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 POLITYKA 

27 stycznia 2022 roku 
odbyła się XLII sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej 
w Lubsku, w której udział 
wzięło 14 radnych, 
Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Skarbnik Gminy 
Anna Górska, Naczelnicy 
wydziałów Urzędu 
Miejskiego, kierownicy 
gminnych jednostek oraz 
spółek, a także sołtysi z 
terenu gminy Lubsko.

Na początku, Burmistrz Lubska 
przedstawił sprawozdanie z prac z 
okresu międzysesyjnego. Wspomniał 
o wizycie w Białkowie i Mierkowie 
w celu identyfikacji potrzeb remon-
towych w świetlicach wiejskich, a 
także o spotkaniu w Dłużku podczas 
którego rozmawiał o sprawach so-
łectwa i mieszkańców. Burmistrz 
poinformował również o spotkaniu z 
udziałem Prezesa Feniks z Żar oraz 
przedstawicieli samorządów powia-
tu żarskiego w sprawie utrzymania 
połączeń autobusowych na trasach 
Lubsko-Żary-Lubsko oraz Lubsko-
-Zielona Góra-Lubsko. W dalszej 
części sesji, wypowiedź Burmistrza 
uzupełniła Elżbieta Haściło radna 
powiatowa, która wskazała, że Feniks 
zobowiązał się do przygotowania 
do końca lutego 2022 roku danych 
do wniosku o dofinansowanie z rzą-
dowego programu na odtworzenie 
linii autobusowych. Wniosek - w 
porozumieniu z samorządami, będzie 
składał Powiat. Burmistrz przedstawił 
sprawozdanie ze spotkań z przedsta-
wicielami klubów sportowych w spra-
wie udzielonych w latach 2019-2021 
dotacji oraz możliwościach wsparcia 
w 2022 roku. Wskazał, że w 2019 
roku, kiedy Gmina była objęta PPN, 
w budżecie było na ten cel 120 000 zł. 
Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska 
w Lubsku podczas pierwszej sesji 
dokonała zmiany budżetu poprzez 
zwiększenie tej kwoty do 200 000 
zł. W 2020 roku pula na dotacje do 
działalności sportowej wyniosła 220 
000 zł; natomiast w 2021 roku - 261 
000 zł. Tegoroczny budżet zawiera na 
ten cel środki w kwocie 320 000 zł, 
a kiedy uwzględni się jeszcze środki 
GKRPA na działania profilaktyczne 
także z dziedziny sportu, to kwota ta 
wzrasta do prawie 500 000 zł. Bur-
mistrz wspomniał, że podczas spotkań 
dyskutowana była sprawa złożonego 
przez LZS Kado Górzyn wniosku o 
przejęcie przez Gminę Lubsko zloka-
lizowanej w Górzynie infrastruktury 
sportowej. Temat jest skomplikowany 
i wymaga dalszych porozumień.
W swoim sprawozdaniu Burmistrz in-
formował o zrealizowanych inwesty-
cjach oraz pozyskanych przez Gminę 
Lubsko dotacjach. Na zakończenie 
wspomniał o malejącej niestety liczbie 
mieszkańców gminy Lubsko, których 
w ostatnim miesiącu znów ubyło 
(mniej o 75 osób). Bardzo ważną in-
formacją była ta o stanie zadłużenia, 
które jest systematycznie spłacane i na 
koniec 2021 roku wyniosło 48,9 mln 
zł, natomiast plan na 2022 rok zakłada, 
że na koniec roku zadłużenie spadnie 
do 45,4 mln zł.

Dyskusja o systemie 
gospodarowania odpadami 
oraz zwyżkach cen za gaz

W następnym punkcie porządku ob-
rad sesji omówiono temat gminnego 
systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi. Małgorzata Witos Naczelnik 
Wydziału Gospodarki i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w 
Lubsku przedstawiła szczegółowo te 
zagadnienie. Na wstępie wyjaśniła, 
że w gminie obowiązują dwa odrębne 
systemy gospodarowania odpadami 
komunalnymi, z których jeden obej-
muje nieruchomości zamieszkałe, 
drugi nieruchomości niezamieszkałe. 
Organizacją tego pierwszego zajmuje 
się Gmina Lubsko. Jest to jej ustawo-
wy obowiązek, który aby wypełnić, 
Gmina wybiera w drodze przetargu 
wykonawcę na odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów z nieru-
chomości zamieszkałych oraz tworzy 
punkt selektywnego zbierania odpa-
dów. W drugim systemie, nieruchomo-
ści niezamieszkałe zobowiązane są do 
zawarcia indywidualnych umów z fir-
mą trudniącą się wywozem odpadów.
Dalej M. Witos omówiła sposób 
liczenia opłaty za śmieci. Zasadą 

jest, że system musi się bilansować, 
a więc koszty związane z odbiorem, 
transportem, zagospodarowaniem 
odpadów, koszty PSZOKu, likwidacji 
dzikich wysypisk, obsługi systemu 
gospodarowania odpadami oraz edu-
kacji ekologicznej – muszą równać się 
sumie wpłat opłat za śmieci. Wniosek 
z tego jest jasny, że im więcej zadekla-
rowanych w systemie mieszkańców, 
im większa świadomość i uczciwość 
mieszkańców – tym większa szansa 
pozostawienia stawki na tym samym 
poziomie. A stawka w naszej gminie 
wynosi 25 zł za osobę miesięcznie. 
Należy pamiętać, że w ramach tej 
opłaty, mieszkańcy mogą samodziel-
nie oddać posegregowane odpady do 
PSZOKu przy ul. Traugutta w Lubsku, 
przestrzegając ustalonych rocznych 
limitów na dany odpad. W przypadku 
przekroczenia limitu, odpad można 
oddać do PSZOK jednak za dodatko-
wą wówczas opłatą w kwocie 1zł za 
tonę odpadu. Wyjaśniono również, 
że z oferty PSZOKu nie mogą korzy-
stać nieruchomości niezamieszkałe. 
Ten problem próbuje się rozwiązać 
poprzez włączenie nieruchomości 
niezamieszkałych do systemu. Wśród 
wielu danych prezentowanych pod-

czas sesji, na uwagę zasługują m.in. te, 
które wskazują, że zmniejsza się ilość 
śmieci zmieszanych, a rośnie ilość po-
segregowanych. Jest to pozytywnym 
trendem. Niepokojącym jest jednak 
fakt wzrostu masy odpadów BIO. 
Każda tona odpadów zawieziona do 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Marszowie, to koszt, który wpada 
do sumy kosztów gminnego syste-
mu. W tej sprawie głos zabrał radny 
Marcin Choiński, który zwrócił się do 
pozostałych radnych i do Burmistrza 
z propozycją powrotu do dyskusji nt. 
ulg w związku z posiadanym kom-
postownikiem. Dziś ulga jest liczona 
od gospodarstwa domowego. Wg 
radnego, kompostowanie stanowiłoby 
zachętę, gdyby ulga liczona była od 
osoby w gospodarstwie. Na zakoń-
czenie Pani Naczelnik przedstawiła 
tabelę obrazującą wysokość opłat za 
śmieci w sąsiednich gminach, a także 
innych gminach podobnych charakte-
rem i wielkością do gminy Lubsko i 
w większości opłaty już przekroczyły 
30 zł za osobę miesięcznie. W gminie 
Lubsko jest to stale kwota 25 zł. Jak 
wszyscy zgodnie uznali, dla utrzy-
mania tej kwoty duże znaczenie ma 
świadome i odpowiedzialne działanie 

każdego mieszkańca. Podjęty temat 
odpadów, wywołał dyskusję w spra-
wie zmiany sposobu odbierania śmieci 
przez PGKiM, którą ta wprowadziła 
od stycznia br. W związku ze zmianą, 
właściciele nieruchomości zostali 
poinformowani, że ich obowiązkiem 
jest wystawienie śmieci przy posesji 
tak, by pracownicy PGKiM odbierając 
śmieci - nie musieli po nie wchodzić 
na posesje. Ten wynikający z ustawy 
przepis obowiązuje już od 2013 roku, 
ale Spółka, chcąc pomóc mieszkań-
com odbierała odpady nawet z posesji. 
Jednak zdarzało się coraz więcej skarg 
i oskarżeń w kierunku pracowników 
Spółki i samej Spółki, że np. w wyniku 
odbioru kubłów zostało uszkodzone 
mienie, że coś zginęło, że nie została 
zamknięta bramka. Były też przypadki 
podgryzienia pracowników Spółki 
przez psy. W związku z tym, Spółka 
zdecydowała, że od stycznia br. będzie 
egzekwowała od właścicieli nieru-
chomości wypełnianie obowiązku 
wystawiania śmieci. Omawiający ten 
temat Prezes PGKiM Sp. z o.o. Marcin 
Gołębiewski zapewnił, że przypadki, 
w których trudno jest wypełnić ten 
obowiązek są indywidualnie rozpa-
trywane. Zachęcał do kontaktu ze 
Spółką w poszukiwaniu najbardziej 
zadawalających obie strony rozwią-
zań. Prezes zaapelował do mieszkań-
ców o wyrozumiałość i szacunek do 
pracowników Spółki, którzy zawsze 
starają się rzetelnie wykonać swoją 
pracę. M Gołębiewski zwrócił uwagę 
zebranych na jeszcze inny problem, 
z którym obecnie boryka się Spółka 
i który odczuje część mieszkańców. 
Spółka dostarcza ciepło do niektó-
rych budynków Spółdzielni Miesz-
kaniowej i do niektórych Wspólnot 
Mieszkaniowych. Spółka zakupuje 
gaz, a odsprzedaje ciepło. Dostawca 
gazu traktuje PGKiM jako biznes i 
stosuje stawkę jak dla biznesu, która 
jest zależna od giełdowych notowań. 
To spowodowało wzrost stawek za 
gaz, co wymusiło wzrost stawek za 
sprzedawane ciepło. Spółka kore-

sponduje z PGiNG w celu obniżenia 
kosztu gazu. Mimo, że PGKiM ma 
świadomość tego, że zaistniała sy-
tuacja wysokiej ceny za gaz/ciepło 
nie jest społecznie akceptowalna, to 
jednak nie ma możliwości obniżenia 
w tych warunkach cen ostatecznym 
odbiorcom z przyczyn od siebie nie-
zależnych. Niemniej jednak – zgodnie 
z deklaracją Prezesa, Spółka będzie 
czyniła starania, by wynegocjować 
rozwiązanie jak najbardziej optymal-
ne. Rozmowy obecnie są utrudnione 
z uwagi na brak jasnych uregulowań 
prawnych w tej sprawie.

Głosowanie uchwał
Po zakończeniu dyskusji w ww. 
tematach, przystąpiono do głosowa-
nia uchwał. Podczas sesji podjęto 
uchwały w sprawie: zmiany Uchwa-
ły Nr XXXIX/291/21 w sprawie 
regulaminu określającego zasady 
wynagradzania nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Lubsko; rozpatrzenia 
petycji w sprawie zakazów i innych 
działań związanych z pandemią Co-
vid-19; zmiany Uchwały budżetowej 
Gminy Lubsko na rok 2022; zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubsko na lata 2022-2036; 
zmiany uchwały nr VIII/53/19 Rady 
Miejskiej w Lubsku w sprawie po-
boru podatków od nieruchomości, 
rolnego i leśnego w drodze inkasa; 
ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego członkom ochotniczych 
straży pożarnych uczestniczących 
w działaniach ratowniczych, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Lubsko. Każda z ww. uchwał została 
przyjęta jednogłośnie.

Dyskusje o sprawach różnych
W sprawach różnych podjęto tematy:
1) remontu ul. Wrocławskiej oraz 

zmiany organizacji ruchu na tej 
drodze. Radna Alicja Kuźmińska 
wskazała, że dobrym rozwiązaniem 
dla usprawnienia ruchu byłaby sy-
gnalizacja świetlna. Choć wszyscy 
zgodzili się co do trafności tej idei, 
to zauważyli również, że problemem 
mogą być finanse. ZDW realizuje 
obecnie drugi etap przebudowy tej 
drogi. W trakcie prac wyszły roboty 
nieprzewidziane, jako, że okazało 
się, że droga nie ma podbudowy. Za-
istniała więc konieczność wykonania 
dodatkowego zakresu i umocnienia 
podbudowy drogi poprzez odwierty. 
Z uwagi na niesprzyjające obecnie 
warunki pogodowe, dywanik asfalto-
wy będzie wykonywany przy łagod-
niejszej i stabilniejszej aurze. Zgodnie 
z rozmowami, w tym roku ZDW ma 
wykonać trzeci etap przebudowy ul. 

Wrocławskiej od al. Niepodległości 
do ul. Reja. Podpisane w zeszłym 
roku porozumienie obliguje również 
do starań o remont chodnika przy ul. 
Wrocławskiej. Zgodnie ze wcześniej-
szymi ustaleniami, ten zakres ma być 
zrealizowany w dwóch etapach w 
latach 2022-2023. Burmistrz przypo-
mniał, że jeszcze nie tak dawno temu, 
na monity Gminy, a także PGKiM w 
Lubsku Sp. z o.o. jako zarządcy – 
ZDW odpowiadało, że do 2027 roku 
nie będzie możliwości remontu drogi 
ul. Wrocławskiej, jednak w toku roz-
mów i wzajemnych porozumień udało 
się wypracować dobre dla Lubska roz-
wiązanie i naprawa drogi ruszyła już 
w 2021 roku. Sygnalizacja świetlna, 
choć byłaby rozwiązaniem pozytyw-
nym, to jest obawa, że w obliczu obec-
nych inwestycji na ul. Wrocławskiej, 
ZDW nie będzie miało możliwości 
sfinansowania dodatkowego zadania.
2) Radny Jarosław Bednarek w imieniu 
mieszkańców złożył wniosek o przy-
wrócenie parkowych ławek w obrębie 
BCK oraz usunięcie dwóch zniszczo-
nych, nienadających się do użytku 
ławek w okolicy posesji nr 47 przy ul. 
Wrocławskiej. Burmistrz w odpowie-
dzi poinformował, że terenem przy 
BCK zarządza dyrektor tej jednostki i 
zgłosi mu to zagadnienie do rozpatrze-
nia. Burmistrz zauważył jednocześnie, 
że ławki byłyby nadal, gdyby nie to, że 
sami użytkownicy zniszczyli je, do tego 
łamiąc notorycznie zasady porządku 
poprzez zostawienie wokół ławek 
śmieci, co wpływało niekorzystnie na 
wizerunek miasta.
3) Radna Emilia Zajączkowska zgło-
siła, że mieszkańcy Mierkowa apelują 
do samorządu o pomoc w sprawie 
zobowiązania obecnego właściciela 
obiektów po byłym młynie do za-
dbania o nie, gdyż zabudowania są w 
ocenie mieszkańców w złym stanie, 
stanowiącym zagrożenie.
Burmistrz poinformował, że jeżeli 
ktoś zauważył zły stan budynków, 
powinien zgłosić to do Nadzoru 

Budowlanego, który jest 
właściwym organem do 
tego typu zagadnień. Bur-
mistrz ze swojej strony 
zaproponował wsparcie w 
zakresie ustalenia właści-
ciela obiektu.

