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4 listopada 2021 roku 
Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć gościł z wizytą u 
Starosty Żarskiego Józefa 
Radziona.W trakcie 
spotkania poruszono 
tematy:

1. uczestnictwa samorządów w reali-
zacji projektu pn. ,,Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 275 na odcinku Lubsko-
-Jasień-Bieniów wraz z budową przy-
stanków w m. Lubsko, Budziechów, 
Jasień, Bieszków".
Podkreślono, że pozwoli to podnieść 
poziom życia mieszkańców regionu, 
dalszy jego rozwój gospodarczy oraz 
możliwość uzyskania połączeń kolejo-
wych Lubska, Jasienia z Zieloną Górą, 
Żarami, Żaganiem, Wrocławiem przez 
Bieniów, co przyczyni się do poprawy 
jakości zbiorowego transportu pu-

blicznego i towarowego o zasięgu wo-
jewódzkim, jak i ponadregionalnym. 
2. zasad współpracy przy realizacji in-
westycji na drogach powiatowych na 
terenie gminy Lubsko oraz możliwo-
ści przejmowania dróg powiatowych 
przez Gminę.
3. zapewnienia opieki zdrowotnej i 
walki z pandemią COVID-19, a także 
funkcjonowania poradni specjali-
stycznych na terenie Lubska. 
4. przygotowania samorządów do 
okresu zimowego w szczególności 
w zakresie:
- funkcjonowania noclegowni,
- utrzymania zimowego dróg powia-
towych i gminnych.
5. napraw gwarancyjnych traktu 
pieszo-rowerowego wokół oraz przy 
Zalewie Karaś.

M.K.

3 listopada 2021 roku Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć uczestniczył w zebraniu 
wiejskim w Tucholi Żarskiej, którego po-
trzeba zwołania wyniknęła z konieczności 
przygotowania Planu Odnowy Miejsco-
wości, jako obligatoryjnego załącznika do 
wniosku o dofinansowanie projektu prze-
budowy odcinka drogi gminnej w Tucholi 
Żarskiej ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.. Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć przedstawił projekt Planu 
i poddał go pod dyskusję zgromadzonym 
mieszkańcom Tucholi. Po uwzględnieniu 
zgłoszonych poprawek, Plan został przy-
jęty jednogłośnie. Następstwem tego była 
uchwała Rady Miejskiej w Lubsku, dla 
której podjęcia została zwołana na 8 li-
stopada br. sesja nadzwyczajna. Burmistrz 
przedstawił sytuację finansową Gminy 
Lubsko, a także realizowane inwestycje, 
szerzej omawiając te planowane do wyko-
nania w Tucholi Żarskiej, a mianowicie: 
- modernizację oczyszczalni ścieków, 
na którą Gmina Lubsko pozyskała 600 
000 zł dofinansowania ze środków rzą-
dowych,
- przebudowę odcinka drogi gminnej, o 
której dofinansowanie w kwocie ponad 
2 mln zł ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Gmina Lubsko 
się stara. 
Burmistrz omówił również problem 
przestarzałych technologii stacji uzdat-
niania wody w Górnej Glince, a także w 
Białkowie, z której zasilana w wodę jest 
także Tuchola Żarska.
Wśród pytań zadawanych Burmistrzowi 
znalazły się:
- Czy Tuchola będzie podłączona do 
kanalizacji?
Burmistrz Lubska: Docelowo tak. Teraz 
będzie modernizowana oczyszczalnia, 
która technologicznie będzie przygotowa-

na do tego, by obsłużyć całą wieś.
- Czy Burmistrz i Rada Miejska planu-
ją podniesienie w 2022 roku podatków 
i opłaty za śmieci?
Burmistrz Lubska: Pracujemy nad 
budżetem na 2022 rok. Udało się nam go 
spiąć. Budżet będzie podobny do tego z 
obecnego roku. Jak tendencja się utrzy-
ma, wypracujemy nadwyżkę, jednak z 
tych środków będziemy mogli skorzystać 
dopiero po opracowaniu bilansu, czyli 
w marcu 2022 roku. Nie planuję wystę-

pować z wnioskiem o podwyższenie 
podatków, czy opłat za śmieci. Staramy 
się, by zostały one utrzymane na obecnym 
poziomie.
Podczas zebrania rozmawiano również 
o innych, koniecznych inwestycjach w 
Tucholi, w tym m. in. o remoncie świetli-
cy, dalszej modernizacji dróg gminnych, 
wykonaniu siłowni zewnętrznej, wiaty 
biesiadnej i zagospodarowaniu terenów 
zielonych.

M.K.

 POLITYKA  POLI TYK A 

28 października 2021 roku odbyła się 
XXXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej 
w Lubsku. W obradach udział wzięło 15 
Radnych Rady Miejskiej w Lubsku, Bur-
mistrz Lubska Janusz Dudojć, Sekretarz 
Gminy Iwona Poszwa, Skarbnik Gminy 
Anna Górska, Naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego oraz sołtysi z terenu 
gminy Lubsko.

Na początku, Burmistrz Lubska przed-
stawił sprawozdanie z prac z czteromie-
sięcznego okresu międzysesyjnego, za-
trzymując się przy dwóch zagadnieniach. 
Burmistrz przedstawił szczegółowo stan 
zaawansowania projektu pn. „Rewita-
lizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów 
– Lubsko wraz z budową przystanków 
w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” 
w ramach Programu Kolej+. Spośród 
ośmiu pozytywnie ocenionych projek-
tów w grze pozostają tylko dwa, w tym 
projekt dotyczący powrotu kolei do 
Lubska, który przeszedł do drugiego 
etapu naboru, co zobowiązuje Woje-
wództwo Lubuskie do opracowania 
Wstępnego Studium Planistyczno-Pro-
gnostycznego, którego koszt wyniesie 
738 000 zł, z czego 50%, tj. 369 000 
zł - zgodnie z projektem porozumienia, 
ma zostać pokryte w równych częściach 
po 123 000 zł ze środków samorządów: 
Powiatu Żarskiego, Gminy Lubsko oraz 
Gminy Jasień.
Gmina Lubsko oraz Powiat Żary podjęli 
już działania w zakresie dofinansowania, 
natomiast Gmina Jasień nie zgadza się 
na dofinansowanie w ustalonej kwocie.
Burmistrz zwrócił się do radnych i 
powiedział, że będzie przekonywał ich 
do popierania tego zadania, ponieważ 
jest ono bardzo ważne dla Lubszczan 
oraz dla zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju regionu. Wyraził swoje zdanie 
w tym temacie mówiąc, że jeśli zajdzie 
taka potrzeba, Gmina Lubsko powinna 
ponieść dodatkowy koszt, gdyż inwe-
stycja jest dla Lubska bardzo perspek-
tywiczna. Drugim szerzej omówionym 
tematem była sprawa otrzymanego 
dofinansowania w kwocie 7 904 000 zł 
w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
na inwestycję pn. System ujmowania, 
uzdatniania i zasilania w wodę poprzez 
wybudowanie/modernizację/ujęcia 
Stacji Uzdatniania Wody w Górnej 
Glince wraz z infrastrukturą sieciową. 
Pozyskane dofinansowanie stanowi 
95% szacowanej wartości zadania. 
Burmistrz zaznaczył, że w ostatnim 
czasie LWIK otrzymał aportem środki 

w wysokości 2 mln zł na modernizację 
sieci wodociągowych, z których zosta-
ły wymienione sieci na ul. Dębowej, 
Gdańskiej, Zapolskiej, Żeromskiego, 
Zana, etap I Norwida i Sportowej. Spół-
ka realizuje jeszcze roboty na ul. Błotnej 
i w kierunku strefy przemysłowej w 
Górzynie oraz projektuje wodociąg w 
ul. Poznańskiej i dalej w kierunku ra-
tusza. Niebawem i te roboty ruszą. Nie 
wolno bać się stwierdzenia, że sytuacja 
wodociągowa gminy nie jest dobra. 
Stare, ponad 140-letnie rury powodują 
częste awarie, a co za tym idzie, prze-
rwy w dostawie wody i niezadowolenie 
mieszkańców. Przez bardzo wiele lat 
nie inwestowało się w ten majątek. Te-
raz przyszedł czas, by do tego wrócić. 
Mimo, że inwestycja nie będzie cieszyła 
oka, to jednak jest fundamentalnie waż-
na. Burmistrz podziękował Prezesowi 
oraz pracownikom LWiK za dobrze 
działające pogotowie techniczne. Mimo 
wielości awarii, są one usuwane na 
bieżąco. Spółka reaguje na pojawiające 
się usterki natychmiastowo, pracując 
również popołudniami, czy w dni wolne 

od pracy. Burmistrz podziękował Spółce 
za dbałość o to, by skutki pojawiają-
cych się awarii były dla mieszkańców 
jak najmniej odczuwalne. Zaapelował 
również do mieszkańców o wyrozu-
miałość i szacunek do pracy Spółki i 
jak zauważył, zamiast mieć pretensje 
do ludzi, którzy pracują bardzo często 
w trudnych warunkach technicznych i 
atmosferycznych, lepiej poczęstować 
ich gorącą herbatą. Burmistrz podkreślił 
na koniec, że oba projekty: Kolej + i 
wodociągi są dla Lubska priorytetowe 
i warto wspierać ich realizację.
Po sprawozdaniu Burmistrza informacje 
z działań podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym przedstawili przewod-
niczący poszczególnych komisji Rady 
Miejskiej. 
Podczas sesji była podejmowana uchwa-
ła w sprawie odwołania z funkcji Prze-
wodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w 
Lubsku Pani Adriany Rotkis, która sama 
złożyła wypowiedzenie. Przewodniczący 
RM w Lubsku Artur Bondarenko podzię-
kował Pani Adrianie za trud wkładany 

dotąd w pracę, a następnie dokonano 
wyboru nowego Przewodniczącego, 
którym została Pani Ewa Śmiałek. Pani 
Ewo – gratulujemy objęcia tak ważnej 
roli. Na zakończenie sesji Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć poinformował 
uczestników sesji, że powstał projekt 
Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 
2022 – 2032, który niebawem zostanie 
poddany szeroko zakrojonym konsul-
tacjom społecznym. Burmistrz zachęcał 
do włączania się do dyskusji na temat 
projektu Strategii i zaznaczył, że wła-
śnie teraz będzie czas na wprowadzenie 
ewentualnych zmian, czy poprawek. 
Podczas sesji podjęto uchwały w spra-
wie:
• ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego członkom ochotniczych straży 
pożarnych zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-
2036. uczestniczących w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Lubsko. Uchwałę 
podjęto 15 głosami ZA;
• zmiany Uchwały budżetowej Gminy 

Lubsko na rok 2021. Uchwałę podjęto 
15 głosami ZA
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036. 
Uchwałę podjęto 15 głosami ZA.;
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-
katy od ceny sprzedaży budynku miesz-
kalnego zbywanego na rzecz najemcy 
w trybie bezprzetargowym. Uchwałę 
podjęto 15 głosami ZA.
• rozpatrzenia skargi mieszkańca Gmi-
ny Lubsko na wykonanie uchwały nr 
XXXVII/212/98 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 27 lutego 1998r. Uchwa-
łę podjęto 14 głosami ZA, 1 głos był 
wstrzymujący się;
• odwołania Przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu 
Rady Miejskiej w Lubsku. Uchwałę 
podjęto 15 głosami ZA;
• zmiany uchwały nr I/5/18 Rady Miej-
skiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2018r. 
w sprawie powołania stałych komisji 
Rady Miejskiej w Lubsku. Uchwałę 
podjęto 15 głosami ZA.

M.K.

XXXVII SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego udostępnił założenia projektu "Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową 
przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków" oraz zachęca do składania uwag w formularzu on-line na stronie: https://lubuskie.pl/.../programkolej 

w-wojewodztwie-lubuskim

Burmistrz przedstawił projekt Strategii Rozwoju Gminy 
Lubsko na lata 2022-2032 oraz zaprosił do udziału 

w konsultacjach społecznych. Szczegółowe informacje 
są na stronie: www.bip.lubsko.pl w zakładce menu 

przedmiotowego: Konsultacje z mieszkańcami.

Burmistrz zwizualizował i omówił w jak złym stanie jest w wielu miejscach sieć wodociągowa 
w Lubsku. Stare, ponad 140-letnie rurociągi ulegają częstym awariom powodując przerwy 

w dostawie wody

8 listopada 2021 roku w odpowiedzi na 
wniosek Burmistrza Lubska odbyła się 
Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w 
Lubsku. Potrzeba jej zwołania wynik-
nęła z konieczności podjęcia uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odno-
wy Miejscowości Tuchola Żarska w 
gminie Lubsko na lata 2021-2027, jako 
obligatoryjnego załącznika do wniosku 
o dofinansowanie projektu przebudowy 
odcinka drogi gminnej w Tucholi Żar-
skiej ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie 15 głosami ZA. 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
wyjaśnił, że Gmina ma duże szanse 
na uzyskanie dofinansowania do prze-
budowy drogi w Tucholi. To bardzo 

ważne działanie na rzecz rewitalizacji 
tej miejscowości popegeerowskiej. 
Podkreślił również potrzebę moderni-
zacji oczyszczalni ścieków w Tucholi 
oraz docelowo stacji uzdatniania wody 
w Białkowie, która zasila w wodę 
Tucholę Żarską, a także inne miejsco-
wości w tamtym rejonie. Inwestując na 
terenach wiejskich, dba się o zrówno-
ważony rozwój całej gminy. Burmistrz 
wspomniał o innych inwestycjach we 
wsiach, polegających na modernizacji 
systemów ogrzewania świetlic wiej-
skich w Mierkowie i Starej Wodzie 
poprzez montaż pomp ciepła. Kolejne 
zadania są planowane na 2022 rok. 
Sołtys Tucholi Żarskiej Marek Stępień 
podziękował w imieniu mieszkańców 

sołectwa za podejmowane przez Bur-
mistrza i Radnych działania na rzecz 
sołectwa. Planowane do realizacji w 
Tucholi inwestycje dają nadzieję na 
rozwój sołectwa oraz poprawę jakości 
życia mieszkańców. Wśród innych 
tematów poruszonych podczas sesji 
były konsultacje społeczne projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na 
lata 2022-2032, do udziału w których 
Burmistrz wszystkich zachęcał. Jak 
poinformowała Sekretarz Gminy Iwo-
na Poszwa, konsultacje potrwają do 17 
grudnia br. Obecnie mają formę on-li-
ne, ale będzie również zorganizowane 
spotkanie z mieszkańcami, o czym 
Urząd będzie informował odrębnie.

M.K.

SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

Po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Tuchola Żarska w gminie Lubsko na lata 2021-2027 tego samego dnia Gmina 
złożyła korektę wniosku do PROW i obecnie oczekuje na ostateczną decyzję 

w sprawie dofinansowania zadania przebudowy drogi.

Gmina Lubsko otrzymała 7 904 000 zł 
dofinansowania w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych na inwestycję pn. Sys-
tem ujmowania, uzdatniania i zasilania w 
wodę poprzez modernizację ujęcia Stacji 
Uzdatniania Wody Górna Glinka wraz z 
infrastrukturą sieciową.
Pobór wody pitnej w gminie Lubsko 
odbywa się z trzech ujęć wód podziem-
nych, to jest z:
• ujęcia w Glince Górnej dla potrzeb 
mieszkańców: Lubska, Budziechowa, 
Dłużka, Chełma Żarskiego, Mierkowa, 
Garei, Ziębikowa;
• ujęcia w Gozdnie dla potrzeb miesz-
kańców: Górzyna, Gozdna,  Chocicza, 
Grabkowa, Osieka, Dąbrowy, Tymienic, 
Kałka, Raszyna;
• ujęcia w Białkowie dla potrzeb miesz-
kańców: Białkowa, Tucholi Żarskiej, 
Starej Wody, Mokrej, Chocimka, Lutolu, 
Małowic.
Długość sieci wodociągowych w gminie 
Lubsko wynosi 147,2 km. W najbliższych 
latach zachodzi konieczność budowy, a 
także remontu i modernizacji około 40 
km sieci wodociągowych wykonanych 
w przeważającej części na początku 
ubiegłego wieku z żeliwa szarego, jak 
również w latach sześćdziesiątych z 
materiałów azbestocementowych. Ko-
nieczność wymiany potwierdzają liczne 

awarie w ilościach około od 50 do 100 
rocznie, stwarzające znaczące uciążli-
wości społeczne i gospodarcze. Działania 
Gminy Lubsko i LWiK Sp. z o.o. zmie-
rzają do całkowitego wyeliminowania z 
eksploatacji sieci azbestocementowych i  
skorodowanych sieci żeliwnych. Stacje 
Uzdatniania Wody w Górnej Glince 
i Białkowie wybudowane zostały w 
latach 60-tych ubiegłego wieku. Przez 
lata użytkowania utrzymywano jedynie 
ich zdolność produkcyjną, natomiast w 
czasie ponad sześćdziesięcioletniej eks-
ploatacji nie przeprowadzono żadnych 
istotnych zmian technicznych, moder-
nizacyjnych i technologicznych. Każda 
z tych stacji działa jako odrębny system 
wodociągowy, zasilając odbiorców wła-
ściwych dla danego terenu. W związku 

z tym konieczna jest  budowa w miejsce 
wyeksploatowanych stacji dwóch no-
wych obiektów technicznych w pełni 
zautomatyzowanych, z wykorzystaniem 
najnowszych technologii uzdatniania i 
dostawy wody. 
Każda z trzech stacji działając dzisiaj od 
siebie niezależnie,  nie ma możliwości 
wspomożenia sąsiedniego obszaru, 
dlatego projektuje się budowę sieci spi-
nających stacje ze sobą, tak, aby każdy 
rejon zasilania miał możliwość dostawy 
wody z minimum dwóch stron, tzw. dwu-
stronne zasilanie. Projekt, który uzyskał 
dofinansowanie przewiduje prace mo-
dernizacyjne stacji uzdatniania wody w 
Górnej Glince między innymi w zakresie:
• budowy/renowacji studni głębinowych,
• budowy obiektów stacji, systemów 

napowietrzania, filtracji i dezynfekcji,
• budowy instalacji elektrycznych i tech-
nologicznych,
• budowy zbiorników wody czystej,
• budowy systemów pompowych,

• renowacji zbiorników popłucznych,
• budowy magistrali przesyłowych,
• wymiany sieci niebezpiecznych azbesto-
cementowych na polietylenowe.

M.K.

Prawie 8 mln zł dofinansowania

Poglądowa mapa przedstawiająca umiejscowienie trzech stacji uzdatniania 
wody w gminie Lubsko oraz obszary, które są przez nie zasilane w wodę.

ZEBRANIE WIEJSKIE
W TUCHOLI ŻARSKIEJ

Uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Tucholi Żarskiej jednogłośnie 
przyjęto Plan Odnowy Miejscowości Tucholi Żarskiej na lata 2021-2027

Podczas zebrania w Tucholi Burmistrz przedstawił również projekt Strategii 
Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032 oraz zachęcił do czynnego 

uczestnictwa w społecznych konsultacjach.

BURMISTRZ LUBSKABURMISTRZ LUBSKA
Z WIZYTĄ U STAROSTYZ WIZYTĄ U STAROSTY
ŻARSKIEGOŻARSKIEGO
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 W GMI NI E  POLI TYK A  POLITYKA 

Dzieci rozumują prosto. 
Pytają bez ogródek i 
oczekują szczerych i 
jasnych odpowiedzi. 
Wiele pytań padło 
podczas spotkania 
Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia 
z uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 2 w 
Lubsku, które odbyło się 
21 października 2021 
roku. Na każde – nawet 
na te trudne Burmistrz 
udzielił odpowiedzi.

Burmistrz na wstępie przybliżył 
uczniom sprawy: podziału teryto-
rialnego, sytuację gminy Lubsko, 
wyjaśnił ”na co idą gminne pienią-
dze”, opowiedział o prowadzonych i 
planowanych inwestycjach. Apelował 
o dbanie o dobro wspólne, o poszano-
wanie mienia, o poszerzanie edukacji 
ekologicznej.
Po tym krótkim wstępie przystąpiono 
do debaty, którą rozpoczęto pytaniem:
- Czy będzie działał klub koszy-
kówki? 
J.D. – Kiedyś, gdy w obecnym 
budynku była Szkoła Podstawowa 
nr 5 – koszykówka wiodła prym. 
Trzeba do tego wrócić. Lokomotywą 
dla tego sportu i wielkim pasjonatem 
koszykówki był św. pamięci Marek 
Gutowski. Pan Marek niestety zmarł 
w grudniu 2020 roku, nie ma go wśród 
nas, ale zapewne życzyłby sobie, by 
koszykówka rozwijała się mocno. 
Będę rozmawiał na ten temat. To co 
dobre trzeba kontynuować.
- Jakie jest Pana ulubione danie?
J.D. – Każde, jeśli ktoś je zrobi i mi 
poda. Mieszkałem 6 lat w internacie 
sportowym, w czasach, kiedy wszyst-
kiego brakowało, było mało. Kiedy 
kładło się na kaloryferze wieczorem 
chleb ze smalcem, to rano mieliśmy 
grzanki. Bardzo lubię bigos.
- Jakie ma Pan hobby?
J.D. – Kibicuję Budowlanym Lubsko. 
Obserwuję lekkoatletykę. Mój rekord 
skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 
1 w Lubsku, to 628cm. Mój życiowy 
rekord zdobyłem w szkole średniej. 
Wówczas rekordem szkoły w skoku 
w dal było 730 cm, a ja skoczyłem 
na odległość 756 cm. Do dziś nikt nie 

osiągnął lepszego wyniku. Poza spor-
tem, cenię sobie regionalizm - lubię 
to, co nasze.
- Czy nie brakuje Panu pracy w 
szkole z dziećmi?
J.D. – Bardzo. Kiedyś denerwowało 
mnie, że nie ma gdzie grać, że nie ma 
piłki nawet. Dlatego musiałem zostać 
dyrektorem OSiRu, a teraz burmi-
strzem. Pracuję na to, by było lepiej.
- Kim chciał Pan zostać, kiedy był 
Pan dzieckiem?
J.D. – Kiedyś bardzo lubiłem na-
uczyciela z WFu. Chciałem tak jak on 
wówczas – zostać WFistą. 
- Dlaczego zdecydował się Pan zo-
stać Burmistrzem?
J.D. – Byłem Starostą, przyszedłem 
do Lubska, by wyciągnąć gminę na 
wysokie miejsce. Konsekwentnie 
działamy, by tak się stało i jest coraz 
lepiej.
- Ile spełniło się Pana marzeń?
J.D. – Nie wiem. Marzenia mają to do 
siebie, że się zmieniają. Dziś cieszy 
mnie to, że moje dzieci są zdrowe.
- Jakie ma Pan wspomnienia ze 
szkoły?
J.D. – Kiedyś rekolekcje były prowa-
dzone w szkole przez siostry zakonne. 
Uczęszczało na nie ok 500 dzieci. 
Jednego razu siostry przeprowadziły 
głosowanie pod hasłem: "każdy świę-
tym może być" i ja po głosowaniu 
uczniów szkoły dostałem najwięcej 
– 400 głosów.
- Jaki był Pana ulubiony przedmiot?
J.D. – WF i matematyka. Też niemiec-
ki – mieliśmy fajną nauczycielkę.
- Czy będzie można zatrudniać 
psychologów w szkołach?
J.D. – Jest to bardzo potrzebne. Choć 
wiele rzeczy dziś jest podobnych do 
tych z dawnych czasów, tylko teraz 
inaczej się je nazywa. Np. dziś kiedy 
dzieci rozrabiają, mówi się, że mają 
ADHD. Kiedyś wszyscy tacy byliśmy 
i nikt z nas nie był chory.
- Co chce Pan zbudować w Lubsku?
J.D. – Dużo inwestujemy. Pozysku-
jemy też wsparcie z zewnątrz. Teraz 
prowadzony jest np. remont w byłej 
SP2. Zagospodarowywany jest też 
teren wokół obiektu. Obiecuję, że w 
nowym budynku Urzędu (dawnym 
szkoły) będzie zorganizowany kącik 
pamięci, wskazujący na historię tego 
miejsca.
- Czy chodził Pan na wagary?

