również poli-
czył się z cukrzycą ! Podczas biegu 
zebrano 2162,41 zł.
Podczas kwesty i licznych licytacji 
zebrano łącznie w Lubsku 66 988, 
35 zł plus waluta obca.

I.G.

28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCU W LUBSKU
	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	

Światełko do nieba przed LDKWolontariuszki podczas odprawy

MC Boxer podczas WOŚP

Budowlani Lubsko grali dla WOŚP

Uczestnicy biegu "Policz się z cukrzycą"

Uczestnicy biegu "Policz się z cukrzycą"

Budowlani grali dla WOŚP - Stanisław Słobodzian  
i Damian Sarnecki

Uczestnicy biegu "Policz się z cukrzycą"

Uczestnicy biegu "Policz się z cukrzycą" - Kado Górzyn

Uczestniczki biegu 
"Policz się z cukrzycą" 
z Burmistrzem 
Januszem Dudojciem

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej 

podczas WOŚP

Bartosz Łapa 
i Robert Ściłba

Stanisław Sadowski, 
były zawodnik 
Budowlanych 
Lubsko
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 H ISTORIA 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Śladami znanego geografa i regionalisty       – dr Mieczysława Wojeckiego
   Mieczysław Wojecki urodził się w 
12 maja 1949 roku w Serokomli, w 
powiecie łukowskim, w województwie 
lubelskim. Miejscowość Serokomla w 
latach (1537 - 1870) posiadała prawa 
miejskie. W latach 1968 - 1973 studiował 
geografię w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Gdyni (od 1970 roku Uniwersytet 
Gdyński). Mieszkał wówczas w akade-
miku w Gdańsku – Wrzeszczu. Pracę 
magisterską „Emigracja grecka w Pol-
sce”, napisaną pod kierunkiem prof. Jana 
Moniaka (1896 - 1986), obronił w 1973 
roku. Stała się ona podstawą do napisania 
rozprawy doktorskiej z uwzględnieniem 
m.in. spraw społeczno – politycznych i 
prawnych. Impulsem do jej napisania 
były powroty uchodźców greckich do 
ojczyzny po upadku junty wojskowej w 
1973 roku po dojściu do władzy Andre-
asa Papandreu (1919 - 1996), którego 
dziadek ze strony matki, płk. Zygmunt 
Mineyko (1840 - 1925) był Polakiem. 
Rowerem, aby lepiej poznać Grecję i 
mentalność Greków, w sierpniu 1976 
roku odbył miesięczną wyprawę do po 
Grecji (około 1700 km.). Owocem tej 
sprawy miała być praca doktorska. Do jej 
napisania potrzebny był promotor, który 
by kierował jego poczynaniami nauko-
wymi. Dzięki sekretarzowi Lubuskiego 
Towarzystwa Naukowego, dr Janowi 
Muszyńskiemu, znalazł promotora w 
osobie prof. dr. hab. Jana Wąsickiego 
(1921 - 1995), rektora zielonogórskiej 
WSP w latach 1975 - 1981.  
  W 1977 roku otworzył przewód dok-
torski w Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu  Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Trzy lata później obronił 
doktorat na podstawie rozprawy „Greccy 
uchodźcy polityczni w Polsce w latach 
1949 - 1975. Geneza, stosunki społeczne, 
kierunki politycznego działania” (około 
630 stron). W pracy doktorskiej autor 
opisał, że pod  koniec lat 40 - tych Pol-
ska przyjęła ponad 13 tys. uchodźców z 
Grecji. Polacy zapewnili wówczas przy-
byszom mieszkania, pracę, edukację, nie 
było właściwie przypadków odrzucenia 
czy dyskryminacji. Po krwawej wojnie 
domowej władzę w Grecji objęła prawica 
i rozpoczęły się masowe prześladowa-
nia komunistów, byłych partyzantów, 
którzy te walki przegrali. Represjami 
objęto jednak nie tylko komunistów, ale 
wszystkich ludzi, którzy kojarzeni byli z 
lewicą, a także ich rodziny. Kilkadziesiąt 
tysięcy Greków trafiło do więzień, trwały 
procesy polityczne, w których zapadały 
wyroki śmierci. Powstawały odizolowa-
ne obozy odosobnienia i obozy pracy, 
do których trafiali byli partyzanci oraz 
członkowie ich rodzin. Ponad 60 tys. 
zagrożonych prześladowaniami osób 
zdecydowało się na emigrację do krajów 
Bloku Wschodniego. Rozparcelowano 
ich po różnych krajach, duża grupa tra-
fiła w 1949 roku do Polski. Do połowy 
lat 70 - tych, do upadku junty czarnych 
pułkowników, ci, którzy uciekli z kraju, 
byli pozbawieni greckiego obywatel-
stwa, nie mogli wrócić. Wojna domowa 
w Grecji prowadzona była bardzo bru-
talnie, trwały bombardowania wiosek za 
pomocą amerykańskiego sprzętu i bomb 
z napalmem, mnóstwo cywilów ginęło. 
Greccy komuniści doszli do wniosku, 
że trzeba ewakuować dzieci z zagrożo-

nych regionów. Nie chodził o przy tym 
wyłącznie o ochronę najmłodszych: gdy 
dzieci wyjechały, łatwiej było rekrutować 
ich rodziców do walki w partyzantce. 
Plan był taki, że dzieci po wojnie wrócą 
do Grecji. Stało się jednak inaczej. 
Transportowano je do Polski pociągami 
lub statkami, które w stronę Grecji prze-
woziły pomoc dla partyzantów: broń i 
żywność. Tak do Polski trafiło około 4 
tys. dzieci, wiele z nich było wojennymi 
sierotami. Zaopiekowano się nimi bar-
dzo dobrze, zapewniono im opiekę w 
specjalnie stworzonych Państwowych 
Ośrodkach Wychowawczych. Przed 
końcem wojny domowej Polska przyjęła 
też sporą grupę ciężko rannych bojowni-
ków i leczyła ich w tajnym szpitalu po-
lowym w Dziwnowie na wyspie Wolin. 
Grecy i Macedończycy nie doświadczali 
dyskryminacji, nie byli atakowani, wręcz 
przeciwnie, przyjaźnili się z Polakami, 
powstawały mieszane związki i małżeń-
stwa. Wszyscy Grecy, do dziś mówią o 
swojej ogromnej wdzięczności wobec 
Polski. Przecież nikt tej wdzięczności 
od nic dziś nie wymaga, poza tym nie 
ofiarowano im tutaj nie wiadomo jakich 
luksusów. Dostali podstawową pomoc: 
darmową edukację, pracę, opiekę me-
dyczną. Szczególnie wdzięczni są starsi. 
Ci, którzy znali okrucieństwo wojny 
i pamiętają, jak dobrze ich przyjęto w 
Polsce. Młodsi, którzy urodzili się już w 
Polsce, czują, że mają dwie ojczyzny, są 
zarówno Grekami jak i Polakami, mają 
tutaj przyjaciół, rodziny. Przybysze z 
Grecji byli to w większości ateiści, ludzie 

lewicy, komuniści. Nie chrzcili swoich 
dzieci, nie posyłali ich na lekcje religii, 
sami nie chodzili na msze do kościoła. I 
nikomu to nie przeszkadzało. Wyglądali 
inaczej, mówili w innym języku, starali 
się gotować według greckiej tradycji. 
Pomimo tych różnic jednak, integracja 
następowała szybko i bez problemów. 
Wielu z nich zapisało się do PZPR, ale 
nic nie wiadomo o tym, żeby z tego 
środowiska wyszli jacyś działacze ko-
munistyczni, którzy angażowaliby się 
w polską politykę. Oni stale wierzyli, że 
lada chwila będą mogli wrócić do Grecji. 
To była ich wielka nadzieja i wielkie 
marzenie. Przy okazji wspólnych zabaw 
zawsze wznosili ten sam toast: „Oby za 
rok już w ojczyźnie”.
  Niemal wszystkie miejsca, gdzie Grecy 
się pojawili, położone były w regionach, 
dokąd Polacy sami przybyli zaledwie 
kilka lat wcześniej i gdzie nie zdążyli 
jeszcze zapuścić korzeni. Chodzi tu na 
przykład do Dolny Śląsk – Zgorzelec, 
Chojnów, Wałbrzych, Wrocław, Legni-
cę, Ścinawę, Bielawę, skąd pochodzi 
słynna piosenkarka Eleni. Ale Grecy i 
Macedończycy odcisnęli też piętno na 
bieszczadzkim Krościenku, małej wiosce 
w pobliżu Ustrzyk Dolnych, która na 
skutek umowy o zmianie granic z ZSRR 
ledwo co została włączona do Polski. Do 
okolicy zjeżdżali Polacy z Lubelszczy-
zny, którzy stanowili mniejszość oraz 
Grecy i Macedończycy, którzy zrobili z 
Krościenka de facto „małą Grecję”. Zało-
żyli tam legendarną spółdzielnię rolniczo 
- produkcyjną „Nowe Życie”, która dzia-
ła do dziś. Uchodźcy, którzy zjawili się 
w Polsce, pochodzili z zacofanych regio-
nów Grecji, większość z nich ukończyła 
zaledwie kilka klas szkoły podstawowej, 
często byli to wręcz ludzie niepiśmienni. 
Inteligenci stanowili zaledwie ułamek 
procenta. Mimo to Grecy bardzo doce-
niali możliwości edukacji, jakie Polska 
dawała ich dzieciom. W każdym domu, 
kładziono nacisk na to, żeby dzieciaki 
się uczyły, studiowały i zdobywały kon-
kretne zawody. Stąd właśnie wzięli się 
liczni architekci, pielęgniarki, lekarze, 
nauczyciele czy inżynierowie o greckich 
nazwiskach – jak Thanasis Kamburelis 
(ur. 1932 r.), matematyk, zatrudniony 
w Elwro, o którym mówiono, że jest 
„mózgiem polskich komputerów” – bez 