Elżbieta Haściło radna 
Powiatu Żarskiego poin-
formowała o zadaniach 
powiatowych na terenie 
gminy Lubsko wśród któ-
rych znalazły się:
1) przebudowa chodnika na 
ul. Sybiraków w Lubsku – 
koszt 252 560 zł. Powiat 
będzie remontował chod-
nik do wiaduktu. Starosta 
zwrócił się z wnioskiem do 
PKP PLK S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Zielonej 
Górze o pilny remont chod-
nika, który znajduje się pod 
wiaduktem łączącym ul. 
Miłosza z ul. Sybiraków.
2) opracowanie dokumentacji tech-
nicznych dla zadań: most pomiędzy 
miejscowościami Górzyn- Lutol-
-droga powiatowa nr 1128F; budowa 
chodnika w miejscowości Dłużek 
- droga powiatowa nr 1099F.
3) strategiczną inwestycją, która 
zapewni bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców powiatu - od urodzenia 
po wiek senioralny- jest rozbudowa 
Powiatowego Szpitala na Wyspie 
w Żarach (pierwszy etap), na którą 
pozyskano dofinansowanie w kwocie 
14,96 mln zł.
4) przygotowana jest dokumentacja 
na przebudowę drogi powiatowej ul. 
Kilińskiego (chodnik + nawierzchnia 
asfaltowa). Burmistrz zwrócił uwagę, 
że przy remoncie drogi należy wy-
mienić sieć wodociągową. Sprawy 
te wymagają uzgodnień pomiędzy 
Starostwem a LWiK w Lubsku. Radna 
E. Haściło poinformowała ponadto, 
że w odpowiedzi na nabór wniosków 
w ramach Polskiego Ładu Powiat 

przygotowuje 5 wniosków. Zaznaczyła 
również, że ogłoszono nabór wniosków 
dla stowarzyszeń i klubów sportowych 
w dziedzinie sportu i kultury, którego 
szczegółowe zasady są opisane w Biu-
letynie Informacji Publicznej Powiatu. 
Sesja była bardzo merytoryczna i na-
sycona ważnymi społecznie tematami. 
Bardzo cenna okazała się dyskusja 
w temacie systemu gospodarowania 
odpadami. Zgodnie z wnioskiem 
Burmistrza, w porządku obrad sesji 
zwyczajnych Rady Miejskiej w Lub-
sku będzie dodawane zagadnienie do 
dyskusji w sprawach istotnych i waż-
nych z punktu widzenia społeczeń-
stwa, wspólnoty. Propozycją tematu 
do dyskusji podczas lutowej sesji są 
sprawy związane z gospodarką wod-
no-kanalizacyjną w gminie Lubsko.

M.K.

XLII SESJA ZWYCZAJNA RADY     MIEJSKIEJ W LUBSKU

Prezentację na temat gospodarowania odpadami omówiła Małgorzata Witos Naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Lubsku.

Porządek obrad styczniowej sesji Rady Miejskiej w Lubsku został rozszerzony o dyskusję na temat gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czy zmiana sposobu liczenia zniżki 
za kompostowanie wpłynie na 

zmniejszenie ilości oddawanych 
odpadów BIO? Według radnego 

Marcina Choińskiego – tak. 
Radny złożył wniosek, by Rada i 
Burmistrz ponownie pochylili się 

nad tym tematem i przeanalizowali 
wspólnie możliwość liczenia 
upustu za kompostowanie od 

osoby w gospodarstwie, a nie od 
gospodarstwa, jak to jest obecnie.

Prezes PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. Marcin 
Gołębiewski wyjaśnił powody zmian w sposobie 

odbierania śmieci oraz wskazał przyczyny 
wzrostu cen za ogrzewanie z kotłowni gazowych 

Spółki.

7 lutego 2022 roku w 
odpowiedzi na wniosek 
Burmistrza Lubska 
odbyła się XLIII sesja 
nadzwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku.

Podczas sesji podjęto uchwały w 
sprawie: zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lubsko na rok 2022; zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Lubsko na lata 2022 - 2036. 
Uchwały zostały podjęte jednogłośnie 
14 głosami za, przy jednym radnym 
nieobecnym. Zwołanie sesji oraz 
dokonanie zmian w budżecie i WPF 
było podyktowane głównie potrzebą 
zabezpieczenia środków na zakup 
energii elektrycznej do oświetlenia 
ulicznego. 

M.K.

 XLIII sesja nadzwyczajna  XLIII sesja nadzwyczajna 
 Rady Miejskiej w Lubsku  Rady Miejskiej w Lubsku 

 POLI TYK A 
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Do Lubska z samorządową wizytą przy-
jechali delegaci z Ukrainy - radni obwodu 
tarnopolskiego. Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć w piątek 11 lutego br.  zaprosił 
radnych do ratusza, opowiedział o gmi-
nie, o pracy Rady Miejskiej. Wspomniał 
również o dotychczasowych działaniach 
w zakresie polsko-ukraińskiej współpracy 
Lubska i Tarnopola. Radni zadawali wiele 
pytań o sposób działania Rady Miejskiej 
w Lubsku, o jej skład, częstotliwość, prze-
bieg i tematykę sesji. Porównywali system 
funkcjonowania organu rady gminy z radą 
obwodu. Następnie wszyscy udali się na 
kolejne spotkanie – zorganizowane w lub-
skim pałacu. Udział w nim wzięli również 
Starosta Żarski Józef Radzion, Radny 
Sejmiku Województwa Lubuskiego Sła-
womir Muzyka, radni powiatowi, prze-
wodniczący oraz radni Rady Miejskiej 
w Lubsku, a także dyrektor OSiR Robert 
Ściłba i dyrektor B-CK w Lubsku Paweł 
Skrzypczyński. Po prezentacji walorów 
gminy Lubsko oraz Tarnopola, zebrani 
przeszli do rozmów w sprawie przyszłej 
wzajemnej współpracy. A obszarów do tej 
współpracy jest wiele, wśród nich m.in.: 
sport, kultura, oświata, przedsiębiorczość, 
samorząd. Radny Sejmiku Województwa 
Lubuskiego Sławomir Muzyka wskazał, 
że o wizycie w Lubsku delegatów z 
Tarnopola rozmawiał z Marszałkiem 
Województwa Lubuskiego, który wyraził 
zainteresowanie dla zorganizowania w 
przyszłości podobnego spotkania również 
w województwie, w Urzędzie Marszał-
kowskim w Zielonej Górze. Starosta Żar-
ski Józef Radzion powiedział, że wszelki 
rodzaj współpracy niesie pozytywne 
efekty. Wymiana doświadczeń buduje i 
sprzyja dobrym, wspólnym działaniom. 
Igor Sopel z Tarnopola, pełniący funkcję 
równoważną do naszego zastępcy Mar-
szałka podziękował za serdeczne przyję-
cie w Lubsku. Zapowiedział przekazanie 
Burmistrzowi Lubska zaproszenia do 
Tarnopola. Zapewnił, że mimo tego, co 
słyszy się w mediach na temat sytuacji 
Ukrainy, jest w ich kraju bezpiecznie i 
z serdecznością i przyjaźnią podejmą w 
Tarnopolu delegację samorządowców z 
Lubska. Po spotkaniu przyszedł czas na 
wizytę w terenie. Goście z Tarnopola od-
wiedzili m.in. Dom Kultury, halę sporto-
wą, Basztę Pachołków Miejskich. To był 
dzień owocny w wymianę doświadczeń 
oraz dobrych praktyk, a także w plany 
wspólnych, przyszłych działań. 

***
Obwód tarnopolski, to jeden z 24 ob-
wodów Ukrainy leżący w jej zachodniej 
części. Dzieli się na 3 rejony: czortkowski, 
krzemienicki oraz tarnopolski. Stolicą 
obwodu jest Tarnopol liczący ok. 225 000 

mieszkańców. Tarnopol jest znaczącym 
ośrodkiem kulturalnym, oświatowym, 
targowym oraz przemysłowym (obwód 
– odpowiednik polskiego województwa, 
rejon – odpowiednik polskiego powiatu). 

M.K.

 POLITYKA  W GMI NI E 

28 stycznia 2022 roku 
w wielofunkcyjnej sali 
lubskiego pałacu odbyło 
się spotkanie Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia 
z mieszkańcami gminy 
Lubsko. 

Na wstępie Burmistrz przypomniał 
historię lubskiego pałacu i posługując 
się pokazem slajdów przedstawił, 
w jakim stanie zastał budynek w 
2018 roku oraz jak przebiegał pro-
ces przywracania go do ponownego 
użytkowania. Następnie przedstawił 
przygotowaną na okazję spotkania 
z mieszkańcami prezentację. Swoje 
wystąpienie rozpoczął od omówienia 
finansowej sytuacji Gminy Lubsko, 
która z bardzo złej na koniec 2018 
roku powróciła obecnie do dobrej 
i stabilnej. Dług Gminy Lubsko na 
koniec 2018 roku wyniósł ponad 
70 mln zł. Od września Gmina była 
objęta programem postępowania na-
prawczego. 2019 rok był dla Gminy 
bardzo trudny. Mimo starań, żaden 
bank nie chciał wyemitować obligacji, 
Skarb Państwa nie udzielił pożyczki. 
Gmina spotkała się z odmową dla 
propozycji modernizacji systemu 
oświaty, a także dla próby połączenia 
Biblioteki i LDK w jedną instytucję 
kultury. Choć było ciężko, Gmina sku-
piła się na uporządkowaniu bieżących 
finansów oraz przywróceniu płynności 
finansowej. Mimo wielu trudności, 
Gmina zainwestowała w tamtym 
okresie 767 000 zł m.in. w: przygoto-
wanie Klubu Senior+, oraz adaptację 
parteru SP3 na siedzibę Przedszkola 
nr 3, które trzeba było przenieść z 
budynku przy ul. Baśniowej z uwagi 
na jego katastrofalny stan i wydane 
w związku z tym zalecenia Sanepidu. 
Gmina kończy 2019 rok nadwyżką 
budżetową w kwocie 10,9 mln zł, a 
dług spada do 56,9 mln zł. 2020 rok, 
choć lżejszy, to i tak był pełen trudów 
i przeciwności. Gmina sobie jednak 
z nimi poradziła. Opracowała nowy 
program postępowania naprawczego i 
w październiku otrzymała pożyczkę ze 
Skarbu Państwa, dzięki której doko-
nała restrukturyzacji zadłużenia. Przy 
stałej spłacie długu, którego wysokość 
na koniec roku spadła do 52,6 mln zł 
– inwestowała, przeznaczając rocznie 
na zadania 1,74 zł, m.in. na: stworze-
nie nowej siedziby Środowiskowego 
Domu Samopomocy, remont mostu w 
Tarnowie, przeniesienie archiwum za-
kładowego UM, nawodnienie boiska 
w Górzynie, przyłączenie przystani 
kajakowej nad zalewem Karaś do 
miejskiego systemu kanalizacji. Z 
końcem 2020 roku Gmina Lubsko 
wychodzi z PPN, wypracowuje nad-
wyżkę budżetową w kwocie 12,8 mln 
zł oraz wolne środki w wysokości 1,52 
mln zł. 2021 rok – jak powiedział 
Burmistrz - przerósł jego oczekiwania. 
I mimo różnych zawirowań, okazał 
się być dobrym czasem, w którym: 
nastąpiło połączenie LDK i Biblioteki 
w Bibliotekę-Centrum Kultury, Gmina 
zrealizowała inwestycje o wartości 

9,46 mln zł, w tym m.in.: przebudo-
wała I piętro lubskiego pałacu, rozpo-
częła prace adaptacji budynku po SP2 
na Urząd, przeprowadziła remonty w 
gminnych placówkach oświatowych, 
przebudowała ul. Gdańską, Zana, Za-
polską, Jodłową, Stolarską, Geodetów, 
Osiedle Łużyckie, drogę w Tucholi 
Żarskiej oraz do Garei, wymieniła 
nawierzchnię ze sztucznej trawy na 
boisku do piłki nożnej, wybudowała 
Centrum Informacji Turystycznej (I 
etap prac), zmodernizowała oświetle-

nie drogowe w Raszynie, Mierkowie, 
Ziębikowie i częściowo w Lubsku, 
wykonała system centralnego ogrze-
wania w świetlicy w Mierkowie praz 
w OSP/świetlicy w Starej Wodzie, 
dodatkowo Gmina wsparła innych, 
przekazując 300 000 zł na zakup 
ambulansu oraz 200 000 zł na re-
mont ul. Wrocławskiej. W 2021 roku 
wykonano również wiele inwestycji 

wod-kan. Wg przewidywań, ubiegły 
rok zamknie się dla Gminy nadwyżką 
w wysokości 9,98 mln zł oraz wol-
nymi środkami w kwocie 8,37 mln 
zł. Przy tylu zadaniach, Gmina stale 
spłacała zadłużenie, które na koniec 
roku wyniosło 48,9 mln zł. W 2022 
rok Gmina weszła z kwotą 6,06 mln 
zł na inwestycje, którą planuje prze-
znaczyć m.in. na: dalszą przebudowę 

Urzędu i CIT, zakup i montaż windy 
i zagospodarowanie terenu wokół 
lubskiego pałacu, prace moderniza-
cyjne w zasobie mieszkaniowym, 
modernizację świetlic. Dodatkowo 
Gmina zleci opracowanie dokumen-
tacji projektowych na przebudowę ul. 
Transportowej, Szkolnej, Sportowej, 
Witosa i Jarzębinowej. Na koniec 
2022 roku Gmina planuje wypraco-
wać wolne środki w kwocie 7,7 mln 
zł, natomiast zadłużenie spadnie do 
45,4 mln zł. Burmistrz przedstawił 
również obszary wymagające stałego 
doskonalenia, a wśród nich zagad-
nienia związane z systemem oświaty, 
gospodarką odpadami, wykluczeniem 
komunikacyjnym gminy Lubsko. 
Swoją prezentację zakończył omawia-
jąc projekt Strategii. Po tym nastąpiła 
dyskusja i rozmowa z mieszkańcami, 
po której Burmistrz podziękował 
mieszkańcom za przybycie, za dobre 
słowa oraz zachęcił do obejrzenia 
prac autorstwa lubskich artystów ze 
stowarzyszenia Malarzy Rzeźbiarzy 
Fotografików MA-R-FO, dla których 
tematem przewodnim i inspiracją był 
pałac w Dłużku.