J.D. – Tak. Ale nigdy nie wagarowa-
łem i nie uciekałem z matematyki, 
czy WFu. Są przedmioty, z których 
zaległości można nadrobić, nawet w 
wieku dorosłym. Ale są przedmioty, 
które są warte dużej uwagi. Mate-
matyka, to naprawdę królowa nauk. 
Gdybym nie uważał na matematyce, 
dziś chyba nie poradziłbym sobie z 
dobrym rozumieniem konstrukcji 
budżetu Gminy. Warto się uczyć, bo 
nigdy nie wiadomo kiedy ta nauka 
przyda się w życiu.
- Czy chciałby Pan napisać książkę?
J.D. – Mógłbym mieć z tym kłopot. 
Czasem, kiedy piszę, sam nie mogę 
się z tego pisma potem rozczytać, a 
komputera używam tylko służbowo. 
Mógłbym o sobie opowiedzieć i ktoś 
spisałby moją historię. Tylko, czy ktoś 
chciałby to potem przeczytać? – Nie 
wiem.
- Jaką śmieszną sytuację Pan pa-

mięta?
J.D. – Kiedy zaczynałem pracować w 
szkole, dostałem zajęcia z dziewczy-
nami. Rzucaliśmy piłką palantową. 
Pani od j. polskiego, która nie wiedzia-
ła, że jestem nauczycielem zobaczyła 
nas i powiedziała do mnie – „taki 
duży, a głupi – rzuca kasztanami”. To 
było śmieszne i pamiętam to do teraz.
- Których nauczycieli Pan lubił?
J. D. – Lubiłem bardzo Pana Krzy-
szowskiego, a matematyki nauczył 
mnie Pan Gumieniak.
- Czy czuje się Pan dobrze w roli 
Burmistrza?
J.D. - Jest to trudna rola, ale czuję do 
tego powołanie.
Na pytanie: czy lubił Pan młodzież, 
kiedy Pan uczył? - odpowiedziała 
organizatorka spotkania p. Alicja Mól 
nauczycielka j. polskiego, dawna ko-
leżanka Burmistrza ze szkoły. Powie-
działa: mam dwóch synów, których 

kiedyś uczył Pan J. Dudojć. Dla nich 
nauczyciel WFu był najważniejszy. 
Nigdy nie opuścili żadnego meczu.
- Jaki kolor jest Pana ulubionym?
J.D. – Ponoć mężczyźni nie znają 
się na kolorach i rozróżniają tylko 
te podstawowe, ale ja nawet sny 
mam kolorowe. Lubię kolor zielony 
i purpurowy.
- Kiedy będzie wybudowana ob-
wodnica?
J.D. – I etap został skończony 12 lat 
temu. Teraz pracujemy nad drugim 
etapem. To nie jest zadanie Gminy, 
tylko Marszałka, którego wspomaga-
my w działaniach. Obecnie jest zro-
biony projekt przebiegu obwodnicy, 
który rokuje na uzyskanie wszelkich 
niezbędnych pozwoleń. Teraz jest 
robiona ul. Wrocławska. Póki nie 
będzie obwodnicy, to zadanie jest 
bardzo ważne.
- Czy ma Pan zwierzątko domowe?
J.D. - Mam kunę, która mnie denerwu-
je, bo robi mi szkody. Mam nadzieję, 
że się jednak ode mnie wyprowadzi.
- Czy ma Pan rodzeństwo?
J.D. - Mam siostrę i brata. Są ode 
mnie starsi. 
- Który okres edukacji z Pana życia 
był najlepszy?
J.D. - Studia menedżerskie. Byłem 
wówczas najbardziej uważny. Mu-
siałem za nie sam zapłacić, a jest tak, 
że jak się samemu za coś płaci, to się 
bardziej to szanuje. Mówi się, że orły 
nie latają stadami. Nie trzeba się też 
martwić tym, że wrony kraczą. Ja 
jestem jeśli nie orłem, to jastrzębiem.
- Czy jest Pan z siebie dumny?
J.D. – Nie mogę być dumny z siebie 
za życia. Czy ktoś będzie ze mnie 
dumny po mojej śmierci – nie wiem. 
Ważne jest to, by moje dzieci były ze 
mnie dumne.
- Jak spędza Pan wolny czas?
J.D. – W poniedziałek byłem do 
późna na spotkaniu, we wtorek, śro-
dę i czwartek też. W piątek też mam 
spotkania. W sobotę idę na mecz – to 
jest mój wolny czas.
- Czy w szkole był Pan bardziej 
grzeczny, czy niegrzeczny?
J.D. – Nie wiem, ale z perspektywy 
czasu myślę, że byłem lubiany.
- Jakie jest Pana najbardziej ulu-
bione miejsce w Lubsku?
J.D. – Zalew Karaś i stadion.
- Jaki miał Pan za dziecka kontakt 

z rodzicami?
J.D. - Byłem najmłodszy z rodzeń-
stwa. Moi rodzice byli już starsi, kiedy 
się urodziłem. Byłem mamy synkiem.
- Czy ściągał Pan w szkole?
J.D. – A jak miałoby być inaczej?
- Czy ciężko było zostać burmi-
strzem?
J. D. – To jest jak sport, - kiedy się wy-
grywa, nie ogląda się do tyłu. Trzeba 
mieć plan, trzeba umieć przewidywać 
i nie wolno bać się działać.
- Jaki jest Pana ulubiony film?
J.D. - Potop. Lubię filmy historyczne.
- Jaka jest Pana ulubiona piosenka 
i rodzaj muzyki?
J.D. - Lubię wszystko, co polskie. 
Lubię piosenkę Mimozami jesień się 
zaczyna.
- Czy zatrudniłby Pan w Urzędzie 
osoby niepełnosprawne?
J.D. – Zatrudniamy takie osoby. Teraz 
remontujemy Urząd, nie będzie w nim 
barier architektonicznych w dostępie 
dla osób niepełnosprawnych.
- Jaki jest Pana ulubiony styl ubie-
rania?
J.D. – Stosowny do sytuacji.
- Kto jest Pana ulubionym piłka-
rzem?
J. D. – Obecnie Robert Lewandowski. 
Kiedyś takim „Lewandowski” był 
Grzegorz Lato.
- Czy lubił Pan czytać lektury?
J.D. – Niektóre czytałem w jeden 
dzień, zwłaszcza te historyczne. Inne 
czytałem tylko trochę i jakoś się 
udawało. Do niektórych lektur trzeba 
dorosnąć.
- Jaka jest Pana ulubiona pora 
roku?
J.D. – Między wiosną a jesienią.
- Czy będzie park dla psów?
J.D. – Pobyt psa w schronisku kosz-
tuje 700 zł miesięcznie. W 2018 roku 
było wniesionych tylko 15 opłat za 
psy na całą gminę. Każdy, kto ma 
zwierzę musi być odpowiedzialny 
za jego przyszłość. Zdarza się tak, że 
właściciel umiera, a pies zostaje. Nie 
zawsze jest komu się nim zaopieko-
wać. Wtedy za takiego psa odpowiada 
Gmina. Dlatego na utrzymanie takich 
zwierząt trzeba się składać.
- Jaki jest Pana ulubiony aktor?
J. D. – Marek Kondrat.
- Jaki jest Pana sposób na stres?
J. D. – Trzeba mieć doświadczenie, 
trzeba też wiedzieć, co chce się powie-
dzieć i poprzez to przekazać. Wtedy 
stres jest mniejszy.
- Co jest najcięższe w byciu burmi-
strzem?
J.D. - Chyba to, że ludzie szybko za-
pominają to, co dobre, a pamiętają to, 
co złe. Ale trzeba robić swoje i starać 
się robić to najlepiej jak się potrafi. 
Ja się staram.
Pytań do Burmistrza nie byłoby końca, 
gdyby nie reakcja moderatorki p. Ali-
cji Mól, która podsumowała dyskusję 
i podziękowała zarówno uczniom, jak 
i Burmistrzowi.
Było to bardzo dobre i pouczające spo-
tkanie dla każdego z jego uczestników, 
również dla samego Burmistrza, gdyż 
zmuszało do zastanowienia się nad 
sobą samym, na co niekiedy w pędzie 
dnia codziennego brak jest czasu.
Debata została zorganizowana przez 
szkolne Koło Demokratów pod opie-
ką Alicji Mól nauczycielki języka 
polskiego SP2, w ramach ogólnopol-
skiego projektu Centrum Edukacji 
Obywatelskiej (CEO) w Warszawie 
ph.: Młodzież w akcji.
Fotorelacja z tego wydarzenia trafiła 

do CEO i będzie poddana ocenie. Jeśli 
zostanie wybrana jako zwycięska, 
wówczas grupa uczniów z SP2 odwie-
dzi Zamek Królewski w Warszawie.
Trzymamy kciuki!
Słowo do Czytelnika: tekst niniej-
szego artykułu jest bardzo długi, ale 
dzieci chciały w dwie godziny poznać 
sporo faktów z życia Burmistrza. 
Czytelniku - jeśli dotarłeś do jego 
końca – gratuluję Ci. Ale tylko tym, 
którzy nie oszukiwali, nie czytali „po 
łebkach”, tylko z uwagą.
Jak widzisz – drogi Czytelniku – Bur-
mistrz, to też człowiek, taki sam jak 
ja, czy Ty. Też ma swoje dni lepsze 
i gorsze, ulubiony kolor i książkę, 
marzenia, które ewaluują. Odczuwa 
radość i smutek. Nie jest idealny. Ale 
faktem jest, że uparcie i konsekwent-
nie do tego ideału dąży. Poszukuje 
prawdy, a kiedy ją znajduje, z radością 
się nią dzieli z innymi.

M.K.

Burmistrz pochwalił Dyrektora Szkoły Panią Aurelię Fert, która choć nie 
pochodzi z gminy Lubsko, od razu doceniła historię i symbole szkoły i zadbała 

o godne ich wyeksponowanie.

ZATRUDNI:
Operatorów urządzeń technologicznych (produkcyjnych) na stanowiska: 

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@praliny.pl, 
listownie lub osobiście w biurze ul. Przemysłowa 56, 68-300 Lubsko. 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 603 371 613.

PRACA
www.praliny.pl

Sp. z o.o. 

 • gotowanie mas karmelowych – obsługa linii produkcyjnej
 • sporządzanie kremów tłuszczowo - cukrowych – obsługa młynów kulowych 

Proponujemy następujące warunki pracy i płacy (do negocjacji):
 • umowa o pracę w systemie jedno lub dwuzmianowym
 • wynagrodzenie godzinowe brutto w wysokości 25 zł/h 
 • DDS (Dzienny Dodatek Stanowiskowy) od 10 do 20 zł/dzień
 • miesięczna premia zadaniowo-uznaniowa
 • 13-ta pensja zgodnie z obowiązującym regulaminem
 • ubezpieczenie – opieka medyczna
 • zwrot kosztów dojazdu 
 • dla osób posiadających prawo jazdy i uprawnienia na wózki widłowe wydane przez UDT (łącznie) 
   stały dodatek miesięczny w wysokości 300 zł brutto. 

UWAGA: na  wyżej wymienionych stanowiskach praca jest w znacznym stopniu zmechanizowana                           
i zautomatyzowana co eliminuje znaczący wysiłek fizyczny. 

Oczekujemy od kandydata:
 • wykształcenia średniego zawodowe  lub ogólnokształcącego 
 • dobrego stanu zdrowia – obowiązuje książeczka zdrowia do której wyrobienia skierujemy kandydata
 • zaangażowania i staranności w wykonywaniu czynności produkcyjnych 
   (przestrzeganie receptur i higieny produkcji)
 • przestrzegania obowiązujących zasad  BHP i P. POŻ.

Przed objęciem samodzielnego stanowiska przewidujemy szkolenie  od 1 do 3 miesięcy. 

Przewidujemy rozmowę kwalifikacyjną, na której będzie można zapoznać się ze stanowiskiem                                        
i szczegółami  zatrudnienia. 
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NO I WYSZŁO SZYDŁO Z WORKA! – CZYLI 
CAŁA PRAWDA O BURMISTRZU LUBSKA 
JANUSZU DUDOJCIU

Burmistrz przekazał uczniom drobne upominki oraz piłki do szkolnej świetlicy, 
by służyły koleżeńskiej integracji i pobudzaniu do aktywności. Uczniowie 
natomiast przekazali Burmistrzowi koszulkę z podpisami oraz dyplom z 

podziękowaniem za udział w spotkaniu ph.: „100 pytań do…”.

Burmistrz Lubska został zaproszony na spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku. Organizatorem i moderatorem spotkania była Alicja Mój nauczycielka języka polskiego.
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Uroczyste pożegnanie
strażaka
W dniu 12 października 2021 r. st. 
kpt. Mariusz Morawski Komendant 
Powiatowy PSP w Żarach podczas 
zmiany służbowej w Jednostce Ra-

towniczo – Gaśniczej PSP w Lubsku 
uroczyście pożegnał ogn. Łukasza 
Buko, który z dniem 30 września 
2021 r. przeszedł na zaopatrzenie 
emerytalne. Ogn. Łukasz Buko pełnił 
służbę w JRG PSP w Lubsku na sta-
nowisku Starszy operator sprzętu.

***
Uroczyste ślubowanie 
21.10.2021
W dniu 21 października 2021 r. w 
Komendzie Powiatowej PSP w Ża-
rach odbyła się uroczysta zbiórka. 
Podczas spotkania st. kpt. Mariusz 
Morawski Komendant Powiatowy 
PSP w Żarach powitał w służbie i 
przyjął ślubowanie od nowych stra-
żaków. Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
st. kpt. Mariusz Morawski mianował 
z dniem 1 września 2021 roku do 
służby przygotowawczej na stano-
wisko Stażysty oraz nadał stopień 
strażaka Patrykowi Kazimiercza-
kowi, Damianowi Kowalewskiemu, 
Patrykowi Kujawskiemu i Kamilowi 
Maciążek. Strażacy złożyli uroczyste 
ślubowanie.

***
Szkolenie z taktyki pożarów 
wewnętrznych dla strażaków 
OSP powiatu żarskiego

W dniach 23-24 października oraz 
6-7 listopada 2021 r. na terenie 
Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w 
Żarach i Lubsku zostało przeprowa-
dzone szkolenie z zakresu taktyki po-
żarów wewnętrznych dla strażaków 
25 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu żar-
skiego. Szkolenie składało się części 
teoretycznej i praktycznej. Strażacy 
zostali zapoznani z metodą rozpo-
znawania pożarów w tym B-SAHF, 
technikami operowania prądami 
gaśniczymi, zasadami wentylacji 
nadciśnieniowej oraz technikami 
przeszukiwania pomieszczeń.

***
Uroczysta zmiana służby 
z okazji 103 rocznicy 
odzyskania Niepodległości 
przez Polskę
W dniu 11 listopada 2021 roku na 
terenie Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 

Lubsku odbyła się uroczysta zmiana 
służby z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości, podczas której 
dokonano uroczystego wciągnięcia 
flagi na maszt i odśpiewano hymn 
państwowy.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

„DLA ZNALAZCY NAGRODA”

	 Zaginął	 pies!	 Za	pomoc	w	
jego	znalezieniu	przewidziana	nagro-
da.	Dość	często	spotykamy	się	z	tego	
typu	ogłoszeniami.	Mało	kto	 jednak	
zdaje	sobie	sprawę,	że	takie	ogłosze-
nie	stanowi	instytucję	uregulowaną	w	
kodeksie	 cywilnym	zwaną	przyrze-
czeniem	publicznym,	a	jego	złożenie	
ponosi	za	sobą	określone	skutki.	
	 Jak	 stanowi	 art.	 919	 §	 1	
kc	 kto	 przez	 ogłoszenie	 publiczne	
przyrzekł	 nagrodę	 za	wykonanie	
oznaczonej	 czynności,	 obowiązany	
jest	przyrzeczenia	dotrzymać.
	 Jest	to	to	tak	zwane	przyrze-
czenie	publiczne	zwykłe.	Jego	przed-
miotem	 jest	wykonanie	 określonej	
czynności,	 przy	 czym	może	 to	 być	
zarówno	działanie	 jak	 i	 zaniechanie.	
Może	ono,	ale	nie	musi	być	zakończo-
ne	określonym	rezultatem.	Nie	mogą	
to	być	jednak	zdarzenia	losowe	nieza-
leżne	od	osoby	je	spełniającej.	Okre-
ślone	powinny	w	sposób	precyzyjny,	
tak	aby	można	było	na	ich	podstawie	

ustalić,	 czy	 konkretna	 osoba	 jest	
uprawniona	do	otrzymania	nagrody.	
Wskazanie	nagrody	jest	kolejnym	nie-
zbędnym	składnikiem	przyrzeczenia.	
Przy	czym	aby	otrzymać	nagrodę	nie	
jest	konieczne	dokonanie	czynności	
po	ogłoszeniu	przyrzeczenia.	Przykła-
dem	może	być	tu	sytuacja,	gdy	ktoś	
przygarnie	zagubione	zwierze	jeszcze	
przed	 publicznym	 ogłoszeniem	 o	
nagrodzie	dla	osoby,	która	pomoże	je	
odnaleźć.	
	 Jeżeli	w	przyrzeczeniu	nie	
był	 oznaczony	 termin	wykonania	
czynności	ani	nie	było	zastrzeżenia,	
że	przyrzeczenie	 jest	nieodwołalne,	
przyrzekający	może	je	odwołać.	Od-
wołanie	powinno	nastąpić	przez	ogło-
szenie	publiczne	w	taki	sam	sposób,	
w	jaki	było	uczynione	przyrzeczenie.	
Odwołanie	jest	bezskuteczne	wzglę-
dem	osoby,	która	wcześniej	czynność	
wykonała.	
	 Kolejnym	rodzajem	przyrze-
czenia	 jest	przyrzeczenie	publiczne	
nagrody	konkursowej.	 Stanowi	ono	
przyrzeczenie	nagrody	za	najlepszą	

oznaczoną	 czynność	 lub	 najlepsze	
oznaczone	 dzieło.	 Aby	 było	 ono	
skuteczne	musi	 zostać	 termin,	w	
ciągu	 którego	można	ubierać	 się	 o	
nagrodę.	Ocena,	 czy	 i	 które	 dzieło	
lub	czynność	zasługuje	na	nagrodę,	
należy	 do	 przyrzekającego,	 chyba	
że	w	przyrzeczeniu	nagrody	 inaczej	
zastrzeżono.	Przyrzekający	nagrodę	
nabywa	własność	 nagrodzonego	
dzieła	 tylko	wtedy,	gdy	 to	zastrzegł	
w	przyrzeczeniu.	W	wypadku	 takim	
nabycie	własności	następuje	z	chwilą	
wypłacenia	nagrody.	
	 Zasady	nagradzania	w	obu	
wspomnianych	przyrzeczeniach	pu-
blicznych	kształtują	się	następująco.	
Jeżeli	czynność	wykonało	kilka	osób	
niezależnie	od	siebie,	każdej	z	nich	na-
leży	się	nagroda	w	pełnej	wysokości,	
chyba	że	została	przyrzeczona	tylko	
jedna	nagroda.	 Jeżeli	 była	przyrze-
czona	 tylko	 jedna	nagroda,	otrzyma	
ją	osoba,	która	pierwsza	się	 zgłosi,	
a	w	 razie	 jednoczesnego	zgłoszenia	
się	 kilku	 osób	 -	 ta,	 która	 pierwsza	
czynność	wykonała.	 Jeżeli	 czynność	

wykonało	 kilka	 osób	wspólnie,	w	
razie	sporu	sąd	odpowiednio	podzieli	
nagrodę.	
	 Na	zakończenie	warto	wspo-
mnieć	o	przyrzeczeniach	publicznych	
w	kontekście	polityków	i	składanych	
przez	nich	obietnic	wyborczych.	Otóż	
nie	powodują	one	żadnych	skutków	
cywilnoprawnych.	„Nie	są	one	bowiem	
zdarzeniami	prawnymi	w	rozumieniu	
źródeł	zobowiązania	cywilnego.	Gło-
szenie	przez	kandydata	obietnic	nie	
oznacza,	 że	doszła	do	skutku	czyn-
ność	prawna.	Istotnym	elementem	ta-
kiej	czynności	jest	oświadczenie	woli	
złożone	w	celu	wywołania	skutków	w	
zakresie	stosunków	prawa	cywilnego,	
w	szczególności	w	 celu	powstania,	
zmiany	 lub	 ustania	 określonego	
stosunku.	 Tymczasem	kandydat	do	
wyboru	na	urząd,	 przyjmując	 dany	
program	wyborczy	 i	uszczegółowia-
jąc	go	w	akcji	 agitacyjnej	mniej	 lub	
bardziej	 konkretnymi	 obietnicami,	
nie	wyraża	woli	 nawiązania	 z	wy-
borcą	 stosunku	 cywilnoprawnego,	
rodzącego	określone	 zobowiązanie	

do	spełnienia	obiecanego	świadczenia	
w	razie	wygrania	wyborów.	Głosząc	
obietnice,	 kandydat	wyraża	 jedynie	
gotowość	urzeczywistnienia	w	grani-
cach	przypisanych	do	danego	urzędu	
uprawnień	oraz	w	ramach	możliwości	
politycznych	prezentowanego	pro-
gramu	wyborczego,	 czym	 zachęca	
wyborców	do	 opowiedzenia	 się	 za	
jego	kandydaturą.	Niezrealizowanie	
programu	wyborczego,	 przyjętego	
w	okresie	kampanii,	 nie	pociąga	za	
sobą	odpowiedzialności	cywilnej.”	(K.	
Krziskowska	[w:]	Kodeks	cywilny.	Ko-
mentarz.	Tom	V.	Zobowiązania.	Część	
szczególna	(art.	765–921(16)),	red.	M.	
Fras,	M.	Habdas,	Warszawa	2018,	art.	
919.)	
	 Dlatego	też	słuchając	obiet-
nic	polityków	składanych	w	najbliż-
szej	kampanii	wyborczej	warto	mieć	
w	pamięci	 jakie	niosą	za	sobą	zobo-
wiązania.

Adwokat	Michał	Wójcicki	

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 październiku lubscy policjanci odnotowali 
239 interwencji zgłoszonych przez mieszkań-
ców. Zatrzymali 14 sprawców przestępstw na 
gorącym uczynku oraz 5 osób ukrywających 
się przed wymiarem sprawiedliwości, do 
wytrzeźwienia doprowadzili 2 osoby, które 
swoim zachowaniem stwarzały zagrożenie 
dla siebie bądź innych. Zatrzymani dopuścili się 
przestępstw takich jak: posiadanie znacznych 
ilości środków odurzających, rozboju, gróźb ka-
ralnych, spowodowania wypadku drogowego,  
naruszenia nietykalności cielesnej policjantów 
oraz nietrzeźwych kierujących. Dodatkowo 
ujawnili 74 wykroczenia, z czego większość 
została zakończona na miejscu poprzez 
nałożenie mandatu lub pouczenia, w 12 przy-
padkach skierowany wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Żarach. Odnotowano 15 
zdarzeń drogowych w rejonie dróg publicznych 
oraz kilka tzw. szkód parkingowych. Główną 
przyczyną zdarzeń drogowych była tak jak w 
poprzednim miesiącu nadmierna prędkość, 
ale warto również zwrócić na bardzo dużą 
ilość kolizji ze zwierzyną leśną, zwłaszcza w 
godzinach nocnych. Warto również dodać, że 
doszło do 3 poważnych wypadków drogo-
wych ze skutkiem śmiertelnym. Dwa z nich 
miały miejsce w ciągu drogi wojewódzkiej 287. 
W każdym z tych trzech zdarzeń życie straciła 
bardzo młoda osoba. Trzeba podkreślić jak 
wielka jest to tragedia i po raz kolejny zaape-
lować o rozwagę na drodze. Zbyt wcześnie jest 
na podanie ich przyczyn. W każdej sprawie jest 
prowadzone postępowanie, które szczegóło-
wo wyjaśni przyczyny.

*
W dniu 13 października na jednej z posesji 
w m. Jasień, podczas prowadzenia prac 
budowlanych przy użyciu koparki został 
odnaleziony pocisk moździerzowy. Jedna z 
osób wykonujących prace, wykazując się dużą 
niefrasobliwością własnoręcznie zabezpieczy-
ła go w kartonowym pudełku. Dopiero po tym 
fakcie zostały powiadomione służby. Policjanci 
potwierdzili, że jest to 25-milimetrowy pocisk 
moździerzowy. Stan znaleziska wyraźnie 
wskazywał, że jest kompletny i może być 
groźny. Teren został zabezpieczony. Powia-
domiono patrol saperski z jednostki w Krośnie 
Odrzańskim. Jednak, z uwagi na porę wieczor-
ną i związane z tym bezpieczeństwo żołnierzy, 
jego podjęcie przełożono na kolejny poranek. 
W dniu następnym przybyli na miejsce saperzy 
potwierdzili, że znalezisko jest groźne, dodat-
kowo obok ujawnili granat przeciwpiechotny z 
okresu I wojny światowej. Podjęcie obu znale-
zisk odbyło się  bardzo sprawnie około godz. 
9:00 przy czynnym udziale lubskiej policji.  
Należy pamiętać, że w przypadku znalezienia 
przedmiotu przypominającego amunicję, 
pocisk, niewybuch, niewypał kategorycznie 
nie wolno go dotykać ani przemieszczać. Jak 
najszybciej powiadamiamy służby ratunkowe, 
dzwoniąc pod nr tel. 112.

*
W połowie miesiąca, w godzinach popołudnio-
wych, dyżurny KP Lubsko otrzymał informację 
o zaginięciu 3 letniego chłopca. Według 
przekazanych danych, dziecko bawiło się w 
domu i miało je opuścić niezauważone przez 
rodziców. Natychmiast na miejsce w trybie 
alarmowym zostały skierowane wszystkie 
dostępne siły i środki. W trakcie dojazdu służb 
na miejsce dyżurny otrzymał informację, że 
rodzina szuka go już od godziny, a do poszuki-
wań czynie włączyli się inni mieszkańcy miej-
scowości. Po dotarciu pierwszego patrolu na 
miejsce zdarzenia, policjanci zastali rodziców 
i … okazało się, że chłopczyk się odnalazł. Cały 
czas był w domu i spał w łóżku, schowany 
pod kołdrą.

*
W piątek (22.10) wieczorem policjanci z Ko-
misariatu Policji w Lubsku, przemieszczając 

się przez  miejscowość Budziechów zauważyli 
leżącego na chodniku mężczyznę, przy którym 
stały dwie osoby. Jak ustalono, osoby te prze-
niosły potrąconego z ulicy na chodnik w celu 
zachowania jego bezpieczeństwa.  Poszko-
dowany posiadał obrażenia głowy a kontakt 
z nim był utrudniony. Na miejsce  wezwano 
pogotowie - pieszy z ciężkimi  obrażeniami 
trafił do szpitala. Policjanci natychmiast rozpo-
częli czynności w kierunku ustalenia sprawcy 
potrącenia. Jeszcze tego samego wieczoru, w 
wyniku intensywnych czynności, kryminalni 
z Lubska zatrzymali podejrzanego, którym 
okazał się 33-letni mieszkaniec powiatu 
żarskiego. Funkcjonariusze odnaleźli również 
samochód marki Peugeot, który został zabez-
pieczony do dalszych czynności procesowych. 
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił 
przedstawić podejrzanemu zarzuty: spowodo-
wania wypadku drogowego, w wyniku którego 
pieszy doznał ciężkich obrażeń ciała, oddalenia 
się z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy 
oraz kierowania pojazdem, pomimo orzeczo-
nego przez sąd zakazu i decyzji o cofnięciu 
uprawnień, wydanej przez Starostę Żarskiego. 
Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury 
Rejonowej w Żarach i aresztował 33-latka na 
trzy miesiące. Mężczyźnie może grozić od 2 
do 12 lat pozbawienia wolności.

*
Na początku listopada, w późnych godzinach 
nocnych, dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na 
jednej ze stacji paliw na ternie gminy Brody 
młody mężczyzna został siłą wciągnięty do 
jakiegoś samochodu. Dyżurny zgłoszenie 
potraktował jako pilne. Jednocześnie, kierując 
na miejsce patrol, zaczął dokonywać kolejnych 
ustaleń. Okazało się, że całe zdarzenie miało 
mieć miejsce nad pobliskim jeziorem, około 
pół godziny temu. Policjanci, po dotarciu na 
miejsce, zastali nietrzeźwego zgłaszającego, 
który nie potrafił nawet wyraźnie wymówić 
nazwiska rzekomego porwanego kolegi. 
Policjanci samodzielnie ustalili dane i adres 
„ofiary”. Został odnaleziony cały i zdrowy. Rze-
czywiście, okazało się, że został wciągnięty 
do samochodu znajomych „obcokrajowców” 
celem udania się na kolejną imprezę. Nikomu 
nic się nie stało. Ze zgłaszającym odbyto 
poważną rozmowę; nie zostały wyciągnięte 
poważne konsekwencje, ponieważ dokonał 
zgłoszenia w dobrej wierze. Taka sytuacja 
obrazuje jednak, ile sił, zaangażowania i czasu 
zajmuje wyjaśnianie podobnych zgłoszeń.  