niego nie było słynnej „Odry”. Razem z 
żoną Kamburelis opracował też słownik 
polsko - grecki i grecko - polski. W latach 
70 - tych zapanowała z kolei moda na 
grecką muzykę, więc powstawało wiele 
zespołów jak „Prometeusz”, „Hellen” 
i pewnie kilkanaście innych. „Eleni”, 
„Ilias Wrazes”, „Milo Kurtis”, tenor 
Paulos Raptis, genialny Jorgos Skolias 
(ur. 1950 r.) to muzycy, którzy zaistnieli 
na polskiej scenie. Warto wymienić także 
pisarza i poetę Nikosa Chadzinikolau 
(1935 - 2009), który przetłumaczył na 
polski między innymi „Greka Zorbę” 
Kazantzakisa. Zdarza się również, że 
do dziś, równolegle wśród polskich 
Greków funkcjonują imienia polskie lub 
spolszczona wersja imienia greckiego 
np: Jorgos jest Jurkiem, Antonis – Ant-
kiem, Michalis – Michałem, Vasillis 
– Wackiem, a Xanthi - Kasią. Do dziś w  
kilku miastach m.in. w Gdyni, Warsza-

wie, Wrocławiu czy Zgorzelcu działają 
greckie stowarzyszenia. Ich działacze są 
dość aktywni i biorą udział w lokalnych 
imprezach, zwłaszcza takich, które mają 
pokazać różnorodność kulturalną danego 
regionu. Raz w roku organizowany jest 
zjazd grecki w Dziwnowie na terenie 
jednostki wojskowej, gdzie kiedyś mie-
ścił się szpital dla rannych partyzantów 
– zjawiają się tam również zaproszeni 
goście z Grecji. Z kolei w Zgorzelcu od 
lat organizowany jest festiwal piosenki 
greckiej. Krościenko było ważne wła-

ściwie dla wszystkich Greków w Polsce, 
spora grupa tam mieszkała a wielu przy-
jeżdżało na wakacje. Dawni uchodźcy i 
ich potomkowie nie są może szczególnie 
przebojowi, ale w miarę możliwości 
starają się dbać o zachowanie pamięci o 
wydarzeniach sprzed blisko 70 lat. 
  Recenzentami jego pracy doktorskiej 
byli: prof. dr. Hieronim Szczegóła (ur. 
1931 r.) (WSP Zielona Góra) i doc. dr. 
Eugenia Podbierowa (UAM Poznań). 
Wśród Nauczycieli województwa zie-
lonogórskiego był czwartą osobą z 
doktoratem. Materiały do pracy zbierał 
w czasie wolnym poza zajęciami w 
Liceum Ogólnokształcącym w Lubsku, 
gdzie uczył. Objechał wszystkie skupiska 
greckie w Polsce, przestudiował masę 
artykułów na tematy greckie i narodo-
wościowe. Wówczas mieszkał w jedno-
pokojowym mieszkaniu, a pracę pisał w 
kuchni. Osiągnięcie stopnia doktorskiego 
nie wiązało się z awansem zawodowym 
w szkole. Za doktorat dostał około 50 
złotych podwyżki do pensji. Jedyne sa-
tysfakcje po obronie rozprawy to kwiaty 
od grona nauczycielskiego, nagroda 
pieniężna kuratora oświaty w Zielonej 
Górze i drugie miejsce w konkursie na 
prace doktorskie i habilitacyjne, ogłoszo-
nym przez Karkonoskie Towarzystwo 
Naukowe w Jeleniej Górze (nagrodą 
był druk pracy w formie książki). Mając 
etat nauczycielski geografii w liceum 
w Lubsku, po osiągnięciu wszelkich 
zaszczytów w zawodzie, praca w szkole 
nie tylko spowszechniała, ale i zaczął 
się cofać duchowo. Postanowił więc 
spróbować pracy na wyższej uczelni. 
1 października 1988 roku podjął pracę 
w zakładzie polityki społecznej WSP w 
Zielonej Górze. Przez pięć lat dojeżdżał 
pociągiem i autobusami z Lubska do 
Zielonej Góry, co było uciążliwe. Gdy 
udało mu się sprzedać mieszkanie w 
Lubsku, kupił trzypokojowe mieszkanie 
w Zielonej Górze na ul Szarych Szere-
gów.  Właściwie to zielonogórzaninem 
został z powodu pracy habilitacyjnej, 
Uważał, że będzie mu łatwiej ją przy-
gotować w większym mieście. Miała to 
być rzecz dotycząca „Polityki państwa 
wobec mniejszości narodowych w 
Polsce” napisana pod kierunkiem prof. 
Hieronima Szczegóły. Kiedy rozpoczął 
pracę na WSP, rektorem był doc. dr 
hab. Kazimierz Bartkiewicz. Pracowało 
wówczas 375 nauczycieli, w tym ponad 
100 doktorów. W roku 2006/2007 na 
Uniwersytecie Zielonogórskim praco-
wało 1023 nauczycieli akademickich, 
w tym 409 doktorów. Studenci WSP 
pochodzili z zachodniej Polski, głównie z 
regionu lubuskiego. Zielona Góra wów-
czas w porównaniu z Trójmiastem, była 
miastem zacisznym, pełnym zieleni i nie 
tak rozległym jak Gdańsk, czy Gdynia. 
   W 1998 roku we Francji zginął jego 
osiemnastoletni syn Łukasz. Jego życie 
uległo ruinie. Rozpacz i cierpienie nie 
znało granic. Stracił sens życia, ale 
musiał żyć dla córki i rodziny. Przez 
dziewięć lat walczył o godziny pracy 
na uczelni. Dzięki ludziom dobrej woli, 
takim jak mi. in. prof. dr hab. Maria 
Jakowicka (ur. 1929 r.), prof. dr hab. 
Aleksandra Maciarz (1937 - 2011), dr 
Krzysztof Dzieńdziura jakoś przetrwał 
ten trudny okres. Hiszpański filozof 

Dwaj lubscy regionaliści dr 
Mieczysław Wojecki i Krzysztof 

Tadeusz Kowsz

Mieczysław Wojecki wybitny geograf 
i regionalista

Wraz z Mieczysławem Wojeckim uczestniczyłem w Konferencji Historycznej pt. „Łużyce jako obszar transgraniczny” 
zorganizowanej 22. 02. 2012 r. w Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie
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„Żeby innych zapalić, trzeba samemu płonąć”.