M.K.

SPOTKANIE BURMISTRZA LUBSKA
Z MIESZKAŃCAMI 

Mieszkaniec (M): Kiedy centra handlowe 
przy ul. Wrocławskiej zostały otwarte, 

nasilił się ruch na tej drodze, a to 
sprawiło, że wyjazd z bocznych ulic na 
ul. Wrocławską jest bardzo utrudniony. 

Uważam, że należałoby wykonać 
tam sygnalizację świetlną. Co władze 
Lubska planują zrobić w tej sprawie? 
Burmistrz (B) – Burmistrz przypomniał 

zebranym, jakie inwestycje na drodze ul. 
Wrocławskiej ZDW realizuje obecnie oraz 

jakie są w fazie planowania. Burmistrz 
zauważył, że gdyby użytkownicy drogi 

stosowali się do obowiązujących 
przepisów prawa, nie byłoby takich 

problemów, możliwe, że zbędna 
okazałaby się również sygnalizacja. 
Burmistrz wyraził obawę, że ZDW 

zobliguje Gminę do określenia, która 
inwestycja jest bardziej priorytetowa, czy 
przebudowa drogi ul. Wrocławskiej wraz 
z chodnikami, czy wykonanie sygnalizacji 

świetlnej na tej drodze.

M: mieszkaniec wyraził uznanie, kierując 
je w stronę Burmistrza i Radnych za 
dotychczas wykonane zadania oraz 
poparł ideę przywrócenia do Lubska 
kolei. Zauważył przy tym, że warto 
byłoby zadbać o odbudowę dalszej 
linii, która skomunikuje Lubsko np. z 

Gubinkiem.
B: cieszę się, że inni również popierają 

tę ideę i wierzą w jej powodzenie. 
Odbudowa linii kolejowej dalej za 

Lubskiem jest trudna do realizacji z 
uwagi na to, że do Krosna nie ma już 

torów, pozostał tylko nasyp, natomiast 
w kierunku do Gubinka, pierwsze 

utrudnienie stanowi brak wiaduktu.
M. jaka jest sytuacja z pałacem w 

Dłużku?
B. staraliśmy się go przejąć od 

KOWR. Opracowaliśmy program 
zagospodarowania zabytków, wydana 

została decyzja o warunkach zabudowy. 
Mimo, że Gmina spełniła wszelkie 

formalne warunki, nie otrzymała pałacu. 
Staramy się jednak stale dążyć do 

osiągnięcia tego celu.

M: mieszkaniec podziękował na 
początku za przebudowę ul. Gdańskiej. 
Podziękował Burmistrzowi Lubska za 
osobiste zaangażowanie w tę sprawę, 
radnym Rady Miejskiej w Lubsku za 
przegłosowanie zadania w budżecie 
oraz wykonawcy robót - Tomaszowi 

Duczmalowi za solidną i dobrą 
pracę. Następnie zawnioskował o 

odbudowę uszkodzonego mostu na 
ul. Paderewskiego, który odciążyłby 
transport autami LWiK-u po drogach 

takich jak np. ul. Gdańska. W tej sprawie 
złożył również na ręce Burmistrza 

pisemny wniosek. 
B: Burmistrz zażartował, że mieszkaniec 

był takim społecznym inspektorem 
nadzoru tego zadania i pilnował 

poprawności jego realizacji, dlatego też 
Burmistrz nie musiał być na budowie 
każdego dnia, tylko sporadycznie, a i 

tak wiedział, że wszystko będzie dobrze 
dopilnowane. Odpowiadając już całkiem 

poważnie, Burmistrz zadeklarował 
przeanalizowanie tego problemu i 

uwidocznienie go w Strategii Rozwoju 
Gminy Lubsko na lata 2022 – 2032.

M: sugeruję, by Urząd zamieszczał 
na swojej stronie internetowej więcej 

informacji. Warto byłoby też informować 
o np. awariach wodociągów i przerwach 

w dostawie wody.
B: nie wiedzieliśmy do końca jaką 

podjąć decyzję w sprawie spotkania 
z mieszkańcami. Czy je organizować, 
czy odwołać. Zależało nam na jego 
organizacji, jako, że nie było takiego 

spotkania od kilku lat. Jednakże kolejna 
fala pandemii, utrudniła nam sprawę. 
Nie chcieliśmy przedobrzyć w drugą 

stronę. Poinformowaliśmy o spotkaniu 
w różny sposób: poprzez facebook, 
gminną stronę internetową, była też 
informacja w Magazynie Lubskim i 

telewizji kablowej. Co do informowania o 
awariach – mam podobne zdanie i często 

dyskutuję w tym temacie z Prezesem 
LWiK. Informacja, to podstawa. Jednakże 
paradoksalnie LWiK nie daje informacji o 
każdej awarii, by nie wywoływać fali hejtu 

na pracowników i Spółkę. Mieszkańcy 
obwiniają pracowników LWiKu oraz samą 
Spółkę za awarie sieci wod-kan i przerwy 

w dostawie wody, a przecież te nie są 
przez nich zawinione. Mamy w Lubsku 
140-letnie rury. Moim zdaniem należy 

szanować to, że jest ktoś, kto przyjedzie 
i usunie awarię, nawet w dni wolne od 

pracy, czy w święta.

Zorganizowane w lubskim pałacu spotkanie Burmistrza Lubska z mieszkańcami gminy Lubsko odbyło się przy zachowaniu 
covidowych obostrzeń.

W spotkaniu w lubskim pałacu udział wzięli samorządowcy z Lubska i Tarnopola, a także m.in. Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Sławomir Muzyka, Starosta Żarski Józef Radzion 
 i radni powiatowi

W sobotę12 lutego br. w hali sportowej OSiR rozegrano międzynarodowy turniej o Puchar Burmistrza Lubska. Górowała dobra zabawa w duchu sportowej 
rywalizacji. I miejsce w turnieju zdobyła drużyna z Tarnopola, II miejsce Samorządowcy z Lubska, III miejsce Oldboye Budowlani Lubsko

Wizyta radnych obwodu tarnopolskiego
z Ukrainy w Lubsku 

Z dużym zadowoleniem gości z Tarnopola spotkała się wizja w terenie. Wśród 
odwiedzonych miejsc znalazła się również Baszta Pachołków Miejskich.

W piątek 11 lutego 2022 roku radni obwodu tarnopolskiego z Ukrainy, 
gościli z wizytą samorządową w Lubsku. Jak powiedzieli, napis z lubskiej 
sali posiedzeń Rady Miejskiej – „pro publico bono” – przyświeca również 

tarnopolskiej Radzie

Był czas na oficjalne rozmowy, ale też i czas wspomnień dotychczasowych 
wspólnych działań. Tarnopolanie z radością obejrzeli zdjęcia ze zbiorów 

Burmistrza Lubska, na których uwieczniono polsko-ukraińskie wydarzenia, 
głównie o charakterze sportowym.

Igor Sopel z Tarnopola pełniący funkcję równoważną do naszego zastępcy 
Marszałka Województwa podziękował za serdeczne przyjęcie w Lubsku. 
Zapowiedział również przekazanie Burmistrzowi Lubska zaproszenia do 

Tarnopola. Radny Sejmiku Lubuskiego Sławomir Muzyka wspomniał o chęci 
zorganizowania spotkania w Zielonej Górze.
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W dniu 20 stycznia 2022 r. o godzinie 04:48 Dyżurny 
Stanowiska Kierowania KP PSP w Żarach otrzymał 
zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki 
Saab na parkingu obok marketu Netto w Lubsku. 
Dyżurny Stanowiska Kierowania zadysponował do 
zdarzenia zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Lubsko. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy 
zastali pożar samochodu osobowego w fazie rozwi-
niętej. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, natych-
miast przystąpili do gaszenia palącego się pojazdu. 
Cała akcja trwała ponad godzinę. Prawdopodobną 
przyczyną powstania pożaru było zwarcie instalacji 
elektrycznej pojazdu.

*

W dniu 28 stycznia 2022 r. w Starostwie Powiatowym 
w Żarach odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej w Żarach. W zjeździe, którego przewod-
niczącym był Starosta Józef Radzion, uczestniczyli 
druhowie OSP - delegaci na Zjazd Powiatowy oraz 
zaproszeni goście: dh Lech Cabel - Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze, 
st. kpt. Mariusz Morawski – Komendant Powiatowy 
PSP w Żarach, Tomasz Czajkowski – członek Zarządu 
Powiatu Żarskiego, Wójtowie i Burmistrzowie z Po-
wiatu Żarskiego oraz osoby wspierające działalność 
ZOSP RP w Żarach. Uczestnicy Zjazdu wysłuchali 
sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej za okres 2016 – 2021. Druhowie OSP udzielili 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP za okres sprawozdawczy. 
W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP i Komisji Rewizyjnej na kolejną 
kadencję oraz przyjęto Program działania Oddziału 
Powiatowego na lata 2022 – 2026. W Programie pod-
kreślono, że oprócz dotychczasowej pracy Zarządu na 
rzecz wspierania działalności jednostek OSP, głównym 
celem działania nowych władz Oddziału Powiatowego 
Związku będzie promowanie idei Ochotniczych Straży 
Pożarnych w celu pozyskania nowych sympatyków i 
podmiotów wspierających działalność OSP. 

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

„POŻYCZKA Z ZAGRANICY
A PCC”

	 Umowa	 pożyczki	 jest	
jedną	z	najpopularniejszych	umów	
występujących	w	obrocie	praw-
nym.	 Powszechnie	 wiadomo,	
że	 podlega	 oba	 podatkowi	 od	
czynności	 cywilnoprawnych.	 Co	
jednak	w	sytuacji,	 gdy	pożyczka	
jest	otrzymana	z	zagranicy?
	 Jak	stanowi	art.	1	ust.	4	
pkt	1	 i	 2	ustawy	PCC	 czynności	
cywilnoprawne	podlegają	podat-
kowi,	z	zastrzeżeniem	ust.	4a	i	5,	
jeżeli	ich	przedmiotem	są:
1)	rzeczy	znajdujące	się	na	teryto-
rium	Rzeczypospolitej	Polskiej	lub	
prawa	majątkowe	wykonywane	
na	 terytorium	Rzeczypospolitej	
Polskiej;
2)	rzeczy	znajdujące	się	za	granicą	
lub	prawa	majątkowe	wykonywa-
ne	za	granicą,	w	przypadku	gdy	
nabywca	ma	miejsce	 zamiesz-
kania	 lub	 siedzibę	 na	 teryto-
rium	Rzeczypospolitej	Polskiej	 i	

czynność	cywilnoprawna	została	
dokonana	na	terytorium	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej.
	 Jak	wynika	 z	przepisów	
zagraniczna	 pożyczka	 podlega	
opodatkowaniu	w	Polsce,	 jeżeli	
spełnione	są	następujące	warun-
ki:	 rzeczy	 będące	przedmiotem	
pożyczki	znajdują	się	za	granicą,	
pożyczkobiorca	ma	miejsce	 za-
mieszkania	w	 Polsce,	 	 umowa	
została	 zawarta	 na	 terytorium	
Polski.	 Jak	widać	więc	kluczowe	
dla	 objęcia	 pożyczki	 podatkiem	
PCC	jest	to,	gdzie	została	zawarta	
umowa.	W	dobie	internetu	często	
jest	ona	zawierana	na	odległość.	
Pożyczkodawca	przebywa	za	gra-
nicą,	a	pożyczkobiorca	w	Polsce,	
zaś	 cała	 procedura	 związana	 z	
zawarciem	umowy	dokonywana	
jest	 przez	 strony	 np.	w	 drodze	
korespondencji	e-mail.		
	 Zgodnie	z	art.	61	§	2	kc	
oświadczenie	woli	wyrażone	w	
postaci	elektronicznej	jest	złożone	
innej	osobie	z	chwilą,	gdy	wpro-

wadzono	je	do	środka	komunikacji	
elektronicznej	w	taki	sposób,	żeby	
osoba	 ta	mogła	 zapoznać	 się	 z	
jego	treścią.
	 Z	kolei	w	myśl	art.	70	§	
2	 kc	w	 razie	wątpliwości	 umo-
wę	poczytuje	 się	 za	 zawartą	w	
miejscu	otrzymania	przez	 skła-
dającego	ofertę	oświadczenia	o	
jej	 przyjęciu,	 a	 jeżeli	 dojście	do	
składającego	ofertę	oświadczenia	
o	jej	przyjęciu	nie	jest	wymagane	
albo	oferta	 jest	 składana	w	po-
staci	elektronicznej	–	w	miejscu	
zamieszkania	 albo	w	 siedzibie	
składającego	ofertę	w	chwili	za-
warcia	umowy.
	 Lektura	 powyższych	
przepisów	pozwala	dojść	do	sta-
nowiska,	że	w	przypadku	zagra-
nicznej	pożyczki,	w	której	umowa	
pomiędzy	 stronami	 zawierana	
jest	 w	 postaci	 elektronicznej,	
miejscem	jej	zawarcia	jest	miejsce	
zamieszkania	pożyczkodawcy.
	 Prawidłowość	 takiego	
stanowiska	znajduje	potwierdze-

nie	w	treści	 interpretacji	 indywi-
dualnej	Dyrektora	Izby	Skarbowej	
w	 Poznaniu	 z	 31	 październi-
ka	2013	 r.,	 nr	 ILPB2/436-202/
13-2MK.	 Interpretacja	dotyczyła	
sytuacji,	 gdzie	 pożyczkodawcą	
była	osoba	mieszkająca	w	 Japo-
nii,	a	pożyczkobiorca	mieszkał	w	
Polsce.	Wskazano	w	niej,	 że	 „Z	
powyższego	wynika,	że	do	zawar-
cia	planowanej	umowy	pożyczki	
dojdzie	 za	pośrednictwem	środ-
ków	komunikacji	 elektronicznej,	
dokładnie	poczty	elektronicznej.	
Fizyczne	podpisanie	umowy	oraz	
przesłanie	jej	do	Pożyczkodawcy	
pocztą	będzie	wtórne	w	stosun-
ku	do	 prowadzonych	pomiędzy	
stronami	 rokowań,	będzie	miało	
charakter	dowodowy.	(…)		Mimo,	
że	 umowa	 zostanie	 podpisana	
przez	Pożyczkobiorcę	na	 terenie	
Rzeczypospolitej	Polskiej	to	miej-
scem	jej	zawarcia	będzie	Japonia.	
Za	 zajęciem	 takiego	stanowiska	
przemawia	art.	70	§	2	Kodeksu	cy-
wilnego,	zgodnie	z	którym	"w	razie	

wątpliwości	 umowę	 poczytuje	
się	za	zawartą	w	miejscu	otrzy-
mania	przez	składającego	ofertę	
oświadczenia	 o	 jej	 przyjęciu,	 a	
jeżeli	 dojście	 do	 składającego	
ofertę	oświadczenia	o	jej	przyjęciu	
nie	jest	wymagane	albo	oferta	jest	
składana	w	postaci	elektronicznej	
-	w	miejscu	 zamieszkania	 albo	
siedziby	 składającego	ofertę	w	
chwili	zawarcia	umowy".”
	 Podsumowując	pożyczki	
zawierane	 za	 granicą	 (również	
te	zawierane	za	pomocą	elektro-
nicznych	środków	komunikowania	
się),	 w	 sytuacji	 gdy	 pieniądze	
będące	jej	przedmiotem	znajdują	
się	również	za	granicą,	nie	podle-
gają	opodatkowaniu	podatkiem	
od	 czynności	 cywilnoprawnych	
określonym	w	ustawie	 z	dnia	9	
września	 2000	 r.	 o	 podatku	 od	
czynności	cywilnoprawnych.