*
W nocy z piątku na sobotę ( 12/13 listo-
pada) dyżurny żarskiej jednostki otrzymał 
informację z Polsko-Niemieckiego Centrum 
Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i 
Celnych w Świecku o tym, że funkcjonariusze 
niemieccy prowadzą pościg transgraniczny za 
pojazdem Volvo. Kierujący tym samochodem 
nie zatrzymał się do kontroli na terenie  Nie-
miec. Z przekazanych informacji wynikało, 
że pojazd przejechał granicę w Łęknicy i udał 
się w kierunku Tuplic i Lubska. Miał poruszać 
się z  podczepioną  przyczepkę pochodzącą z 
kradzieży. Dyżurny natychmiast w rejon ten 
skierował patrol. Policjanci na terenie gminy 

Brody zauważyli opisywany samochód  i 
natychmiast włączyli sygnały świetlne i 
dźwiękowe rozpoczynając pościg. Kierujący 
volvo nie reagował kontynuując ucieczkę 
drogą DW-289 w kierunku Lubska. Funkcjona-
riusze nie odpuszczali, wybierając bezpieczny 
moment wyprzedzili pojazd, zmuszając kie-
rującego do zatrzymania. Z pojazdu wybiegło 
dwóch mężczyzn, policjanci zatrzymali ich po 
krótkim pościgu. Na miejsce dotarli niemieccy 
funkcjonariusze, którzy potwierdzili, że pojazd 
nie zatrzymał się do kontroli, a przyczepka oraz 
znajdujący się na niej komplet kół pochodzą z 
kradzieży. Podczas przeszukania samocho-
du policjanci znaleźli niewielkie pudełko, w 
którym była marihuana. Narkotyki zostały 
znalezione również w mieszkaniu jednego z 
zatrzymanych. Susz, którego wstępne badanie 
wykazało, że jest to marihuana, został zabez-
pieczony do dalszych badań laboratoryjnych. 
Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, 
a następnie przesłuchani. 33-latek usłyszał 
zarzuty paserstwa oraz nie zatrzymania się 
do kontroli, 34-latek odpowie za posiadanie 
środków odurzających oraz paserstwo. Wobec 
mieszkańców powiatu żarskiego Prokuratura 
Rejonowa w Żarach zastosowała dozory 
oraz zakazy opuszczania kraju.  Mężczyznom 
może grozić do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Szybka wymiana informacji pomiędzy 
naszymi zachodnimi sąsiadami poprzez 
Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy 
Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w 
Świecku ma  decydujące   znaczenie  w tego 
typu  działaniach. Odzyskane mienie zostało 
zabezpieczone na policyjnym parkingu i trafi 
do właściciela.

*
W dniu 25 listopada w godz. 17-19 na sali 
sportowej SP 8 w Żarach ul. Partyzantów 9 
dla chętnych odbędą się zajęcia sportowe pod 
okiem policyjnych instruktorów. Spróbować 
pokonać tor może każdy, zajęcia są bezpłatne. 
Podczas spotkania będzie można sprawdzić 
swoją sprawność fizyczną podczas poko-
nywania toru przeszkód, będącego jednym 
z etapów postępowania kwalifikacyjnego. 
Policjanci na początku omówią założenia i 
poszczególne etapy toru przeszkód, pokazując 
jednocześnie prawidłowe wykonanie ćwiczeń 
i zadań sprawnościowych. Aby zostać poli-
cjantem, należy przejść pozytywnie procedurę 
rekrutacyjną, której jednym z etapów jest test 
sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu 
sprawnościowego toru przeszkód w czasie 
minimalnym do jego zaliczenia, wynoszą-
cym - 1 minutę i 41 sekund. Test sprawności 
fizycznej składa się z ośmiu ćwiczeń przepro-
wadzonych w jednym dniu w następującej 
kolejności: okrążanie stojaków, przewroty na 
materacu, przeniesienie manekina, pokonanie 
górą płotków lekkoatletycznych, rzuty piłkami 
lekarskimi, przenoszenie piłki lekarskiej, po-
konanie górą skrzyń gimnastycznych, bieg ze 
zmianą kierunku.

*
Policjanci prowadzą szereg działań dla popra-
wy bezpieczeństwa na naszych drogach to 
między innymi akcje „Trzeźwość” i „Prędkość”, 

lecz mimo tego dochodzi do tragicznych w 
skutkach zdarzeń. Szczególnie teraz jesienią, 
wsiadając za kierownicę nie zapominajmy o 
bezpiecznym zachowaniu na drodze. Trudne 
warunki pogodowe nie są sprzymierzeńcami 
kierowców. Liście oraz opady deszczu powo-
dują, że nawierzchnia jest śliska, wydłuża się 
droga hamowania, trudniej zapanować nad 
autem. W godzinach porannych często poja-
wia się mgła, która ogranicza pole widzenia. W 
wielu przypadkach do tragedii przyczyniają się 
niesprzyjające warunki pogodowe, jednakże w 
bardzo wielu przypadkach winę ponosi brawu-
ra. Kierowca decydując się na niebezpieczne 
manewry do, których bez wątpienia należy 
wyprzedzanie na zakrętach lub na tak zwa-
nego ,,trzeciego”, naraża siebie, pasażera oraz 
innych kierujących. Takie nieodpowiedzialne 
zachowania stwarzają zagrożenie na drodze 
i mogą przyczynić się do tragedii. Dlatego, 
aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, 
w wyniku których śmierć lub poważne obra-
żenia ponoszą ich uczestnicy przestrzegajmy 
przepisów o ruchu drogowym. Wyprzedzajmy 
bezpiecznie, kiedy widzimy co dzieje się przed 
nami, a zbliżając się do przejść dla pieszych 
zwalniajmy- w tych miejscach często dochodzi 
do potrąceń. Wybierając się na przejażdżkę 
rowerową, czy na spacer nie zapominajmy o 
odblaskach. Z pewnością poprawią one nasze 
bezpieczeństwo. Kierujący znacznie szybciej 
nas zauważą i w porę będą mogli zareagować.

*
Jesień i zima to czas bardzo trudny dla bez-
domnych. Spadki temperatury szczególnie w 
nocy stanowią dla nich poważne zagrożenie. 
Osoby samotne w podeszłym wieku,  chore, 
ale także nietrzeźwe narażone są na utratę 
życia lub zdrowia. Dlatego policjanci z żarskiej 
komendy o tej porze roku sprawdzają  pusto-
stany, altany, parki oraz wszystkie inne miej-
sca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. 
Niskie temperatury mogą spowodować, że 
ich życie i zdrowie będzie zagrożone poprzez 
wychłodzenie organizmu. Szczególnej uwagi 
wymagają także osoby starsze, które miesz-
kają samotnie. Pozostańmy czujni szczególnie, 
gdy temperatura spadnie poniżej zera. Każdy 
z nas może pomóc w takiej sytuacji, dlatego 
nie bądźmy obojętni, informujmy dzwoniąc 
na numer 112. Jeden taki telefon może ura-
tować komuś życie. Warto skorzystać także 
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
To aplikacja, która posiada zakładkę „osoba 
bezdomna wymagająca pomocy”. W ten 
sposób również można informować o miej-
scach przebywania bezdomnych. Policjanci 
sprawdzą każde takie zgłoszenie. Przypo-
minamy o bezpłatnej infolinii uruchomionej 
przez Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Wojewody Lubuskiego: 800 109 160, gdzie 
można uzyskać informację o miejscach nocle-
gowych, oraz punktach wydawania posiłków  
dla bezdomnych i potrzebujących pomocy.

*
Od 21 października do 15 grudnia policja 

prowadzić będzie ogólnopolską kampanię 
„Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. W 
te działania zaangażowali się także lubuscy 
policjanci, którzy zwracają szczególną uwagę 
na oświetlenie kontrolowanych pojazdów 
oraz informują kierowców o możliwości 
bezpłatnego sprawdzenia oświetlenia na 
stacji kontroli pojazdów. Jesienią dają o sobie 
znać zagrożenia w ruchu drogowym zwią-
zane z ograniczoną widocznością. Sprawne, 
prawidłowo wyregulowane światła pojazdu 
pozwalają kierującemu wcześniej dostrzec 
pieszego poruszającego się jezdnią lub pobo-
czem, a także inną przeszkodę znajdującą się 
na drodze. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wa-
dliwe, to w złych warunkach atmosferycznych 
i przy niedostatecznej widoczności, znacznie 
wzrasta prawdopodobieństwo wypadku 
drogowego. Sprawnie funkcjonujące światła 
mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo za-
równo kierującego pojazdem, jak i pozostałych 
uczestników ruchu, w szczególności pieszych. 
Wszelkie nieprawidłowości związane ze świa-
tłami pojazdu mogą skutkować niedostatecz-
nym oświetleniem drogi i jej poszczególnych 
części, albo prowadzić do oślepienia innych 
uczestników ruchu drogowego. Prawidłowe 
działanie świateł jest determinowane, poza ich 
ogólnym stanem technicznym, takimi czyn-
nikami jak: właściwe ustawienie wysokości 
świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i 
cienia, natężenie emitowanego światła.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli 
cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jeśli 
jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania 
prawa, jeśli chcesz się rozwijać to optymalnym 
miejscem jest praca w policji. Możesz zostać 
policjantem, wykorzystując swoje dotychcza-
sowe umiejętności i predyspozycje. To służba 
interdyscyplinarna, w której z pewnością 
się odnajdziesz. Praca w policji to ciekawa 
propozycja i perspektywa realizacji zadań, 
dająca wiele satysfakcji tym, którzy marzą, 
aby pomagać innym. Oczywiście to wyzwanie 
i wiele wyrzeczeń, ale jednocześnie marzenie 
wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to 
ciekawa służba, w której każdy może znaleźć 
miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i 
zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom 
bezpieczeństwa obywateli. Służba prewen-
cyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, 
ruchu drogowego, policyjni antyterroryści, 
technicy kryminalistyki, profilaktycy, psycho-
lodzy, przewodnicy psów, policjanci z labora-
torium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, 
funkcjonariusze zwalczający przestępczość 
gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, nar-
kotykową czy zorganizowaną. Wolne miejsca 
czekają na kandydatów również w lubskiej 
jednostce. Wielu już się zdecydowało. Teraz 
ty dołącz do naszej policji. Chętni proszeni są o 
kontakt z Zastępcą Komendanta Komisariatu 
Policji w Lubsku kom. Krystianem Szylko pod 
nr tel. 47 79 41 270.

Opr. M.Sienkiewicz

 W GMI NI E 

Pożegnanie ogniomistrza Łukasza Buko Ćwiczenia w lubskiej jednostce

Uroczyste ślubowanie w Żarach Uroczysta zmiana w Lubsku

Na jednej z jasieńskich posesji zabezpieczono pocisk moździerzowy 
i granat przeciwpiechotny
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 W GMINIE  W GMI NI E 

Rozmawiano o:

- Strategii Rozwoju Gminy 
Lubsko na lata 2022-2032

- finansowej, gospodarczej 
i społecznej sytuacji 
Gminy Lubsko

- trwających inwestycjach

- problemach, z którymi 
boryka się Gmina i 
mieszkańcy

- szansach rozwojowych.

3 listopada 2021 roku Burmistrz Lub-
ska Janusz Dudojć gościł z wizytą w 
szkole im. Edmunda Bojanowskiego. 
Spotkanie zostało zainicjowane przez 
członków Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, którzy licznie wzięli w nim 
udział. Frekwencja dopisała również 
wśród uczniów klas ósmych Szkoły 
Branżowej oraz Szkoły Podstawowej, 
dla których spotkanie z Burmistrzem 
było praktyczną lekcją przedsiębior-
czości.
Burmistrz przedstawił zgromadzonym 
projekt Strategii Rozwoju Gminy 
Lubsko na lata 2022-2032. Podkreślił 
ważność dokumentu, zachęcił do 
jego przeczytania i wniesienia uwag 
i spostrzeżeń w ramach społecznych 
konsultacji. Burmistrz wskazał, że 
projekt Strategii będzie niebawem 
opublikowany na stronach interneto-
wych Urzędu.
Sporą część prezentacji Burmistrz 
poświęcił omówieniu sytuacji Gminy 
Lubsko oraz realizowanym inwesty-
cjom, które są finansowane zarówno ze 
środków Gminy, jak i z pozyskanych 
z zewnątrz. 
Podziękował za zrozumienie, cierpli-
wość, wsparcie i zaufanie w trudnym 
okresie Programu Postępowania Na-
prawczego. Zaznaczył, że podejmo-
wane działania, choć trudne, również 
pod względem społecznym, przyniosły 
pozytywny efekt.
Burmistrz przedstawił działania Gminy 
w różnych obszarach. Wskazał pro-
blemy, z którymi Gmina boryka się 
obecnie oraz te, których negatywne 
skutki będą odczuwalne w niedalekiej 
przyszłości.
Burmistrz omówił w tym miejscu pro-
blem wykluczenia komunikacyjnego 
Lubska. Gmina podejmuje działania 
zmierzające do zniwelowania tego pro-
blemu, czego widocznym dowodem są:
- przygotowywany projekt rewitalizacji 
linii kolejowej w relacji Lubsko-Bie-
niów,
- przebudowa ul. Wrocławskiej. Obec-
nie w przebudowie jest odcinek od 
ul. Bohaterów do Sportowej. W 2022 
roku ma być realizowana przebudowa 
dalszego odcinka do ul. Reja, a także w 
latach 2022-2023 modernizacja chod-
ników przy drodze ul. Wrocławskiej. W 
tej sprawie zawarte jest porozumienie 
między Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego a Gminą 
Lubsko. Burmistrz poinformował o 
tym, że Gmina Lubsko partycypuje 
w kosztach trwającej przebudowy 
odcinka ul. Wrocławskiej oraz dekla-
ruje udział w kosztach modernizacji 
chodników. 
Poinformował również, że w toku 

jest procedura zamiany dróg wo-
jewódzkich w centrum Lubska na 
gminne, natomiast dróg gminnych: 
ul. Przemysłowej i Sybiraków na wo-
jewódzkie. Działanie to sprawi, że do 
czasu budowy II odcinka obwodnicy 
Lubska, ul. Przemysłowa, Sybiraków 
i Wrocławska, staną się główną trasą 
tranzytu.
Innym problemem, na który Burmistrz 
zwrócił szczególną uwagę jest gminny 
system oświaty. Demografia od wielu 
lat wykazuje tendencję spadkową. 
Z roku na rok rodzi się coraz mniej 
dzieci, natomiast system oświaty jest 
rozbudowany i nie zmienia się od lat. 
Potrzebne są w tym zakresie działania, 
gdyż w innym wypadku będzie tak, że 
większa część środków przeznaczo-
nych na oświatę będzie szła na pokrycie 
stałych kosztów administracyjnych, 
uszczuplając tym samym środki na 
działania edukacyjne i wychowawcze 
dzieci i młodzieży.
Burmistrz przedstawił również zasady 
działania systemu gospodarki odpado-
wej i zachęcał do uczciwego i odpowie-
dzialnego podejścia do tego tematu. 
Wśród problemów, z którymi boryka 
się Gmina i mieszkańcy są: przesta-
rzała sieć wodociągów, brak pełnego 
skanalizowania miasta i niektórych 
miejscowości wiejskich, a także pro-
blemy mieszkaniowe.
Burmistrz wspomniał również o szan-
sach rozwojowych, których upatruje 
w inwestycjach w fotowoltaikę na 
terenie gminy.
Na zakończenie zaapelował o dbałość 
o mienie publiczne, które jest dobrem 
wspólnym każdego mieszkańca.
Wśród pytań kierowanych do Burmi-
strza znalazły się:
-Dyrektor Szkoły Renata Jasińska: 
Jakie działania planuje podjąć Rada 
Miejska i Burmistrz w odniesieniu 
do gminnych placówek oświatowych, 
biorąc pod uwagę rosnący koszt ich 
utrzymania?
* Burmistrz Lubska: W listopadzie 
odbędzie się debata w tej sprawie z 
udziałem przedstawicieli związków 
zawodowych i pracowników oświaty. 
Mam nadzieję, że tym razem zostanie 
wypracowany wspólny kierunek dzia-
łań. Pierwsze próby zmian nie powio-
dły się. Wracamy do dyskusji. Liczba 
szkół podstawowych w gminie jest 
zbyt duża. Brakuje natomiast miejsc 
żłobkowych.
-student UTW – Na jakim etapie są 
prace przy obwodnicy Lubska?
* Burmistrz Lubska: Jest to zadanie 
Marszałka. Trwają prace nad dokumen-
tacją projektową, wydaniem decyzji 
środowiskowej i pozwoleń. Wspie-
ramy inwestora w tych działaniach. 
Został przyjęty nowy wariant przebie-
gu obwodnicy, co rokuje pozytywne 
rozstrzygnięcie sprawy.
- student UTW: Jest problem w płynno-
ści ruchu drogowego, zwłaszcza przy 
wyjeździe z ul. Bohaterów i z ul. Reja 
na ul. Wrocławską.
* Burmistrz Lubska: Gmina nie jest 
zarządcą tych dróg i nie ustala orga-
nizacji ruchu. Możemy tylko zgłaszać 
problemy właściwemu zarządcy. Ale 
jak wspomniałem, trwają prace nad za-
mianą dróg i ul. Reja będzie docelowo 
drogą gminną.

- uczeń Szkoły Podstawowej: Czy 
pociągi wrócą do Lubska?
* Burmistrz Lubska: Są na to duże 
szanse. Jako Gmina bardzo wspieramy 
projekt Marszałka. Deklarujemy też 
wsparcie finansowe, które wynika ze 

wstępnych porozumień. Uważam, że 
to właściwy kierunek rozwoju naszej 
gminy i całego regionu.
Na zakończenie Dyrektor Szkoły 
Renata Jasińska podziękowała Bur-
mistrzowi za przybycie i za spotkanie, 

które – jak powiedziała – było cenną 
lekcją przedsiębiorczości i ekonomii, 
jak również miało dużą wartość po-
znawczą i informacyjną.

M.K.

SPOTKANIE STUDENTÓW UTW I UCZNIÓW
SP IM. E. BOJANOWSKIEGO Z BURMISTRZEM LUBSKA

Podczas spotkania rozmawiano o: Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032; finansowej, gospodarczej i 
społecznej sytuacji Gminy Lubsko; trwających inwestycjach; problemach z którymi boryka się Gmina i mieszkańcy; 

szansach rozwojowych.

GOŚĆ RATUSZA - MAŁGORZATA 
BRZYŚKIEWICZ WÓJT GMINY 
    LIPINKI ŁUŻYCKIE25 października 
2021 roku Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć 
gościł nowo wybraną 
Wójt Gminy Lipinki 
Łużyckie Małgorzatę 
Brzyśkiewicz.

Samorządowcy rozmawiali o 
sytuacji samorządów, które re-
prezentują. Poruszyli również 
temat realizowanych i plano-
wanych inwestycji, w tym także 
tych, które będą mogły ruszyć już 
niebawem, dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

M.K.

22 października 2021 
roku Burmistrz Lubska 
spotkał się z przedsta-
wicielkami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, 
by przekazać na ich ręce 
dar przyjaciół z Masny 
z Francji w postaci ma-
teriałów edukacyjnych 
– książek, podręczni-
ków, ćwiczeń do nauki 
języka francuskiego.
Jakiś czas temu Pani 
Zofia  Głogowska 
Prezes UTW popro-
siła Urząd Miejski w 
Lubsku o kontakt z 
partnerem z Masny w 
sprawie przekazania 
książek do nauki języka 
francuskiego w stopniu 
podstawowym. Zasko-
czenie pracowników Urzędu było duże, 
kiedy przyszła paczka z takim mnóstwem 
materiałów. Zadowolenie członków 
UTW było równie ogromne. Studenci 
UTW podziękowali partnerom z Masny 

z Francji za pomoc i za ten piękny dar. 
W sposób szczególny podziękowano 
Paul’owi Lestienne i Jean’owi Chle-
bowskiemu za osobiste zaangażowanie 
w przedsięwzięcie.

M.K.

Janina Elżbie-
ta Lorenc (ur. 
1 8 . 1 0 . 1 9 5 5 
r. w Żarach) 
– poetka, pu-
blicystka, bi-
b l i o t e k a r z , 
współpraco-
wała  z  Ra -
diem Zachód 
w  Z i e l o n e j 
Górze. Pracowała w MBP w Żarach, 
obecnie na emeryturze. Jest członkiem 
Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP w Zielonej Górze. 
Publikowała w prasie lokalnej i ogól-
nopolskiej, jej teksty ukazywały się 
w wielu antologiach i almanachach. 
Indywidualnie wydała dwa tomiki 
wierszy: Zostałam iluzjonistką, Żary 
1997 i Fraszki i inne fatałaszki, Zielo-
na Góra 2008. Pod nazwiskiem Janina 
Wilga wydała Z Kresów Wschodnich 
na Kresy Zachodnie : wieś Łaz po II 
wojnie światowej : przyczynek do 
historii wsi, Łaz 2016. Obecnie kieruje 
kabaretem literackim Oj, tam! Oj, 
tam!, który działa przy Żarskim Domu 
Kultury. Reżyseruje przedstawienia i 
pisze teksty na użytek kabaretu.

ABW

Narodowe Święto Niepodległości, to 
święto corocznie obchodzone w dniu 
11 Listopada dla upamiętnienia od-
zyskania w 1918 roku niepodległości 
przez Polskę, po 123 latach zaborów. 
W tym roku obchodziliśmy 103. 
rocznicę tego Święta. Obchody roz-
poczęto mszą świętą odprawioną w 
intencji Ojczyzny w kościele p.w. Na-

wiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Po mszy, zgromadzeni utworzyli koro-
wód i przeszli do Miejsca Pamięci przy 
Bibliotece-Centrum Kultury, gdzie 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Lubsku Arturem Bondarenko podczas 
wspólnego odśpiewania hymnu Polski 
podnieśli flagę na maszt. Następnie de-

legacje: władz samorządowych, służb 
mundurowych, przedstawiciele lokal-
nych instytucji i partii politycznych, 
złożyli kwiaty w Miejscu Pamięci. 
Po części oficjalnej, Dyrektor Bi-
blioteki - Centrum Kultury Paweł 
Skrzypczyński zaprosił zgromadzo-
nych do udziału w koncercie zespołu 
Sprawa całkiem przyjemna. Muzyka 
lat 20stych i 30stych w wykonaniu 
młodych artystów napełniała radością. 
Były piosenki kabaretowe, patriotycz-
ne, lwowskie. Pojawiła się także nuta 
kubańska, która miała przynieść ze 
sobą ciepłe słońce. Tango La Cumpar-
sita zagrane na akordeon, skrzypce, 
gitarę i kontrabas, przepełniło wszyst-
kich magiczną nutą, a dźwięki w takt 
polki podrywały niemal do tańca. 
Po koncercie Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko 
wraz z harcerzami Szóstej Wielopozio-
mowej Drużyny Harcerskiej Animus 
złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie 
Nieznanego Żołnierza, ku pamięci 
tych, którzy polegli, walcząc o Wolną 
Polskę. Znicz zapalono również na 
grobach: Polskich Żołnierzy, Sybira-
ków, Żołnierzy Wyklętych, dawnych 

mieszkańców Lubska. Podczas Święta 
wspominano historię Polski i Polaków. 
W wypowiedziach nawiązywano do 
obecnej sytuacji panującej w naszym 
kraju. Burmistrz Lubska wspomniał 
o żołnierzach - mieszkańcach gminy 
Lubsko, którzy nie mogli uczestni-
czyć w uroczystościach z uwagi na 
pełnienie służby i chronienie granicy 
z Białorusią. Burmistrz zwrócił jednak 

uwagę na to, że rodzice, dziadkowie 
niejednego z nas pochodzą właśnie z 
tamtych rejonów, m.in. z Białorusi, 
w której do dziś zostały i żyją nasze 
rodziny, przyjaciele. Pytania - z kim 
zatem ‘walczymy’? przed kim się 
‘bronimy’? zawisły w powietrzu – dość 
ciężko i stały się tematem osobistych 
rozważań obecnych.

M.K.

Lubskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto mszą świętą 
w kościele mariackim w Lubsku.

Kwiaty w Miejscu Pamięci jako pierwsza złożyła delegacja 
lubskich władz samorządowych, w skład której weszli: Burmistrz 

Lubska Janusz Dudojć, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Lubsku Artur Bondarenko oraz Sekretarz Gminy Iwona Poszwa.

W hołdzie poległym podczas wojny żołnierzom, kwiaty złożyli 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku w asyście harcerzy 

6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Animus.
Obchody Święta umilili swoim występem wrocławscy muzycy 

z zespołu „Sprawa całkiem przyjemna”.

Korowód rozpoczynały delegacje pocztów sztandarowych, które licznie 
uczestniczyły w uroczystościach.

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe
Erotyk IV

palce przebierały
po klawiaturze żeber
potem napinały mięśnie
do granic rozkoszy
przestraszone krzykiem
rozbiegły się
po prześcieradle

Dolina Królów
z szaleństwa faraonów
nieomylne piramidy
na ostrzu żyletki
kryją sekret 
kapłanów Amona

Spotkanie poetów
Wiersze ześlizgują się z warg
wers za wersem
wers za wersem
wchodzą jednym uchem
uciekają drugim
parę zostało w mojej głowie
i tupią bez ustanku
znowu urodzi się wiersz

Modlitwa
lękam się milczenia
wypełnionego szeptem
czekaniem
odkrywam pustkę
korytarzy tęskniących
wsłuchana w eter wspomnień
mijam
zbłąkane skrzypnięcie drzwi
jestem piaskiem rzucanym wydmom

na fali bełkotu
na krawędzi krzyczącej bieli
w pogodzie błękitu

(Zostałam iluzjonistką, Żary 
1997)

* * *

zostałam iluzjonistką
potrącana przez przechodniów
wyciągnęłam z tłumu zająca
i zamieniłam go w parę gołębi
bez oklasków
zgniotłam gazetę w kolorowy bukiet
jak pani ładnie to robi
powiedziały brązowe oczy
będę pani widzem
rzekło prawe
a ja wielbicielem
dodało lewe
zamknęłam swoje dłonie w twoich
i zamieniłam się
w zwyczajną dziewczynę

(Zostałam iluzjonistką, Żary 
1997)

* * *

odbędę przed sobą
spowiedź
oczyszczającą 
jak nurt Gangesu
odpuszczona ze wspomnień
stanę
w oczekiwaniu

PIĘKNY PRZEJAW 
POLSKO-FRANCUSKIEJ 
WSPÓŁPRACY 

Dzięki pomocy i ofiarności partnerów z Masny z 
Francji, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Lubsku mają wiele pomocy dydaktycznych do nauki 
języka francuskiego.
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 W GMINIE 	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	

Do naszej redakcji m.in. za pośrednic-
twem komunikatorów internetowych 
wpływają od Czytelników nie tylko 
prośby o publikację jakiegoś tekstu, 
ale również o odniesienie się do jakiejś 
sprawy czy o pomoc w rozwiązaniu ja-
kiegoś problemu. Są to wątki dotyczące 
kwestii prawnych, technicznych, poru-
szania się w zawiłościach zmiennych 
przepisów, ale również spraw na pozór 
banalnych, związanych z codziennym 
funkcjonowaniem, obyczajami, które 
mają jednak dla wielu bardzo ważne 
znaczenie. W ramach cyklu „Czy-
telnicy pytają, redakcja odpowiada” 
prezentujemy kolejny materiał. 