Jacek Walkiewicz

Miguel de Unamuno uważał, że życie 
nie jest i nigdy nie było prostą drogą 
do przodu. Życie jest zarazem utratą 
i odnową, chaosem i uzdrowieniem, 
śmiercią i zmartwychwstaniem. Niestety, 
nie dotrzymał terminu wykonania pracy 
habilitacyjnej, dlatego stracił etat na 
WSP. Na szczęcie powstała państwowa 
Szkoła Zawodowa w Sulechowie, gdzie 
rozpoczął pracę na kierunku turystyka i 
rekreacja. Po 1998 roku jego dojrzałe 
lata upływały pod znakiem pogodnego 
smutku. Mniej skłonny był wydawać 
pochopne sądy, czy pielęgnować urazy. 
Uczył się pozytywnie ignorować zło i 
głupotę. Wewnętrzna pogoda, światło, 
poddanie się  zarówno smutkowi, jak i 
radości życia były nagrodą, mają sens, 
stanowią satysfakcję, były także naj-
lepszym darem. Każdy człowiek nosi 
w sobie krainę cieni. Cieniem jest to, 
czego człowiek nie chce dostrzegać w 
sobie oraz ukrywa przed innymi. Sztuka 
jego człowieczeństwa polega na połą-
czeniu owocnej aktywności z postawą 
kontemplacji. Jest regionalistą z pasją 
i z  pełnym  zaangażowaniem. Zielona 
Góra (po stronach rodzinnych, a te są na 
Mazowszu Małym, w północnej Lubel-
szczyźnie). Jest bez wątpienia jego drugą 
małą ojczyzną. Znany żydowski pisarz 
Ignacy Schiper napisał, że człowiek jest 
tylko formą miejsca, gdzie się urodzi. W 
Zielonej Górze jego życie miało sens. 
Większy niż gdzie indziej, bo wiele 
spraw widział sercem. W Zielonej Górze 
miał stabilizację zawodową (poza uczel-
niami była to praca w różnych szkołach 
np. W Centrum Kształcenia Zawodowe-
go), grono przyjaciół wśród nich, Longin  
Wojciech, Paweł Trzesimiech, Piotr Jerzy 
Majchrzak, Wanda Kochowska, Marian 
Łysakowski, Beata Musiałowska, Zdzi-
słąw Klejna, Jerzy Szewczyk, Wiesław 
Hładkiewicz, Tomasz Florkowski. Zdo-
bytą wiedzą mógł się Dzielic z innymi i 
rozwijać swoje pasje twórcze turystykę, 
podróże, miłość do Grecji. Praca na 
uczelni nie powodowała żadnych kolizji 
z pracą społeczną. 
  Z Zielonej Góry łatwiej było wydostać 
się w teren, czy w Polskę. Jako regiona-
lista, geograf, znawca Romów i spraw 
greckich często zabierał głos w prasie i 
miał odczyty na ogólnopolskich impre-
zach, np. podczas Zjazdu Geografów 
w Sosnowcu, Zjazdu Historyków w 
Łodzi, na Międzynarodowej Konferencji 
o Witebszczyźnie w Białymstoku, na 
Dniach Kultury Greckiej we Wrocławiu 
i Kielcach, na czterech kongresach krajo-
znawczych w Polsce, czy na spotkaniach 
Wielkopolskiego Klubu Publicystów 
Krajoznawczych w Poznaniu. Intere-
sując się przeszłością Zielonej Góry, 
angażował się  jednocześnie w jej teraź-
niejszość. Był jednym z inicjatorów po-

wołania Towarzystwa Przyjaźni Polsko 
– Greckiej z siedzibą zarządu głównego 
w Zielonej Górze. Przez wiele lat był 
jego prezesem. Uczestniczył w dniach 
kultury greckiej organizowanych w 
różnych miastach Polski i poznawał tam 
wspaniałych ludzi o renomie krajowej, 
których zapraszał do Zielonej Góry i na 
Ziemię Lubuską. Wśród nich byli m.in. 
sławny trener piłkarzy Kazimierz Górski 
(1921 - 2006), pisarz Stanisław Strumph 
– Wojtkiewicz (1898 - 1986), wybitny 
hellenista prof. Jerzy Łarzowski (1917 
- 1980), malarz z Głogowa Telemach 
Pilitsidis (ur. 1941 r.), pisarz i publicysta 
z Wrocławia Stanisław Srokowski (ur. 
1936 r.), poeta z Poznania Nikos Cha-
dzinikolau (1935  - 2009), podróżnik 
z warszawy Edward Paja, organizator 
festiwalu piosenki greckiej w Zgorzelcu 
Nikos Rusketos (ur. 1958 r.), dzienni-
karz z Torunia Janusz Traczykowski. W 
środowisku turystycznym Zielonej Góry 
zaangażował się w Polskim Towarzy-
stwie Turystyczno – Krajoznawczy jako 
przewodni turystyczny, pilot wycieczek, 
instruktor krajoznawstwa Polski. Od 
1996 roku był współorganizatorem tak 
na szczeblu miejskim, jak i regional-
nym Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy 

Ojcowiznę”, w którym jego syn Łukasz 
zwyciężył trzykrotnie, w tym raz w finale 
krajowym. W ostatnich latach został 
jurorem tego konkursu w Warszawie. 
Dla dobra społeczności akademickiej 
zorganizował kilka konferencji nauko-
wych, bez nakładów finansowych, przy 
pomocy studentów i dzięki uprzejmości 
przyjaciół. Na Uniwersytecie Zielono-
górskim zrealizował jako kierownik 
podyplomowe studia Zarządzanie Tury-
styką w regionie jako jedyne tego rodzaju 
w historii uczelni. Przeprowadził też 
wiele wywiadów i prelekcji w szkołach 
Zielonej Góry i województwa lubuskie-
go dla słuchaczy uniwersytetu trzeciego 
wieku m.in. w Zielonej Górze, Nowej 
Soli, Sulechowie, Gubinie, Świebodzi-
nie, Krośnie Odrzańskim. Zorganizował 
kilka wystaw o tematyce greckiej i krajo-
znawczej na temat krzyży pokutnych, o 
środowisku geograficznym miasta. Jako 
organizator podróżował ze studentami po 
niemal całej Europie, był m. in. w Grecji, 
Włoszech, Francji, Niemczech, Luksem-
burgu, Danii, Estonii, Łotwie, Czechach, 
Austrii, Węgrzech, i w Niemczech. 
Współpracował z kilkoma czasopisma-
mi, jak np. „Schlesische Wochenblatt’ (w 
języku niemieckim), „Rrom PO Drom” 
(jęz. cygański), „Poznaj swój kraj”, 

„Magazyn Lubski”, „Łagowskie 
Klimaty”, „Wieści z Mazowsza 
Małego” (periodyk gminy Seroko-
mla, gdzie występował jak redaktor 
naczelny). Żył z tym bagażem lekko 
i w pośpiechu. Jego przeróżne pasje 
i ciekawość świata powodowały, że 
jednocześnie interesowało go wiele 
spraw, rzeczy i ludzi. Z tego wszyst-
kiego wybierał na początek najważ-
niejsze a pozostałe tematy odkładał 
na potem. Satysfakcję sprawiły 
mu książki, których był autorem. 
Zbierał materiały przez wiele lat. 
Zgłębienie wiedzy o Grecji zajęło 
mu w sumie dziesięć lat. Książka o 
kamiennych krzyżach pokutnych w 
województwie lubuskim to efekt 25 
lat jego zainteresowań. Pozycja o 
ludności żydowskiej w Polsce – 20 
lat pracy. Rzecz o swojej rodzinnej 
Serokomli 40 lat zainteresowań. 
Bycie zielonogórzaninem to duma 
z miasta, w którym osiągnął wszyst-

kie zaszczyty te miłe i niemiłe. Na 
ścieżkach swego życia poznał ciekawe 
osobowości wśród naukowców, dzien-
nikarzy, ludzi kultury, ludzi pozytywnie 
zakręconych, społeczników, jak np. Lu-
cjan Grzeja z Lubska, Krzysztof Tadeusz 
Kowsz z Zielonej Góry (od 2003 roku 
związany z Lubskiem), Witold Piwoński 
z Żar, Stanisław Turowski z Gubina, 
Józef Tarniowy z Żar, Józef Cieślak z 
Krosna Odrzańskiego, Wojciech Jaki-
mowicz z Nowej Soli, Czesław Woźniak 
z Międzyrzecza, Zdzisław Szukiełowicz 
z Kożuchowa, Marian Motyl z Biedrzy-
chowic, Edward Dębicki z Gorzowa 
Wielkopolskiego, Zbigniew Czarnuch 
z Witnicy, ks. Olgierd Banaś z Klępska, 
Alicja Skowrońska z Nowej Soli, Teresa 
Chabuło z Lubska, Jacek Gorajski z 
Sulechowa, Edward Rudnicki z Jasienia. 
  Uchwałą nr XXXIV/240/13 Rady 
Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013 
roku Mieczysławowi Wojeckiemu został 
nadany tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Lubsko. We wniosku o 
wyróżnienie ówczesny burmistrz Lubska 
Bogdan Bakalarz podkreślił popularyzo-
wanie wiedzy o Lubsku wśród uczniów. 
W 196 imprezach turystyczno – krajo-
znawczych zorganizowanych przez Mie-
czysława Wojeckiego wzięło udział 3000 
mieszkańców miasta i gminy. Laureat 
był współzałożycielem i redaktorem lub-
skich zeszytów historycznych. W swoich 
publikacjach popularyzował historię 
Lubska i regionu, a miłość do Grecji 
stała u podstaw założenia, w 1977 roku, 
pierwszego w Polsce, Szkolnego Koła 
Przyjaciół Grecji. Uchwała o nadaniu 
tytułu honorowego obywatela Lubska 
została podjęta jednogłośnie 22 maja 
2013 roku. Na uroczystej sesji 25 maja 
2013 roku Mieczysław Wojecki odebrał 
tytuł od władz miasta. Nie obyło się 
bez małego wykładu, w trakcie którego 
laureat, z właściwym sobie humorem, 
przypomniał, że nazwa Lubsko pochodzi 
od kory drzew zbieranej ponad 1000 lat 
temu. Przez wieki pierwotna nazwa Łuba 
ewoluowała do dzisiejszego Lubska. 
Na koniec stwierdził, że „Moja rolą jest 
pisać i mówić o Lubsku. Jestem przecież 
ambasadorem tego miasta”. Mieczysław 
Wojecki stał się rozpoznawalny w całym 
kraju. Na to się złożyło 35 lat pracy dla 