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 styczniu 2022 r. lubscy policjanci odnotowali 
208 interwencji zgłoszonych przez mieszkań-
ców. Na gorącym uczynku zatrzymali 9 spraw-
ców przestępstw m.in. gróźb karalny, znęcania 
się nad najbliższymi, nietrzeźwych kierujących. 
Ujawnili 14 osób ukrywających się przed wy-
miarem sprawiedliwości, w tym 1 ściganego 
listem gończym. Ujawnili 201 wykroczeń, 
z czego większość została zakończona na 
miejscu, poprzez nałożenie mandatu (72 szt.) 
lub pouczenie, w 7 przypadkach skierowany 
został wniosek o ukaranie do Sądu Rejono-
wego w Żarach. Odnotowano 7 zdarzeń dro-
gowych w rejonie dróg publicznych oraz kilka 
tzw. szkód parkingowych. Główną przyczyną 
zdarzeń drogowych było niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu.

*
W dniu 10 lutego, w godzinach wieczornych, 
dużą czujnością wykazało się dwóch męż-
czyzn, którzy w miejscowości Brody zauważyli 
podejrzanie zachowujący się pojazd. Kierujący 
osobowym Volkswagenem zachowywał się 
tak, jakby był nietrzeźwy w drodze na pobli-
ską stację paliw. Mężczyźni udali się za nim i 
uniemożliwili dalszą podróż kierującemu, od 
którego czuć był wyraźną woń alkoholu a jego 
zachowanie wyraźnie wskazywało na to, że 
jest nietrzeźwy. Jednocześnie o powyższym 
fakcie powiadomili policję. Skierowany nie-
zwłocznie na miejsce patrol potwierdził, że 
kierujący jest nietrzeźwy. Mężczyzna wydmu-
chał ponad 2,5 promila. Dodatkowo okazało 
się, że to drogowy recydywista, ponieważ po-
siadał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych. Za swój czyn odpowie przed 
sądem, grozi mu kara pozbawienia wolności 
do lat 2 i wysokie grzywny.

*
Kilka dni później w Lubsku kobieta zgłosiła, że 
sąsiad z synem wtargnęli do jej mieszkania i 
grozili bronią. Skierowano na miejsce w trybie 
alarmowym patrol policji. Zastano obie strony, 
które były w stanie nietrzeźwości. Broni nie 
znaleziono. Okazało się, że w tle jest wielo-
letni konflikt sąsiedzki. Zgłaszająca nie była w 
stanie powiedzieć, dlaczego tak sformułowała 
zgłoszenie. Finalnie sprawę rozstrzygnięto na 
miejscu nałożeniem mandatów za zakłócenie 
porządku publicznego.

*
W Walentynki policjanci ruchu drogowego 
na jednej z lubskich ulic zauważyli samochód 
osobowy Audi. Z wcześniej poczynionych 
ustaleń wynikało, że może mieć to związek 
z kradzieżami paliwa. Po zatrzymaniu do 
kontroli okazało się, że kieruje nim młody 
mężczyzna – mieszkaniec sąsiedniego 
powiatu. Od samego początku wulgarnie 
odnosił się do policjantów. Podczas badania 
narkotesterem, mężczyzna zaczął słowami 
wulgarnymi znieważać policjantów, potem 
stawiał bierny a nawet czynny opór. Po użyciu 
wobec niego środków przymusu bezpośred-
niego, uspokoił się. Pobrano krew do badań. 
Pojazd został zabezpieczony na policyjnym 
parkingu. Mężczyzna został zatrzymany w 
policyjnym areszcie. Odpowie za jazdę w stanie 
nietrzeźwości, znieważenie policjantów oraz 
kilka kradzieży paliwa z okolicznych stacji.

*
W późnych godzinach nocnych, dyżurny lub-
skiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od 
mężczyzny, który twierdził, że pod dom podje-
chali jacyś mężczyźni. Mieli oni jakoby zakłócać 
porządek, wyzywać jego i żonę, a nawet grozić 
im śmiercią. Skierowany na miejsce patrol nie 
zastał żadnych osób. Po nawiązaniu  kontaktu, 
zgłaszający przeprosił za zaistniały incydent. 
Wyjaśnił, że cała sytuacja mu się przyśniła. 
Przeprowadzono z nim rozmowę pouczającą.

*
 Jeżeli nie chcesz stracić swoich oszczęd-
ności, zastanów się zanim prześlesz swój 

kod BLIK komukolwiek. Ostrzegamy przed 
oszustami podszywającymi się pod naszych 
znajomych w popularnych komunikatorach 
społecznościowych. Oszuści bez skrupułów 
potrafią przejąć nasze oszczędności. W tym 
celu tworzą różne legendy,  i historie, dla nich 
każdy sposób na łatwe wzbogacenie się jest 
dobry. W ostatnim czasie kilka osób z Lubska 
zostało oszukanych metodą na kod BLIK. Do 
tego typu przestępstw dochodzi codziennie 
na terenie całego kraju. Oszuści podszywają 
się pod naszych znajomych, których mamy 
w swoich kontaktach w komunikatorze. Do 
zainfekowania naszego telefonu wirusem 
dochodzi najczęściej wtedy, kiedy klikniemy 
w podejrzany link. Podobnie było w ostatnich 
przypadkach. Pokrzywdzeni ,,wchodzili”  na 
nieprawdziwe komunikaty zamieszczane 
w Internecie, zachęceni do ich przeczytania 
bulwersującymi tytułami. Kiedy telefon został 
już zainfekowany, oszuści mieli  przygoto-
wane pole do działania. Podszywali się pod 
pokrzywdzonych i wysyłali wiadomości do ich 
znajomych i rodziny prosząc o pilne przesłanie 
kodu BLIK. W treści wysyłanych wiadomości 
informowali, że potrzebują pilnie gotówki. 
Kiedy pokrzywdzony zdecydował się przesłać 
kod, ale chciał się upewnić i zadzwonić, oszuści  
blokowali możliwość nawiązania połączenia. 
Telefon odbiorcy był cały czas zajęty.  Taka 
sytuacja powinna wzbudzić nasze podejrzenie. 
Jeżeli nie chcemy stracić swoich oszczędno-
ści, zastanówmy się zanim prześlemy swój 
kod BLIK komukolwiek. Takiego wyłudzenia 
możemy uniknąć: zawsze warto potwierdzać 
tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas 
przez internetowe komunikatory – najlepiej 
zadzwonić do takiej osoby; stosujmy dwu-
składniowe uwierzytelnienie swoich kont 
społecznościowych (wówczas o wiele trudniej 
przejąć nasze konto – zalogowanie się wyma-
ga potwierdzenia sms); zawsze  sprawdzaj 
dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w 
aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie 
skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy 
transakcji na naszym telefonie); chroń swój 
telefon oraz szczególnie pin do aplikacji mo-
bilnej banku.

*
Każdego dnia na policję zgłaszają się osoby, 
które powiadamiają, że padły ofiarami różnych 

oszustw w Internecie. Sposoby 
i metody, jakimi posługują się 
oszuści są coraz bardziej wyra-
finowane i powodują, że osoby 
w różnym wieku dają się nabrać 
i tracą swoje pieniądze. O oszu-
stwie przy zakupie kryptowalut 
powiadomili policjantów dwaj 
bracia, którzy w sumie utracili 
200.000 złotych. Mężczyźni 
zaufali osobie, która przekonała 
ich, że inwestując w wirtualne 
środki płatnicze, mogą w krót-
kim czasie bezpiecznie zarobić 
dużo pieniędzy. Jak opowiedział 
policjantom pierwszy z braci - 
na portalu randkowym poznał 
młodą kobietę z Singapuru. 
Para korespondowała ze sobą 
przez kilka tygodni, kobieta wy-
pytywała o zarobki mężczyzny 
i zaproponowała mu, że jeśli 
zainwestuje w kryptowaluty, to 
będzie mógł zarobić w krótkim 
czasie dużo pieniędzy. Nowa 
znajoma wysłała mężczyźnie 
swoje zdjęcia, zdjęcia swojej 
rodziny i samochodów. W ten 
sposób zdobywała zaufanie 
pokrzywdzonego. Obiecała, 
że we wszystkim mu pomoże. 
Mężczyzna założył  konto na 
polecanej przez znajomą stronie, 

gdzie mógł kupować dolary a następnie na 
stronie, gdzie miał inwestować w kryptowa-
luty. Na początku pokrzywdzony wpłacił 3000 
tysiące złotych, a w „aplikacji” widział swój 
„zysk”. Nowa znajoma zaczęła naciskać, żeby 
zainwestował więcej. Mężczyzna pożyczył 
więc od swojego brata 40.000 złotych, które 
również przelał na „swój portfel” w aplikacji 
do inwestowania w cyfrową walutę. Kobieta 
przekonała go, że zarobi tyle na tej inwestycji, 
że jeszcze odda bratu pożyczkę z 15 % zyskiem. 
Pokrzywdzony wciąż widział na stronie 
internetowej swoje „zyski”. Pożyczył od brata 
jeszcze 100.000 zł, które również wpłacił 
na swój wirtualny „portfel”. Jak się okazało, 
oszuści chcieli jeszcze więcej pieniędzy, więc 
nowa „znajoma” zaczepiła w mediach spo-
łecznościowych brata mężczyzny poznanego 
wcześniej i pokazując mu, jakie zyski osiągnął 
jego brat przekonała do zainwestowania 
60.000 zł. Po kilku dniach od tej wpłaty oka-
zało się, że obydwaj mężczyźni nie mogą się 
zalogować na swoje konta w aplikacji. Nagle 
urwał się również kontakt z przyjaciółką z 
Singapuru. Bracia zorientowali się, że zostali 
oszukani i powiadomili policjantów. Ta historia 
to tylko jedna z wielu, z jakimi na co dzień mają 
do czynienia policjanci w całej Polsce. Nie ma 
dnia, żeby również zielonogórscy policjanci 
nie otrzymywali zgłoszeń od oszukanych 
mieszkańców naszego powiatu, którzy przez 
nieostrożność w sieci tracą pieniądze. Pamię-
tajmy o bezpieczeństwie przy korzystaniu 
z Internetu: miej ograniczone zaufanie do 
osób poznanych w Internecie – zdjęcia nie są 
dowodem autentyczności osoby; chroń swoje 
dane - nie podawaj danych do logowania na 
konta bankowe czy numerów kart bankowych; 
nie przekazuj żadnych poufnych informacji 
przez telefon – pracownicy banku NIGDY nie 
żądają przez telefon danych do logowania do 
konta; nie klikaj w przesłane linki – do kont 
bankowych loguj się tylko przez oficjalną stro-
nę banku lub w bankowej aplikacji; nie instaluj 
aplikacji z nieznanych źródeł  i nie przelewaj 
pieniędzy na nieznane konta; żadnych finan-
sowych decyzji nie podejmuj w pośpiechu.