Porady dla budujących
Wybór działki budowlanej. Na 
każdej działce są różne ograniczenia. 
„Zakazy” są różne – to może być np. 
brak możliwości wybudowania domu 
piętrowego albo domu z płaskim da-
chem. To może być zakaz budowania 
domów powyżej pewnej wysokości 
albo zakaz budowy domu z dachem 
dwuspadowym. Ograniczeń jest wiele. 
Oznacza to, że przed wyborem działki 
musisz mieć mniej więcej pojęcie 
w jakim domu chcesz zamieszkać. 
Zapoznaj się z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i 
dowiedz się o co chodzi z warunkami 
zabudowy.
Zakup działki budowlanej. Dowiedz 
się o koszcie przyłączenia mediów, 
sprawdź czas dojazdu do pracy, szkoły 
i sklepów w typowy dzień roboczy, 
sprawdzaj wszystkie dokumenty (jak 
księga wieczysta) i nigdy nie wierz 
sprzedającemu na słowo. Oczekuj od 
sprzedającego wykonania badań geo-
logicznych, aby mieć pewność, że bez 
problemu w tym miejscu się wybudu-
jesz. Przejedź się po okolicy i zobacz, 
czy nie ma niedaleko zakładów gene-
rujących hałas lub po prostu czegoś 
skażonego. Porozmawiaj z sąsiadami, 
spytaj jak się mieszka w danej okolicy.
Projekt budowlany to podstawa. 
Nie kupuj gotowca, bo „promocja” 
i „tanio”. Kupuj tylko wtedy, kiedy 
jesteś pewny, że spełnia on zdecydo-
waną większość twoich oczekiwań. 
Nie warto przykładać uwagi do wi-
zualizacji – one zawsze wyglądają 
pięknie. Wnętrza budynków są zwy-
kle pokazane szeroko i bardzo ładnie 
przekłamują poczucie przestrzeni. 
Na rzutach kondygnacji nie sugeruj 
się narysowanymi meblami – one 
mogą być celowo zmniejszone, aby 
pomieszczenia wydawały się większe 
i bardziej ustawne. Nie zwracaj też 
zbytnio uwagi na szacunkowe koszty 
budowy, które figurują na stronach 
internetowych, zawierających projekty 
katalogowe, ponieważ bywają mocno 
zaniżone lub nie obejmują wykonania 
wszystkich prac. Dlaczego tak jest? 
Dlatego, że projekty katalogowe mają 
się sprzedawać, a to właśnie poten-
cjalnie niska cena budowy zachęca 
do zakupu projektu. Uwaga: projekty 
katalogowe bywają przewymiarowane. 
Projektant na etapie adaptacji powinien 
doradzić czy warto daną konstrukcję 
„odchudzić” – zapłacisz mniej za 
materiał budowlany. Chcesz nanieść 
dużo zmian w projekcie katalogowym 
lub nie znajdujesz niczego dla siebie? 

W takim razie rozważ projekt indywi-
dualny. W końcu będziesz mieszkał w 
tym domu przez długie lata, a dobry 
projektant zaprojektuje dom spełniają-
cy twoje oczekiwania. Oczekiwania, z 
których być może jeszcze w tej chwili 
nie do końca zdajesz sobie sprawy. 
Przy projekcie indywidualnym staran-
nie wybierz projektanta. Projektantem 
może być architekt, ale także konstruk-
tor lub inna osoba z odpowiednimi 
uprawnieniami. Szukaj osoby, która 
będzie chciała zrozumieć twoje ocze-
kiwania, styl życia i będzie chciała 
zaprojektować dom rzeczywiście dla 
ciebie, a nie będzie narzucała swoich 
rozwiązań i traktowała cię z góry. Uwa-
żaj na projektantów z przerośniętym 
ego. Sugestia: szukaj architekta, jeżeli 
chcesz wybudować efektowny dom lub 
po prostu ważna jest dla ciebie dbałość 
o detale architektoniczne. 
Kierownik budowy. Nie oszczędzaj 
na kierowniku budowy! Kierownik 
musi być często na budowie i musi 
być to osoba doświadczona, rzetelna i 
godna zaufania. To przede wszystkim 
twój sojusznik. Z kierownika, który 
pojawi się na budowie 4 razy nie bę-
dziesz miał za wiele korzyści. Dzięki 
kierownikowi unikniesz wielu „cieka-
wych” pomysłów wykonawców oraz 
zwykłych błędów. Jeżeli kierownik 
budowy jest po stronie wykonawcy 
to są dwie opcje: albo będzie dobrze 
(współpracują od lat, są dobrze zorga-
nizowani) albo będzie źle (kierownik 
budowy będzie trzymał stronę wyko-
nawcy, a wykonawca może nadużywać 
zaufania swojego znajomego). Rozważ 
zatrudnienie inspektora nadzoru inwe-
storskiego, który będzie kontrolował 
zarówno ekipę jak i jej kierownika.
Wykonawcy. Nie pytaj innych „ile 
bierze średnio elektryk za punkt elek-
tryczny” albo „ile kosztuje wykoń-
czenie domu w stanie surowym”. To 
nie ma sensu. Każdy wykonawca ma 
swoje ceny, każdy dom jest inny. Z tego 
powodu nigdy nie kontaktuj się z jed-
nym wykonawcą. Jedyną możliwością 
dowiedzenia się czy dana oferta jest 
OK to skontaktowanie się z kilkoma 
wykonawcami i porównanie ofert. Ni-
gdy nie bierz w ciemno wykonawców 
z polecenia. Wśród fachowców są także 
nieuczciwi wykonawcy i dlatego za-
wsze starannie go sprawdzaj – poproś 
o numery telefonów do jego klientów 
(oczywiście za ich zgodą), sprawdź go 
w Internecie. Dobrze by było, gdybyś 
zobaczył wykonane przez niego prace. 
Unikaj także współpracy ze znajomy-
mi – wielu się na tym przejechało. Jak 
wybrać dobrego fachowca? Szukanie 
wykonawców zabiera czas. Nie spiesz 
się – tylko to zagwarantuje spokój 
psychiczny i ograniczy ubytki w fi-
nansach. Jak się spieszysz to wybierasz 
szybko niesprawdzonych wykonaw-
ców i podejmujesz złe decyzje. Nic 
się nie stanie, jeżeli wprowadzisz się 
do domu parę miesięcy później. Nie 
spiesz się - niektóre decyzje muszą po 
prostu „okrzepnąć”. Przeznacz dużo 
czasu na planowanie! Musisz podjąć 
jak najwięcej decyzji przed budową i 
się ich trzymać.
Jak budować? Jeżeli masz czas i jesteś 
zorganizowany – buduj się tak zwanym 
systemem zleconym. Polega to na tym, 

że ty wszystkim zarządzasz: kupujesz 
materiały, wybierasz poszczególnych 
wykonawców (geodeta, wykonawców 
stanu surowego, tynkarzy, elektryka, 
hydraulika). Dużo roboty, ale spora 
satysfakcja (jeśli wszystko idzie zgod-
nie z planem) i zostaje dużo pieniędzy 
w kieszeni (co najmniej kilkadziesiąt 
tysięcy, chociaż to oczywiście zależy 
od projektu domu i wielu czynników). 
Jeżeli jednak nie masz za dużo czasu 
a masę obowiązków zawodowych - to 
poważnie rozważ budowę za pomocą 
jednej czy dwóch firm (jedna firma 
stawia budynek razem z elektryką, hy-
drauliką, tynkami itp., a druga zajmuje 
się wykończeniem). Będzie drożej, ale 
być może w zaoszczędzonym czasie 
uda ci się zarobić więcej pieniędzy i 
ostatecznie nie wyjdziesz na tym źle.
Materiały budowlane. Materiały 
mogą być po twojej stronie (taniej, 
ale więcej szukania i latania) lub po 
stronie wykonawcy. Jeżeli to drugie: 
niech wykonawca w ofercie rozdzieli 
kwotę robocizny i materiałów. Dzięki 
temu będziesz wiedział za co płacisz. 
Niesolidni wykonawcy polecą ci to, 
co jest dla nich wygodne a nie, co jest 
dobre dla ciebie. Dlatego to, z czego 
wybudować dom powinno być skon-
sultowane z projektantem i kierow-
nikiem budowy. Najlepiej po prostu 
nie zmieniać tego, co jest zapisane w 
projekcie.
Czym ogrzewać dom? Internet pełen 
jest wątków liczących po 100 stron, 
gdzie każdy uparcie twierdzi, że 
wybrany przez niego system ogrze-
wania (ekogroszek/pompa ciepła/gaz/
elektryka) jest najlepszy. Ważne są 
analizy wykonane na podstawie two-
jego projektu i twojej lokalizacji, a nie 
wymiana opinii na forach – każdy ma 
przecież inny dom. Pamiętaj o liczeniu 
całkowitej ceny inwestycji. Nie sugeruj 
się tym, ile inni płacą za ogrzewanie. 
Każdy dom jest inny. Inna lokalizacja, 
inna orientacja, inna kubatura i inna 
bryła. Inny materiał budowlany, inne 
ocieplenie i inne wykonanie. Jeden 

dom może stać w cieniu, a drugi w 
pełnym słońcu. Nawet dwa domy o 
identycznej powierzchni mogą wyma-
gać zupełnie innego zapotrzebowanie 
na ciepło. 
Bądź ostrożny i nieufny. Ktoś oferuje 
ci oszczędności na ogrzewaniu? Niech 
to udowodni. Ktoś mówi do ciebie w 
żargonie budowlanym? Nie udawaj, że 
rozumiesz i każ tak długo tłumaczyć 
i pokazywać przykłady, aż naprawdę 
będziesz wiedział o co chodzi. Coś 
z kimś ustaliłeś? Miej to na piśmie. 
Wykonawca proponuje ci jakąś zmianę 
niezgodną z projektem? Skonsultuj to 
z projektantem lub kierownikiem bu-
dowy. Przykro mi to mówić, ale osoby, 
które budują swój pierwszy dom i mają 
do wydania kilkaset tysięcy złotych są 
łakomym kąskiem dla różnej maści 
oszustów i krętaczy. Z tego też powodu 
zawsze podpisuj umowy, unikaj da-
wania zaliczek, wymagaj poprawienia 
wszystkich błędów przed rozliczeniem 
i nigdy nie płać całej kwoty przed 
ukończeniem prac.
Oszczędzaj. Pamiętaj, że możesz za-
oszczędzić bardzo dużo pieniędzy, ale 
to po prostu wymaga czasu – pośpiech 
jest wrogiem oszczędnych. Oczywiście 
oszczędzaj z głową, bo nie zawsze to, 
co najtańsze, jest najlepsze.
Planuj. Im więcej będziesz wiedział 
o swoich oczekiwaniach przed roz-
poczęciem budowy tym lepiej. Po-
winieneś być zdecydowany na rodzaj 
wentylacji i rodzaj ogrzewania. Po-
winieneś wiedzieć, gdzie będzie stała 
umywalka, zlew i WC. Powinieneś być 
przekonany o tym, jaką wysokość ma 
mieć twój dom, z jakiego materiału 
ma być zbudowany i jak ocieplony. 
Powinieneś wiedzieć nawet z jakiego 
materiału będą podłogi w pomiesz-
czeniach. Każda poprawka podczas 
budowy kosztuje. Poza tym musisz 
być przekonany, że masz dobry projekt 
i że wybudowany dom spełni twoje 
oczekiwania.  Planowanie oznacza 
też odpowiednie przygotowanie pla-
cu budowy - odpowiednie ustalenie 

terminów rozpoczęcia kolejnych prac, 
wiedzę o tym, skąd będziesz brał ma-
teriały budowlane i wykończeniowe.
Formalności. Nie przejmuj się za 
bardzo kosztami załatwienia wszyst-
kich spraw – przyjmij, że załatwienie 
wszystkich map, skorzystanie z geode-
ty, z wypisów i wyrysów będzie kosz-
towało kilka tysięcy złotych. Łatwo się 
tak mówi, ale skoro podjąłeś decyzję o 
budowie domu to te koszty i tak mu-
sisz ponieść. Miej zawsze wszystkie 
dokumenty dotyczące budowy – akt 
notarialny działki, projekt budowlany, 
bieżące dokumenty. Najlepiej zrób 
wszystkiego kopie i trzymaj je w 
koszulkach lub w segregatorze. Nigdy 
nie wiesz, co się przyda. Rób zdjęcia. 
Dosłownie wszystkiego. Od zbrojenia 
fundamentów po przewody elektryczne 
i całą hydraulikę. Zdjęcia opisz i zrób 
od razu 2 kopie. Nigdy nie wiesz, co 
i kiedy się przyda. Niektóre zdjęcia 
mogą ci być potrzebne nawet za 10 
lat! Kontroluj możliwie jak najwięcej 
rzeczy. Kontrola jest bardzo ważna. 
Wyobraź sobie jakikolwiek błąd. Źle 
wytyczony budynek? Owszem - na 
pewnej budowie wyszło to na  jaw po 
zakończeniu fundamentów. Za niski 
parter? Owszem - na pewnej budowie 
dopiero po wykonaniu stropu okazało 
się, że wysokość parteru wynosi tylko 
2,5 m. Nawet jeżeli masz rzetelnego 
kierownika, który jest często na budo-
wie, to i tak sprawdzaj możliwie dużo 
rzeczy. W końcu dbasz o swój interes. 
Kontroluj także dziennik budowy i 
upewnij się, że jest uzupełniany na 
bieżąco przez kierownika budowy.
I najważniejsza rada - bądź cier-
pliwy. Im spokojniej podejdziesz do 
budowy, tym będziesz miał mniej 
stresu i nerwów. Przecież chodzi o to, 
abyś po zakończeniu budowy miał siłę 
na cieszenie się nowym domem. Po 
prostu załóż, że budowa potrwa dłużej 
niż planujesz.

Redakcja

Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada
Uczestników obchodów 
Narodowego Święta 
Niepodległości, którzy 
przyszli do miejsca 
pamięci, by złożyć kwiaty 
i w ten sposób uczcić 
pamięć tych, którzy 
kiedyś polegli w walce o 
wolność - spotkała wielka 
niespodzianka i radość!

Zdziwienie było ogromne, gdy pod 
Centrum Kultury podjechał wraz z 
Burmistrzem Lubska ambulans ka-
retki pogotowia. Tym razem nie było 
potrzeby udzielania nikomu pomocy. 
Tym razem pomogła Gmina Lubsko, 
która udzieliła Powiatowi Żarskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w kwocie 300 000 zł z prze-
znaczeniem tych środków na zakup 
przez Szpital na Wyspie Sp. z o.o. w 

Żarach ambulansu transportowego. 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
przekazał Pani Prezes Szpitala na 
Wyspie Jolancie Dankiewicz klucze 
do nowego ambulansu, który dzień 
wcześniej został zarejestrowany i już 
może służyć szpitalowi i jego pacjen-
tom. Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. 
z o.o. Jolanta Dankiewicz podzięko-
wała Burmistrzowi Lubska i radnym 
Rady Miejskiej w Lubsku za ten dar. 

Jak wspomniała, szpitalna flota jest 
już mocno wyeksploatowana. Jest 
nawet auto, które ma przejechanych 
ponad 1 mln km. Szpital świadczy 
różne usługi w zakresie transportu 
chorych. Przykładowo przewozi 
pacjentów między budynkami szpi-
tala w celu wykonania badań, czy 
przeprowadzenia konsultacji, odwozi 
pacjentów oddziału geriatrii do do-
mów, przewozi również pacjentów 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w 
Lubsku na badania. Jak wyjaśniła Pani 
Prezes, pacjentami szpitala są głównie 
mieszkańcy powiatu żarskiego, ale nie 
tylko. Leczą się w nim również osoby 
z powiatu krośnieńskiego, czy powia-

tów dolnośląskich. Potrzeba wymiany 
taboru jest bardzo duża. Wspomniała 
również o pozyskanym przez Powiat 
Żarski dofinansowaniu na rozbudowę 
szpitala, co podniesie jakość leczenia i 
standardy opieki nad chorymi.
Pani Prezes podziękowała radnym 
Rady Miejskiej w Lubsku za jedność 
w głosowaniu uchwały w sprawie 
przekazania dotacji. Podziękowa-
ła również Burmistrzowi Lubska 
Januszowi Dudojciowi, że mimo 
trudności finansowych, które Gmina 
Lubsko miała jeszcze nie tak dawno, 
zdobyto się na wsparcie Szpitala i na 
tak piękny dar.

M.K.

Dar Gminy Lubsko

Prezentacji nowego ambulansu do transportu chorych dokonano podczas lubskich obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości.

Zakup nowego ambulansu transportowego pozwoli na transport w bezpieczny 
i profesjonalny sposób nie tylko chorych z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

w Lubsku, ale również z całego terenu gminy Lubsko, a także innych 
miejscowości powiatu żarskiego.

Zakup ambulansu sfinansowano ze środków Gminy Lubsko. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Żarskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300 000 na zakup karetki została podjęta jednogłośnie.

Prezes Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. Jolanta Dankiewicz podziękowała 
Burmistrzowi Lubska oraz radnym Rady Miejskiej w Lubsku za ten piękny i 

szczodry dar.

Na lubskim cmentarzu stanął regał na 
znicze do ponownego wykorzystania. 
Z inicjatywą tą wyszedł mieszkaniec 
Lubska - Pan Dariusz Iwanowski, 
który w uzgodnieniu z Urzędem 
Miejskim w Lubsku oraz zarządcą 
cmentarza we własnym zakresie po-
stawił taki regał. Regał przeznaczony 
jest dla osób odwiedzających groby. 
Można bezpłatnie zostawić na nim lub 
zabrać zostawione wcześniej przez ko-
goś znicze i ponownie je wykorzystać. 
Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, 
zmniejszy się liczba odpadów, a 
także wydatki osób odwiedzających 
cmentarze.

M.K.

Regał na znicze

Regał stoi z tyłu punktu czerpania wody. Można zostawić na nim znicze 
nadające się do ponownego wykorzystania. Zostawiane znicze nie powinny 

posiadać zużytych wkładów. Jak widać, pomysł zrodzony z inicjatywy 
społecznej cieszy się dużym powodzeniem.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców, 
od 1 listopada 2021 roku, w celu za-
pewnienia opieki nad dziećmi do lat 
3, w Żłobku nr 1 w 
Lubsku uruchomiono 
dodatkowy oddział na 
8 dzieci.
Warto pamiętać, że w 
przypadku dzieci w 
wieku 2,5 lat, można 
ubiegać się o miejsca 
w przedszkolach. 
Wolne miejsca w gru-
pach 3-latków mają:
- Przedszkole nr 3 – 2 
miejsca
- Przedszkole nr 5 – 4 
miejsca

- Przedszkole w Górzynie (łączona 
grupa 3 i 4-latków) – 2 miejsca.

M.K.

DODATKOWE 8 MIEJSC W ŻŁOBKU
NR 1 W LUBSKU

Gmina Lubsko podejmuje działania, by w przyszłości 
utworzyć nowe miejsca żłobkowe.
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28 października 2021 roku w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury odbyła 
się uroczystość inauguracji roku aka-
demickiego 2021/2022 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Lubsku.
Uroczystość rozpoczął Paweł Skrzyp-
czyński Dyrektor Biblioteki – Cen-
trum Kultury, który powitał zgro-
madzonych gości, a także przybliżył 
wielką, historyczną postać Lubska 
– Jana Raka, którego imieniem zo-
stała nazwana instytucja powstała z 
połączenia Lubskiego Domu Kultury 
i Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny Lubsko. Dalszą część inauguracji 
poprowadziła Bożena Róg z UTW, 
wspierana przez Zofię Głogowską 
Prezesa i Rektora UTW oraz przez 
Marię Majorczyk Zastępcę Prezesa 
UTW. Wprowadzenie sztandaru UTW 
na scenę oraz wspólne odśpiewanie 
hymnu Rzeczpospolitej Polskiej pod-
niosło rangę uroczystości, podczas 
której dokonano immatrykulacji na 
studenta pierwszego roku Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. 
Lekkości i radości temu wzniosłe-
mu wydarzeniu dodał energetyczny 
występ zespołu śpiewaczego Modry 
Len z Górzyna, który przy ostatniej 
piosence porwał wszystkich do tańca!
Mniejsza liczba obowiązków zwią-
zanych z życiem zawodowym i 
rodzinnym stanowi świetną okazję 
do zagospodarowania swojego czasu 
w inny sposób. Jedną z form aktywi-
zacji osób starszych są uniwersytety 

trzeciego wieku, które stwarzają moż-
liwości ciągłego poszerzania wiedzy, 
pobudzają do aktywizacji społecznej 
w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają 

nawiązywanie przyjaźni, zapewniają 
możliwość dbania o kondycję fizycz-
ną. Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Lubsku działa formalnie od 11 lat, a 

nieformalnie 3 lata dłużej. Zrzesza ok. 
60 osób. Studenci uczestniczą w sta-
łych zajęciach z informatyki, języków 
obcych, samoobrony, nauki śpiewu, w 

warsztatach manualnych.
Jak podkreśla zarząd UTW, działal-
ność Uniwersytetu bardzo wspierają 
dyrektor Szkoły im. Edmunda Boja-
nowskiego w Lubsku oraz gminny 
samorząd z Burmistrzem Lubska oraz 
z dyrektorami gminnych jednostek: 
OSiR i B-CK na czele.

M.K.

W wydarzeniu udział wzięli goście z 
Łotwy, Rumunii, Słowacji i Portugalii, 
którzy przyjechali do Polski w ramach 
działań projektu pod nazwą: HEALTH 

50+.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku.

Immatrykulacja na studenta pierwszego roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku

Dnia 25 października 2021 roku 
rozpoczęło się spotkanie C1 projektu 
HEALTHY 50+. Celem spotkania 
było przeprowadzenie programu szko-
leniowego dla edukatorów z pięciu 
państw partnerskich (Łotwa, Portu-
galia, Słowacja, Rumunia i Polska) 
prowadzących 8 różnych rodzajów 
zajęć dla studentów 50+. Pracując 
w podziale na zespoły, edukatorzy 
wymienili się doświadczeniami w 
zakresie pracy ze studentami 50+ na 
następujących zajęciach:
- nordic walking,
- techniki relaksacyjne
- pilates
- zajęcia kształtujące postawę i ćwi-
czenia motoryki małej dłoni i stóp
- wykłady i warsztaty ze "zdrowego 
gotowania"
- edukacja "medyczna" osób 50+
- usprawnianie percepcji słuchowej i 
wzrokowej oraz koncentracji uwagi,
- zajęcia rozwijające umiejętności ko-
munikacyjne i kompetencje społeczne

Uczestnicy wymienili 
się dobrymi praktykami 
stosowanymi w prowa-
dzeniu poszczególnych 
zajęć, omówili cele, me-
tody ich osiągania, programy zajęć, 
trudności w realizacji celów, specyfiki 
współpracy z ich studentami itp.. Jed-
nym z elementów spotkania było prze-
prowadzenie w małych grupach zajęć 
ze studentami zakwalifikowanymi do 
projektu w organizacji goszczącej. 
Następnie wspólnie opracowali opisy 
dobrych praktyk, metod, narzędzi, 
podejść stosowanych na ich zaję-
ciach. Edukatorzy podczas spotkania 
pracowali również nad programem 
zajęć: 30 godz. aktywności fizycznej 
z włączeniem nordic walking, ćwiczeń 
relaksacyjnych, pilates, kształtują-
cych postawę i ćwiczenia motoryki 
małej dłoni i stóp; 30 godz. zajęć dot. 
zdrowych nawyków żywieniowych i 
"zdrowego gotowania", edukacji stu-
dentów 50+ prowadzonej przez leka-

rzy/pielęgniarki, ćwiczeń 
usprawniających percep-
cję słuchową i wzrokową 
oraz koncentrację uwagi, 
rozwijających umiejęt-

ności komunikacyjne i kompetencje 
społeczne; 30 godz. zajęć przygoto-
wujących studentów do udziału w 
SENIORIADZIE 2022. Jednocześnie 
edukatorzy opracowali proponowaną 
tematykę różnego rodzaju aktywności 
sprzyjających dbaniu o zdrowie i do-
brostan psychiczny, promujących Pro-
gram Erasmus+ i jego ofertę, promu-
jących wartość działań edukacyjnych 
i uczenia się międzypokoleniowego 
oraz uczenia się przez całe życie, 
a także budujących/umacniających 
tożsamość europejską uczestników 
projektu. Stworzony program to pro-
gram działań lokalnych, który zostanie 
zrealizowany w każdej organizacji 
biorącej udział w projekcie.

Studenci UTW w Lubsku.