siebie, społeczności lokalnej, i społecz-
ności pozalokalnej. Wniósł oryginalny 
wkład w dorobek społeczeństwa, a było 
to tyle, ile mógł wypromieniować z wła-
snej niepowtarzalnej indywidualności. 
Zielona Góra jest miastem najbliższym 
jego sercu. Przeżył w nim doświadcze-
nia, które wywarły zasadniczy wpływ 
na jego losy osobiste. Tu odkrył cenne 
wartości, jakimi jest miłość rodziny, 
uroda krajobrazu i uśmiech ludzi. Dużo 
rusza się, aby nie zardzewieć. Bezruch 
człowieka zabija i niszczy. Jego motto 
życiowe, bo z nim lepiej się czuje. „Aby 
mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć 
skąd się wyszło”, „Żeby innych zapalić, 
trzeba samemu płonąć””, „Każdy ma 
potencjał na aktywne życie, jeśli to w 
porę wykorzysta”.
  Na koniec chciałbym serdecznie podzię-
kować dr Mieczysławowi Wojeckiemu 
mojemu serdecznemu przyjacielowi, 
który jako pierwszy z Edwardą Żylińską 
namówili mnie do pisania na łamach 
„Magazynu Lubskiego” a w moich 
pierwszych artykułach zamieszczanych 
na łamach tej gazety widzieli „nieoszli-
fowane diamenty”. Po wydaniu mojej 
zeszłorocznej książki „Na peryferiach 
historii, czyli mój spacer z muzą Klio” dr 
Mieczysław Wojecki nie ustawał w swo-
ich komplementach porównując mnie z 
pasją i ciekawością pióra literackiego do 
prof. Jerzego Piotra Majchrzaka (1940 
- 2011). Powiem szczerze, że bardzo 
pochlebia mi ta opinia, ponieważ prof. 
Jerzy Piotr Majchrzak jest od czasów 
studenckich moim idolem, jeżeli cho-
dzi o piękno i ciekawość regionalnego 
przekazu historycznego. Natomiast 
po wydaniu ostatniej dwu tomowej 
książki „Więcej niż jedno życie, czyli 
wędrowanie szlakiem słynnych postaci” 
zachwyt dr Mieczysława Wojeckiego był 
jeszcze większy, stwierdził wówczas, że 
nie spotkał się w życiu z tak zwięzłym i 
ciekawym dziełem popularno – nauko-
wym, a same dzieło jest dziełem godnym 
największych profesorów. Opinie tak 
wielkiego naukowca, na temat moich 
książek sprawiają, że „skrzydła same 
rosną” i dodają mi siły by pisać więcej i 
coraz ciekawiej, bo jak twierdzi dr Mie-
czysław Wojecki nie mogę „zakopywać” 
tak olbrzymiej wiedzy historycznej i tak 
wielkiego talentu literackiego, którym 
obdarzył mnie Bóg, ponieważ byłby 
to grzech, gdybym swoją przeogromną 
wiedzą historyczną nie dzielił się z 
czytelnikami.

Krzysztof KowszW 2012 roku w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku odbyła się Konferencja Historyczna pt. „Laureaci Nagrody Nobla 
urodzeni na byłych lub obecnych ziemiach polskich”. Konferencję tę poprowadziłem wraz dr Mieczysławem Wojeckim. 

Mieczysław Wojecki uchwałą Rady 
Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 

2013 roku został uhonorowany 
tytułem Honorowego Obywatela 

Miasta i Gminy Lubsko

Stowarzyszenie Miłośników Grecji 
w Zgorzelcu nadało Mieczysławowi 

Wojeckiemu, statuetkę w dowód 
uznania za jego dokonania na rzecz 

emigrantów greckich w Polsce

Mieczysław Wojecki zorganizował wiele 
wystaw o tematyce greckiej i krajoznawczej, 

a na wielu z nich wygłosił prelekcję.
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Z ogromną radością infor-
mujemy, że nasz redakcyjny 
kolega Krzysztof Tadeusz 
Kowsz wydał w zeszłym 
miesiącu kolejną książkę 
historyczną. Książka pt. „Wę-
drowanie szlakiem słynnych 
postaci – znowu w podróży”, 
jest suplementem do dwóch 
poprzednich tomów, które 
wydał na początku września. 
Po ostatnim sukcesie książki 
„Więcej niż jedno życie, czyli 
wędrowanie szlakiem słyn-
nych postaci”, postanowił 
napisać do niej suplement, 
czyli jej uzupełnienie. W 
dodatkowym trzecim tomie, 
znajdują się ponownie jak w 
dwóch pierwszych tomach, 
130 nowych postaci z który-
mi zetknął się w czasie swo-
ich wędrówek. Postacie te 
mają bardzo ciekawe biogra-
fie a ze względów technicz-
nych (brak miejsca) zostały 
pominięte w czasie wyda-
wania dwóch pierwszych 
tomów. W książce tej wiele 
miejsca poświęca znanym 
przedwojennym mieszkań-
com Dolnego Śląska. Wielu 
czytelników, zwłaszcza tych 
z jego rodzinnego miasta, 

prosiło go, aby w następnym 
tomie zamieścił także bio-
grafie znanych przedwojen-
nych zielonogórzan. Dlatego 
też w tym tomie nie zabrakło 
wybitnych mieszkańców 
„Winnego Grodu” m.in. 
Karola Ludwika Wilhelma 
Brandta właściciela Browaru 
w Zielonej Górze, Augusta 
Gremplera producenta zie-
lonogórskich win, Heinricha 
Raetscha zielonogórskiego 
producenta wódek gatun-
kowych, Friedricha Wilhelma 
Levysohna wydawcy pierw-
szej zielonogórskiej gazety, 
Anna Borchers założycielki 
Ewangelickiego Stowarzy-
szenia Sióstr Bethesdy, oraz 
Johanny Brand słynnej zielo-
nogórskiej filantropki. Władi-
mir Iljicz Uljanow powiedział 
kiedyś: „Teoria bez praktyki 
jest martwa, a praktyka bez 
teorii jest ślepa.” Dlatego w 
książce autor oprócz cie-
kawych biografii zamieścił 
setki zdjęć z miejsc, które 
związane są z daną postacią, 
aby teoria bez praktyki nie 
była martwa.

Red.

„WĘDROWANIE SZLAKIEM 
SŁYNNYCH POSTACI  
- ZNOWU W PODRÓŻY”

Okładka najnowszej książki Krzysztofa Tadeusz 
Kowsza pt. „Wędrowanie szlakiem słynnych 

postaci – znowu w podróży”

   W piątek 15 listopada 2019 roku w 
przepełnionej sali Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Wejherowie, odbył 
się benefis dr Mieczysława Wojeckiego 
pt. „Podróż przez życie na 70 – lecie”. 
W spotkaniu uczestniczyli słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przed-
stawiciele władz miasta m. in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz – wiceprezydent miasta, 
działacze Oddziału Morskiego w Gdyni,, 
Dariusz Dębski – prezes Pomorskiej 
Komisji Krajoznawczej PTTK, oraz 
mieszkańcy Wejherowa m. in. Edmund 
Mehring, Stanisław Marasiuk – prze-
wodniczący Rady Kombatantów i Osób 
Represjonowanych,
  Gości powitała Barbara Gusman, dy-
rektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie, która w skrócie przedsta-
wiła sylwetkę Mieczysława Wojeckiego. 
Jubilat urodził się 12 maja 1949 roku 
w północnej Lubelszczyźnie we wsi 
Serokomla na tzw. Mazowszu Małym, 
oddalonej o 15 km od Woli Okrzeńskiej  - 
wsi rodowej Henryka Sienkiewicza. Jest 
absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego 
wydział geografia. Miłośnikiem Grecji, 
przejechał rowerem po tym kraju około 
1700 km, jest autorytetem naukowym, 
jeśli chodzi o uchodźców greckich w 
Polsce, tej tematyce poświęcił pracę 
magisterską i doktorską. Był też pierw-
szym prezesem Zarządu Głównego To-
warzystwa Przyjaźni Polsko – Greckiej z 
siedzibą w Zielonej Górze. Od września 
2017 roku mieszka w Wejherowie – 
Śmiechowie, przybył tu z Zielonej Góry, 
to w tym roku również urodził się jego 
wnuk Dominik. Pokochał to miasto i 
jego mieszkańców, dobrze się w nim 