*
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
została wprowadzona w województwie lubu-
skim we wrześniu 2016 roku. Przez ponad pięć 

lat Lubuszanie przekazali policjantom blisko 55 
tysięcy zgłoszeń dotyczących zagrożeń w ich 
najbliższej okolicy. Każde zgłoszenie jest we-
ryfikowane i sprawdzane przez mundurowych, 
by później można było przejść do eliminacji za-
grożenia czy innej niebezpiecznej sytuacji. A te 
są bardzo różne – od aktów wandalizmu, dzi-
kich wysypisk śmieci czy kłusownictwa, przez 
nieprawidłowe parkowanie i niszczenie zieleni, 
aż po złą organizację ruchu drogowego. W 
sumie możemy wybrać spośród 24 kategorii 
zagrożeń, które naszym zdaniem występują w 
okolicy w której mieszkamy czy przebywamy. 
Używając Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa należy skorzystać wszelkich do-
stępnych funkcjonalności, w tym szczególnie 
z dodania opisu czy dodatkowych informacji, 
dzięki którym policjanci szybciej i skuteczniej 
rozwiążą dany problem czy wyeliminują 
niebezpieczną sytuację. Dzięki informacjom 
przekazanym przez społeczeństwo, policja 
może jeszcze lepiej wykonywać postawione 
przed nią zadania, reagując na wskazane na 
mapie zagrożenia. Z Krajową Mapą Zagrożeń 
Bezpieczeństwa każdy z nas ma realny wpływ 
na bezpieczeństwo swojej „małej ojczyzny”. 
Przypomnijmy „krok po kroku” zasady działa-
nia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: 
otwieramy stronę internetową Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, akceptujemy regu-
lamin, chcąc dodać zgłoszenie, wybieramy na 
mapie obszar, który nas interesuje, następnie, 
za pomocą czerwonej ikony „dodaj zagrożenie”, 
dodajemy do mapy występujące niebezpie-
czeństwo, wybierając je z katalogu, należy 
wskazać konkretny punkt na mapie oraz 
datę zdarzenia, w otwartym oknie opisujemy 
dane zagrożenie, wybieramy dni tygodnia i 
porę dnia, kiedy dana sytuacja ma miejsce, a 
następnie klikamy przycisk „ZGŁOŚ”. Zachę-
camy do dalszego korzystania i jednocześnie 
promowania wśród przyjaciół, znajomych 
oraz rodziny tego rozwiązania. Jeżeli chcesz 
mieć wpływ na stan bezpieczeństwa w Twojej 
okolicy podziel się swoimi spostrzeżeniami 
z Policją. Reaguj na zagrożenia, a wspólne 
działania przyniosą najbardziej oczekiwany 
efekt - bezpieczeństwo. Każde naniesione na 
mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reak-
cję Policji, ale w przypadkach pilnych, kiedy jest 
potrzebna natychmiastowa interwencja policji, 
nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

*
Policja ostrzega, że oszustów matrymonial-
nych działających w Internecie jest coraz 
więcej. Ofiarami tego typu oszustw padają 
nie tylko panie, ale coraz częściej mężczyźni. 
Z reguły oszuści wykorzystują obietnicę uczu-
cia, aby wyłudzić pieniądze od swoich ofiar. 
Bardzo często romansują z osobami, które są 
bardziej podatne na emocjonalną manipulację. 
Na portalach randkowych wyszukują osoby 
starsze i samotne, które są bardziej ufne i po-
siadają mniejsze doświadczenie w korzysta-
niu z internetowych serwisów randkowych. 
Dziś oszuści najczęściej korzystają z portali 
społecznościowych, randkowych i aplikacji 
do poznawania nowych ludzi. Wydaje się im, 
że w sieci są anonimowi, że mogą przedsta-
wić wiarygodną historię, a osobie po drugiej 
stronie będzie trudno zweryfikować podane 
informacje. Zadają mnóstwo pytań, a potem 
wykorzystują sytuację osobistą poznanej oso-
by, grają na jej emocjach, wpędzają w stres. 
Podają rzekome szczegóły ze swojego życia 
i w ujmujący sposób prezentują niezwykle 
precyzyjnie przygotowaną w tym celu historię. 
Gdy zdobędą zaufanie i sympatię wyłudzają 
pieniądze a po krótkim czasie fałszywa mi-
łość życia znika wraz z zagrabioną gotówką. 
Oszustwa matrymonialne są cały czas 
modyfikowane i przybierają coraz to nowe 
formy. Jak rozpoznać, że nowa internetowa 
sympatia w rzeczywistości jest oszustem: 

używa nieprawdziwych zdjęć. Najbardziej 
skuteczni okazali się oszuści, którzy byli 
znani z kradzieży zdjęć prawdziwych ludzi, 
dzięki czemu stawali się bardziej wiarygodni, 
a pod pięknym zdjęciem możliwe, że kryje się 
oszust, szybko wyznaje uczucia o dozgonnej 
miłości po zaledwie kilku godzinach, mówi 
o wierności, stałej relacji, którą chce z Tobą 
mieć - to powinno być sygnałem ostrzegaw-
czym, przekierowuje rozmowy poza serwis 
randkowy, ponieważ wiele portali randkowych 
posiada specjalne mechanizmy służące wy-
krywaniu oszustów, dlatego często nakłania 
swoje ofiary do przeniesienia rozmowy na 
popularny komunikator lub chce uzyskać Twój 
numer telefonu czy adres e-mail. Pamiętaj, 
że udostępniając jakiekolwiek z tych danych, 
przekazujesz wiele wrażliwych informacji 
osobie, której praktycznie nie znasz, nie dąży 
do spotkania w realnym świecie, przyjmuje 
tożsamość osób, które budzą zaufanie, ale 
zazwyczaj musi pracować za granicą (woj-
skowi, pracownicy organizacji humanitarnych, 
dyplomaci, lekarze, biznesmeni). Zapewnia 
to doskonałą wymówkę, dlaczego nie może 
się z Tobą spotkać osobiście, pyta o sytuację 
materialną i pieniądze. Na początku będą to 
prośby o drobne kwoty na niezbędne napra-
wy czy leki, które nie będą budzić większych 
podejrzeń, jednak dla każdego powinien być 
to sygnał ostrzegawczy. Aby uwiarygodnić 
swoją historię dzielą się informacjami o 
schorowanych krewnych, tragediach, śmierci 
rodzinnej, urazach lub innych trudnościach. 
Gdy osoba zorientuje się, że padła ofiarą 
oszusta, ten znika z jej życia wraz z pieniędzmi. 
Policjanci apelują o rozwagę i przypominają, 
że do nawiązywanych w mediach społecz-
nościowych kontaktów i tego typu sytuacji 
warto podejść z dużą ostrożnością i zawsze 
zachować czujność, ponieważ jedna ryzy-
kowna decyzja w życiu może zadecydować o 
przyszłości. Wielu pokrzywdzonych wstydzi 
się takiej sytuacji, nierzadko ukrywają fakt 
przed rodziną oraz znajomymi, często mają 
opory, aby opowiedzieć o tym co się stało. 
Przypominamy, że o wszystkich próbach 
wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast 
poinformować policję, korzystając z numeru 
alarmowego 112. 

*
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 pro-
pozycja i perspektywa realizacji zadań, dająca 
wiele satysfakcji tym, którzy marzą, aby po-
magać 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 bezpie-
czeństwa obywateli. Służba prewencyjna, 
kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu 
drogowego, policyjni antyterroryści, technicy 
kryminalistyki, profilaktycy, psycholodzy, 
przewodnicy psów, policjanci z laboratorium 
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 

 Samochód palił się obok marketu 
Netto w Lubsku 

 Pod koniec stycznie odbył się Zjazd Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej w Żarach. 
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PUE - Platforma Usług Elektronicznych, 
to zestaw usług skierowanych do wszyst-
kich klientów ZUS. Jej najważniejszym 
elementem jest portal internetowy 
pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie 
kontaktu z ZUS można zrealizować 
większość spraw związanych z ubezpie-
czeniami społecznymi bez konieczności 
wychodzenia z domu – przez Internet. 
PUE umożliwia klientom Zakładu uzy-
skanie informacji o ubezpieczeniach, 
świadczeniach i płatnościach, spraw-

dzenie swoich danych zamieszczonych 
na koncie w ZUS,  jak również złożenie 
oraz odebranie niezbędnych dokumen-
tów czy rozliczenie składki. Jeśli nie 
posiadasz profilu PUE i masz trudność 
z jego założeniem, przyjdź do lubskiego 
ratusza na spotkanie z ekspertem ZUS, 
który założy go dla Ciebie.
Dyżur eksperta odbędzie się w go-
dzinach od 9:00 do 13:00, 17 marca 
2022 roku. 

M.K.

Przyjdź do lubskiego ratusza 
– ekspert ZUS pomoże 
założyć Ci profil PUE

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim 
w Lubsku przy Placu Wolności 1, w 
Biurze Obsługi Interesanta, są dostęp-
ne druki PIT 37, PIT 36 i PIT 0. Każdy, 
kto planuje złożyć roczne zeznanie po-

datkowe w formie papierowej, może 
zgłosić się do ratusza po właściwy 
druk PIT w godzinach pracy Urzędu. 

M.K.

Druki PIT-ów dostępne
w lubskim ratuszu

Przed wizytą w lubskim magistracie, warto upewnić się o dostępności druków 
PIT dzwoniąc pod nr 68 457 61 01 lub 68 457 61 15.

Gdy pod koniec 
sierpnia ubiegłego 
roku na stronie 
Fundacji Kolejowej 
Stacja „Lubsko-  
Sommerfeld” 
przeczytałem 
informację, że 
nareszcie pojawiła 
się szansa na to, by 
do Lubska powróciła 
komunikacja kolejowa 
w pierwszej chwili 
pomyślałem, że są 
to tylko mrzonki 
pozytywnie 
zakręconego 
marzyciela, jednak 
jakież było moje 
zdziwienie, gdy 
wszedłem na stronę 
Rynku Kolejowego, 
na której trafiłem na 
artykuł pod tytułem 
„Lubuskie wybrało. 
Kolej + szansą 
dla Międzychodu, 
Gorzowa Wlkp. i 
Lubska”.

Jest nadzieja
Z artykułu zamieszczonym na 
portalu Rynek Kolejowy wy-
czytałem, że pierwotnie władze 
województwa do programu zgło-
siły osiem projektów, jednak do 
kolejnego etapu przeszły tylko 
trzy, w tym rewitalizacja osiem-
nastokilometrowego odcinka linii 
nr 275 pomiędzy Bieniowem a 
Lubskiem. W projekcie ujęte jest 
także wybudowanie dodatkowych 
przystanków Lubsko Zachód 
(rejon ulicy Klonowej), Lubsko 
Wschód (rejon ulicy Kazimierza 
Złotka), Budziechów i Bieszków. 
Osobowe pociągi, jeżdżące tą 
trasą do roku 1995 pomiędzy Lub-
skiem a Bieniowem zatrzymywa-
ły się w Jasieniu i Biedrzychowi-
cach, gdzie przystanek kolejowy 
oddalony był ponad kilometr od 
najbliższych zabudowań wsi. W 
projekcie rewitalizacji linii 275 
przystanku w Biedrzychowicach 
nie ujęto.
  

Linia legenda
Planowany do reaktywacji nie-
spełna osiemnastokilometrowy 
odcinek pomiędzy Bieniowem 
a Lubskiem jest fragmentem 
niemal dwustukilometrowej linii 
275, która swój początek bierze 
we wrocławskim Muchoborze, 
a kończy się w graniczącym 
z Niemcami Gubinku. Wśród 
miłośników kolei określana jest 
mianem Berlinki. Początki linii 
sięgają roku 1846, gdy urucho-
miono połączenie kolejowe po-
między Wrocławiem a Berlinem, 

nawet dwadzieścia minut). Jeśli te 
warunki się spełni to mieszkańcy 
do kolei wrócą. Ludzie nauczyli 
się liczyć, a podróżowanie na duże 
odległości pociągami jest znacz-
nie tańsze niż samochodem. Do 
tego należy dodać, że młodzież 
szkolna, studenci i seniorzy mają 
spore ulgi na bilety. Ważne jest 
tylko to, by zbyt długo nie czekać 
na stacjach przesiadkowych. Na 
co dzień po umarłym dworcu 
hula wiatr. Torowiska pozba-
wione szyn porastają drzewami i 
krzakami. Przyroda upomina się 
o to, co jej kiedyś zabrano. Na 
zdewastowanych peronach można 
spotkać grupki młodzieży pijące 
piwo. Czasami ktoś wybierze się 
na spacer z psem i aż wierzyć się 
nie chce, że lubska stacja kole-
jowa jest dziś niemal kultowym 
miejscem dla miłośników nie-
czynnych linii i umarłych węzłów 
kolejowych. Rewitalizując linię 
275 dobrze byłoby ująć w pro-
gramie jej odbudowę na odcinku 
Lubsko – Gubinek. Umożliwiłoby 
to wpięcie jej w sieć kolei nie-
mieckich i otworzyłoby okno nie 
tylko na Polskę, ale i na Europę. 
Inaczej Lubsko stanie się stacją 
końcową, na której pociągi będą 
kończyły swój bieg.
 

Nie zmarnujmy szansy
Szansa na powrót kolei do Lubska 
się pojawiła i byłoby bardzo do-
brze, gdyby wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy, mający na to wpływ 
w tym przypadku grali do jednej 
bramki. Odstawiając na bok ani-
mozje polityczne czy osobiste. 
Wszak niewiadoma, kiedy taka 
szansa powtórzy się ponownie.

Adam Bolesław Wierzbicki

które jednak przebiegało tak zwaną 
Stara Berlinką przez Bolesławiec 
Węgliniec Żary. Po wygranej przez 
Prusy w roku 1871 wojny z Francją, 
dzięki ogromnym kontrybucją wy-
budowano tak zwaną linię skrótową 
o znacznie lepszych parametrach od 
Starej Berlinki, która odchodziła od 
niej w Miłkowicach i przebiegając 
przez Żagań (omijała  Żary), łączyła 
się z nią ponownie w Jasieniu. Na 
uwagę zasługują imponujące nawet 
na światową skalę parametry tech-
niczne linii, dzięki którym pociągi 
ekspresowe kursujące w latach trzy-
dziestych ubiegłego wieku pomię-
dzy Berlinem a Wrocławiem i Gór-
nym Śląskiem pędziły na odcinku 
pomiędzy Jasieniem a Miłkowicami 
z prędkością stu sześćdziesięciu 
kilometrów na godzinę, co nawet na 
dzisiejsze czasy jest prędkością im-
ponującą. Do legendy już przeszedł 
ekspres składający się z wagonów 
motorowych o nazwie „Latający 
Ślązak”, który trasą pomiędzy Ber-
linem a Bytomiem przez Bieniów, 
Żagań pędził z prędkością handlową 
stu dwudziestu ośmiu kilometrów 
na godzinę. Aktualny standard linii  
275 jest zróżnicowany. Linia pomię-
dzy Wrocławiem a Miłkowicami 
jest dwutorowa i zelektryfikowana, 
od Miłkowic w stronę Żagania szlak 
jest już jednotorowy o charakterze 
raczej lokalnym i poruszać się nim 
mogą jedynie składy spalinowe. 
Linia praktycznie kończy się w 
Lubsku, wszak odcinek pomiędzy 
Lubskiem a Gubinkiem fizycznie 
nie istnieje, gdyż  tory zostały 
rozkradzione przez cwaniaków 
handlujących złomem, a podczas 
budowy pierwszego etapu obwod-
nicy pomiędzy Lubskiem a Mierko-
wem rozkopano nasyp. Jeśli chodzi 
o prędkości na wspomnianej linii to 

do Miłkowic pociągi mogą poruszać 
się z maksymalną prędkością do 
stu sześćdziesięciu kilometrów na 
godzinę, pomiędzy Miłkowicami a 
Bieniowem maksymalna prędkość 
wynosi osiemdziesiąt kilometrów na 
godzinę, co i tak jest przyzwoicie jak 
ma standardy linii o znaczeniu lokal-
nym. Na odcinku Bieniów-Lubsko 
pociągi praktycznie nie kursują, od 
kiedy zlikwidowano składnicę opału 
przy ulicy Kolejowej a hurtownia 
paliw na końcu ulicy Przemysłowej 
przestała korzystać z transportu 
kolejowego. 