Healthy50+
Spotkanie C1 projektu HEALTHY 50+

Jak co miesiąc prezentujemy działalność Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Lubsku, gdzie jak zwykle wiele się dzieje.

ms

Wycieczka do Torunia

Spotkanie integracyjne z okazji 
Dnia Seniora

Warsztaty lepienia z gliny, rysunku 
i origami odbyły się w Pomorsku

Wizyta w Przychodni Weterynaryjnej Dr 
ZOO w Lubsku

Wieści z WTZ I ŚDS

Ja się zgadzam z poglądem 
Gombrowicza na temat pisania. 
Piszę wtedy, gdy mam ochotę 
pomilczeć. Pisanie jest fascy-
nującym spotkaniem ze samym 
sobą. Być może na pozór brzmi 
to dość egoistycznie, a może na-
wet narcystycznie, ale odrobina 
egoizmu i narcyzmu jest wręcz 
konieczna, by twórca mógł być 
twórcą. Szczególną satysfakcję 
sprawia mi pisanie obrazami. 
Najpierw w moim umyśle rodzą 
się obrazy, symboliczne atrybuty 
tego, co czuje dusza. To niezwy-
kle kreatywne zajęcie. Trzeba 
je jednak przecedzić przez sito 
słów, by móc je utrwalić za 
pomocą pisma. Ten proces jest 
mniej fascynujący, by nie po-
wiedzieć nudny. Przypomina to 
trochę żmudną pracę kręcenia 
filmu z tą różnicą, że kręcąc 
film reżyser wycina nieudane, 
jego zdaniem, zdjęcia, zaś pi-
sarz skreśla źle dobrane wyrazy. 
Hitchcock powiedział w jednym 
z wywiadów: „(…) filmowanie 
jest najnudniejszą częścią pro-
cesu twórczego, ponieważ w 
głowie już go nakręciłem.”. Z 
tekstem jest podobnie. Pisarz 
zwykle ma gotowy tekst w 
głowie, problem polega na tym, 
że jedynym, znanym nam spo-
sobem na to, by go z tej głowy 
wydobyć, jest zapisanie go. I tu 

i wszyscy oni nazywają siebie 
pisarzami. Tematów jest nie-
skończenie wiele. O wszystkim 
można pisać, ba, można nawet 
samemu wydać swoją książkę. 
Potem te stosy zapisanych kartek  
piętrzą się na półkach, smutniej-
szych od cmentarzy, bo po chwili 
nikt już o nich nie pamięta, na-
wet ten, kto zadał sobie trud ich 
przeczytania. „Kultura tonie w 
masie produkcji, w lawinie pism, 
w szaleństwie ilości. Dlatego 
(…) jedna zakazana książka (…) 
znaczy nieskończenie więcej niż 
miliardy słów, które z siebie wy-
rzucają (…)” tak zwani  pisarze. 
Jednak, mając na uwadze po-
trzebę kreacji, która jest wpisana 
w naturę człowieka, dlaczego 
mielibyśmy uzurpować sobie 
prawo do przesądzania o tym, kto 
powinien pisać, a kto nie? Wszak 
mówienie o twórcy, a więc także 
o pisarzu, sprowadza się do ob-
nażania ukrytej w jego dziełach 
tendencyjności. To dość bolesna 
operacja. Dlatego zgadzam się z 
Szestowem, że przeprowadzanie 
takiej operacji na żywym czło-
wieku bynajmniej nie zawsze 
wydaje się dopuszczalne. Zatem 
pozwólmy ludziom pisać, a oce-
nę efektów ich twórczości po-
zostawmy samym czytelnikom.

Renata Diaków

na rozkoszowanie się procesem 
tworzenia. W efekcie przyjem-
ność tworzenia zostaje zastąpiona 
przez ważność, a samo pisanie, 
jak mawiał Gombrowicz staje się 
„(…) walką, jaką toczy artysta z 
ludźmi o własną wybitność.” O 
wolności w tworzeniu pisał Nikos 
Kazantzakis. Główny bohater jego 
książki- Zorba nieustannie i świa-
domie przeżywający swoje życie, 
zapytany czemu nie opisze tych 
wszystkich cudów świata odpo-
wiedział: „Po prostu dlatego, że ja 
przeżywam te wszystkie cuda (…) 
i nie mam czasu na bazgraninę. 
(…) Gdzie znaleźć czas, by chwy-
cić za to kretyńskie pióro?. Zresztą 
cała sprawa dostała się w ręce 
gryzipiórków. Ci, co przeżywają 
dziwy, nie mają czasu, a ci, co mają 
czas, nie przeżywają nic.” Nastał 
czas gryzipiórków. Nastał czas 
ważności. Nastał czas wybitności. 
Jest to problem społeczeństw, 
które osiągnęły już pewien stopień 
bogacenia się. Pisząc „pewien” 
mam na myśli, że nie są już biedni 
i nie muszą pracować wyłącznie 
rękoma, fizycznie, dlatego też 
oddają się innej aktywności na 
przykład pisaniu. Nie są jednak 
na tyle bogaci, by mieć komfort 
doświadczania. Dlatego w na-
szym społeczeństwie pisze niemal 
każdy: celebryta, gwiazda show 
biznesu, przedsiębiorca, podróżnik 

rzący w XX wieku John Williams, 
który w swojej książce Profesor 
Stoner narzekał na zmiany w spo-
sobie wykładania literatury oraz 
kształtowania stosunku do tekstu, 
jakby powieść lub wiersz należało 
studiować i zrozumieć raczej niż 
ich doznawać. Przywykliśmy do 
klasyfikowania wszelkiej twór-
czości, jakby wyodrębnianie cech 
typowych czyniło z tekstu dzieło. 
Przez to nasze działania, nasze, 
czyli pisarzy i krytyków, stają 
się jednostajne aż do ogłupienia. 
Już Szestow wywnioskował, że 
„(…) wszyscy boją się znisz-
czyć ową ogłupiającą jednostaj-
ność, jak gdyby kryło się w niej 
źródło nadzwyczajnej radości.” 
A przecież ten, kto zajmuje się 
tworzeniem literatury, powinien 
mieć odwagę mówienia tego, co 
chce i  w taki sposób, jaki chce. 
Tymczasem czym zajmuje się 
większość współczesnych pisa-
rzy? Tworzą światopoglądy i mają 
przekonanie, że zajmują się czymś 
niezwykle ważnym. Owa ważność, 
nie doświadczanie, jest istotą ich 
tworzenia. Być może dostarczają 
w ten sposób czytelnikowi pewnej 
rozrywki intelektualnej, ale tym sa-
mym odbierają mu źródło prawdzi-
wego doświadczania, odzierając 
go z uczuć i emocji. Sam twórca 
zaś nie pozwala sobie na prze-
żywanie, na smakowanie życia, 

pojawia się problem, ponieważ o 
ile opisanie miejsca lub czyjegoś 
wyglądu jest względnie wykonal-
ne, to jak za pomocą abstraktów, 
którymi są słowa, wyrazić uczucia 
i stany emocjonalne, towarzyszące 
treści? Czy jest to w ogóle moż-
liwe? Czy możliwe jest opisanie 
przeżyć człowieka w taki sposób, 
by czytelnik, czytając tekst, mógł 
doznawać tego, o czym czyta? Jak 
słowami wyrazić złożoną emocjo-
nalność człowieka? Jak zachować 
przy tym wrażenie autentyczności? 
Jakich słów użyć, by czytelnik, 
odtwarzając je w swoim umyśle, 
mógł doznawać?
Doznawanie. Myślę, że sukcesyw-
nie zapominamy o tym, by dozna-
wać. Poddajemy dzieła literackie 
analizie, interpretacji, a zapomina-
my o ich doznawaniu. A przecież to 
jest istotą literatury- doznawanie. 
Pisarzowi w procesie tworzenia 
tekstu nieustannie towarzyszy do-
znawanie. Autor najpierw doznaje 
tego, o czym wtórnie chce napisać. 
Im głębsze doznanie, tym bardziej 
autentyczny przekaz. Taki rodzaj 
literatury- natchnionej- pozostaje 
w pamięci czytelników, bo oni 
czytając tekst, mogli go doznawać, 
mogli go przeżywać, niemal fi-
zycznie doświadczać, odczuwając 
wszelkie opisane emocje i uczucia. 
Nad brakiem doświadczania w 
literaturze ubolewał żyjący i two-

Godło - nieprzewidywalność
Kto zawyrokował, że trzeba pisać tylko wtedy,
gdy się ma coś do powiedzenia?
Przecież sztuka na tym właśnie polega, 
że nie pisze się tego, co się ma do powiedzenia,
tylko coś zgoła nieprzewidzianego.

Witold Gombrowicz

O pisaniu.

Tegoroczne obchody Międzynarodo-
wego Dnia Postaci z Bajek zorganizo-
wane w Oddziale dla dzieci Biblioteki 
–Centrum Kultury przebiegały w rado-
snej atmosferze. W spotkaniach wzięli 
udział uczniowie z klas I-III ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Lubsku. Dzieci uczestniczyły 
w różnorodnych zabawach tematycznie 
związanych ze znanymi baśniami, 
m.in. rozpoznawały bajkowe gadżety i 
odgadywały postacie z nimi związane, 
zaplatały warkocze Roszpunki, próbo-
wały odszukać ziarnko grochu, starały 

się odczarować zaklętą żabę, ratowały 
Calineczkę przed Ropuchą, rzucały 
„śnieżkami” w okno pałacu Królowej 
Śniegu i dmuchały piórka brzydkiego 
kaczątka. Zabawy zakończone zosta-
ły wizytą w Czytelni Internetowej i 
projekcją Disney World Parade 2018 
Festival of Fantasy oraz quizem „Z ja-
kiej bajki to melodia”. Mali uczestnicy 
chętnie brali udział w przygotowanych 
konkurencjach i zabawach. Wszyst-
kim dopisywały dobre humory, a na 
zakończenie czekały na dzieci słodkie 
pierniczki Baby Jagi.

Renata Włodarczak

W „Baśniogrodzie”

Mali uczestnicy chętnie brali udział w konkurencjach.

„- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną. 
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
(…)”
Władysław Bełza
Chyba każdy Polak - mały, czy duży – 
zna ten wiersz. Patriotyzm wyraża się 
przywiązaniem do Ojczyzny, obycza-
jów i kultury narodowej, a także sza-
cunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. 
W realizowaniu zadań wychowania 
patriotycznego należy zwrócić uwagę 
na różne kierunki działań dostosowane 
do środowiska społecznego. Już w 
grupie najmłodszych dzieci należy 
budzić przywiązanie do Ojczyzny, do 

swego regionu, miasta, rodziny. Moż-
na to czynić na wiele różnych sposo-
bów. Jednym z nich jest uczenie dzieci 
symboli narodowych. 10 listopada 
2021 roku w ramach praktycznych za-
jęć wychowania patriotycznego dzieci 
z klasy II b Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubsku wraz z wychowawczynią 
Renatą Binek dla upamiętnienia od-
zyskania w 1918 roku niepodległości 

przez Polskę po 123 latach zaborów 
zaśpiewali Hymn Polski. Uczynili to 
w sposób niekonwencjonalny, gdyż 
Hymn w wykonaniu uczniów wy-
brzmiał z tarasu widokowego Wieży 
Bramy Żarskiej, zwanej też Basztą 
Pachołków Miejskich. 

M.K.

Hymn Polski zaśpiewany z wieży 
Baszty Pachołków Miejskich

Jeszcze Polska nie zginęła (…) i nie zginie, póki są dzieci, którzy z zapałem 
serca śpiewają Hymn Polski oraz nauczyciele, którzy je do takich działań 

motywują. W tym roku obchodzimy 103 rocznicę tego Święta.
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Dzień 11 listopada to 
jedna z najważniejszych 
dat w historii naszej 
Ojczyzny. 

Po wieloletniej niewoli Polska 
odzyskała niepodległość. W 
przedszkolu od najmłodszych 
lat uczymy dzieci patriotyzmu, 
przywiązania do swojej Ojczy-
zny, wpajamy szacunek dla pol-
skich symboli. Dlatego też 10 
listopada odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Podczas 
występu dzieci recytowały wier-
sze patriotyczne, śpiewały hymn 
oraz tańczyły. Wszystkie dzieci 
tego ważnego dnia wyglądały 
odświętnie i uroczyście, a na 
ich piersi widniały rozety w bar-
wach narodowych wykonane we 
wszystkich grupach wiekowych. 

Dzień Niepodległości był bardzo ra-
dosnym dniem w naszym przedszkolu 
i mamy nadzieję, że zapadnie on w 

pamięci naszych „Małych Polaków”. 

Przedszkole nr 3 w Lubsku, przygoto-
wało zbiórkę karmy dla bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy Lubsko. Dzieci 
wraz z rodzicami, bardzo 
chętnie przyłączyły się do 
tej pięknej akcji.
Zostały również prze-
prowadzone pogadanki 
oraz warsztaty w temacie 
prawidłowego traktowa-
nia zwierząt domowych. 
Prezentacji dokonał pra-
cownik Urzędu Miejskie-
go w Lubsku, na co dzień 
zajmujący się zwierzętami 
na terenie naszej gminy. 
Podobna akcja została 
przeprowadzona w Szko-

le Podstawowej nr 1 w Lubsku, która 
zakończyła się zebraniem dużej ilości 
karmy dla czworonogich, bezdomnych 

podopiecznych.
M.K.

W dniu 10 listopada 2021 roku w Biblio-
tece - Centrum Kultury w Lubsku odbył 
się VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej. 
Organizatorami byli: Zespół Szkół Tech-
nicznych i Biblioteka Centrum Kultury 
w Lubsku. W festiwalu udział wzięły 
22 grupy ze szkół i instytucji powiatu 
żarskiego. Oficjalnego otwarcia festi-
walu dokonała Pani Alicja Czerniawska 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
w Lubsku. Mottem festiwalu patriotycz-
nego śpiewania były słowa Oskara Kol-
berga: „Naród, który przestaje śpiewać, 
przestaje istnieć”. Prezentacje oceniało 
jury w składzie: Przewodniczący: Paweł 
Skrzypczyński – Dyrektor Biblioteki 
Centrum Kultury im. J. Raka, Edyta 
Kobierska - pasjonatka chóru, Anna 
Łyskawińska - muzyk.
Po wysłuchaniu prezentacji w ramach 
festiwalu jury postanowiło przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia.
W kategorii szkół podstawowych klasy 
I- IV

Grand Prix - Zespół „Jedynkowe Nutki” 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
Wyróżnienie - Gabriela Wiśniewska, 
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasieniu
Wyróżnienie - Zespół „Złe psy” z 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w 
Mierkowie

Nagroda Specjalna Dyrektora Biblioteki 
- Centrum Kultury im Jana Raka - Julia 
Hubryj Szkoła Podstawowa nr 3 Żary

W kategorii szkół podstawowych klasy 
V-VIII
Grand Prix- Sebastian Żuk, Filia Społecz-
nego Ogniska Muzycznego w Jasieniu
Wyróżnienie - Natalia Kowalska, Szkoła 
Podstawowa w Tuplicach
Wyróżnienie - Miłosz Skrzypa, Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Jasieniu
Wyróżnienie - Uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Lubsku
Wyróżnienie - Zespół „Kurtyna” Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 
w Żarach

W kategorii szkół ponadpodstawowych
Grand Prix - Katarzyna Szymaniec, 
Biblioteka - Centrum Kultury im. Jana 
Raka w Lubsku
Wyróżnienie - Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Ekonomicznych w Lubsku

Wyróżnienie - Marika Książka, Zespół 
Szkół Technicznych w Lubsku

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
naszych sponsorów:
Pana Janusza Dudojćia - Burmistrza 
Miasta Lusko,
Pana Andrzeja Kamyszka - Burmistrza 
Miasta Jasień,
Pana Tomasza Czajkowskiego – Członka 
Zarządu Powiatu Żarskiego,
Pana Krzysztofa Czerniawskiego – Rad-
nego Powiatu Żarskiego,
Pani Anna Ślawska - Piekarnia Lipinki 
Łużyckie,
Pana Artura Zielińskiego – Dyrektora 
PKO BP Oddział w Lubsku,
Pana Pawła Skrzypczyńskiego – Dy-

rektora Biblioteki-Centrum Kultury w 
Lubsku,
Pana Marcina Gołębiewskiego - prezesa 
PGKiMu,
Pani Małgorzaty Delijewskiej - Oddział 
PZU w Lubsku,
Magnolia Sp. z o.o. w Lubsku,
Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towa-
rowego S.A.
Pana Edwarda Karpowicza,
Pana Pawła Karpowicza,
Pana Tomasza Apanowicza - Piekarnia 
Górzyn,
Piekarni „Zakątek” w Lubsku,
Piekarni Czarneccy w Jasieniu,
Sklep Neonet w Lubsku,
Sklep 50-style (fiftistail) w Żarach
Kwiaciarnia „Lawenda” w Lubsku

Oprócz słuchania prezentacji były 
również dodatkowe atrakcje. W czasie 
obrad jury uczestnicy mieli możliwość 
wspólnego śpiewania karaoke, które 
poprowadziła Barbara Maćkowiak. 
Uczniowie pod czujnym okiem pani Olgi 
Białkowskiej - Strzeleckej przygotowali 
poczęstunek dla gości. W organizację 
festiwalu zaangażowani byli nauczyciele 
i pracownicy: Iwona Zimna, Marta Ku-
nicka, Małgorzata Ogonowska, Urszula 
Bryłka, Jolanta Bartkowska, Danuta 
Popowicz, Mieczysław Pszon. Koordy-
natorem była Barbara Maćkowiak.
Uroczystość poprowadzili uczniowie: 
Wiktoria Wojciechowska z klasy IV 
Technikum Logistycznego i Oliwier 
Kraśnicki z klasy I Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
przybycie! Do zobaczenia za rok!

Barbara Maćkowiak
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Hubert i Włodek w jednej rosną gminie
Hubert przy ruchliwej drodze
Włodek w lasu gęstwinie.
Huberta co dzień mija tysiąc ludzkich dusz
Włodka nie dosięga głośnej drogi kurz.
Korzeniami mocno zanurzeni w ziemi
Pień zwieńczony koroną góruje nad niemi.
Kiedy pobędziesz przy nich - choć niedługą chwilę,
Dadzą Ci moc swoją, potęgę i siłę.
Zaszumią do ucha:
Idź wyprostowany, z podniesioną głową
Miej zawsze odwagę, pozostawaj sobą.

Posłuchaj dwóch dębów, Huberta i Włodka
I wróć…
silny
… do siebie.

M.K.

O czym szumią dęby…

Hubert – dąb szypułkowy (Quercus robur), pomnik przyrody, 
obwód pnia na wysokości 1,3 m - ok 405 cm; wysokość ok 25 m, 

Nadleśnictwo Krzystkowice Leśnictwo Mokrzyce. Drzewo rośnie przy 
drodze wojewódzkiej nr 289 relacji Lubsko-Nowogród Bobrzański po 

prawej stronie, około 1 km za Nowińcem.

Włodek – dąb szypułkowy (Quercus robur), pomnik przyrody, obwód 
pnia na wysokości 1,3 m - ok 410 cm; wysokość ok 26 m, Nadleśnictwo 

Krzystkowice Leśnictwo Mokrzyce. Drzewo rośnie pomiędzy Starą Wodą a 
Tucholą Żarską, w lesie, w środku drzewostanu sosnowego, nieco oddalony 

od drogi wojewódzkiej 289 (po lewej stronie).

Biblioteka – Centrum 
Kultury gościła panią Ewę 
Kołodziejczyk, autorkę 
i ilustratorkę serii bajek 
dla dzieci o przygodach 
jaszczurki Cziczi 
oraz tomiku wierszy 
„Lirycznie”.

Pochodząca z Żar pisarka swoje sze-
rokie zainteresowania dzieli między 
twórczość literacką i plastyczną oraz 
rozległą  działalność społeczną. Jest 
współzałożycielem Stowarzyszenia 
„Żar Serca”, które wspiera leczenie i 
rehabilitację niepełnosprawnych dzie-
ci z całej Polski. Jest także inicjatorką 
licznych imprez i akcji społecznych, 
np. „Pomaganie przez czytanie”, 
„Kobiecość w obiektywie”, „Spacery 
z historią”.
Ze względu na spore zainteresowanie 
biblioteka zorganizowała dwa spo-
tkania, na które zaproszone zostały 
dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Wśród małych 
uczestników znalazła się liczna grupa 
drugoklasistów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 oraz trzecioklasistów z 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej, 
a także pięcioletnie "Biedronki" i sze-
ścioletnie "Motyle" z Przedszkola nr 1 
w Lubsku. Podczas spotkań pani Ewa 
od początku nawiązała bardzo dobry 
kontakt ze słuchaczami, opowiadała 
m.in. o swoich podróżach, które 
były inspiracją do napisania cyklu 
książek dla dzieci, zachęcała małych 
uczestników do aktywnego udziału w 
rozmowie , a także do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym. 
Na zakończenie spotkania można 
było zakupić tomiki bajek i otrzymać 
autograf. Cały dochód ze sprzedanych 
książeczek przekazany został dla 
chorej Kingi - podopiecznej fundacji 
„Żar Serca”. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które poprzez zakup książki 
wsparły szczytny cel.

Renata Włodarczak

Spotkanie autorskie z Ewą Kołodziejczyk

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku - Grand Prix w kategorii I

VIII FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku - wyróżnienie w kategorii II
Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 

w Lubsku

Biblioteka - Centrum Kultury 
w Lubsku - Katarzyna Szymaniec - 

Grand Prix w kategorii III

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żarach - wyróżnienie 
w kategorii II

Zespół Szkół Technicznych - Marika 
Książka - wyróżnienie w kategorii III

Październik mimo swojej 
niewątpliwej kolorowej 
urody skłonił nas, słuchaczy 
Uniwersytetu, do pracy 
na wysokich obrotach. 
szczególnie od połowy 
miesiąca.

Otóż 12 -osobowa grupa naszych stu-
dentów w dniach 11-15 października 
uczestniczyła w projektowym spotkaniu 
w słowackim Zwoleniu. Zawsze są to wy-
jazdy w celach edukacyjnych. Uczestnicy 
mają do wykonania określone w projek-
cie zadania. Tym razem wysłuchaliśmy 
kilku interesujących wykładów na temat 
mediów społecznościowych w Internecie. 
Zwiedziliśmy miasto Bańska Stiavnica 
uznane przez UNESCO za zabytek 
światowej klasy. Obejrzeliśmy zbiory 
kilku muzeów. Odtańczyliśmy obowiąz-
kową zumbę. A tak! Zjedliśmy haluszki. 
I kolację w starej regionalnej restauracji 
o nazwie "Stary hostinec".Po powrocie 
do domu realizowaliśmy innego rodzaju 

zadanie. Dyrektor Biblioteki - Centrum 
Kultury, pan Paweł Skrzypczyński poddał 
nam pomysł zorganizowania spotkania 
przy piosence. My dodaliśmy do tego po-
ezję.  tak wyszło nam spotkanie "Z poezją 
i piosenką" dla mieszkańców naszego 
miasta. Dziękujemy panu dyrektorowi za 
przychylność, a mieszkańcom za przyby-
cie. Po prostu śpiewaliśmy i mówiliśmy 
wiersze. Na przemian. Odbyło się to w 
pięknie przystrojonej Galerii Małej nasze-
go Centrum. Dziękujemy mieszkańcom 
Lubska za przybycie. Natomiast 28 paź-
dziernika odbyła się inauguracja nowego 
Roku Akademickiego 2021/2022. Była to 
szczególna inauguracja. Uczestniczyli w 
niej nasi partnerzy projektowi z Łotwy, 
Rumunii, Słowacji i Portugalii. Lecz naj-
ważniejszym jej elementem był przyjęcie 
12 nowych kandydatów w poczet stu-
dentów naszego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. MY, cały Zarząd i pozostała stu-
dencka brać obiecujemy wspomagać Was 
z całych sił i możliwości. Do zobaczenia.

Koszałek-Opałek

Paździerikowe aktywności UTW

Dzieci z Przedszkola nr 3 w Lubsku pomagają zwierzętom!
Nauka pomocy potrzebującym, empatii oraz miłości jest bardzo ważna. W Szkole 

Podstawowej nr 1 w Lubsku pozytywnych działań nie brakuje.

Z EMPATII I MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W PRZEDSZKOLU NR 3 W LUBSKU.

Wszystkie dzieci tego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście

Na zakończenie spotkania można było zakupić tomiki bajek
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21 października 2021 roku delegacja 
samorządowców z gminy Bytnica 
odwiedziła Klub Senior+. Bytnica 
to gmina wiejska w powiecie kro-
śnieńskim licząca ok 2500 mieszkań-
ców. Wójt Gminy Bytnica Sebastian 
Bartczak, Radna Rady Gminy Alicja 
Stempel oraz Kierownik OPSu w 
Bytnicy Beata Kuśmierek przyje-
chali do Lubska, by sprawdzić jak 
funkcjonuje Klub Senior+, ponieważ 
sami noszą się z zamiarem utworzenia 
takiego w swojej gminie. Członko-
wie lubskiego Klubu uczynili z tej 
wizyty święto. Postarali się o słodki 
poczęstunek, o cichą muzykę w tle, 
a nawet o zabawy integracyjne. Po 
sąsiedzku z gościną przyszli również 
podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Kierownikiem jed-
nostki Anną Jurkowską. Radosna, 
przyjazna atmosfera ujęła przyjezd-
nych. Kierownik MGOPSu w Lubsku 

Lidia Rogacewicz oraz Zastępca Kie-
rownika MGOPSu w Lubsku Iwona 
Mikołajczyk podzieliły się dwuletnim 
doświadczeniem w kierowaniu Klu-
bem. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
wrócił wspomnieniem do tego, jak się 
to wszystko zaczęło. Dziś budynek 
przy al. Wojska Polskiego 2a jest pełen 
życia i dobrej energii. Od 2020 roku 
funkcjonuje w nim Klub Senior+, a od 
2021 roku Środowiskowy Dom Samo-
pomocy. Jak jednak podkreśla, to, co 
jest dziś nie byłoby możliwe, gdyby 
nie pozyskane z zewnątrz finansowe 
wsparcie. W 2019 roku Gmina Lubsko 
pozyskała 148 000 zł dofinansowania 
od Wojewody Lubuskiego na utworze-
nie Klubu Senior +. W 2020 i w 2021 
roku Gmina pozyskała dodatkowo 
środki na funkcjonowanie placówki. 
Jedna i druga dotacja pochodziły ze 
środków rządowego programu Klub 
Senior+.