czuje. Jako emeryt nie nudzi się aktyw-
nie działa w środowisku kaszubskim. 
Jest wiceprezesem Oddziału Morskiego 
PTTK w Gdyni (członkiem PTTK od 50 
lat)  oraz członkiem Pomorskiej Komisji 
Krajoznawczej PTTK i wykładowcą 
(wolontariuszem) w Wejherowskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku -  wy-
kłada tam geografię. Jest też instruktorem 
Krajoznawstwa Polski i Honorowym 
Obywatelem Miasta Lubsko. W 2019 
roku brał udział jako akordeonista w 
Żukowie w Dniu Jedności Kaszub w 
biciu rekordu Polski w jednoczesnej grze 
na akordeonie. Ponadto brał udział w fil-
mie pt. „Miasto dzieci”, opowiadającym 
o dzieciach uchodźców greckich w Pol-
sce, które przybyli do naszego kraju po 
zakończeniu wojny domowej w Grecji 
w 1949 roku. We wstępie pani dyrektor 
Barbara Gusman podkreśliła, że dr Mie-

czysław Wojecki jest z wykształcenia 
geografem a z zawodu nauczycielem 
akademickim. W tym zawodzie prze-
pracował 44 lata m.in. na Uniwersytecie 
Zielonogórskim, oraz w Państwowej 
Szkole Zawodowej w Sulechowie, w 
mieście w którym urodziła się noblist-
ka Olga Tokarczuk. Półtoragodzinną 
rozmowę z Jubilatem prowadził Jerzy 
Kąkol pracownik Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie, jednocześnie 
przewodnik turystyczny. Ciekawe opo-
wieści z życia Mieczysława Wojeckiego 
i z jego działalności społecznej i dokonań 
twórczych, przeplatane były śpiewaniem 
pieśni biesiadnych m.in. „Gdybym miał 
gitarę”, „Hej sokoły”, przy akompa-
niamencie akordeonu Mieczysława 
Wojeckiego. Benefisowi towarzyszyła 
arcyciekawa okolicznościowa wystawa 
zdjęć z 70 – letniego życia Jubilata, oraz 

prezentacja najważniejszych 
publikacji książkowych (spo-
śród przeszło 100 prac autora) 

m. in.: „Uchodźcy polityczni z Grecji w  
Polsce w latach  1948 – 1975”, „Żydzi 
w Polsce”, „Kamienne krzyże pokutne 
w województwie lubuskim”, „Nobliści 
rodem z Polski”, „Znaki czasu, czyli o 
życiu i przemijaniu”, oraz „Syberia – 
kraina tajgi, zimna i gułagów”. 
   Na zakończenie niniejszej imprezy 
miłą niespodziankę sprawiły uczennice 
z Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejhe-
rowie, oraz Alicja Orszulak UTW w 
Wejherowie. Uczennice Marta Głazik i 
Anna Albecka zaśpiewały pięciozwrot-
kową piosenkę o Jubilacie (melodia 
śląska), napisaną specjalnie przez Halinę 
Czarnecką mieszkankę woj. lubelskie-
go, założycielkę Zespołu Ludowego 
„Szalinówki”.  Z kolei Alicja Orszulak z 
wielką gracją zarecytowała swój wiersz 
w całości poświęcony Mieczysławowi 

Wojeckiemu. Miłym akcentem było 
odśpiewanie „100 lat” Jubilatowi, oraz 
tort okolicznościowy przygotowany 
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w 
Wejherowie, który smakował wszystkim 
wyśmienicie. Kwiaty, wspólne zdjęcie i 
listy gratulacyjne były ostatnim akcen-
tem benefisu.  Reasumując należy pod-
kreślić, że 70 – letnie życie Mieczysława 
Wojeckiego było bardzo owocne. To co 
zdziałał w życiu zawdzięcza głównie 
żonie, swojej pracowitości i  ciekawości, 
bo jak mówi: „przez życie trzeba iść 
tak, aby ślady naszych stóp przetrwały 
nas. Trzeba też w codziennym trudzie 
tworzyć nieprzemijające wartości, żeby 
zapalić innych, trzeba samemu płonąć. 
Nie udawać, że się na wszystkim znamy 
i uczyć się od mądrzejszych”. Jego „małą 
Ojczyzną” jest obecnie Ziemia Kaszub-
ska, kraina mająca w sobie niebywałą 
magię i tożsamość.

Krzysztof Kowsz

Udany benefis wejherowskiego regionalisty

Mieczysław Wojecki w czasie prelekcji podczas swojego benefisu pt. „Podróż przez 
życie na 70 – lecie”, który miał miejsce 15 listopada 2019 roku w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Wejherowie

Karta okolicznościowa wydana z okazji benefisu

      Dnia 10.12.2019 r. 43 uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych w Lub-
sku uczestniczyło w jednodniowej 
wycieczce historyczno - dydaktycznej 
do Drezna. Opiekunami uczniów byli 
Krzysztof Kowsz, Marta Kunicka, 
Joanna Rycerz, Mariusz Ossowski 
i Zdzisław Krzywiecki. Drezno od 
średniowiecza było głównym miastem 
dynastii Wettynów. W 1423 roku Wet-
tynowie uzyskali wraz z księstwem 

sasko-wittenberskim godność elek-
tora Rzeszy, a całość ich posiadłości 
zaczęto określać historyczną nazwą 
Saksonia. Drezno obecnie potocznie 
określane jest „miastem baroku” 
lub „Florencją Północy”, ponieważ 
znajduje się tam wielka ilość zabyt-
ków. Celem wycieczki było ukazanie 
uczniom przepięknych barokowych 
zabytków miasta przede wszystkim: 
Zamku Zwinger, Rezydencji Wet-

Uczniowie ZST w Lubsku w drezdeńskiej atmosferze Świąt 
Bożonarodzeniowych.

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. użytkowej 77,94 m2 składającego się z magazynu, dwóch pomieszczeń biurowych i korytarza, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno - użytkowego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, 
wolnostojącego położonego przy Al. Niepodległości 1 w Lubsku. Lokal użytkowy o podstawowym standardzie i przeciętnym rozwiązaniu funkcjonalnym. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, zły stan posadzek i podłóg. Do lokalu 
przynależą pomieszczenia przynależne tj.: weranda o pow. 13,24 m2 (do remontu) oraz piwnica nr 3 o pow. 11,23 m2. Na tej samej kondygnacji usytuowane jest wc do wspólnego użytku. Budynek wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową. W budynku znajdują się dwa samodzielne lokale mieszkalne i cztery lokale użytkowe.Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu 
oznaczonego działką nr 409/1 o powierzchni 695 m2 w udziale 168/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy Al. Niepodległości 1. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00055275/6. W 
dziale III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów (brak obciążeń i zobowiązań). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Cena 
wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 112.000,00 złotych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2018.2174) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.Wadium wynosi 
8.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 21 lutego 2020r. 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 7821w terminie do 17 lutego 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 128 o pow. 2279 m2 położona jest przy ul. Dębowej w Lubsku (obręb 0002), w sąsiedztwie gruntów rolnych. Działka gruntowa w kształcie wydłużonego czworokąta, 
nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, pojedyncze drzewa. Teren płaski , nisko położony, zagrożenie podtopień. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można 
zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi ul. Dębowej o nawierzchni betonowej.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. 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 2 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie 
generujące znacznego ruchu kołowego oraz w części na terenie oznaczonym symbolem RZ - łąk i pastwisk – korytarz ekologiczny. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG1R/00054282/1. Dział III i IV księgi wieczystej 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. Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15.07.2019 r., drugi 23.09.2019r., trzeci 21.11.2019r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w czwartym przetargu 
wynosi 40.000,00 złotych. Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 17 lutego 2020r. 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 13 
lutego 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 135 o pow. 1618 m2 położona jest przy ul. Dębowej w Lubsku (obręb 0002), w sąsiedztwie gruntów rolnych. Działka gruntowa w kształcie bardzo wydłużonego czworokąta, 
nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, pojedyncze drzewa. Teren płaski , nisko położony, zagrożenie podtopień. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można 
zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi ul. Dębowej 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. 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 2 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące 
znacznego ruchu kołowego oraz w części na terenie oznaczonym symbolem RZ - łąk i pastwisk – korytarz ekologiczny. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
ZG1R/00054282/1. Dział III i IV księgi wieczystej 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. Pierwszy 
przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15.07.2019 r., drugi 23.09.2019r., trzeci 21.11.2019 i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 30.000,00 złotych. 
Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 17 lutego 2020r. 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 13 lutego 2020r