Trochę historii
W środowisku pasjonatów kolej-
nictwa lubski dworzec jest po-
wszechnie znany. Elementy tej 
stacji w postaci plastykowych lub 
kartonowych modeli można kupić 
niemal na całym świecie. Uważa 
się bowiem, że mają one niepowta-
rzalny urok i klimat. Szkoda, że nie 
dostrzegli tego wcześniej decydenci 
z PKP oraz lubskie władze. Bo mo-
glibyśmy mieć perełkę turystyczną, 
przebijającą pod wieloma wzglę-
dami słynną na cały świat parowo-
zownię w Wolsztynie. Z dawnej 
infrastruktury lubskiego kompleksu 
kolejowego zostało niestety niewie-
le. Ocalał główny budynek dworca 
(na szczęście mieszkają w nim byli 
pracownicy PKP, co uchroniło go 
przed całkowitą dewastacją), cegla-
na ośmiokątna wieża ciśnień i jedna  
z dwóch parowozowni, w której 
znajduje się aktualnie siedziba fir-
my. Zdewastowano wiaty na peronie 
drugim i trzecim, rozebrano obie na-
stawnie i drugą parowozownię oraz 
większość torów. Początki kolei w 
Lubsku (niemieckie Sommerfeld) 
sięgają roku 1846. Wtedy to w dniu 
pierwszego września otwarto linię 

kolejową, łączącą Berlin z Wro-
cławiem przez Frankfurt nad Odrą, 
Guben, Lubsko, Żary, Węgliniec, 
Legnicę. Leżący w połowie drogi 
pomiędzy wielkimi aglomeracjami 
miejskimi lubski dworzec pełnił 
bardzo ważną funkcje na tej trasie. 
To właśnie w Lubsku dokonywano 
wymiany parowozów, aby uniknąć 
czasochłonnego nawadniania i 
nawęglania lokomotyw. W 1847 
roku czas przejazdu pomiędzy Wro-

cławiem a Berlinem wynosił jede-
naście i pół godziny. Przez Lubsko 
jeździły też bezpośrednie wagony 
z Berlina do Wiednia. Pierwszego 
października 1897 roku Lubsko 
stało się stacją węzłową. W tym dniu 
otwarto linię kolejową z Lubska do 
Tuplic, wybudowaną przez Łużyc-
kie Towarzystwo Kolei Żelaznej, a 
tuż przed Pierwszą Wojną Światowa 
- pierwszego maja 1914 roku - Lub-
sko zyskało połączenie kolejowe z 

Krosnem Odrzańskim,  w ten spo-
sób stając się węzłem czterokierun-
kowym. Warto dodać, że podczas 
Pierwszej Wojny Światowej przez 
Lubsko jeździła wojenna wersja 
Orient Expresu zwana  Balkanzug. 
Druga Wojna Świtowa obeszła się 
z lubskim dworcem dość łaskawie 
i z zawieruchy wojennej wyszedł 
on niemal nietknięty. Należało tylko 
odtworzyć zniszczone szlaki klejo-
we na liniach do Tuplic, Gubinka 
i Krosna Odrzańskiego. Jednak 
powstała po wojnie granica na Nysie 
Łużyckiej sprawiła, że lubski węzeł 
kolejowy zdecydowanie stracił na 
swoim znaczeniu. Jednak jeszcze w 
latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku z Lubska można było doje-
chać bezpośrednio do Wrocławia, 
Jeleniej Góry Legnicy, czy Leszna, 
a pociągi z Lubska rozchodziły się 
w czterech kierunkach (Gubinek, 
Krosno Odrzańskie, Jasień, Tu-
plice). 16 maja 1995 z Lubska do 
Żagania odjechał ostatni kursujący 
regularnie pociąg osobowy.
 

Stan aktualny
Na odtworzenie linii z Lubska 
prowadzących w stronę Tuplic, 
Krosna Odrzańskiego, czy Żar przez 
Lipsk Żarski nie ma już praktycznie 
żadnych szans. Te linie fizycznie 
przestały istnieć i są dziś tylko 
przedmiotem badań pasjonatów 
archeologii kolejowej. Jedynie na 
linii 275 w stronę Bieniowa i dalej 
do Żagania zachowały się szyny i po 
modernizacji mogłyby pomknąć nią 
pociągi. Planując powrót do Lubska 
komunikacji kolejowej warto zadać 
pytanie, czy będzie ona cieszyła się 
zainteresowaniem mieszkańców, 
czyli ważne jest to, by pociągi nie 
jeździły puste. Jednak na pewno 
mieszkańców Lubska oraz miej-

scowości, w których planowane są 
przystanki do podróży koleją trzeba 
ponownie przyzwyczaić. Zwłaszcza 
w czasach, w których niemal każda 
rodzina posiada przynajmniej jedne 
„cztery kółka” i trzeba to zrobić 
mądrze. Po pierwsze, najważniejsza  
jest odpowiednia ilość pociągów. 
Tak, aby wybierając się do stolicy 
województwa w celu załatwienia 
urzędowej sprawy nie czekać na 
powrót pół dnia. W projekcie jest 
mowa o czterech parach pociągów. 
Trochę mało. Wszak na podobnej 
trasie pomiędzy Żarami a Zieloną 
Górą w dni robocze jeździ dziewięć 
par pociągów Przewozów Regio-
nalny plus jedna para pośpiesznych 
PKP InterCity, relacji Zielona Góra 
Lubin. Optymalnym wariantem dla 
reaktywnej linii byłyby cztery pary 
pociągów, kursujące do i z Żagania, 
plus cztery pary pociągów kursujące 
do i z Zielonej Góry. Odpowiednio 
skomunikowane na węzłach w 
Bieniowie i Żaganiu z możliwością 
przesiadek w kierunku Węgliniec, 
Zgorzelec, Jelenia Góra; Zielona 
Góra (Bieniów) i Legnica, Wrocław 
(Żagań). Po drugie, odpowiednie 
dopasowane rozkładu jazdy tak, 
aby umożliwić dojazd do i z pracy, 
szkoły czy na uczelnie. Po trzecie, 
odpowiednie ceny biletów. PKP 
przewozy regionalne oferuje bilety 
tak zwane „W dobrej cenie”. I tak 
na przykład przejazd  pomiędzy 
Nowogrodem Bobrzańskim a Zielo-
ną Górą kosztuje pięć złotych i jest 
tańszy od komunikacji autobusowej 
o dwa złote. Warto dodać, że auto-
bus trasę pomiędzy Nowogrodem 
Bobrzańskim a dworcem PKS w 
Zielonej Górze pokonuje niekiedy 
nawet o piętnaście minut dłużej 
(dochodzi tu przejazd przez miasto 
w godzinach szczytu a to niekiedy 

KOLEJ NA KOLEJKOLEJ NA KOLEJ
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Będzie nowa promenada
Gmina Lubsko pozyskała dofinanso-
wanie na brakujący odcinek ścieżki 
pieszo-rowerowej przy zalewie Karaś w 
Lubsku. 8 lutego 2022 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Zielonej Górze 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wraz 
ze Skarbnikiem Gminy Anną Górską 
podpisali umowę na wykonanie operacji 
pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w 
zakresie budowy ścieżki pieszo – rowe-
rowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną 
w Lubsku”. Dzięki realizacji projektu 
powstanie piękny trakt pieszo-rowerowy 
w obrębie przystani kajakowej nad zale-
wem Karaś w Lubsku, który połączy dwa 
końce istniejącej już ścieżki (przy zalewie 
od strony ul. Słowackiego). Gmina Lub-

sko pozyskała na ten cel dofinansowanie 
w kwocie 178 407 zł, co stanowi 63,63% 
całkowitej wartości zadania. Operacja 
realizowana jest w ramach poddziała-
nia: „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” w ramach 
działania „wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem w zakresie: Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej. 

M.K.

***

Sprzęt IT dla dzieci z rodzin 
poPGRowskich

Gmina Lubsko otrzymała akcepta-
cję wniosku o powierzenie grantu w 
konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin 
popegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – „Granty PPGR” i oczekuje na 
podpisanie umowy. To umożliwi prze-
kazanie Gminie środków z grantu, a 
następnie przygotowanie zamówienia 

publicznego na zakup i dostawę sprzętu 
IT. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs 
grantowy, do Gminy Lubsko wpłynęło 
219 ważnych oświadczeń (wniosków). 
W ramach wsparcia, dzieci mogą otrzy-
mać laptop lub tablet (w zależności od 
rodzaju wnioskowanego sprzętu) wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem. 

M.K.

Poglądowa mapa zakresu 
prac projektowych.

Tak dziś wygląda promenada przy przystani kajakowej nad zalewem Karaś. 
W wyniku realizacji dofinansowanego zadania - dwa końce istniejącej 

ścieżki rowerowej zostaną połączone.

WIEŚCIWIEŚCI
Z GMINY Z GMINY 
LUBSKOLUBSKO Artyści lubskiego 

stowarzyszenia MA-R-FO 
namalowali latem 2021 
roku pałac w Dłużku, 
teraz spotkali się z 
Burmistrzem Lubska, by 
uroczyście przekazać mu 
obrazy.
31 stycznia 2022 roku Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć spotkał się z 
członkami stowarzyszenia MA-R-
-FO, by w uroczysty sposób przy-
jąć namalowane przez nich obrazy. 
Przypominamy, że 29 sierpnia 2021 
roku w Bibliotece-Centrum Kultury 
odbył się koncert Cisza i Burza w 
wykonaniu muzyków, instrumenta-
listów Filharmonii Świętokrzyskiej, 
poprzedzony plenerem malarskim, dla 
którego tematem przewodnim był pa-
łac w Dłużku. Gmina wsparła malarzy 
przekazując im niezbędne akcesoria 
malarskie. Wstępnie planowano, by 
całe wydarzenie odbyło się na pała-
cowym dziedzińcu, jednak z uwagi 
na brak zgody obecnego właściciela 
obiektu, koncert i wystawa wieńcząca 
malarski plener odbyły się w B-CK. 
Artyści z MA-R-FO uwiecznili na 
swoich obrazach historyczną perłę 
ziemi lubskiej – pałac w Dłużku. 
Zastosowali różne techniki malarskie. 
Powstały obrazy olejne, akwarele, ry-
sunki. Część wykonanych dzieł oddaje 
rzeczywisty wygląd zabytku, inne - to 
abstrakcje. Spotkanie z Burmistrzem 
było okazją do porozmawiania na róż-
ne tematy. Włodarz powiedział kilka 
słów o sytuacji Gminy, o dokonaniach 
2021 roku oraz planach na 2022 rok. 
Wspomniał o Strategii Rozwoju 
Gminy, o celach do osiągnięcia w 
bliższej i dłuższej perspektywie czasu. 
Obecny na spotkaniu Dyrektor B-CK 
Paweł Skrzypczyński przedstawił 
pomysł na funkcjonowanie budynku 
lubskiego pałacu. Zapewnił również o 
przychylności B-CK dla działalności 
MA-R-FO. Artyści przedstawili po-
mysły na dalsze wspólne projekty z 
Gminą i B-CK. Jednym z poruszonych 
w rozmowach tematem, było krze-
wienie kultury wśród mieszkańców, 
stwarzanie im stałych możliwości 
obcowania z nią. Ważna jest w tym 
wszystkim edukacja młodzieży i 
pobudzanie w nich wrażliwości na 
piękno. Wystawa prac malarskich, na 
których malarze uwiecznili tę pięk-
ną, historyczną perłę ziemi lubskiej, 

robi ogromne wrażenie. Na okazję i 
pamiątkę sierpniowego pleneru malar-
skiego, Pani Urszula Kędziora Prezes 
Stowarzyszenia wydała mini-folder, 
który otrzymał każdy z uczestników 
spotkania.

***
Pałac w Dłużku, to przykład perły 
architektury, których w gminie Lub-
sko jest wiele. Zabytek stanowiący 
symbol architektonicznego kunsztu 
wcześniejszych pokoleń, dziś traci 

swój majestat. Zbudowany w XVII 
wieku budynek usytuowany został na 
skraju krajobrazowego parku z XVIII 
- XIX wieku. W 1858 roku we dworze 
przyszła na świat Augusta Wiktoria, 
córka Friedricha Christiana Augusta, 
panującego księcia Schleswig-Holste-
in, późniejsza żona Wilhelma II - ce-
sarza Niemiec. Obiekt przebudowano 
w drugiej połowie XIX wieku, kiedy 
nowy właściciel majątku Fedor von 
Tschirschky przekształcił dwór w pa-
łac, nadając mu formę neogotycką. Po 

1945 roku pałac był częścią Państwo-
wego Gospodarstwa Rolnego. Wy-
dzielono w nim biura oraz mieszkania, 
zasiedlając na jego terenie napływową 
ludność. Po likwidacji PGR znalazł się 
w zarządzaniu Agencji Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa. Obecnie 
jest własnością Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który 
od lat próbuje sprzedać nieruchomość. 
W 2021 roku Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć wystąpił z pismem do KOWR 
o nieodpłatne przekazanie zabytku na 

rzecz Gminy Lubsko. W odpowiedzi 
przeczytał, iż jest on wystawiony na 
sprzedaż, a do rozmów o przejęcie 
będzie można wrócić, jeżeli pałac 
nie znajdzie nabywcy. W lutym br. 
pojawiła się szansa, by Gmina przejęła 
zabytek. Jak zakończy się ta sprawa? 
Jakie będą dalsze losy tego pięknego 
obiektu? – Czas pokaże. O wszelkich 
ważnych postępach w tej sprawie, 
będziemy informować Czytelników 
Magazynu. 

M.K.