W 2020 roku Gmina pozyskała kolej-
ne wsparcie od Wojewody Lubuskiego 
w kwocie 930 270 zł, z na adaptację 
prawej części parteru budynku na 
potrzeby ŚDS. Dzięki temu jednostka 
mogła przenieść się z budynku przy ul. 
Bohaterów do nowej siedziby, pozba-
wionej architektonicznych barier w 
dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.
Burmistrz Lubska zaprosił gości rów-
nież na I piętro budynku, gdzie prowa-
dzony jest remont również z pozyska-
nej dotacji w kwocie 1 mln zł z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Powstała infrastruktura będzie służyła 
istniejącym w obiekcie jednostkom, 
a także pozostałym mieszkańcom 
gminy Lubsko. Burmistrz poprzez 
powrót do początków przywracania 
budynku do funkcjonalności chciał 
przekazać swojemu samorządowemu 
koledze, że nie można się bać. Jeśli 

jest potrzeba i wyraźny cel, trzeba 
skupić uwagę i siły i konsekwentnie 
dążyć do realizacji zadania. Wójt 
Gminy Bytnica powiedział, że widzi 
dużą potrzebę uruchomienia Klubu 
w swojej gminie. Wszyscy zgodnie 
uznali, że działania na rzecz senio-

rów są bardzo potrzebne, gdyż dzięki 
nim, osoby starsze mają możliwość 
aktywnego życia, współdziałania w 
grupie, co przeciwdziała wykluczeniu 
społecznemu, odczuciu osamotnienia, 
czy odrzucenia.

M.K

Po dobry przykład – do Lubska

Kierownictwo, animatorzy oraz członkowie Klubu Senior+ zadbali o miłą 
atmosferę, pełną serdeczności i ciepła. Było radośnie i przyjaźnie.

 W sobotę 15.10.2021 roku członkowie 
Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu 
zorganizowali Pieszy Rajd o nazwie 
„Rajd Trzech Teresek”. Pieszy Rajd jest 
organizowany corocznie z okazji imienin 

trzech członkiń koła: pani Teresy Myśli-
wy, Teresy Zimniak oraz Teresy Gołąb. 
Uczestnicy pieszego rajdu wyruszyli 
o godzinie 10.00 spod „Biedronki” w 
Jasieniu i udali się na Stawy Stanisława 

Opałki położone w lesie pomiędzy Jasie-
niem a Lisią Górą. Następnie przyszli do 
Jasienia i ruszyli w kierunku swojej sie-
dziby koła, która mieści się w jasieńskiej 
Wieży Ciśnień zwanej potocznie przez 

mieszkańców „Wieżą Flöthera” (nazwa 
wieży wzięła się od jej fundatora przed-
wojennego jasieńskiego przemysłowca, 
oraz założyciela Fabryki Maszyn Rolni-
czych „ZREMB” – Theodora Flöthera). 

Pod Wieżą Flöthera przy dźwiękach 
muzyki odbyła się przyjacielska impreza 
integracyjna.

Krzysztof Kowsz

Gmina Bytnica planuje utworzenie u siebie Klubu Senior+. Po dobry przykład przyjechała
do Lubska.

Lidia Rogacewicz Kierownik MGOPS w Lubsku podzieliła się ze swoimi koleżankami z Bytnicy 
doświadczeniami w kierowaniu Klubem Senior+.

Uczestnicy „Rajdu Trzech Teresek” na Stawach u Stanisława Opałki.
Pod Wieżą Flöthera w Jasieniu przy dźwiękach muzyki odbyła się przyjacielska impreza 

integracyjna członków Koła PTTK „Włóczęga”.

Rajd Pieszy Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu

 H I STORI A 

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”
„Książka to ciepły przyjaciel, 
który otwiera drzwi do 
innego świata”.

Zbigniew Kulczycki
ŚLADAMI KSIĘGARZA Z LUBSKA – 
ANDRZEJA JĘDRYCZKOWSKIEGO
Ciepło. Jak to bardzo ładnie brzmi, 
prawda? Dom, w którym nie ma ksią-
żek, jest domem zimnym. Nie mam tu 
na myśli wszędobylskości tomów na 
ścianach, pokrywających każdą półkę, 
stół, podłogę. Odrobina zadrukowanego 
papieru w postaci książki potrafi wiele 
powiedzieć. Potrafi sprawić, że poczu-
jesz swojskość, wczujesz się w te cztery 
ściany, gospodarze wydadzą się ludźmi 
otwartymi. Ciepłymi. Jest we mnie coś 
takiego, że kiedy trafiam do domów, to 
moją pierwszą czynnością jest wyszu-
kiwanie grzbietów książek. Kiedy tego 
nie widzę, czuję się w pewien sposób 
zawiedziony. W moim domu książki 
są dosłownie wszędzie. Od ganku po 
sypialnię. Wchodząc do mojego miesz-
kania, można wyczuć ich zapach. Ten 
szczególny, intensywny. Już w ganku, 
do którego wchodzi się bezpośrednio z 
podwórka, są książki. Kiedy się wpro-
wadzałem do domu, w którym obecnie 
mieszkam, nie było tam książek, puste 
ściany zapełniłem półkami z książkami, 
uczucie zimna zniknęło. Książki na pół-
kach, zawieszonych lub przylegających 
do ścian regałach to doskonały izolator. 
I ciała i duszy. Ot tak, pstryk, i nie ma 
zimna, chłodu. Krążą opinie, że książki 
na półkach w mieszkaniu są zbieraczem 
kurzu. Zastanówmy się. Pościel, zasłony, 
rolety, żaluzje, dywany, wykładziny, 
wszelkie urządzenia domowe. Nie są? I 
tu mam antyksiążkowców w garści. Kurz 
jest wszędobylski, otacza nas zawsze. 
Więc? Nie ma wytłumaczenia. Jeśli 
jesteś alergikiem, to przy codziennym 
sprzątaniu kurzu kończyna nie odpadnie, 
jeśli w trakcie tej czynności usuniesz 
dodatkowe kilka pyłków z książek na 
półce. Książka obok roślin, kwiatów jest 
jednym z najpiękniejszych elementów 
ciepła w naszych domach. I tak, aby za-
pełniać dom ciepłem, trafiłem do lubskiej 
Księgarni Państwa Jędryczkowskich 
i poznałem jej właściciela – Andrzeja 
Jędryczkowskiego.
 
Andrzej Jędryczkowski (właściwie An-
drzej Kaczmarek) urodził się 03. 03. 1941 
roku w miejscowości Tarnowo Podgórne, 
w powiecie poznańskim, województwo 

wielkopolskie. Jego rodzicami byli 
Gertruda z domu Gmur i Edward Kacz-
marek żołnierz Wojska Polskiego. Z 
tego związku małżeństwo miało pięcioro 
dzieci: Andrzeja (ur. 1941 r.), Hannę 
(1944 – 2012) – pracownika Gminnej 
Spółdzielni w Tarnowie Podgórnym, 
Urszulę (ur. 1947 r.) – nauczyciela w 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
im. Jana Pawła II w Lubsku, 
Małgorzatę (ur. 1949 r.) – pra-
cownika Gminnej Spółdzielni w 
Nowym Tomyślu, oraz Wojciecha 
(ur. 1950 r.) – Dyrektora Rzeźni i 
Przetwórni Królików „Poparex” 
w Tarnowie Podgórnym. W 1950 
roku Gertruda Kaczmarek w wie-
ku trzydziestu pięciu lat zmarła na 
gruźlicę. Edward Kaczmarek nie 
mogąc sam dać rady w wycho-
waniu pięciorga dzieci, oddał je 
na wychowanie swojej najbliż-
szej rodzinie. Hanna Kaczmarek 
trafiła na wychowanie do siostry 
matki - Jadwigi (1931 - 2003) 
zamieszkałej w Tarnowie Podgór-
nym. Małgorzata Kaczmarek do 
matki ojca – Heleny (1901 - 1990) 
zamieszkałej w Nowym Tomyślu. 
Zaś najmłodszy z rodzeństwa 
Andrzeja – Wojciech trafił do 
siostry matki - Zofii (1926 - 1991) 
zamieszkałej w Grodzisku Wiel-
kopolskim. Andrzeja i Urszulę 
przygarnęła matka Gertrudy – Pelagia 
Gmur, jej pierwszy mąż zginął w Obo-
zie Koncentracyjnym w Dachau, zaś 

Pelagia po wojnie wyszła za 
mąż po raz drugi za Wincentego 
Jędryczkowskiego. Wincenty 
Jędryczkowski był Naczelni-
kiem Poczty z tego powodu 
rodzina często zmieniała miej-
sca zamieszkania, na początku 
mieszkała w Krobi, następnie 

w Nowym Tomyślu, Nowogrodzie 
Bobrzańskim, Żaganiu, a pod koniec lat 
50 – tych przeprowadziła się do Lubska.

W 1960 roku Andrzej Kaczmarek po-
znaje Lucynę Michalską, ur. 1940 r. w 
Starachowicach. Lucyna wraz z matką 
Anielą w wyniku powojennych przesie-
dleń opuściły rodzinne województwo 

świętokrzyskie 
i najpierw za-
mieszkały w 
Pamiątkowie 
(województwo 
wielkopolskie), 
następnie w 
Gubinie, a pod 
koniec lat 50 – 
tych przyjecha-
ły do Lubska i 

zamieszkały przy ulicy Krakowskie 
Przedmieście 31, ich mieszkanie znajdo-
wało się na II piętrze nad Apteką „Salus”. 
Andrzej Kaczmarek i Lucyna Michalska 
pobrali się 21 października 1961 roku. 
Po ślubie Andrzej Kaczmarek przyjmuje 
nazwisko swego przybranego dziadka, 
który go wychował i odtąd figuruje już 
jako Andrzej Jędryczkowski. Wówczas 
też małżeństwo rozpoczęło budowę 
pierwszego powojennego domku rodzin-

nego w 
Lubsku 
przy uli-
cy Ża-
gańskiej 
3 (obec-
nie Żagańska 5), dom ten ukończyli pod 
koniec lat 60 – tych. Po ślubie Lucyna 
rozpoczęła pracę w Bibliotece Miejskiej 

w Lubsku, natomiast Andrzej rozpoczął 
pracę w Lubuskim Przedsiębiorstwie Ce-
ramiki Budowlanej jako Starszy Referent 
Ekonomiczny, w „Ceramiku” pracował 
do 1971 roku. Następnie podjął pracę w 
Wojewódzkiej Komendzie Ochotnicze-
go Hufca Pracy w Lubsku, gdzie pełnił 
funkcję Komendanta Hufca OHP. W 
1973 roku przeniósł się na dwa lata do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku, gdzie pra-
cował jako główny księgowy. Od 1975 
roku rozpoczął pracę w Lubskim Domu 
Kultury na początku jako główny księ-
gowy, następnie jako zastępca dyrektora 
do spraw administracyjnych.

W 1980 roku Lucyna Jędryczkowska 
dostała propozycję od zielonogórskiego 
dyrektora Domu Książki - Dariusza 
Trybusa prowadzenia lubskiej księgarni 
należącej wówczas do Państwowego 
Przedsiębiorstwa Domu Książki w Zie-
lonej Górze - Filia Lubsko. Po wspólnej 
rozmowie małżeństwo Jędryczkowskich 
postanowiło prowadzić lubską księgar-
nię, Andrzej został jej kierownikiem, 
funkcję tę sprawował przez 10 lat. W 
1990 roku wyniku powszechnej prywa-
tyzacji małżeństwo odkupiło od państwa 
księgarnię i odtąd lubska prywatna 
księgarnia będzie nazywać się Alp (jest 
to skrót od imion jej właścicieli Andrzej, 
Lucyna i Przemysław). Małżeństwo 
Jędryczkowskich posiadało dwoje dzieci 
- Jacka Dzierżykraja  (ur. 1968 r.) – kie-
rownika Katedry Mediów i Technologii 
Informacyjnych Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego; w 2004 roku uzyskał on 
stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie pedagogiki, zajmuje się pro-
blematyką związaną z oddziaływaniem i 
percepcją komunikatu multimedialnego, 
problemami informatyzacji i zastoso-
wań technologii informacyjnych oraz 
indywidualizacją procesu kształcenia na 
odległość, oraz Przemysława (ur. 1971 
r.) – obecnego właściciela lubskiej Księ-
garni Alp, jest on magistrem techniki, 
ukończył Uniwersytet Zielonogórski. 
Ponadto ukończył dwa kierunki studiów 
podyplomowych: Bezpieczeństwo i Hi-
giena Pracy, oraz Zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Przemysław Jędryczkowski 
w dniu swoich 22 urodzin, czyli 27. 
02. 1993 roku ożenił się z mieszkanką 
Jasienia -  Renatą Kroczak (ur. 1972 r.), 
z tego małżeństwa posiada dwoje dzieci: 
Emila (ur. 1997 r.), oraz Filipa (ur. 2004 
r.) W 1999 roku został on współwłaści-
cielem księgarni. Po śmierci Andrzeja 
Jędryczkowskiego, Przemysław zostaje 
właścicielem księgarni, którą prowadzi 
obecnie wraz ze swoją żoną. 

Andrzej Jędryczkowski był człowie-
kiem spokojnym, życzliwym, bardzo 
inteligentnym jego synowa mówi o 
nim, że był „żywą encyklopedią”. Jego 
całym życiem były książki, twierdził, że 
księgarz powinien cechować się wysoką 
kulturą osobistą, oraz umiejętnościami 
marketingowo - handlowymi. Niezbęd-
ną jednak cechą w tym zawodzie jest 
doskonała umiejętność nawiązywania 
kontaktów z ludźmi, łatwość komuniko-
wania się. Księgarz musi wykazywać się 
dużą cierpliwością, zwłaszcza podczas 
obsługi niezdecydowanych klientów, 
oraz kulturą osobistą. Musi być także 
osobą spostrzegawczą, żywo reagować 
na sygnały klientów, również te poza-
werbalne. Niezbędną cechą jest dobra 
pamięć, która ułatwia poruszanie się i 
orientację wśród wielu tytułów, pozycji 
i rodzajów wydawnictw (za jego czasów 
księgarnia liczyła ponad 5 tys. książek). 
Księgarza powinna charakteryzować 
ciekawość świata i ciągłe rozszerzanie 
swojej wiedzy. Księgarz musi znać nie 
tylko tematykę posiadanych publikacji, 
ale również wiedzieć, jakie pozycje już 
się ukazały, a jakie dopiero będą w naj-
bliższym czasie wydawane. I taki właśnie 
był Andrzej Jędryczkowski, księgarz 
z pasją i z powołania. Pomimo swoich 
wielkich wiadomości był człowiekiem 
skromnym i małomównym, mówił, że: 
„Natura dała człowiekowi dwoje oczu i 
uszu, a tylko jeden język, więc człowiek 
powinien więcej obserwować i słuchać, 
niż mówić”. Lubił bardzo podróżować, 
w swych wędrówkach zwiedził całą Eu-
ropę, zwłaszcza Basen Morza Śródziem-
nego, zwiedził Maroko i Egipt. Ponadto 
był również w Chinach i na Sri Lance. 
Andrzej Jędryczkowski przez 26 lat był 
związany z „Magazynem Lubskim”, 
fundując nagrody książkowe dla zwy-
cięzców krzyżówek, co dotąd kontynuuje 
małżeństwo Jędryczkowskich. Andrzej 
Jędryczkowski zmarł 19. 10. 2017 roku 
i został pochowany na cmentarzu komu-
nalnym w Lubsku.

Krzysztof Kowsz

Andrzej Jędryczkowski – 
znany lubski księgarz.

Po ślubie Andrzej 
Kaczmarek, przyjmuje 

nazwisko swego 
przybranego dziadka (na 

zdjęciu),  który go wychował 
i odtąd figuruje już jako 
Andrzej Jędryczkowski.

Andrzej Kaczmarek i Lucyna Michalska 
pobrali się 21 października 1961 roku (zdjęcie 

pochodzi z domowego albumu, który jest 
pięknie i bogato ilustrowany motywami 

roślinnymi namalowanymi przez synową 
Andrzeja – Renatę).

Po śmierci Andrzeja Jędryczkowskiego, Przemysław zostaje 
właścicielem księgarni, którą prowadzi obecnie wraz ze swoją żoną.

Rodzice  Andrzeja Jędryczkowskiego - Gertruda z domu 
Gmur i Edward Kaczmarek

W 1999 roku Przemysław Jędryczkowski został 
współwłaścicielem księgarni.

Najstarszy syn Andrzeja 
Jędryczkowskiego - Jacek 

Dzierżykraj jest kierownikiem 
Katedry Mediów i Technologii 
Informacyjnych Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. W 
2004 roku uzyskał on 
stopień doktora nauk 

humanistycznych w zakresie 
pedagogiki
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 H ISTORIA 

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

 H I STORI A 

 Z okazji Światowego Dnia Pluszowe-
go Misia, który przypada 25 listopada, 
chciałbym przedstawić Państwu, syl-
wetkę inspiratora powstania maskotki 
pluszowego misia - prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Theodora Roosvelta, 
Theodore Roosevelt był amerykańskim 
politykiem, w latach 1901 – 1909 dwu-
dziestym szóstym prezydentem USA, 
laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za 
rok 1906. Urodził się 27 października 
1858 roku w Nowym Jorku, jako syn 
kupca Theodora Roosevelta seniora i jego 
żony Marthy Bulloch. Miał troje rodzeń-
stwa. We wczesnych latach życia często 
chorował, a ataki astmy uniemożliwiały 
mu uczęszczanie do szkoły. Pobierał naukę 
prywatnie w domu, przygotowując się do 
studiów. Następnie dostał się na studia w 
Uniwersytecie Harvarda, który ukończył 
w 1880 roku. W tym samym roku roz-
począł także roczne studia prawnicze na 
Columbia University. Zaraz po ukończe-
niu studiów został wybrany do legislatury 
stanowej Nowego Jorku, gdzie zasiadał 
w latach 1882 – 1884. Po śmierci żony 
i matki wyjechał do Dakoty Północnej, 
gdzie przez dwa lata pracował fizycznie i 
polował, by zapomnieć o utracie rodziny. 
W 1886 roku powrócił do Nowego Jorku 
i ubiegał się o stanowisko burmistrza, lecz 
przegrał. Rok wcześniej został członkiem 
komisji reformującej służbę cywilną, w 
której zasiadał zarówno podczas rządów 
administracji  Harrisona, jak i Clevelanda. 
Roosevelt działał w Partii Republikańskiej 
i kiedy ich kandydat, William McKinley 
został prezydentem, mianował Roosevelta 
zastępcą sekretarza marynarki wojennej. 
Po zatonięciu pancernika „Maine”, Ro-
osevelt stanowczo agitował za wypowie-
dzeniem Hiszpanii wojny. W 1898 roku 
wystąpił z rządu i zorganizował grupę, 
zwaną „Bezwzględnymi Jeźdźcami”, 
którzy udali się walczyć na froncie. 11 
lipca 1898 roku Roosevelt uzyskał stopień 
podpułkownika i wkrótce potem powrócił 
do Nowego Jorku. Po powrocie do miasta 
kandydował w wyborach na gubernatora 
Nowego Jorku i zwyciężył. Funkcję tę 
pełnił w latach 1899 – 1901.
Jego popularność była na tyle wysoka, że 
działacze republikańscy chcieli przyznać 
mu nominację na wiceprezydenta. Bosso-
wie partyjni obawiali się jego popularności 
i niezależności, dlatego też chcieli aby 
objął on ceremonialną funkcję, bez real-
nego wpływu na władzę. Na konwencji w 
Filadelfii uzyskał nominację, podczas gdy 
kandydatem na prezydenta był ubiegający 
się o reelekcję William McKinley. Duet 
republikański wygrał wybory prezydenc-
kie i Roosevelt został wiceprezydentem 4 
marca 1901 roku. Pół roku później, Leon 
Czolgosz dokonał zamachu na życie 
McKinleya. Roosevelt, przebywając na 
polowaniu w Adirondacks, 13 września 
otrzymał informację, że prezydent jest 
ranny i bliski śmierci. Dzień później 
wiceprezydent dotarł do Buffalo, lecz Mc-
Kinley już nie żył. Wobec tego, Roosevelt 
został zaprzysiężony jako nowy prezydent. 
Obejmując urząd, Roosevelt zapewniał, że 
będzie kontynuował politykę McKinleya. 
Na początku kadencji, w Stanach Zjedno-
czonych formowały się ruchy robotnicze 

żądające od pracodawców praw pracow-
niczych. W całym kraju miały miejsce 
masowe strajki i protesty przeciw niespra-
wiedliwości społecznej i wyzyskowi ludzi 
pracy przez kapitalistyczny establishment. 
Aby uspokoić nastroje, Roosevelt starał się 

przekonać przemysłowców do pewnych 
ustępstw na rzecz strajkujących, jednocze-
śnie zapewniając ich o swoim poparciu. 
W 1902 roku wprowadził ustawę, która 
powoływała komisję Biura Leśnictwa w 
trosce o ochronę środowiska i budowę 
parków krajobrazowych. Rok później 

podpisał ustawę imigracyjną, w myśl któ-
rej deportowani mieli być także anarchi-
ści. Prezydent, jako zwolennik Boskiego 
Przeznaczenia, starał się o wyłączność 
na kanał międzyoceaniczny, jaki miał 
powstać w Ameryce Środkowej. Ostro 
krytykował układ z Wielką Brytanią z 
1900 roku, początkowo był zwolennikiem 
kanału w Nikaragui, lecz zmienił zdanie, 
opowiadając się za Kanałem Panamskim. 
W 1903 roku podpisano układ z Kolum-
bią, opiewający na 10 milionów dolarów 
rocznie, jednak władze kolumbijskie 
żądały 25 milionów. Wówczas Stany 
Zjednoczone wystosowały groźbę wobec 
kraju Ameryki Południowej, co spotkało 
się z natychmiastowym odrzuceniem 
układu przez kolumbijski parlament. 
Wobec takiej sytuacji pojawiły się głosy, 
by powrócić do planów budowy kanału 
w Nikaragui lub podjąć kroki militarne 
wobec Kolumbii. Zanim Roosevelt zdążył 
zdecydować, 3 listopada 1903 roku w 
Panamie wybuchło powstanie niepodle-
głościowe. Dzięki wsparciu finansowemu 
prywatnych przedsiębiorców amerykań-
skich , a także żołnierzy USA, wojska 
kolumbijskie wycofały się, a Panama 
ogłosiła niepodległość. 15 sierpnia 1914 
Kanał Panamski został otwarty. Polityka 
Stanów Zjednoczonych była wówczas 
nazywana polityką „grubej pałki”, czego 
przykładem była sytuacja w Wenezueli. 
Podczas zajść w Wenezueli ucierpieli 
obywatele państw europejskich, takich 
jak Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. 
Kraje te domagały się spłaty rekompen-
sat, jednak wobec odmowy Wenezueli, 
planując interwencję zbrojną. W styczniu 
1903 roku Niemcy zaatakowały Fort San 
Carlom, co sprowokowało Stany Zjed-
noczone do reakcji. 6 grudnia 1904 roku 
prezydent wygłosił formułę, nazwaną 
„Rooseveltowskim uzupełnieniem dok-
tryny Monroe’a”, zakładającą, że kraje, 
które charakteryzują się „systematyczną 
złą wolą i nieudolnością prowadzącą do 
rozluźnienia więzów z cywilizowanym 
społeczeństwem”, mogą się spodziewać 
interwencji zbrojnej USA. Rooseveltow-
skie uzupełnienie doktryny Monroe’a 
umożliwiło wprowadzenie protektoratu 
amerykańskiego na Dominikanie, Haiti 
i w Nikaragui. W 1904 roku wybuchła 
wojna rosyjsko - japońska. Stany Zjed-
noczone zachowywały w tym konflikcie 
neutralność, jednakże Roosevelt sprzyjał 
Japończykom. Wiosną 1905 roku, kiedy 
obie strony były zmęczone działaniami 
wojennymi, prezydent USA wystąpił z 
propozycją mediacji. Konferencja poko-
jowa odbyła się w Portsmouth w sierpniu 
1905 roku. Dwa miesiące wcześniej se-
kretarz wojny William Taft, spotkał się w 
Japonii z premierem Tarō Katsurą, gdzie 
ustalił warunki przyszłego pokoju Japonii 
z Rosją. Rząd japoński żądał wysokich 
odszkodowań, rzędu 600 milionów dola-
rów. Dzięki mediacji Roosevelta, Japonia 
zrezygnowała z roszczeń finansowych, a 
Rosja zapewniła, że nie będzie ingerować 
w interesy Japonii w Korei, Mandżurii 
i na półwyspie Liaotung. Dodatkowo 
Rosja odstąpiła Japonii połowę wyspy 
Sachalin. Mediacja została uznana na 
świecie za wielki sukces Roosevelta, 

jednak w samej Japonii prezydent USA 
stał się bardzo niepopularny – przeciw 
jego decyzjom odbywały się manifestacje. 
Spowodowało to napięcie w stosunkach 
amerykańsko - japońskich, a w konse-
kwencji znaczne pogorszenie wzajem-
nych relacji. Dodatkowo Roosevelt w 
1907 roku wysłał flotę w rejs dookoła 
świata, by zademonstrować siłę swojego 
kraju. Aby załagodzić sytuację, od maja 
do listopada 1908 roku, toczyły się roz-
mowy pomiędzy sekretarzem stanu Elihu 
Rootem a ambasadorem Japonii w USA 
Kogorō Takahirą. 30 listopada podpisali 
oni porozumienie, na mocy którego oba 
kraje respektowały swoją integralność 
i nienaruszalność swoich terytoriów, a 
także zapewniały nieskrępowany i spra-
wiedliwy handel z Chinami. Za swoją 
działalność prezydent Roosevelt otrzymał 
w 1906 roku Pokojową Nagrodę Nobla, 
jako „współtwórca różnych traktatów 
pokojowych”. Był jednym z inicjatorów 
II Konferencji Haskiej w 1907 roku. W 
kolejnych latach konsekwentnie kryty-
kował prezydenturę Wilsona, zwłaszcza 
za jego niechęć do przystąpienia do I 
wojny światowej. W 1916 roku odmówił 
kandydowania na prezydenta z ramienia 
Partii Postępowej. W ciągu dwóch na-
stępnych lat, stan jego zdrowia pogorszył 
się. Theodore Roosevelt zmarł 6 stycznia 
1919 roku w Oyster Bay. 
Światowy Dzień Pluszowego Misia usta-
nowiono dokładnie w 2002 roku w setną 
rocznicę powstania maskotki. W 1902 
roku prezydent Stanów Zjednoczonych 
Teodor Roosvelt, wybrał się na polowa-
nie. Po kilku godzinach bezskutecznych 
łowów, jeden z towarzyszy prezydenta 
postrzelił małego niedźwiadka i zaprowa-
dził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy 
przerażone zwierzątko, kazał je natych-
miast uwolnić. Jeden ze świadków tego 
zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka 
na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, 
którą czytał producent zabawek. Od 
tego momentu zaczęto wykorzystywać 
zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać 
maskotki pod nazwą Teddy Bear, która 
dziś w języku angielskim jest określe-

niem wszystkich pluszowych misiów. 
To historia, a jak jest dzisiaj? Chyba nie 
ma domu, w którym na półce, łóżku lub 
fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy z 
Was – małych i dorosłych Czytelników 
ma swojego ulubionego Pluszowego 
Misia. Może to być zupełnie mały bury 
Miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w 
pudle na strychu, albo piękny i kolorowy 
zamieszkujący dziecinne łóżeczko. Może 
to być zupełnie malutki Misio, którego 
nosimy „na szczęście” przy kluczach lub 
w portfelu. Czy wreszcie, może to być 
jeden z Wielkich i Sławnych  Misiów, o 
których mówi się wszędzie i o których 
głośno niemal w każdej części świata - 
Kubuś Puchatek, Miś Paddington albo 
Miś Uszatek. Może to być Miś, który 
posiada piękne, ważne imię ku czci i pa-
mięci zacnych przodków (np. Barnaba), 
a może to być Miś zupełnie bez imienia. 
Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, 
wyjątkowy i ukochany, nie jest zwykłą, 
pluszową zabawką. Nie, nie! Taki Miś, 
po to misiem jest, żeby było kogo tulić, 
kiedy pada deszcz. Ma duże uszy, żeby 
mieć coś do targania i kochania. W końcu 
Miś ma bardzo miękkie łapki, za które 
możemy trzymać, kiedy tylko chcemy. 
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat 
bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem 
dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej 
zabawy oraz przyjacielem - powiernikiem 
największych sekretów i tajemnic. Miękki, 
puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje 
święto obchodzi najmilsza zabawka, 
najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 
przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy 
Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i co-
raz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda 
na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy 
to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