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 Wydział Infrastruktury 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć
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tynów, Kościoła Marii Panny oraz 
Katedry św. Trójcy.
   Po przyjeździe uczniowie zwiedzili 
Zamek Zwinger, który jest późnobaro-
kowym zespołem architektonicznym 
znajdującym się w centrum Drezna 
i jest zaliczany do najbardziej zna-
czących budowli późnego baroku w 

Europie. Wzniesiony został w latach 
1711–1728 przez Matthäusa Daniela 
Pöppelmanna na życzenie Augusta 
II Mocnego, który od 1696 roku był 
królem Polski. Zamek Zwinger wyko-
rzystywany jest do prezentowania wy-
staw. Szczególnie warte zobaczenia są 
zbiory porcelany, w których znajduje 

się zarówno chińska porcelana z XV 
wieku, jak i znane w całych Niem-
czech wyroby porcelanowe z Miśni. 
W Zwingerze znajduje się także 
Rüstkammer – zbrojownia, która jest 
zbiorem różnych historycznych bro-
ni. W latach 1847-1857, na miejscu 
drewnianych stajni, architekt Gott-

fried Semper wzniósł monumentalny 
budynek, odtąd będący integralną 
częścią Zwingeru, z przeznaczeniem 
na nową siedzibę Galerii Obrazów 
Starych Mistrzów zawierającą bogate 
zbiory malarstwa europejskiego m.in. 
dzieła Rubensa, Rembrandta oraz 
Dürera. Następnie uczniowie udali się 
do Rezydencji Wettynów, zamku rezy-
dencjonalnego książąt Saksonii, który 
jest przykładem sztuki renesansowej 
i barokowej. Zamek ma 800 - letnią 
tradycję, ale obecną swoją barokową 
formę zawdzięcza przebudowie za 
czasów króla Augusta II Mocnego. 
W nocy z 13 na 14 lutego 1945 roku, 
w trakcie alianckiego nalotu dywa-
nowego na Drezno, zamek podobnie 
jak ponad 80% miasta został zbom-
bardowany i spłonął. Kilkufazowa 
jego odbudowa trwała długo, aż 2004 
roku. Na koniec uczniowie zwiedzili 
dwa kościoły, Kościół Marii Panny 
oraz Katedrę św. Trójcy. Kościół 
Marii Panny wzniesiony został w 
latach 1726 –1743 i jest przykładem 
barokowego kościoła luterańskie-
go. Ta monumentalna świątynia to 
jeden z najbardziej znanych i roz-
poznawalnych w Europie zabytków 
protestanckiej architektury sakralnej. 
Największy na świecie obok katedry 
w Strasburgu budynek wzniesiony z 
piaskowca, jego kopuła to najokazal-

sza tego typu konstrukcja wykonana 
z kamienia wśród kościołów leżących 
na północ od Alp. Natomiast Kate-
dra św. Trójcy została wzniesiona 
na polecenie króla Augusta III Sasa 
przez włoskiego architekta Gaetano 
Chiaveriego w latach 1739 - 1751 i 
jest świątynią katolicką usytuowaną 
nieopodal rezydencji Wettynów na 
Starym Mieście. Ponadto jest jedną z 
największych nowożytnych budowli 
sakralnych wzniesionych na terenie 
Saksonii. 
   Po zwiedzeniu najważniejszych 
zabytków drezdeńskich uczniowie 
uczestniczyli w tradycyjnym Jar-
marku Bożonarodzeniowym (niem. 
Weihnachtsmarkt). Typowy Jarmark 
Bożonarodzeniowy odbywa się  w 
Niemczech na ulicach lub placach 
starszych części miast od końca XIV 
wieku. Nie może na nim zabraknąć 
straganów oferujących ozdoby świą-
teczne, lokalne specjały kulinarne, 
wyroby rękodzielnicze. Jarmarkom 
towarzyszą różnego rodzaju występy 
artystyczne, koncerty charytatywne, 
prezentacje np. szopek bożonarodze-
niowych często z żywym inwenta-
rzem. Jarmarki Bożonarodzeniowe  
przyciągają co roku do Niemiec 
miliony turystów. 

Krzysztof Kowsz

WYCIECZKA NA JA   RMARK BOŻONARODZENIOWY DO DREZNA

Uczniowie ZST w Lubsku w drezdeńskiej atmosferze Świąt Bożonarodzeniowych.
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 SPORT 

PIŁKA NOŻNA

LZS KADO GÓRZYN
1. Michał Galik - kapitan, lider ze-
społu. „Zabrał chłopaków z Górzyna 
na salony” (Klasa Okręgowa). Na 
wyższym szczeblu rozgrywkowym 
pokazał, że wciąż  zdobywa dużo 
bramek. Robi to regularnie, bo po 
I rundzie ma ich na koncie 13 i wi-
celideruje w klasyfikacji strzelców. 
Na murawie dodaje swoim kolegom 
prądu i motywacji.

2. Erwin Mróz - kluczowa postać w 
układance trenera. Tytan pracy na bo-
isku. Pełni rolę łącznika między linią 
obrony i ataku w zespole Kado. Jego 
kreatywność i nietuzinkowe zagrania 
często tworzą blask w oczach kibiców. 
Strzela, broni, asystuje - na boisku 
wszędzie go pełno. 

3. Mateusz Lewandowski - cichy 
bohater drużyny Kado, rzemieślnik. 
Rzadko kiedy wymieniany, a w każ-
dym meczu haruje za trzech. Króluje 
w bocznych strefach boiska. Praktycz-
nie nie do przejścia w defensywie. 
Jego stalowe płuca pozwalają na 
nieustanne maltretowanie bocznych 
obrońców przeciwnika. Świetny! 
Pochodzi z Tymienic.

4. Radosław Dąbrowski - „obrońca 
świątyni”. Nie odczuwa strachu, nie 
kalkuluje, prawdziwy Terminator 
boiskowy. Jego interwencje często 
zapierają dech w piersiach kibiców. W 
bramce lata niczym skowronek, czę-
sto broni nieosiągalne strzały rywali. 
„Pogromca pajęczyn”. Mówi się, że 
żyje bez układu nerwowego.

BUDOWLANI  LUBSKO
1. Dawid Walczak - czołowy zawod-
nik Budowlanych, kapitan drużyny, 
jeden z bardziej doświadczonych 
zawodników, może występować w 
linii obrony jak również kreować grę 
zespołu. Ambitny i waleczny, nigdy 
nie odpuszcza i gra do ostatniego 
gwizdka.

2. Szymon Kondycki - bramkarz 
Budowlanych Lubsko. Obdarzony 
świetnym refleksem, niejednokrotnie 
swoimi świetnymi interwencjami 
ratował zespół. Kieruje poczynaniami 
bloku defensywnego naszej ekipy.

3. Dawid Urban - skrzydłowy Bu-
dowlanych, obdarzony szybkością i 
dobrą techniką. Swoimi rajdami sieje 
popłoch w drużynach rywali. Dyspo-
nuje mocnym strzałem.

4. Yuriy Lishchuk - zawodnik bardzo 
wszechstronny. Może zagrać zarówno 
w obronie jak i pomocy. Przy stałych 
fragmentach groźny pod bramką 
rywali.

5. Sebastian Wójcik - jedna z nadziei 
Budowlanych Lubsko, mimo młodego 
wieku podstawowy zawodnik linii 
obrony zespołu Budowlanych. 

6. Tomasz Bahyrycz - jeden z najbar-
dziej doświadczonych zawodników 
Budowlanych Lubsko. Podpora linii 
defensywnej, dobrze gra głową przez 
co jest groźny w polu karnym rywali.

7. Julia Kowalska - bramkarka III 
ligowej drużyny piłkarskiej kobiet 
MLKS Budowlani Lubsko. Bardzo 
ambitna i pracowita zawodniczka, 
która cały czas się rozwija, koleżeń-
ska i zawsze pomocna. Jest podporą 
drużyny.

8. Arleta Żyluk - obrońca w piłkar-
skiej drużynie kobiet MLKS Budow-
lani Lubsko. Podpora defensywy, 
dobry duch drużyny, nieustępliwa, 
ambitna i niezwykle pracowita.

SPARTA MIERKÓW
1. Dariusz Kordiak - wychowa-
nek Budowlanych Lubsko, obecnie 
zawodnik i podpora zespołu Sparty 
Mierków. Popularny „Kola” dyryguje 
poczynaniami bloku defensywnego. 
Obdarzony mocnym strzałem. Lubia-
ny wśród kolegów.

2. Patryk Hes - obrońca, jeden z 
czołowych zawodników Sparty Mier-
ków. Nieustępliwy na boisku, ciężko 
go przejść. Lubiany wśród kolegów 
z drużyny.