Pałac w Dłużku uwieczniony
przez artystów z MA-R-FO

Mimo, iż motyw przewodni dla każdego artysty był taki sam –czyli pałac w Dłużku to jednak każdy obraz jest inny. 
Wszak dzieło zależy od spojrzenia na świat tego, który go maluje oraz od jego wrażliwości

Artyści lubskiego stowarzyszenia MA-R-FO uwiecznili pałac w Dłużku na swoich obrazach – tym samym ocalili go od zapomnienia. 
Podczas styczniowego spotkania przekazali swoje obrazy Burmistrzowi Lubska. Kto wie – może część z nich ozdobi kiedyś ściany tegoż pałacu…

29 stycznia 2022 roku 
w sali konferencyjnej 
lubskiego pałacu 
odbyło się szkolenie 
ph.: „Higiena w pasiece 
podstawą dobrej praktyki 
w pszczelarstwie”, 
zorganizowane przez Koło 
Pszczelarzy w Lubsku.

Istniejąca ponad 70 lat organiza-
cja, działa bardzo aktywnie. Często 
edukują i uczą innych, a tym razem 
sami znaleźli się w roli słuchaczy. 
Prelegentem szkolenia był dr inż. 
Paweł Migdał z Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu, który 
pszczołami pasjonuje się, ale i zajmuje 
się naukowo i badawczo od wielu lat. 
W szkoleniu udział wzięli członkowie 
Koła Pszczelarzy w Lubsku, a także 
pszczelarze niezrzeszeni z okolic 
Lubska. Wiedza zawsze jest cenna i 
pozwala budować świadomość tego, 
jak istotną rolę w ŻYCIU na ZIEMI 
pełnią pszczoły. Podczas szkolenia 
omówiono zagadnienia: higieny w pa-
siece; ochrony środowiska; zdrowia, 
odporności i chorób pszczół; szkod-
ników pszczół i gniazd pszczelich, a 
także pożytecznych organizmów w 
ulu; roli pszczelarza, dobrych i złych 
nawyków w hodowli pszczół i pro-
dukcji miodu; procesu pozyskiwania 
miodu; właściwości miodu; sprzętu 
do produkcji miodu. Szkolenie było 
przepełnione ogromem informacji, z 

pewnością cennych dla jego uczest-
ników. Bardzo ciekawą informacją 
było to, że miód jest kwaśny :-) Ale 
nie ze smaku przecież, tylko z odczy-
nu. Wykładowca podkreślał też, jak 
istotną rolę w pasiece pełni poidło 
z wodą. Kto by pomyślał, jak wiele 
rzeczy jest przy tym ważnych… jak 
choćby jego umiejscowienie, które 
nie może być na drodze lotu pszczół. I 
znów wraca temat kwasowości wody, 
bo taką wolą pszczoły, głównie z 
racji jej bogactwa w różne minerały. 
Hodowla pszczół nie jest tak prosta, 
jakby się to wydawało. Wymaga wie-

dzy, doświadczenia, czasu i serca. Jest 
zajęciem wymagającym całorocznego 
nakładu pracy. Niesie jednak wiele ko-
rzyści i pożytku. Rocznie pszczelarz 
może przeciętnie pozyskać od jednej 
rodziny ok. 8–10 kg miodu i ok. 1 kg 
wosku. Pszczoła miodna najbardziej
kojarzy się nam z produkcją miodu,
trzeba jednak pamiętać, że to
przede wszystkim zapylacz roślin
uprawnych, przyczyniający się do
plonowania roślin owadopylnych. 

M.K.

Higiena w pasiece podstawą dobrej
praktyki w pszczelarstwie

Organizatorem szkolenia było 
Koło Pszczelarzy w Lubsku.

Frekwencja w szkoleniu ph.: „Higiena w pasiece podstawą dobrej praktyki
w pszczelarstwie” dopisała.

	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	
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W budynku po byłym 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Lubsku, gdzie obecnie 
mają swoją siedzibę lokalne 
organizacje, 18 lutego 
miało miejsce spotkanie 
autorskie ze znaną aktorką 
Joanną Brodzik. Aktorka 
promowała swoją książkę 
pt. „Umami” (Opowieści i 
Przepisy).

Jest to mądra i dowcipna opowieść 
kulinarna, przeplatana sprawdzony-
mi przepisami zarówno na doskonałe 
potrawy kuchni tradycyjnej, jak i na 
egzotyczne dania z różnych zakątków 
świata. Joanna Brodzik w swojej książce 
zabiera czytelników w sensualną podróż 
przez kontynenty pachnące cynamonem, 
szafranem, dojrzałymi pomidorami i 
ukochanymi truskawkami. Proponuje 
także wyprawę w czasie. Po lekturze 
książki czytelnik dowie się, jaki wpływ na 
kulinarną mapę świata mieli Marco Polo, 
Krzysztof Kolumb czy Amerigo Vespucci 
i kto przypłacił życiem ich wiekopomne 
odkrycia - jaki związek z soczewką ma 
soczewica i uprawy jakich roślin zmieniły 
bieg historii. Autorka uczy odnajdywać 
przyjemność w dotykaniu chrupiącej 
skórki chleba i kontemplowaniu koloru 
jadalnych kwiatów. Doradza, jak nie 
marnować jedzenia, kiedy warto zacząć 
przygotowywać noworoczny bigos i 

czym zastąpić cukier w diecie. W książ-
ce znajdują się również przepisy, które 
powstały z miłości do ludzi, szacunku do 
produktów i umiejętności słuchania histo-
rii opowiadanych przy wspólnym stole. 
Ta lektura to wyśniona gawęda kulinarna. 

Licznie zgromadzeni fani znanej z wielu 
wspaniałych ról aktorki przybyli do Lub-
skiego Pałacu, aby otrzymać autograf. Ja 
również dostąpiłem tego zaszczytu a przy 
okazji poprosiłem bohaterkę spotkania o 
udział w cyklu Wędrowanie „Szlakiem 

słynnych postaci”, który propaguję na ła-
mach Magazynu Lubskiego od wielu lat. 
Moja propozycja spotkała się z wielkim 
zainteresowaniem i aprobatą.

Krzysztof Kowsz
Fot. M.K.

	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	 	LUDZIE, 	WYDARZENIA	

SPOTKANIE SPOTKANIE 
AUTORSKIEAUTORSKIE
Z JOANNĄ Z JOANNĄ 
BRODZIKBRODZIK  Joanna Brodzik bardzo chętnie i z uśmiechem 

 wpisywała swój autograf. 

 Okładka książki Joanny Brodzik. 

 Spotkanie z Joanną Brodzik cieszyło się wielkim zainteresowaniem. 

 Burmistrz Lubska Janusz Dudojć w ramach podziękowania za te niezwykłe 
odwiedziny, przekazał Joannie Brodzik obraz przedstawiający pałac w Dłużku, 

namalowany przez lubską artystkę Henrykę Pogorzelec. 
 Rozmowę z bohaterką imprezy przeprowadził Dyrektor B-CK w Lubsku 

 Paweł Skrzypczyński. 

W piątek (18.02) w 
Centrum-Kultury im. Jana 
Raka w Lubsku odbyło 
się otwarcie wystawy 
Fundacji „Kochasz 
Dopilnuj”. 

W otwarciu wystawy udział wzięli: 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, 
Dyrektor Centrum-Kultury im. Jana 
Raka w Lubsku Paweł Skrzypczyński, 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych w Lubsku Elżbieta Ha-
ściło oraz Prezes Lubskiego Klubu 
Amazonek Małgorzata Cierebiej – Gra-
czyk. Fundacja „Kochasz Dopilnuj” 
jest organizacją promującą profilaktykę 
prozdrowotną oraz profilaktykę cho-
rób nowotworowych. Misją Fundacji 
jest szerzenie wiedzy oraz praca nad 
wzrostem świadomości w zakresie 
badań i kontroli zdrowia. Do realizacji 
swoich założeń Fundacja wykorzystuje 
fotografie. Wszystkie kampanie są 
realizowane przez duet MOOi Stu-
dio Szołucha/Małgorzata Lakowska. 
Sztandarowym projektem Fundacji 
jest akcja #Pomacajsie.  Jest to cykl 
czarno-białych fotografii pań, doświad-
czonych rakiem piersi. Kampania ma 
za zadanie uświadomienie zdrowym 
osobom - jak ważna jest troska o 
zdrowie i regularne samobadanie. 
Fotografia mówi więcej niż 1000 słów. 
Autorzy kampanii mocno w to wierzą i 
dlatego od ponad trzech lat robią foto-
-kampanie. Pokazując zdjęcia i historie 

bohaterek, chcą zwrócić uwagę m.in. 
na problem profilaktyki. Przez ostatnie 
30 lat niemal dwukrotnie wzrosła za-
chorowalność u kobiet w wieku 20 - 49 
lat. Wśród bohaterek są również bardzo 
młode osoby. Dlatego autorzy kampa-
nii namawiają dziewczyny, aby badały 
się od jak najmłodszych lat. Comie-
sięczna kontrola piersi powinna stać 
się naszym nawykiem a USG minimum 
raz w roku - tradycją. Kolejnym projek-
tem jest #BadajJAJKA – to kampania 
skierowana do młodych mężczyzn, 
mająca na celu przełamywanie tabu, 

jakim jest badanie jąder. Wbrew po-
wszechnemu przekonaniu, nowotwory 
nie atakują wyłącznie osób starszych. 
Rak jądra to choroba przede wszystkim 
młodych mężczyzn pomiędzy 14 a 35 
rokiem życia (70 % zachorowań). Jest 
to jednak nowotwór w 100 procentach 
wyleczalny - pod warunkiem, że zo-
stanie wykryty odpowiednio wcześnie.

Krzysztof Kowsz
Fot. M.K.

Otwarcie Wystawy Fundacji „Kochasz Dopilnuj”

Inicjatorem wystawy było 
stowarzyszenie Lubskiego Klubu 

Amazonek.

Inicjatorem wystawy było stowarzyszenie Lubskiego Klubu Amazonek.

Seniorzy z Klubu Senior+ 
weszli w nowy 2022 rok 
tanecznym krokiem.  

To dopiero wejście... Już na tydzień 
przed zaplanowaną zabawą, sprawili 
sobie maski karnawałowe i przyozdo-
bili miejsce spotkań, aby stało się 
godnym mającej się odbyć niebawem 
imprezy. Były tańce, zabawy ruchowe 
oraz biesiada. W lubskim klubie nie 
ma czasu na lenistwo. Obok zabawy 
był czas na aktywność ruchową, rekre-
ację na kręgielni, były zajęcia manual-
ne, z animatorką oraz psychologiem. 
Bardzo ważnym dniem był Dzień 
Babci i Dziadka, który dodatkowo 
umilili podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy, którzy w ramach 
sąsiedzkiej wizyty przynieśli słodki 
poczęstunek. Seniorzy włączyli się 
również w przygotowania i zbiórkę 
pieniędzy w ramach lubskich akcji  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

M.K.

Styczniowe Styczniowe 
wieści z Klubu wieści z Klubu 
Senior+Senior+

Zajęcia z animatorką Edytą Urbaniak są 
zawsze bardzo twórcze i interesujące. 

Seniorzy chętnie i czynnie w nich 
uczestniczą

Seniorzy zaczęli Nowy Rok z przytupem. Karnawałowa zabawa wszystkich 
napełniła radością oraz pozytywną energią do dalszych działań
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Jubileuszowy Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbył się w gościnnych murach 
Lubskiego Domu Kultury 30 
stycznia. Zebranych w Sali wido-
wiskowej mieszkańcom powitali: 
gospodarz obiektu dyrektor Bi-
blioteki – Centrum Kultury im. 
Jana Raka Paweł Skrzypczyński, 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Artur Bondarenko. Oj, dzia-
ło się, działo. Mnóstwo atrakcji. 
Dla każdego coś dobrego. Na 
scenie, ale i poza nią. Po prostu 
Full Wypas. Wolontariusze mimo 
niesprzyjającej aury spisali się na 
medal. Wyliczona kwota, zebra-
na podczas 30 Finału WOŚP w 
Lubsku, podana na FB Sztabu 
wynosiła 67.537 zł. A to nie był 
koniec, bo można było jeszcze 
„wrzucać” do e-skarbonki a 
ponadto bank dodatkowo prze-
liczał walutę wpłaconą w euro. 
Ostateczną kwotę, zebraną w 
naszym mieście, poda w swoim 
czasie Centrala. Sensacją imprezy 
było wylicytowanie malowanej 
gitary przez Aliszję Krzysztofiak  
za - uwaga - 12.500 zł ! Dzięku-
jemy Wszystkim za Dar Serca i 
gratulujemy Organizatorom.  
ZROBILIŚMY TO!
Od 30 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy minęło 
niewiele czasu, a emocje wciąż 
w nas buzują. Całkowicie nowy 
sztab, a co za tym idzie całkowi-
cie nowe wyzwania dla młodych 
ludzi. Jeszcze w listopadzie nie 
zdawaliśmy sobie sprawy ile 
wyzwań czeka nas, by przygo-
tować to wydarzenie! Wszyscy 
razem sumiennie pracowaliśmy 
na to, co mogliście obserwować 
na żywo jak i w sieci 30 stycznia 
2022 roku. Nie poddaliśmy się 
ani na chwilę, bo wiedzieliśmy 
po co i dla kogo to robimy, cel 
był naszym motorem napędo-
wym. Z tego miejsca chciała-
bym ogromnie podziękować 
cudownemu sztabowi ludzi, w 
którego skład wchodzili: Gabriel 
Sadowski, Emilia Sadowska, 

Nikoletta Bitel, Julian Sadowski, 
Dorota Gerstel, Patrycja Wasilew-
ska, Karolina Przygocka, Łukasz 
Kurpisz, Kamila Kurpisz. Podczas 
całego przedsięwzięcia obecni na 
scenie byli: Karolina Daszkiewicz, 
Karolina Konopko oraz Dominik 
Rękoś. Jesteście cudowni, dziękuje 

za ogrom pracy i zaangażowania, 
które włożyliście, by wszystko zosta-
ło dopięte na ostatni guzik. Dziękuję 
z całego serca za wsparcie, którym 
każde z Was wzajemnie się obdaro-
wywało. Wszyscy z osobna wiecie 
jak ogromnie jestem wdzięczna, że 
nie zostałam z tym sama, kocham! 