Krzysztof Kowsz

Z okazji dnia św. Marcina przypadającego 
w tym miesiącu, chciałbym przedstawić 
Państwu sylwetkę św. Marcina z Tours. 
Marcin z Tours był to biskup Tours, święty 
Kościoła katolickiego i prawosławnego. 
Urodził się między 317 a 335 rokiem w 
Sabarii, na terenie rzymskiej prowincji 
Panonia. Za najbardziej prawdopodob-
ne miejsce wielu uczonych przyjmuje 
utożsamienie Sabarii z Szombathely 
na Węgrzech. Współcześnie licznych 
zwolenników ma też miejsce, gdzie 
wybudowano opactwo Pannonhalma 
pod wezwaniem świętego. Jego ojciec, 
który doszedł do godności trybuna, nadał 
synowi imię pochodzące od boga wojny 
Marsa. Jako dziecko przeniósł się wraz z 
rodzicami do Pawii, miasta we Włoszech. 
Tam poznał chrześcijan i mając zaledwie 
10 lat, wpisał się na listę katechumenów. 
Rodzina świętego nie chciała się zgodzić 
na jego chrzest, również miejscowy biskup 
był temu niechętny, obawiając się gniewu 
ojca Marcina. Stąd też św. Marcin przyjął 
chrzest później. 
 W wieku 15 lat św. Marcin obrał stan żoł-
nierski i został rzymskim legionistą, przy-
sięgę złożył jednak dopiero po osiągnięciu 
pełnoletniości, to znaczy w wieku 17 lat. 
W 338 roku św. Marcin wraz ze swoim 
garnizonem został przeniesiony do Galii 
w okolice miasta Amiens. To tutaj miało 
miejsce znane zdarzenie z jego życia. 
Zimą, gdy napotkał półnagiego żebraka, 
oddał mu połowę swojej żołnierskiej 
opończy. W nocy po tym zdarzeniu w 
swoim śnie zobaczył Chrystusa odzianego 
w jego płaszcz, który mówił do aniołów: 
„Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen, 
przyodział”. Chrzest przyjął, jak to było 
wówczas w zwyczaju, w Wielkanoc w 
339 roku. Po przyjęciu chrztu św. Marcin 
postanowił zrezygnować ze służby woj-
skowej. Panowało wówczas przekonanie, 
iż chrześcijaninowi nie godzi się być żoł-
nierzem, gdyż z tym zawodem związane 
jest przelewanie krwi. Nie było jeszcze 
wówczas dla chrześcijan formalnych zaka-
zów, wprowadzili je później papieże: św. 
Damazy I w 370 roku i św. Syrycjusz w 
386 roku. Okazja do wystąpienia z wojska 
nadarzyła się św. Marcinowi w 356 roku. 
Wówczas to towarzyszył ówczesnemu 
cezarowi Julianowi w wyprawie do Galii 
przeciwko germańskim plemionom łu-
piącym te tereny. Był wówczas zwyczaj, 
że żołnierzom w przeddzień bitwy, dla 
zwiększenia morale, dawano podwójny 

żołd. Wówczas to Marcin 
poprosił zamiast żołdu o 
zwolnienie go ze służby w 
wojsku. Rozgniewany tym 
dowódca kazał go areszto-
wać. Marcin poprosił wtedy, 
aby pozwolono mu do bitwy 
pójść bez broni w pierw-
szym szeregu, a on walczyć 
będzie jedynie znakiem 
krzyża. Następnego dnia 
Germanie poprosili jednak o 
pokój. Po powrocie z wojny 
Marcin uzyskał już łatwo 
zwolnienie z wojska. Po-
jechał wówczas na Węgry 
do swoich rodziców. Zdołał 
ich przed śmiercią nawrócić 
na wiarę chrześcijańską. W 
drodze powrotnej do Galii 
zatrzymał się w Mediolanie. 
Okazało się, iż tamtejszy 
biskup jest arianinem; gdy 
Marcin zaczął występo-
wać przeciw arianom, ci 
wyrzucili go z miasta. Z 
Mediolanu Marcin udał się 
do Francji, do miasta Po-
itiers. Został tam serdecznie 
przyjęty przez tamtejszego 
biskupa św. Hilarego. Gdy 
wyznał biskupowi, iż jego 
pragnieniem jest poświę-
cić się Bogu, żyjąc życiem 
ascety, ten wydzielił mu 
w pobliskim Ligugé pustelnię. Marcin 
zamieszkał tam z kilkoma towarzyszami. 
Stał się w ten sposób w 360 roku ojcem 
życia zakonnego we Francji. W 371 roku 
zmarł biskup Tours, ponieważ sława życia 
i cudów świętego mnicha znana była w 
całej okolicy, kapłani i wierni pragnęli, 
aby Marcin przyjął godność biskupa. 
Żeby go do tego skłonić użyto wybiegu: 
jeden z mieszczan pojechał do świętego z 
prośbą o przyjazd do miasta i uzdrowienie 
chorej żony. Kiedy tylko Marcin pojawił 
się w mieście, jego mieszkańcy siłą przy-
wiedli go do katedry, błagając o przyjęcie 
godności biskupa. W ten sposób został 
wybrany przez aklamację. 4 lipca 371 
roku otrzymał święcenia kapłańskie i sakrę 
biskupią. Godność biskupią sprawował 25 
lat. Wprowadził nowy styl pracy: o ile do 
tej pory biskup mieszkał przy katedrze i 
tam przyjmował petentów, o tyle św. Mar-
cin prawie stale był poza domem wśród 
wiernych. Często uczestniczył w syno-

dach, odwiedzał sąsiednich biskupów, był 
zaprzyjaźniony ze świętymi: Ambrożym, 
Wiktorynem i Paulinem z Noli. Gdy był 
już starszy, założył klasztor w Marmoutier, 
około 14 km od Tours, gdzie najczęściej 
przebywał. Żył bardzo skromnie, a swoje 
ciało umartwiał, nosząc włosiennicę oraz 
postami i pokutą za grzechy swoich wier-
nych. Rozpoczął na Zachodzie regularne 
akcje burzenia świątyń i bałwanów po-
gańskich oraz wycinania świętych gajów. 
Dzięki nadzwyczajnej gorliwości w tym 
procederze, połączonym z profanowaniem 
ołtarzy i wizerunków pogańskich bóstw, 
wkrótce z jego diecezji zniknęły wszystkie 
świątynie pogańskie. W dowód zasług 
Francuzi uczynili go swym patronem. 
Gdy w 383 roku zamordowano cesarza 
Gracjana, jego następca postanowił 
wszystkich zwolenników swojego po-
przednika zabić. Wówczas święty Marcin 
wybrał się w podróż i tak stanowczo bronił 
skazanych, że wkrótce zostali uwolnieni. 
Na synodzie w Bordeaux w 384 roku potę-
piono Pryscyliana, w wyniku czego cesarz 
Magnus Maksymus skazał go oraz jego 
zwolenników na śmierć. Marcin ponownie 
wybrał się do Trewiru, by błagać o łaskę 
dla heretyków. Niestety, przybył za późno 
i wrócił do Tours bardzo tym zgnębiony. 
Interwencja Marcina spotkała się z ata-

kiem ze strony wrogich mu 
hierarchów, że sprzyja here-
tykom, broniąc ich. Jesienią 
397 roku św. Marcin dopro-
wadził do zgody między 
wiernymi z Candes a tam-
tejszym duchowieństwem. 
Po powrocie, wyczerpany, 
zmarł w Candes nad rz. 
Vienne 8 listopada 397 roku. 
W pogrzebie brało udział 
wielu biskupów i kapła-
nów, około 2000 mnichów i 
mniszek oraz wielkie tłumy 
wiernych. Jego ciało spro-
wadzono Loarą do Tours 
i tam pochowano. Święty 
Marcin jest patronem Fran-
cji, królewskiego rodu Me-
rowingów, diecezji Eisen-
stadt, mogunckiej (Mainz), 
rotterburskiej, Amiens. Jest 
również patronem dzieci, 
hotelarzy, jeźdźców, ka-
walerii, kapeluszników, 
kowali, krawców, młyna-
rzy, tkaczy, podróżników, 
więźniów, właścicieli win-
nic, żebraków i żołnierzy. 
W ikonografii zachodniej 
przedstawiany jest, jako 
legionista na białym ko-
niu, dający część swojego 
płaszcza biedakowi. Na 
wschodzie przedstawiany 

jest w szatach biskupich i z pastorałem. 
Dzień Świętego Marcina (niem. Martin-
stag) jest to świąteczny dzień obchodów 
religijnych obchodzony 11 listopada. W 
Poznaniu w Dniu św. Marcina na ulicy 
Święty Marcin odbywa się festyn pod 
nazwą „Imieniny ulicy”. W swojej obec-
nej formie istnieje od 1993 roku, jednak 
tradycją nawiązuje do średniowiecznych 
obchodów tego święta. W tym dniu ulicą 
przechodzi pochód na czele ze świętym 
Marcinem, który przed zamkiem z rąk 
prezydenta miasta odbiera klucze. Trady-
cyjnie w Dniu św. Marcina w całej Polsce 
jada się rogale świętomarcińskie oraz 
gęsinę. Rogal świętomarciński jest to rogal 
z nadzieniem z białego maku tradycyjnie 
przygotowywany w Poznaniu i niektórych 
częściach Wielkopolski z okazji Dnia 
Świętego Marcina. Rogale świętomar-
cińskie są głównym wypiekiem podczas 
obchodów dnia ulicy Święty Marcin w 
Poznaniu. Tradycja ta wywodzi się z cza-

sów pogańskich, gdy podczas jesiennego 
święta składano bogom ofiary z wołów 
lub, w zastępstwie, z ciasta zwijanego 
w wole rogi. Kościół łaciński przejął ten 
zwyczaj, łącząc go z postacią św. Marcina. 
Kształt ciasta interpretowano jako nawią-
zanie do podkowy, którą miał zgubić koń 
świętego. W Poznaniu tradycja wypieku 
rogali świętomarcińskich na 11 listopada 
istniała już na pewno w 1860 roku, kiedy 
to opublikowano w „Dzienniku Poznań-
skim” najstarszą dziś znaną reklamę 
rogala świętomarcińskiego. Popularna jest 
jednak legenda, że tradycja w obecnym 
kształcie narodziła się w listopadzie 1891 
roku. Gdy zbliżał się dzień św. Marcina, 
proboszcz parafii św. Marcina - ks. Jan 
Lewicki zaapelował do wiernych, aby 
wzorem patrona zrobili coś dla biednych. 
Obecny na mszy cukiernik Józef Melzer, 
który pracował w pobliskiej cukierni, na-
mówił swojego szefa, aby wskrzesić starą 
tradycję wyrobu rogali świętomarcińskich. 
Bogatsi poznaniacy kupowali smakołyk, a 
biedni otrzymywali go za darmo. Po I woj-
nie światowej do tradycji obdarowywania 
ubogich powrócił Franciszek Rączyński, 
zaś przed zapomnieniem tuż po II wojnie 
światowej uratował rogala Zygmunt 
Wasiński. Aby cukiernia mogła używać 
nazwy „rogale świętomarcińskie”, musi 
uzyskać certyfikat Kapituły Poznańskiego 
Tradycyjnego Rogala Świętomarcińskie-
go, która powstała z inicjatywy Cechu 
Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, Izby 
Rzemieślniczej i Urzędu Miasta Poznania. 
W 2015 roku certyfikat taki uzyskało 101 
piekarni i cukierni. Rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1070/2008 z dnia 30 
października 2008 roku nazwa „rogal 
świętomarciński” została wpisana do 
rejestru chronionych nazw pochodzenia 
i chronionych oznaczeń geograficznych 
w Unii Europejskiej Rzemieślnicy zrze-
szeni w Cechu Cukierników i Piekarzy 
w Poznaniu sprzedają w Dniu Świętego 
Marcina średnio 250 ton tego wyrobu, 
natomiast w skali rocznej sprzedaż wy-
nosi 500 ton, co stanowi 2,5 miliona sztuk 
rogali. Od 2007 roku Caritas archidiecezji 
poznańskiej rozprowadza rogale, a ze-
brane fundusze przeznacza na różnorakie 
cele dobroczynne, w 2016 roku było to 
20 tys. sztuk. 

Krzysztof Kowsz

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI ŚWIĘTEGO OD ROGALI 
ŚWIĘTOMARCIŃSKICH - ŚW. MARCINA Z TOURS

ŚLADAMI AMERYKAŃSKIEGO 
PREZYDENTA Z DUSZĄ WOJOWNIKA
– THEODORA ROOSEVELTA

W Poznaniu corocznie obchodzony jest hucznie Dzień Św. Marcin z Tours, 
wówczas to ulicami miasta na białym koniu przejeżdża Św. Marcin ubrany w 

strój rzymskiego legionisty.

W 2015 roku w Dniu św. Marcina w Rogalowym Muzeum Poznania, które mieści 
się przy Starym Rynku 41 miałem okazję podczas wycieczki robić własnoręcznie 
ciasto na rogale świętomarcińskie (w tle na ścianie rysunek św. Marcina z Tours).

Tradycyjnie w całej Polsce w Dniu 
św. Marcina sprzedawane są rogale 

świętomarcińskie.

Św. Marcin z Tours w ikonografii przedstawiany jest, jako 
legionista na białym koniu, dający część swojego płaszcza 

biedakowi.

„Błędów nie popełnia, tylko ten,
kto nie robi nic”.

 Theodore Roosevelt 

Theodore Roosevelt 
był to amerykański polityk, 

w latach 1901 – 1909 
dwudziesty szósty Prezydent 

Stanów Zjednoczonych.

Theodore Roosevelt czytał jedną 
książkę dziennie, nawet będąc 

zajętym obowiązkami Prezydenta 
USA.

Theodore Roosevelt był zapalonym 
myśliwym, w 1902 roku jeden 

z towarzyszy prezydenta postrzelił 
małego niedźwiadka i zaprowadził go 

do Roosvelta. Prezydent, 
kiedy ujrzał przerażone zwierzątko, 

kazał je natychmiast uwolnić.

Od tego momentu amerykańscy 
producenci zabawek zaczęli 

wykorzystywać zdrobniałe imię 
prezydenta i sprzedawać maskotki 

misiów pod nazwą Teddy Bear.

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w 2002 roku, 
w setną rocznicę powstania maskotki. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy 

świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie 
beztroskiej zabawy oraz przyjacielem - powiernikiem największych sekretów 
i tajemnic (w 2016 roku będąc w Szklarskiej Porębie wykonałem sesję zdjęć 

z lokalnym misiem).
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O działalności Lubuskiego 
Centrum Oyama Karate 
wiedzą wszyscy, którzy 
interesują się sportem 
nie tylko w naszym 
mieście. Profesjonalizm, 
stawianie sobie coraz 
wyższych celów, rozwój 
i sukcesy to nieodłączne 
elementy działalności 
tej organizacji. Dlatego 
prezentujemy kolejne 
dokonania jej członków, 
które wykraczają również 
poza krajowe ramy.  

Mamy kolejnych mistrzów (posia-
daczy czarnego pasa) w Lubuskim 
Centrum Oyama Karate. Siedmiu 
naszych karateków wyruszyło 8 
października do Krakowa, dzięki 
uprzejmości Tomasza Apanowicza. 
W Krakowie - oprócz egzaminów 
mistrzowskich - odbyły się zjazdy 
OYAMA Polskiej Federacji Karate 
oraz Międzynarodowej Organizacji 
Oyama Karate. W sobotę (09.10) 
shihan Andrzej Tomiałowicz z sensei 
Mirosławem Kołodziejem i sempai 
Adrianem Kuźmiczowem zameldo-
wali się w krakowskiej hali sporto-
wej Com Com Zone. Shihan w roli 
ich nauczyciela, oni jako zdający w 
kategorii +40 lat. Kilka godzin testu 
technicznego i bardzo wymagający 
etap praktycznej walki. Kilkanaście 
pełno-kontaktowych walk ze zmie-
niającymi się przeciwnikami to było 
trudne wyzwanie. Czas przygotowań 
nie poszedł na marne. A. Kuźmiczow 

zdobył tytuł sensei i stopień 1 dan a 
M. Kołodziej został dumnym posia-
daczem stopnia mistrzowskiego 2 
dan. Wieczorem odbyły się zjazdy 
wspomnianych dwóch organizacji. 
Nasz klub reprezentowało trzech 
delegatów: Mateusz Łanda, M. Ko-
łodziej i A. Tomiałowicz. Oprócz 

bieżących spraw Hanshi Jan Dyduch 
podsumował 30 lat istnienia w Polsce 
Oyama Karate. Nasz klub z dumą 
podkreślił swój 28-letni wkład w 
rozwój Oyama Karate. Na zjazdach 
odbyły się także wybory do władz 
obu organizacji. Na drugą kadencję 
do Zarządu Międzynarodowej Orga-

nizacji Oyama Karate na stanowisko 
wiceprzewodniczącego został wybra-
ny shihan A. Tomiałowicz. Hanshi J. 
Dyduch zgłosił kandydaturę naszego 
shihan do Zarządu OYAMA Polskiej 
Federacji Oyama Karate. Delegaci 
poparli również ten wybór. Serdecz-
nie gratulujemy takiej nobilitacji! Po 
zjazdach odbyła się Sayonara, czyli 
uroczysta kolacja nowych mistrzów. 
W niedzielę (10.10) po śniadaniu 
czekała naszych trzech karateków 
chwila prawdy. Po kilku godzinach 
egzaminu technicznego i po ponad 
20 pełno-kontaktowych walkach ze 
zmieniającymi się przeciwnikami 
Kamil Kościk (15 walk) uzyskał 
tytuł sensei i stopień 1 dan, Grzegorz 
Nowak (20 walk) zdobył stopień 2 
dan a Mateusz Łanda (23 walki) zo-
stał posiadaczem kolejnego stopnia 
mistrzowskiego 3 dan. W egzaminie 
uczestniczył także jako sparingpart-
ner nasz sensei Radosław Bandziak 2 
dan, który świetnie się spisał w wal-
kach i kilku kandydatów na kolejny 
stopień mistrzowski musiało mocno 
się „sprężyć”. Przy okazji okazało 
się, że Radek dokładnie 20 lat temu 
po raz pierwszy przyszedł na trening 
karate do lubskiego klubu i pozostał w 
nim do dzisiaj. Po egzaminie odbyła 
się kolejna Sayonara. Sensei Mateusz 
stwierdził, że teraz w naszym klubie 
są już wszystkie dany, od pierwszego 
do piątego, a shihan Andrzej uzupeł-
nił, że mamy wszystkie stopnie od 10 
kyu do 5 dan. Wszystkim gratulujemy 
takiego bezprecedensowego sukcesu! 
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LUBUSKIE CENTRUM OYAMA KARATE
AKTYWNIE DZIAŁA

Od lewej: Mateusz Łanda, Andrzej Tomiałowicz, szef światowego Oyama 
Karate Hanshi Jan Dyduch, Adrian Kuźmiczow, Mirosław Kołodziej

W naszym mieście nie od dziś znana 
jest aktywność sportów walki i ich 
pochodnych. Jednym ze sportowców 
rozwijających i rozszerzających swoją 
aktywność jest Radosław Bandziak, 
który swoje pierwsze kroki stawiał 
w klubie Oyama Karate 20 lat temu. 
Obecnie poszerza swoją działalność 
pod nazwą Superhuman Factory 
- Centrum Kettlebell Lubsko. Posta-
nowiliśmy przybliżyć i zapromować 
tę aktywność, bo każda aktywność 
fizyczna jest tego warta. Na początek 
prezentujemy wypowiedź R. Ban-
dziaka (pseudonim „Bandzior”) po 

ostatnim, profesjonalnym szkoleniu. 
- Trzecia certyfikacja instruktorska 
StrongFirst Girya za mną. Po raz drugi 
odnowiłem swoje uprawnienia instruk-
tora SFG, tym razem w roli asystenta 
głównego prowadzącego, co było dla 
mnie bardzo cennym doświadczeniem 
i niesamowicie produktywnie spędzo-
nym czasem. To był mocno intensywny 
weekend, w trakcie którego ponownie 
miałem przyjemność wchłaniać wiedzę 
od najlepszych specjalistów w dzie-
dzinie, dodatkowo pomagając kandy-
datom/przyszłym instruktorom Stron-
gFirst zgłębiać tajniki wiedzy na temat 

pracy z odważnikami kettlebell. Przez 
3 dni pomagałem uczyć, prezentować 
poszczególne techniki oraz starałem 
się przekazać jak najwięcej wiedzy dla 
moich weekendowych podopiecznych, 
których finalnie, na zakończenie kursu, 
również egzaminowałem. Wzięcie 
udziału w certyfikacji SF i stanie po 
drugiej stronie barykady, jako jeden z 
kadry instruktorskiej, to był dla mnie 
zupełnie nowy, fascynujący wymiar 
„kettlowego szaleństwa”, ale i duży 
krok naprzód w zawodowym rozwoju. 
Mocne utwierdzenie w przekonaniu, że 
jestem w odpowiednim dla siebie miej-

scu, robiąc właśnie to, co powinienem 
robić. Co chcę robić. Dziękuję za daną 
mi szansę naszym Team Leaderom: 
Dariuszowi Walusiowi i Andżelice 
Stefańskiej oraz Masterowi SF - Laka-
tos Peter, który jak zawsze zachwycił 
poziomem i objętością przekazanej 
wiedzy, a także całej kadrze za świet-
nie wykonaną pracę i spędzenie tych 
3 długich dni w genialnej atmosferze! 
Gratulacje dla wszystkich świeżo 
upieczonych instruktorów. Trzymam 
kciuki za tych, którzy mają do zali-
czenia jeszcze pewne niedociągnięcia. 
Otrzymaliście potężny pakiet wiedzy 

i narzędzi do pracy - teraz czas z tego 
skorzystać i z sukcesem zawalczyć o 
swoje! Tymczasem naładowany nową 
energią, wracam do pracy z moimi 
podopiecznymi w Superhuman Fac-
tory - Centrum Kettlebell Lubsko, w 
międzyczasie wypatrując kolejnych 
wartościowych szkoleń. W głowie 
pojawiają się plany na nowe cele do 
zrealizowania i uprawnienia do zdoby-
cia. Jestem pewien, że to tylko kwestia 
czasu, że uda się je osiągnąć. Bez po-
śpiechu. Konsekwentnie. Ze spokojem 
– podsumowuje R. Bandziak.
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Radosław Bandziak udziela wskazówek podczas trzeciej certyfikacji 
instruktorskiej StrongFirst Girya Zajęcia Superhuman Factory - Centrum Kettlebell Lubsko odbywają się również w plenerze 

SUPERHUMAN FACTORY - CENTRUM
KETTLEBELL LUBSKO

W Krakowie - oprócz egzaminów mistrzowskich - odbyły się zjazdy OYAMA 
Polskiej Federacji Karate oraz Międzynarodowej Organizacji Oyama Karate

STYL: KLASYCZNY, 
MŁODZIK (14), 
SWARZĘDZ, POL 2021-
11-12-2021-11-14

Ze Swarzędza zapaśnicy naszego 
klubu UKS ZST Lubsko przywieźli 
brązowy medal Mistrzostw Polski, 
wywalczony w pięknym stylu przez 
Jakuba Adamskiego. W zawodach wy-
startowali jeszcze Mateusz Kaszkur, 
Hubert Słomian i Gracjan Gwozdow-
ski, którzy uplasowali się poza po-
dium. na foto z trenerem Mirosławem 
Sawickim .

Kazimierz Słomkowski

X MISTRZOSTWA 
POLSKI
MŁODZIKÓW

O podsumowanie kończącego się 
sezonu rozgrywek na kortach teni-
sowych im. Edwarda Lisickiego z 
działalności klubu sportowego za rok 
2021 i planów na 2022 r. poprosiliśmy 
obecnego Prezesa STZ NET Lubsko 
Jerzego Balickiego.
- Rok 2021 upłynął nam pod zna-
kiem zadumy po „odejściu” naszego 
kolegi-mentora tenisa w Lubsku 
„Edzia” Lisickiego. Najważniejszym 
wydarzeniem tegorocznego sezonu 
tenisowego było upamiętnienie Jego 
zasług w rozwoju naszego miejskiego 
tenisa oraz nazwanie tutejszych kor-
tów Jego imieniem. Z tej okazji został 
również przeprowadzony turniej 
okolicznościowy, w którym uczest-
niczyło kilkudziesięciu zawodników 
oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej  
z udziałem  licznych zaproszonych 
gości i rodziny naszego mentora. W 
ramach działalności klubowej jak 
co roku prowadziliśmy  rozgrywki 
ligowe w singlu i deblu (z udziałem  
ponad 30 - 50 zawodników). W tym 
roku dołączyło do naszego stowarzy-
szenia 7 nowych członków. Spośród 
nich wyróżniłbym najmłodszych z 
rodziny Łokaj: Adriana, Przemka oraz 
ich wujka Radka (teraz tenisowy klan 
liczy już 6 osób, razem z Darkiem, 
Grześkiem i Adamem) - pięknie! Na 
uwagę zasługuje również fakt, że 
tegoroczne Mistrzostwa stowarzysze-
nia wygrała po raz pierwszy Klaudia 
Wróbel, obecnie również zawodnicz-
ka KT Royal Zielona Góra. Jest to 
obiecująca młoda tenisistka, która w 
tym roku awansowała do pierwszej 
50 w rankingu Polskiego Związku 
Tenisowego. Jako klub uczestniczy-
liśmy w wieloosobowych składach 
w licznych turniejach zewnętrznych. 