3. Dawid Szyja - niekwestionowany 
lider Sparty Mierków. Dobrze wy-
szkolony technicznie, jest reżyserem 
gry, ale potrafi też sam skutecznie 
zakończyć akcję. Niejednokrotnie sam 
potrafił przechylić szalę zwycięstwa 
na stronę Sparty.

4. Kamil Krajewski - jeden z czoło-
wych zawodników ekipy trenera Jaro-
sława Wysokińskiego. Nieustępliwy i 
waleczny. Lubiany wśród kolegów.

LUBSKA AMATORSKA  LIGA 
PIŁKI NOŻNEJ

1. Bogdan Demków - zawodnik, 
dobry organizator, obecnie prowa-
dzący rozgrywki LALPN, jeden z 
czołowych strzelców ligi, zawodnik 
zespołu DO3X. Lubiany wśród kole-
gów z drużyny. Dobry duch zespołu.

2. Katarzyna Nowicka - jedyna 
kobieta w LALPN, zawodniczka ze-
społu Orły. Nieustępliwa i waleczna, 
na boisku wszędzie jej pełno, potrafi 
twardo walczyć z mężczyznami. Jest 
również współzałożycielką i trenerem 
MUKS Hat-Trick Lubsko.

3. Sebastian Kurzydło - zawodnik 
zespołu Caleg, od wielu lat w lidze, 
gra głównie w linii obrony. Dysponuje 
dobrym strzałem z dystansu. Nieustę-
pliwy i waleczny.

SPORTY WALKI

OYAMA KARATE LUBSKO

1. Mateusz Łanda - 2 DAN , in-
struktor i czołowy zawodnik Oyama 
Lubsko, mistrz Polski w Tameshiwari 
(łamanie desek).

2. Kamil Kościk - wicemistrz Polski, 
czołowy zawodnik Oyama Karate 
Lubsko.

3. Oliwia Stanowska - uczennica 
ZSOiE w Lubsku trenuje karate od 9 
lat w Centrum Oyama Karate - Lub-
sko. Jest mistrzynią Polski 2017, wice 
2018 i w 2019 roku zajęła 3miejsce .

JU JITSU KOBUDO LUBSKO
Paweł Szaja - tytuł Mistrza Europy w 

Brazylijskim Jiu-Jitsu zdobyty pod-
czas mistrzostw w Luboniu wadze do 
79 kg, kategoria masters purpurowe 
pasy, sztuki walki trenuje już od 14 lat.

LEKKOATLETYKA
Michał Rozmys - reprezentant Polski 
w biegach na dystansie 800 i 1500 
metrów. W biegu na 1500 metrów 
(hala) – 3:38,53 (2019), drugi wynik 
w historii polskiej lekkoatletyki. 
Złoty medalista Uniwersjady 2019 w 
biegu na 1500 metrów. Złoty medal 
Światowych Wojskowych Igrzysk 
Sportowych Wuhan 2019 w biegach 
na 800 i 1500 metrów, 

ZAPASY
1. Wiktor Grabowski - uczeń ZSOi 
E w Lubsku, zawodnik Kadry Na-
rodowej. Brązowy medalista Pucha-
ru Polski Juniorów Młodszych w 
zapasach (Kostrzyn n/Odrą 2019), 
złoty medalista Otwartych Mistrzostw 
Województwa Juniorów Młodszych 
w zapasach (Żary 2019), srebrny 
medalista Międzynarodowego Tur-
nieju zapaśniczego im. Moczyńskiego 
(Poznań 2019).

2. Krystian Kuraś - uczeń Zespołu 
Szkół Technicznych w Lubsku. Brą-
zowy medalista Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych w zapasach (Racibórz 2019); 
Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży Juniorów Młodszych w 
zapasach (Staszów 2019).

3. Kinga Piaskowska - uczennica 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brodach, zawodniczka Kadry 
Województwa. Brązowa medalistka 
Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodziczek w zapasach (Żary 2019), 
brązowa medalistka Międzynarodo-
wego Turnieju Zapaśniczego z okazji 
„Święta Niepodległości” (Dzierżo-
niów 2019).

4. Roksana Korzyszczak - uczennica 
Zespołu Szkół Technicznych w Lub-
sku. Finalistka Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży Juniorek Młodszych 
w zapasach (Staszów 2019), 5miejsce 
Pucharu Polski Juniorek Młodszych w 
zapasach (Kraśnik 2019).

SZACHY 

1. Wiktor Fila (ur. 2009) - jeden z 
czołowych i najszybciej progresu-
jących juniorów Lubskiego Klubu 
Szachowego "Caissa". Jest czołowym 
zawodnikiem w województwie, w 
swojej grupie wiekowej. Świadczą o 
tym wygrane turnieje w Kożuchowie 
i Krośnie Odrzańskim (czerwiec 
2019), III miejsce w Hoyerswerdzie. 
Lider drużyny młodzików, rywalizu-
jącej w Drużynowych Mistrzostwach 
województwa. Obecnie najmłodszy 
zawodnik z III kategorią w Lubsku.

2. Dariusz Bieliński (ur. 1975) - naj-
lepszy zawodnik Lubskiego Klubu 
Szachowego "CAISSA″. Zawodnik 
klasy mistrzowskiej. Czołowy zawod-
nik woj. lubuskiego. Wielokrotny me-
dalista Mistrzostw Polski. Zdobywca 
wielu nagród w turniejach w Polsce i 
Niemczech. W przeszłości zawodnik 
Ekstraligi szachowej.

TENIS STOŁOWY

UKTS Olimpia Lubsko
1. Oliwia Krzywiecka - mistrzyni 
Województwa Lubuskiego w grze 
drużynowej w kat. juniorów, wice-
mistrzyni Województwa Lubuskiego 
w grze podwójnej dziewcząt w kat. 
juniorów, wicemistrzyni powiatu 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ramach 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 
Szkół Podstawowych, brązowa meda-
listka w grze mieszanej w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Województwa 
Lubuskiego w kat. juniorów. Trenuje 
pod okiem Bogdana Lecha.

2. Weronika Lech - mistrzyni Woje-
wództwa Lubuskiego w grze druży-
nowej w kat. juniorów, wicemistrzyni 
Województwa Lubuskiego w grze 
podwójnej dziewcząt w kat. juniorów, 
mistrzyni powiatu Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w ramach Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży Szkół Średnich, brą-
zowa medalistka w grze pojedynczej 
dziewcząt w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Województwa Lubuskiego w 
kat. Juniorów, brązowa medalistka 
w grze mieszanej w Indywidualnych 
Mistrzostwach Województwa Lubu-
skiego w kat. juniorów. Trenerem jest 
Bogdan Lech.

JUBILEUSZOWY XV PLEBISCYT
NA	NAJLEPSZEGO,	NAJPOPULARNIEJSZEGO	SPORTOWCA	LUBSKA	2019

POD	HONOROWYM	PATRONATEM	STAROSTY	POWIATU	ŻARSKIEGO

Kupon na najlepszego, najpopularniejszego sportowca Lubska w 2019 r.

1. ................................................. 10 pkt.

2. ................................................. 9 pkt.

3. ................................................. 8 pkt.

4. ................................................. 7 pkt.

5. ................................................. 6 pkt.

6. ................................................. 5 pkt.

7. ................................................. 4 pkt.

8. ................................................. 3 pkt.

9. ................................................. 2 pkt.

10. ................................................. 1 pkt.

Imię i nazwisko ..........................................................................................................

Adres .........................................................................................................................

Regulamin XV Plebiscytu 
na Najlepszego, 
Najpopularniejszego 
Sportowca Lubska Roku 
2019:

1. Organizatorem Plebiscytu 
jest redakcja „Magazynu 
Lubskiego”

2. Celem Plebiscytu jest 
wyłonienie dziesięciu najlep-
szych, najpopularniejszych 
sportowców miasta i gminy 
Lubsko w roku 2019.

3. Głosować można na orygi-
nalnych kuponach wyciętych 
z kolejnych wydań „Magazy-
nu Lubskiego”.

4. Za pierwsze miejsce na 
kuponie zawodnik otrzymuje 
10 pkt. za drugie 9, za trzecie 
8 itd.

5. Suma punktów ze wszyst-
kich ważnych kuponów de-
cyduje o ostatecznej klasy-
fikacji.

6. Każdy kupon musi być wy-
pełniony dokładnie, tzn. ma 
zawierać 10 nazwisk spor-
towców oraz dane osobowe 
głosującego.

7. Kupony wypełnione ina-
czej będą uznane za nie-
ważne.

8. Głosować można na za-
wodników wytypowanych 
przez organizatora Plebiscytu 
oraz zgłoszonych przez kluby 
sportowe, stowarzyszenia i 
związki sportowe.