Byliśmy kilkukrotnie 
w Zielonej Górze, Żarach, Między-
rzeczu. Kilku naszych zawodników 
brało udział w rozgrywkach ligowych 
w  tzw. Lidze Żarskiej a Klaudia w 
Lidze Zielonogórskiej. Zorganizowa-
liśmy kilka turniejów wewnętrznych 
i - jak to mamy w zwyczaju - w każ-
dy niedzielny ranek od godz. 10.00 
rozgrywaliśmy miniturnieje debla na 
naszych kortach klubowych. Oprócz 
sukcesów Klaudii indywidualnie 
wyróżnił się nasz kolega Arkadiusz 
Śliwiński, uczestnik kilku turniejów, 
powstałej w 2020 r. Polskiej Lidze Te-
nisa (PLT). Wygrał jeden z turniejów 
i kilkukrotnie był na podium. Wielkie 
brawa za przetarcie szlaku! Do gry w 
lidze dołączyła również nasza nowa 
członkini STZ NET, Natalia Balicka, 
a w swoim pierwszym turnieju PLT 
wygrała w Kołobrzegu, ogrywając po 
drodze nr 4 rankingu tych rozgrywek! 
To naprawdę budujące dla naszego 
stowarzyszenia sukcesy amatorskiego 
tenisa. Jednak aby utrzymać na właści-
wym poziomie użytkowane przez nas 
korty, włożyliśmy w nie ogrom naszej 
pracy społecznej. Z naszych składek 
zakupiliśmy domek narzędziowy na 
przechowanie sprzętu kortowego w 
okresie zimy. Jeden z naszych kole-
gów ufundował nowy grill i półki do 
domku narzędziowego. Kolega Dawid 
Łobodziec ufundował blendy przeciw-
słoneczne przy wiacie. W własnym 
zakresie  odnowiliśmy ławki, stołek 
sędziowski itp. Dodam, że nawet 
osoby spoza naszego stowarzyszenia 
pomagały nam w utrzymaniu obiektu. 
Np. Pan Zygmunt Kuczyński, który 
wspólnie ze swoimi przyjaciółmi kosił 
trawę, usuwał chwasty, cały sezon 
dbał o czystość obiektu i  kortów. 

Wielkie dzięki. Zbliżający się Nowy 
Rok to nowe wyzwania, stojące przed 
naszym stowarzyszeniem. Mamy 
plany budowy trzeciego kortu oraz 
poprawy funkcjonalności istniejącego 
już obiektu. Rozpoczęliśmy prace 
wstępne związane z zamontowaniem 
systemu automatycznego nawadniania 
kortów oraz ich oświetlenia. Są to 

jednak głównie plany w fazie zaawan-
sowanego projektu. Nasze możliwości 
finansowe przy ich realizacji są jednak 
ograniczone. Niezbędne jest dodat-
kowe wsparcie. Być 
może Gmina Lubsko w 
jakieś części mogłaby 
dopomóc w zabezpie-
czeniu potrzeb przy 
realizacji tego projek-
tu. Z rozmów, które 
prowadzę z Prezesem 
Związku Tenisa Wo-
jewództwa Lubuskie-
go Piotrem Fabichem 
wynika, że jest kilka 
sposobów i możliwo-
ści do pozyskiwania 
środków zewnętrznych 
na realizację celów 
naszego stowarzysze-

nia – podkreślił na koniec J. Balicki.    
Zebrał

M.Sienkiewicz

STOWARZYSZENIESTOWARZYSZENIE
TENISATENISA
ZIEMNEGOZIEMNEGO
NET LUBSKONET LUBSKO

Jeden z turniejów w Zielonej Górze – (od prawej):  
Grzegorz Łokaj, Jerzy Balicki, Arek Rawa,  

Grzegorz Nadriczny oraz Piotr Fabich
Zakupiony ze środków Stowarzyszenia 

domek narzędziowy

Turniej w hołdzie Edwardowi Lisickiemu zgromadził bardzo dużo zawodników

 SPORT 

W dniach 12-13.11.2021r. w Wałbrzy-
chu odbył się Puchar Polski Juniorów 
w zapasach. Kornel Słomkowski i 
Wiktor Grabowski wywalczyli piąte 
miejsca na tej imprezie, co czyni ich 

zawodnikami ze ścisłej czołówki w 
kraju. 
Brawo Kornel i Wiktor! 

Kazimierz Słomkowski

"KORNEL I "KORNEL I 
WIKTOR NA 5"WIKTOR NA 5"
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Nie od dziś wiadomo, że w naszej gmi-
nie wędkarstwo jest bardzo popularne i 
zrzesza wielu członków. Nasi wędkarze 
odnoszą wile sukcesów nie tylko na 
lokalnej arenie, ale również w zawodach 
ogólnopolskich. Jedną z aktywnych 
organizacji jest Koło Wędkarskie nr 1. 
Postanowiliśmy zaprezentować jego suk-
cesy, ale i kontynuować cykl dotyczący 
miłośników tej aktywności w Lubsku. 
Spławikowe zawody wędkarskie w ra-
mach Młodzieżowego Pucharu Okręgu 
odbyły się 5 września - Kacza Górka w 
Nowej Soli. Wyniki U-14: 1. Krzysztof 
Markulak - Żary 8 - 1500 punktów 2. 
Mikołaj Marciniak - Lubsko 1 - 1052 pkt. 
3. Krzysztof Ksiuk - Lubsko 1 - 990 pkt. 
4. Igor Fogiel - Żary 8 - 848 pkt. 5. Adrian 
Barski - Świętno -744 pkt. 6. Filip Rój - 
Bobrowniki - 706 pkt. Największą rybę, 
leszcza 226g, złowił Krzysztof Ksiuk. 
U-18: 1. Artur Walas - Bobrowniki - 2055 
punktów 2. Klaudia Szczerbata - Lubsko 1 
- 1408 pkt. 3. Bartosz Kogut - Żary 8 - 785 
pkt. 4. Maciej Niewiadomski - Lubsko 1 
- 535 pkt. 5. Kacper Karpiński - Zielona 
Góra 27, Fish Net24 - 439 pkt. 6. Adrian 
Przybylski - Bytom Odrz. - 260 pkt. Naj-
większą rybę, leszcza 310g, złowił Artur 
Walas. Oprócz pucharów i bonów warto-
ściowych, dla najlepszych szóstek, wśród 
wszystkich uczestników rozlosowano 
dodatkowe nagrody rzeczowe. Młodzie-
żowy Puchar Okręgu i podsumowanie 
cyklu 2021 odbył się na Zalewie Karaś 
19 września. Wyniki U-14: 1. Krzysztof 
Ksiuk, Lubsko 1 - 3018 punktów 2. 
Krzysztof Markulak, Żary 8 - 1954 pkt. 
3. Kuba Walczak, Bobrowniki - 1812 
pkt. 4. Gracjan Banach, Bobrowniki - 
1646 pkt. 5. Mikołaj Marciniak, Lubsko 
1 - 1547 pkt. 6. Wojciech Mikuliszyn, 
Bobrowniki - 1525 pkt. Największą rybę, 
karasia 405 g, złowił K. Ksiuk. U-18: 1. 
Artur Walas, Bobrowniki - 1522 punkty 2. 
Kacper Karpiński, Zielona Góra 27, Fish 
Net24 - 1350 pkt. 3. Klaudia Szczerbata, 
Lubsko 1 - 1252 pkt. 4. Joanna Stróżyk, 
Fish Net24 - 1040 pkt. 5. Mikołaj Ceglew-

ski, Krośnieńsko-Odrzański WKS - 1039 
pkt. 6. Bartosz Kogut, Żary 8 - 1002 pkt. 
Największą rybę, płoć 85 g, złowiła J. 
Stróżyk. Zawody zostały zorganizowane 
przy wsparciu finansowym w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację za-
dań publicznych w 2021 r. Powiat Żarski. 
W cyklu rocznym MPO najlepsze wyniki 
uzyskali. U-14: 1. Krzysztof Markulak, 
Żary 8 - 114 punktów 2. Krzysztof Ksiuk, 
Lubsko 1 - 108 pkt. 3. Mikołaj Marciniak, 
Lubsko 1 - 108 pkt. 4. Gracjan Banach, 
Bobrowniki - 106 pkt. 5. Kuba Walczak, 
Bobrowniki - 94 pkt. 6. Antonina Syguła, 
Żary 8 - 92 pkt. U-18: 1. Artur Walas, 

Bobrowniki - 120 punktów 2. Klaudia 
Szczerbata, Lubsko 1 - 115 pkt. 3. Kacper 
Karpiński, Zielona Góra 27, Fish Net24 
- 113 pkt. 4. Bartosz Kogut, Żary 8 - 108 
pkt. 5. Mikołaj Ceglewski, Krośnieńsko-
-Odrzański WKS - 107 pkt. 6. Maciej 
Niewiadomski, Lubsko 1 - 80 pkt.
Klasyfikacja drużynowa: 1. Żary 8 - 335 
pkt. 2. Lubsko 1 - 332 pkt. 3. Bobrowni-
ki - 329 pkt. 4. Bytom Odrz. - 256 pkt. 5. 
Krośnieńsko-Odrzański WKS - 142 pkt. 
6. Fish Net24/Ziel. Góra 27 - 140 pkt.
Puchary i nagrody wręczał osobiście 
Starosta Żarski Józef Radzion. A oto suk-
cesy młodych wędkarzy z Lubska i Żar, 

reprezentujących Okręg PZW w Zielonej 
Górze w cyklu Ogólnopolskich Olimpiad 
Młodzieży w Sportach Wędkarskich 
2021 r. Klasyfikacja generalna drużyno-
wa po Olimpiadach w Ostrowie Wlkp. 
i Pińczowie: 1. miejsce - Okręg PZW 
Bydgoszcz 2. miejsce - Okręg PZW Zie-
lona Góra (Klaudia Szczerbata, Krzysztof 
Ksiuk, Mikołaj Marciniak) 3. miejsce 
- Okręg PZW Kielce 12. miejsce - Okręg 
PZW Zielona Góra II (Hubert Otrębski, 
Krzysztof Markulak, Szymon Kubat). 
Wystartowały 24 zespoły. Klasyfikacja 
indywidualna. U-12: 1. Anna Szufrajda – 
Bydgoszcz 2. Mikołaj Marciniak - Zielona 

Góra 3. Julian Klimiuk – Białystok 4. 
Hubert Otrębski - Zielona Góra. Wystar-
towało 28 zawodników. U-14: 1. Nikola 
Serafin – Kielce 2. Wojciech Pachocki – 
Bydgoszcz 3. Marcin Frank – Katowice 
4. Krzysztof Ksiuk - Zielona Góra 13. 
Krzysztof Markulak - Zielona Góra 16. 
Szymon Kubat - Zielona Góra.
Wystartowało 31 zawodników. U-16: 
1. Grzegorz Frank – Katowice 2. Kamil 
Szołtysik – Katowice 3. Klaudia Szczer-
bata - Zielona Góra. Wystartowało 25 
zawodników. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów w przyszłym roku!
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W rozgrywkach o mistrzostwo V Ligi 
UKTS Olimpia Lubsko 9 września na 
wyjeździe wygrała z FIBER II Nowogród 
Bobrzański 10:3, następnie 23 września 
w meczu wyjazdowym przegrała z UKS 
SPARTAKUS I Otyń 6:10, a 30 paź-
dziernika pokonała KS JOFRAKUDA II 
Świebodzin 10:6. Olimpia wystąpiła w 
składzie: Lena Puzio, Artur Skrzypczak, 
Adam Kamiński i Jacek Stawiski. Drugi 
zespół Olimpii w Sulechowie zagrał 
10 października w pierwszej rundzie 
zielonogórskiej Klasy A. Pingpongiści 
zaprezentowali się na średnim poziomie i 
drużynowo zajmują 3 miejsce, ustępując 
UKS Dziesiątka Nowa Sól i ZKS X Zie-
lona Góra. Olimpia wystąpiła w składzie: 
Melania Pawłowska, Kazimierz Rzepka, 
Piotr Chwiejczak i Sławomir Grzebyk. W 
Drzonkowie rozegrano 24 października 
II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w 
kategorii skrzatów i żaków do II Grand 
Prix Polski. W kat. skrzatów Michał 
Góralczyk zajął 8 miejsce, Julia Łokaj 8, 
Ania Yamkovenko 9 (w swoim pierwszym 
występie na zawodach sportowych), 
Agata Głodkowska 10. W kat. żaków 
nasi żacy zajęli miejsca w przedziale 17-
24: Antoni Franczak, Paweł Góralczyk, 
Ruslan Khafizov. W II Grand Prix Polski 

żaków zagra Lena Puzio, która posiada 
imienny limit PZTS, bez obowiązku gry 
w kwalifikacjach – oczywiście życzymy 
powodzenia. Rozgrywki tenisa stołowego 
UKTS Olimpii Lubsko są współfinanso-
wane przez Gminę Lubsko i Starostwo 
Powiatowe w Żarach. 

*
UKTS OLIMPIA LUBSKO zaprasza do 
wzięcia udziału w warsztatach pokazowych 
nauki gry w tenisa stołowego dla dzieci i 
młodzieży „Spotkanie z Mistrzem”. Warsz-
taty odbędą się 8 grudnia o godz. 16.00 w 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubsku, 
ul. Bohaterów 3 d. Prowadzone będą 
przez wykwalifikowanych specjalistów – 
trenerów, zawodników Zielonogórskiego 
Klubu Sportowego (występujących w 
rozgrywkach I ligi), olimpijczyków oraz 
UKTS Olimpii Lubsko. Najważniejszym 
elementem będą gry pokazowe, od któ-
rych zacznie się każde spotkanie oraz gry 
z dziećmi, podczas których omówione 
zostaną przez prowadzących najważniej-
sze zasady gry w tenisa stołowego. Dzieci 
będą mogły zagrać pomiędzy sobą, ale 
prowadzący nieustannie będą monitorować 
grę, udzielać porad i pokazywać kolejne 
zagrania/sztuczki, tłumacząc przy tym za-
sady gry. Podczas gier, osoby prowadzące 

spotkanie, zawodnicy we współpracy z 
opiekunami będą zachęcać dzieci do gry 
i do brania udziału w wyzwaniach. Na 
koniec każdego spotkania, trenerzy opo-
wiedzą o korzyściach zdrowotnych upra-
wiania aktywności fizycznej/sportu. Każdej 
grupie dzieci trenerzy zadadzą kilka pytań 
związanych z przekazaną im wcześniej 
wiedzą o tenisie stołowym. Dzieci będą 
miały również możliwość zadać pytania 
trenerom, zawodnikom. Przekazane zosta-
ną również informacje, gdzie w najbliższej 
okolicy można uczęszczać na zajęcia z 
tenisa stołowego.

M.Sienkiewicz

Jak już informowaliśmy, zawodnicy z 
Forstu, którego barwy reprezentują m.in. 
szachiści Lubskiego Klubu Szachowego 
CAISSA, uzyskali awans do Oberliga 
Nord Ost, co jest bezprecedensowym 
osiągnięciem w historii tej drużyny. 
Sezon 2019/2020 miał się zakończyć w 
ubiegłym roku, ale przez pandemię ostat-
nie 2 rundy rozegrane zostały dopiero w 
2021 roku. Zawodnicy z Forstu zakoń-
czyli rozgrywki z druzgoczącą przewagą 
nad kolejnymi drużynami, zdobywając 
komplet 18 punktów (kolejny zespół 
zdobył tylko 10 punktów). W pierwszej 
rundzie Oberligi Nord Ost, która odbyła 
się 31 października zespół z Fortu zre-
misował z SF Berlin III, ale jest wyżej 
w tabeli dzięki tzw. „małym punktom” i 
obecnie zajmuje 5 miejsce. Klub z Forst 
reprezentowali m.in. Waldemar Szylko, 
Grzegorz Dąbrowski i Dariusz Bieliński. 
Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów. Kolejna runda już 21 listopada. 
Trzymamy kciuki!

 M.Sienkiewicz

W Drzonkowie rozegrano 14 listopada 
X Jubileuszowy Turniej Szachowy z 
okazji Święta Niepodległości. W gru-
pie A zwyciężył Grzegorz Murawski 
(Kożuchów) przed Karolem Kuczą 
(Zielona Góra) i Dariuszem Bielińskim 
(Lubsko). Najlepszą zawodniczką 
była Maja Ziobrowska (Sulechów). 
Najlepsi juniorzy: do lat 18 - Kamil 
Dzida (Gorzów Wlkp.), do lat 14 - 
Maja Ziobrowska, do lat 12 - Antoni 
Komendecki (Legnica), do lat 10 
- Gabriel Karaszewski (Legnica). Naj-
lepszy zawodnik powyżej 60 lat - Józef 
Kaźmierski (Zielona Góra). W grupie A 

uczestniczyło 68 osób, grali przedsta-
wiciele z 3 federacji (Polska, Ukraina 
i Białoruś). W grupie B na podium sta-
nęli: Wiktor Milczanowski (Lubsko), 
Gałczyński Maksymilian (Białołęka) 
i Sebastian Jakubowski (Niwiska). 
Najlepszą juniorką została Julia Stasiak 
(Święciechowa). Najlepsi juniorzy: do 
lat 12 - Wiktor Milczanowski, do lat 
10 - Mikołaj Leśniak (Sulechów), do 
lat 8 - Oliwier Bobrowski (Niwiska). W 
grupie B uczestniczyło 74 zawodników 
i zawodniczek. Gratulujemy naszym 
zawodnikom kolejnych sukcesów. 

M. Sienkiewicz

CAISSA ZNOWU NA PODIUM!

Dariusz Bieliński (pierwszy z prawej) 
znowu stanął na podium

Jedno ze spotkań integracyjnych w Lubsku 

SUKCES NASZYCH ZAWODNIKÓW 
 W SZACHOWEJ OBERLIDZE NORD OST

Tabela przedstawiająca zdobycze punktowe

Tabela przedstawiająca aktualne miejsca w lidze
Dolnośląska Liga 
w zapasach kobiet 
Boguszów-Gorce 
30.10.2021r. 
Zawody mocno 
obsadzone o randze 
międzynarodowej.

W zmaganiach wystąpiły za-
wodniczki z Niemiec i Polski. 
Klub UKS ZST Lubsko re-
prezentowały: Zuzanna Wrona 
- zdobywczyni złotego medalu 
w kategorii dzieci 46kg oraz 
Amelia Słomkowska, która upla-
sowała się tuż za podium na 5m 
w kategorii młodziczek 54kg. 
Brawa za postawę dla naszych 
Młodych Lwic! Siła i moc i 
wielki szacun!!! 

Kazimierz Słomkowski

DOLNOŚLĄSKA LIGA
W ZAPASACH KOBIET

Zuzanna Wrona i Amelia Słomkowska 
z trenerem Kazimierzem Słomkowskim

W sobotę 23.10.2021 Odbył się . Mię-
dzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. 
Władysława Stolarczyka w Bielawie. Na 
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Bielawie zgromadziło się 70 zawod-
ników z 11 klubów. Na najwyższym 
stopniu podium stanęli Jakub Adamski, 
Gracjan Gwozdowsk i Stanisław Tro-

czyński. Natomiast brązowe medale wy-
walczyli Mateusz Kaszkur i Aleksander 
Wrona. Hubert Słomian i Szymon Mytyś 
uplasowali się tuż za podium.
Zawodnicy UKS ZST Lubsko zdobyte 
medale dedykują Trenerowi Michałowi 
Świerczyńskiemu.

Kazimierz Słomkowski

MEDALE ZADEDYKOWANE 
TRENEROWI 

Zawodnicy z trenerem  
Mirosławem Sawickim.

Od prawej: Lena Puzio, Artur Skrzypczak, Adam Kamiński i Jacek Stawiski.

Od lewej: Antoni Franczak, Paweł Góralczyk, Ania Yamkovenko, Julia Łokaj, 
Agata Głodkowska, Michał Góralczyk,  Ruslan Khafizov.

PINGPONGOWE WIEŚCI 

Odnoszenie 
sukcesów nie 
tylko podczas 

lokalnych 
zawodów to 
już tradycja 

WĘDKARSKIE WIEŚCI

Młodzi wędkarze z Lubska czerpią 
z doświadczeń lokalnego środowiska

Działalność wędkarzy 
jest wspierana przez 

władze samorządowe

W Bibliotece-Centrum Kultury im. 
Jana Raka w Lubsku odbyły się 
18 listopada Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w szachach.

Współorganizatorami zawodów byli: Lubski 
Klub Szachowy CAISSA Lubsko oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Lubsku. Obowiązki Sędzie-
go głównego pełnił Mariusz Kucharski a Kierow-
nikiem zawodów był Prezes LKS CAISSA Wal-
demar Szylko. Zawody przebiegły w atmosferze 
fair-play. Po rozegraniu 7 rund ogłoszono wyniki. 
Kategoria - Igrzyska Dzieci: I miejsce Społeczna 
Szkoła Podstawowa Żary, II Szkoła Podstawowa 
w Jasieniu, III Szkoła Podstawowa nr 2 w Lub-
sku. Kategoria - Igrzyska Młodzieży Szkolnej: 
I miejsce Społeczna Szkoła Podstawowa Żary, 
II Szkoła Podstawowa Mirostowice Dolne, III 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mierków. 
Kategoria – Licealiada: I miejsce Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lub-
sku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
Żary, III Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
Żary. Dyplomy, medale i nagrody pieniężne 
dla zwycięzców wręczali: dyrektor Bibliote-
ki-Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku 
Paweł Skrzypczyński oraz Prezes LKS CAISSA 
Waldemar Szylko. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów podczas zawodów 
wojewódzkich. Trzymamy kciuki!

M.Sienkiewicz

Zwycięzcy w kategorii 
 Igrzyska Dzieci - Społeczna 

Szkoła Podstawowa Żary 

Zwycięzcy w kategorii Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej - Społeczna 

Szkoła Podstawowa Żary 

wycięzcy w kategorii Liceliada - 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i 

Ekonomicznych w Lubsku 

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ W LUBSKU W SZACHACH

Witor Milczanowski zdominował 
przeciwników w swojej grupie
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NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

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

KRZYŻÓWKA	NR	11	(370)	2021	r.

Poziomo: 
1. Cel pielgrzymek muzułmań-
skich, 7. Antrakt w teatrze, 8. Za-
bobony, przesądy, 9. Podwodny 
pocisk, 10. Janos, poeta węgierski, 
11. Rytm, poczucie umiaru, 14. 
Założenie, część twierdzenia, 17. 
Rzeka w azjatyckiej części Rosji, 
19. Filmowy pokaz, 20. Preria, 
trawiasta równina, 21. Nicola-
es (zm. 1693), 22. Imię autorki 
"Nad Niemnem", 23. Umowny 
lub rozpoznawczy, 24. Miasto w 
Serbii, 27. Drewno do budowy 
żaglowców, 31. Wierzeje stodoły, 
32. Żona brata, 33. Wysuszona 
trawa, 34. W XV-XIX w. podatek 
akcyzowy od piwa, miodu i wódki, 
35. Więzienne "firanki".

Pionowo: 
1. Osoba zmieniająca miejsce 
zamieszkania, 2. Rozpruje sejf, 
3. Fosforan wapnia, składnik 
nawozów mineralnych, 4. Maciej 
(1826-1905), pisarz i publicysta 
ludowy, 5. Pierwiastek chemiczny, 
6. Turecki kindżał, 12. Rozbiór 
zdania lub badanie krwi, 13. Abel, 
holenderski żeglarz, 15. Słone 
jezioro w Rosji na nizinie Nadka-
spijskiej, 16. Punkt widzenia, 18. 
Przód monety, 23. Trofeum, łup, 
25. Linia wokół niżu, 26. Mniej 
niż kolega, 28. Uczony badający 
reakcje zwierząt na bodźce, 29. 
Cytrynowy w kuchni, 30. Bon, 
kupon.
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4 5 6 Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 31 października br.

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 10/369 ML jest hasło: "ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ".
Nagrodę	wylosowała:	Ewa	Gryziec	z	Lubska.	 
Gratulujemy	i	zapraszamy	do	redakcji	po	odbiór	nagrody.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

KSIĘGARNIA ALP
Renata i Przemysław Jędryczkowscy

68-300 Lubsko
Krakowskie Przedmieście 3 
tel. 68 457 36 76
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800 Sb. 1000 - 1400

- ARTYKUŁY SZKOLNE I BIUROWE
- GALANTERIĘ PAPIERNICZĄ
- ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE
- WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE
- PODRĘCZNIKI SZKOLNE

- USŁUGI KSERO
- ZABAWKI DLA DZIECI
- AKCESORIA ARTYSTYCZNE,
   PLASTYCZNE   I DEKORACYJNE
- UPOMINKI I PREZENTY

W OFERCIE M.IN. POSIADAMY:

SZEROKI ASORTYMENT,
ATRAKCYJNE CENY,
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
ORAZ MIŁA I PROFESJONALNA
OBSŁUGA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NASZE WALORY TO PRZEDE WSZYSTKIM:

SMACZNEGO!!!

redaktorów Magazynu
 L

ub
sk

ie
goKulinarne

smaki...

PRZYGOTOWANIE: 

Do miski włożyć wszystkie składniki z wyjątkiem migdałów. Z ciasta ufor-
mować kulę. Włożyć na 30-60 min. do lodówki. Następnie rozwałkować i 
formować ciastka w kształcie palców, w miejsce paznokci wciskać migdały. 
Dodatkowo dwa palce wcisnąć w ciastka i zrobić wgłębienie. W trzech miej-
scach naciąć po 3 kreski nożem, tak jak na zdjęciu. Kolejno nagrzać piekarnik 
do 180 st.C i .piec na złoty kolor ok. 20min. Ciastka przechowywać w szczelnie 
zamkniętym pojemniku.

SKŁADNIKI:

• 135 g cukru 

• 225 g masła lub margaryny 

• 1 jajko 

• 1 cukier wanilinowy lub 

waniliowy

• 400 g mąki pszennej

• migdały

Paluchy
wiedźmy