9. Ostateczny termin nadsy-
łania kuponów: 31.01.2020 r.

10. Wypełniony kupon nale-
ży przesłać pocztą lub do-
starczyć osobiście na adres 
redakcji:
Magazyn Lubski
68-300 Lubsko,
al. Wojska Polskiego 2

11. Najlepsza „10” zawod-
ników otrzyma dyplomy, pu-
chary i nagrody.

12. Dla kibiców, którzy na-
deślą kupony przewidziano 
również nagrody. Losowanie 
laureatów nastąpi w lutym 
2020 r.

 SPORT 

W sobotę 4 stycznia 2020r. w Hali przy 
ul.Bohaterów rozegrano II etap eliminacji o 
Puchar Prezesa PZPN U-11. W turnieju udział 
wzięły zespoły z Zielonej Góry i miejscowy 
Hat-Trick. Awans do finału wojewódzkiego 
zapewniły sobie ekipy Akademii Piłkarskiej 
Maciej Murawski Zielona Góra i Hat-Trick 
Lubsko z dorobkiem 4 punktów (remis i 

wygrana), o kolejności zadecydowała lepsza 
różnica bramek. W bezpośrednim pojedynku 
obu drużyn padł wynik remisowy 2:2. Na 
trzecim miejscu uplasowała się drużyna Aka-
demii Piłkarskiej Zielona Góra. Gratulujemy 
młodym zawodnikom oraz sztabowi trener-
skiemu obu ekip.

I.G.

W sobotę 4 stycz-
nia rozegrano turniej 
piłki nożnej kobiet 
organizowany przez 
MLKS Budowlani 
Lubsko o Puchar Sta-
rosty Żarskiego Pana 
Józefa Radziona. W 
imprezie udział wzię-
ło osiem zespołów: z 
Zielonej Góry, Gło-
gowa, Żar, Żagania 
i Bytomia Odrzań-
skiego oraz dwa ze-
społy Budowlanych 
Lubsko.
Turniej wygrała dru-
żyna MUKS 11 Zie-
lona Góra, a na drugim miejscu uplasowała 
się ekipa Chrobrego Głogów.
Nasze dziewczyny zajęły trzecie miejsce 
(Budowlani II Lubsko) oraz czwartą pozycję 

(Budowlani I Lubsko) . Słowa uznania dla 
podopiecznych Damiana Dworczaka za za-
jęte miejsca i grę jaką zaprezentowały nasze 
dziewczyny.

I.G.

Kobiety o Puchar Starosty

IV miejsce zespołu MUKS Hat-
Trick  U - 11.

11 stycznia Orliki Katarzyny Nowickiej  w Tur-
nieju o Puchar prezesa PZPN zajęły  4 miejsce w 
województwie.

 Brawo dla młodych  zawodnikówHat-Tricka.
Klub który ma dopiero 2 lata osiąga już takie sukce-
sy, przypominamy że większość zawodników któ-
rzy uczestniczyli w rozgrywkach to rocznik 2010. 

I.G.

PUCHAR PREZESA 
PZPN W LUBSKU

IV MIEJSCE W BABIMOŚCIE

W Drzonko -
wie 19 grud-
n i a  2 0 1 9 r . 
o d b y ł y  s i ę 
M i s t r z o s t w a 
Województwa 
Lubuskiego w 
tenisie stoło-
w y m  d z i e w -
cząt  w kate -
gorii Igrzyska 
M ł o d z i e ż y 
Szkolnej. Po-
wiat żarski re-
prezentowały 
na tym szcze-
blu rozgrywek 
Weronika Czerniak i Dominika 
Magdziarz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Lubsku. Dziewczęta 
rozegrały kilka meczów, we 

wszystkich odniosły zwycięstwa 
i w ten sposób wywalczyły złote 
medale. Gratulujemy Weronice 
i Dominice za wspaniałą grę, a 

rodzicom i trenerom dziękujemy 
za wieloletnią pracę związaną z 
wyszkoleniem dziewcząt.

Mirosław Firuta

Złotka z Jedynki

W turnieju 
zorganizowanym przez 
MLKS Budowlani 
Lubsko Żaki grały o 
Puchar Starosty. W 
turnieju udział wzięły 
zespoły z Lubska, Żar 
Bobrowic i Forstu.

Pierwsze miejsce zajęła ekipa 
MUKS Hat- Trick przed Forstem  
i Bobrowicami. Miejsca poza 
podiu zajęły drużyny Budow-
lanych Lubsko ( 4 i 6), piątą 
pozycję zajął zespół Promienia 
Żary. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został zawodnik MUKS 
Hat-Trick Olek Kowalczyk.

I.G.

ŻAKI O PUCHAR STAROSTYŻAKI O PUCHAR STAROSTY
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Poziomo: 1. Polecenie eks-
misji, 7. Zapiski, adnotacje, 
8. Myszka w piórniku, 9. 
Zbójnik, szef Kwiczoła, 10. 
Przeźrocze, 11. Śpiewający 
Paul, 14. Przybytek X Muzy, 
17. Ważny mnich, 19. Mores, 
karność, 20. Bywa bez po-
krycia, 21. Legenda Himala-
jów, 22. Georges (zm. 1894), 
pisarz ameryk., 23. Kingsley 
(zm. 1995), pisarz angielski, 
24. Skała na opał, 27. Hałda 
węgla, 31. Pynny tłuszcz, 
32. Żartobliwie o lekarzu, 
33. Ród lutników z Cremony, 
34. Ważna ruda tytanu, 35. 
Asyryjski bóg słońca.
Pionowo: 1. Golasek na pla-
ży, 2. Ścina i młóci zboże, 3. 
Podrzucone dziecko, 4. Karin 
z estrady, 5. Dowód jakości, 
6. Sucharek, biszkopt, 12. 
Szczucie, prześladowanie 
kogoś, 13. Czas przeszły do-
konany, 15. Najdłuższy lewy 
dopływ Irtyszu, 16. Rodzaj 
pszenicy, 18. Marcinek z 
rabatki, 23. Utrata sił po cięż-
kiej chorobie, 25. Żołnierska 
onuca, 26. Powozi dorożką, 
28. Koło sterowe pilota, 29. 
Szpadel, 30. Japońska bogini 
wszelkiego szczęścia.
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 12/347 ML jest hasło: "JESIENNE PRZETWORY".
Nagrody	wylosowali:	EWA	BOCZAR	ze	Starej	Wody,	KAZIMIERZ	POTOCKI	z	Lubska	i	EWA	GRYZIEC	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 stycznia 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)

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

Miesięcznik redaguje kolegium w składzie:
Anna Rosińska - redaktor naczelny,
Magdalena Kremis - sekretarz redakcji.
Dziennikarze stali - Marek Sienkiewicz, Krzysztof Kowsz, 
Agnieszka Majewska, Ireneusz Gumienny.
Współpracownicy: Adam Bolesaw Wierzbicki. 
DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommerfeld Studio Graficzne Raptor.

Adres redakcji: 68-300 Lubsko, al. Wojska Polskiego 2, tel. 68 457 24 22, tel. 601 815 840, 
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W Lubskim Domu 
Kultury odbywa 
się coroczny cykl 
Grand Prix Szkół 
z terenu Gminy 
Lubsko i Jasienia, 
współorganizowany 
przez Lubski Klub 
Szachowy CAISSA.

W kolejnych zawodach, rozegra-
nych 17 stycznia wzięło udział 

prawie 60 szachistów ze szkół 
podstawowych i średnich. Po 
rozegraniu 7 rund wyniki ogłosił 
sędzia główny Mariusz Kuchar-
ski. A oto wyniki. Kat. klasy 1-3: 
chłopcy – I miejsce Franciszek 
Milczanowski (komplet 7,0 pkt.), 
II Patryk Płoneczka (6,0 pkt.), III 
Piotr Biernacki (5,0 pkt.); dziew-
częta – I miejsce Gabriela Bora-
nowska (4,0 pkt.), II Hanna Żurek 
(4,0 pkt.), III Zosia Mierzwiak (3,5 

pkt.). Kat. klasy 4-8 i szkoły śred-
nie: chłopcy – I miejsce Tomasz 
Lambrecht (6,5 pkt.), II Wiktor 
Milczanowski (6,0 pkt.), III Eryk 
Ostojicz (5,5 pkt.); dziewczęta – I 
miejsce Adrianna Urbaniak (5,0 
pkt.), II Julia Gruszecka (4,5 pkt.), 
III Karolina Machnicka (4,0 pkt.). 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i 
upominki. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy!

M. Sienkiewicz

Grand Prix Szkół Grand Prix Szkół 
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Zwycięzcy 
kolejnego turnieju w 
ramach Grand Prix 
Szkół 2019/2020