Podziękowania kieruję również w 
stronę najlepszej komisji liczącej, 
dziękuję, że kolejny rok towarzy-
szyły nam tak wspaniałe kobiety: 
Ilona Kozioł, Bożena Żalejko, Basia 
Jankowska, Asia Rak, Maja Borys. 
Dziękuję ogromnie wolontariuszom, 
którzy bez względu na warunki 

pogodowe zawzięcie przemierzali 
ulice Lubska. Jesteście wielcy! 
Dziękujemy naszemu wspaniałego 
dźwiękowcowi Marcinowi Czajce, 
który zacięcie przygotowywał się z 
nami do finału, jak i towarzyszył nam 
podczas niego. Dziękujemy serdecz-
nie Biblioteka - Centrum Kultury 

im. Jana Raka za udostępnienie na 
ten dzień budynku. Podziękowa-
nia należą się również dla Urzędu 
Miejskiego, OSiR Lubsko, Klubu 
Boxer, Senior +, w tym Pani Edycie 
Urbaniak, która stworzyła magiczne 
miejsce dla naszych najmłodszych 
gości, ma Pani przeogromne serce. 
Dziękujemy OSP Stara woda za to-
warzyszenie nam podczas światełka 
do nieba, jesteśmy pod wrażeniem. 
Dziękujemy wspaniałym ekipom 
Warsztatów Terapii Zajęciowych 
oraz Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy - bez Waszego wsparcia 
i obecności byłoby nam o wiele 
trudniej. Krzysztof Uliasz - dzię-
kujemy za każdą wskazówkę, którą 
otrzymaliśmy od doświadczonego 
szefa sztabu. Dziękujemy naszemu 
głównemu sponsorowi OneCrow 
Tattoo (Filip Sadowski), a jednocze-
śnie członkowi sztabu za okazane 
wsparcie. Nie zapominamy również 
o Sadowski Hairdresser, Maciek 
Anioł, Dr. Zoo Rafał Rafalski, Sklep 
u Ulki, Usługi Transportowe Ryszard 
Mech, Apteka „Salus”, „OSKAR” 
Łukasz Gacek, PHU Import-Eksport 
Ryszard Dancewicz, LWIK, sklep 
Albiś, klub Ceramik, KTK Iwaniccy, 
Kwiaciarnia Wrzos, bez których nie 
mógłby się odbyć ten finał. Dziękuje-
my drukarni Dem Druk, dzięki której 
nasze Lubsko stało się kolorowe, bo 
mogliśmy obwiesić je pięknymi pla-
katami. Dziękujemy drukarni Dech-
nik, dzięki której cała nasza ekipa 

mogła cieszyć się identyfikatorami. 
Dziękujemy Magnolii, od której 
otrzymaliśmy aż 265 kg słodkości! 
Nasi wolontariusze byli zachwyceni! 
Dziękujemy Pralinom Łużyckim, 
batoniki zniknęły w mgnieniu oka. 
Dziękujemy restauracji „Duet” oraz 
„Barowi u Zosi” za przygotowanie 
przepysznych, gorących zup dla 
naszych wspaniałych wolontariuszy. 
Dziękujemy Ewelinie Wymiatał 
„Bar Sajgonka” za przygotowanie 
smacznych posiłków dla naszych 
artystów. Dziękujemy: Piekarni 
Górzyn, Cukierni-Piekarni Zakątek 
oraz Piekarni Tadeusz Pogorzelski 
za przygotowanie słodkości, które 
wolontariusze mogli zajadać w 
drodze. Dziękujemy Pizzerii Mafia 
za pyszną dostawę prosto do nasze-
go sztabu. Serdecznie dziękujemy 
„Pizza LIFE” za przepyszną, gorącą 
pizzę dla naszych wolontariuszy oraz 
za bycie w gotowości by dorobić 
jej dla nas więcej w razie potrzeby. 
Dziękujemy Magdalenie Anopsy za 
wizualki, które zostały wykonane na 
światełko do nieba. Najszczersze po-
dziękowania kierujemy również do 
darczyńców, dzięki którym licytacje 
w naszym mieście mogły się odbyć 
z niemałym rozmachem, dziękuje-
my: Piekarni Zakątek, Max Elektro, 
Sklep Avon Stanisława Fortuna, 
OYAMA KARATE, Ciach&Style, 
Naturalny Olej Lubuski, Noże Home 
Team Shop, Wyplatanki Aneri, Bu-
tik Beauty Shop, Stowarzyszenie 

Uśmiechnij Się, KGW Lutol, PHU 
Daszko, Orchidlandia, Over The 
Under, Free Trip, ETA, The Buffons, 
Joanna Magdalena Wasążnik, Fit 
Dietetyk Aleksandra Niemiec, DJ 
Szymek, Dorota Nadriczna, Natalia 
Semczyszyn, EMNnails, Karolina 
Aleksandrowicz, Beata Kurdyk, 
Studio Figura, Scandinavia, Moje 
Elutki, Lula Nails, Zoli Studio, Bio 
Akademia, Fotograf Mateusz Suska, 
La Bella Butik, Michał Rozmys, 
Trener Personalny Nicola Wołoszyn, 
Trener Osobisty Robert Kolański, 
EC MakeUp, Tota Piercing, Dietetyk 
Roksana Tułacz, Vele Shop, Kurpi 
Sweets, Bajkowe Wypieki Moniki 
Monika Maludy, Kamrus Tattoo, 
Bogusia Maluje, Kuźnia Piękna, 
Love Beauty Ewelina Wysocka, 
JmPlus EMS Paulina Kamieńska, 
NaMalowane Klaudia Pietras, In-
finity Tattoo, Kulkowe Plecionki, 
Krzysztof Bielecki, Barbara, Tułacz, 
Gmina Jasień, Studio Pole Dance 
Lejdis, Halina Skindzier, Marianna 
Figurska, And Art Tattoo Zielona 
Góra, NP-Lashes&Brows, Dawid 
Ślusarczyk, Marek Małyszko. Nie-
odłącznym elementem od kilku lat 
jest licytacja ręcznie malowanych 
gitar przez Aliszja Maluje. Dzię-
kujemy bardzo za podarowanie na 
licytację pięknie pomalowanej gitary 
i gratulujemy rekordowej kwoty, 
za którą została wylicytowana, a 
darczyńcom dziękujemy za olbrzy-
mie wsparcie. Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni każdemu z osobna za 
pomoc i zaangażowanie przy organi-
zacji finału. Mamy nadzieję, że - do 
zobaczenia za rok! Gramy do końca 
świata i jeden dzień dłużej, Siema! – 
podsumowała Laura Bitel, szefowa 
Sztabu WOŚP w Lubsku.

Opr. M. Sienkiewicz

Rekordowa licytacjaRekordowa licytacja
30 WOŚP30 WOŚP

w Lubsku!w Lubsku!
podczaspodczas

Jak zwykle był z Orkiestrą Modry Len.

Sztab wykonał wspaniałą robotę.

Tradycją jest „Światełko do nieba”.

Cukyer jak zwykle wspaniale posłodził 
swoimi przebojami.

Wylicytowano rekordową 
kwotę za gitarę malowaną 
przez Asziję Krzysztofiak.

Zespół Hope dał czadu.

Kapela Mate też zyskała aprobatę publiczności.

Klub Boxer MC Poland przygotował grochówkę i stanowisko 

z pluszakami, tradycyjnie przybyły dwa kluby z Niemiec, 
hojnie wspierając akcję.

Zebraną publiczność powitali: dyrektor 
Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka 

Paweł Skrzypczyński, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć oraz przewodniczący Rady 

Miejskiej Artur Bondarenko.

Wolontariusze mimo niesprzyjającej 
pogody nie zawiedli.

Imprezę i licytację prowadzili: Karolina Daszkiewicz, 
Karolina Konopko oraz Dominik Rękoś.

Środowiskowy Dom Samopomocy był 
także z nami w tym dniu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej również 
miały bogate menu.
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 W GMINIE 

Po zrealizowaniu projektu przez  
gminę Lubsko, polegającym na roz-
budowie sieci kanalizacyjnej w tak 
zwanej „aglomeracji”, zrealizowa-
nej m.in. dzięki dotacji ze środków 
unijnych, przyszedł w końcu czas 
na zdecydowane inwestowanie w 
infrastrukturę wodociągową. O argu-
menty przemawiające za tym faktem, 
zapytaliśmy Prezesa Zarządu Spółki 
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja 
Romana Żaczyka.   
- Po pierwsze sieć wodociągowa jest 
technicznie wyeksploatowana, po 
drugie – jeśli się teraz tego nie zrobi 
to takich możliwości finansowych w 
kolejnych latach nie będzie. Gmina 
Lubsko posiada 150 kilometrów sieci 
wodociągowej, z czego 50 kilometrów 
wymaga natychmiastowej wymiany. 
Ostatnie lata dobitnie pokazują - w jak 
złym stanie znajduje się infrastruktura 
wodociągowa. Ilość awarii w 2021 
roku przekroczyła rekordową liczbę 
100 takich przypadków, co wskazuje 
wyraźnie na konieczność podjęcia 
natychmiastowych, strategicznych 
działań. I właśnie w tym celu, dzięki 
przyjętym uchwałom przez Radę 
Miejską w Lubsku (Uchwała nr 
XXXIX/300/21 z dnia 25 listopada 
2021r.) i Radę Miejską w Jasieniu 
(Uchwała nr XXX/217/2021 z dnia 9 
grudnia 2021r.), zostały zatwierdzone 

projekty inwestycyjne, rozłożone na 
lata 2021-2025 w ramach „Wielolet-
niego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych”. Przyjęty plan 
zakłada wydatki w wysokości 33 mi-
lionów złotych, z czego 27 milionów 
przypada na infrastrukturę wodo-
ciągową a pozostałe 6 milionów na 
infrastrukturę kanalizacyjną. Jednymi 
z najważniejszych inwestycji są: SUW 
Białków, oczyszczalnia ścieków w 
Tucholi Żarskiej, wielokilometrowa 
magistrala wodociągowa a przede 
wszystkim SUW Górna Glinka, która 
jest eksploatowana przez ponad 50 
lat. Ta ostatnia to serce całego układu, 
które wymaga już nie tylko renowacji 

czy remontu, ale zdecydowanych 
kroków w postaci budowy nowocze-
snej, w pełni zautomatyzowanej stacji 
uzdatniania wody, która będzie służyć 
mieszkańcom Lubska przez kolejne 50 
lat. I właśnie o niej opowiemy w kolej-
nym wydaniu Magazynu Lubskiego. 
Jesteśmy na początku drogi, czekają 
nas wielkie wyzwania, ale dzięki 
współpracy z lokalnym samorządem 
i wykorzystaniu środków finansowych 
z różnych źródeł jestem przekonany, 
że podjęte działania przyniosą po-
zytywne rezultaty dla lokalnej spo-
łeczności – informuje Prezes LWiK 
Roman Żaczyk.

M.Sienkiewicz

50 kilometrów sieci wymaga jak najszybszej wymiany

Sposoby finansowania inwestycji 
w latach 2021 – 2025

Nakłady łącznie: 2021 2022 2023 2024 2025

Nakłady w poszczególnych 
latach 2021-25

33 565 250,00 2 234 508,00 4 210 242,00 7 956 000,00 9 369 000,00 9 795 500,00

Środki własne 3 379 150,00 884 508,00 2 404 642,00 30 000,00 30 0000,00 30 000,00

Dotacje/aport Gminy Lubsko 13 491 250,00 1 350 000,00 665 750,00 3 887 500,00 2 740 500,00 4 847 500,00

Kredyty bankowe 9 694 850,00 0,00 1 039 850,00 3 938 500,00 3 598 500,00 1 118 000,00

Gmina Lubsko 7 000 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 3 000 000,00 3 800 000,00

PREZES ŻACZYK ODKRYWA KARTY
 W GMI NI E 

Lp. Nazwa Zadania Inwestycyjnego 
Koszt 

jednostkowy 
Nakłady 

całkowite
2021 2022 2023 2024 2025

Razem nakłady 
2021-25

Sposób finansowania w tym: Termin odbioru 
podatkowegośrodki własne dotacje/aport kredyty Gmina

I. WODA
1. Budowa i modernizacja Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody -Górna Glinka 7 000 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 3 000 000,00 3 800 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 31.12.2025r.
2. Budowa i modernizacja Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody -Białków 2 000 000,00 0,00 100 000,00 1 900 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 31.12.2023r.
2. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Błotnej 350,00/500,00 1 045 000,00 350 000,00 695 000,00 1 045 000,00 545 000,00 500 000,00 31.12.2022r.

dł.700 m, śr.90 mm ; dł.1600 m śr.160 mm
3. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Zamkowej 500,00 53 000,00 28 000,00 25 000,00 53 000,00 53 000,00 31.12.2022r.

dł.106 m, śr.160 mm
4. Sieć Budowa sieci wodociągowej nr I i II w Budziechowie 350,00 155 750,00 35 000,00 120 750,00 155 750,00 155 750,00 31.12.2022r.

dł.445 m, śr.90 mm
5. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Winogronowej 450,00 128 700,00 116 756,00 11 944,00 128 700,00 128 700,00 31.12.2022r.

dł.286 m, śr.125 mm
7. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Szymborskiej 450,00 261 000,00 27 352,00 233 648,00 261 000,00 261 000,00 31.12.2022r.

dł.580 m, śr.125 mm
8. Budowa sieć wodociągowej w ulicach 450,00/500,00 1 126 000,00 500 000,00 626 000,00 1 126 000,00 626 000,00 500 000,00 31.12.2022r.

Gdańska,Paderewskiego, Dębowa
dł.880 m, śr.125 mm ; dł.1460 m śr.160 mm

9. Budowa sieć wodociągowej w Paderewskiego - nowe działki 450,00 405 000,00 0,00 405 000,00 405 000,00 405 000,00 31.12.2023r.
dł.900 m, śr.125 mm

10. Budowa sieć wodociągowej w Górzynie - Lutol 350,00 94 500,00 0,00 94 500,00 94 500,00 94 500,00 31.12.2022r.
dł.270 m, śr.90 mm

11. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Witosa I 500,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 225 000,00 225 000,00 31.12.2022r.
dł.900 m, śr.160 mm

12. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Witosa II 500,00 375 000,00 0,00 375 000,00 375 000,00 187 500,00 187 500,00 31.12.2023r.
dł.750 m, śr.160 mm

13. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Poznanska I 1 000,00 250 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 250 000,00 31.12.2022r.
dł.227 m, śr.160 mm 

14. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Poznanska II 500,00 625 000,00 0,00 625 000,00 625 000,00 625 000,00 31.12.2023r.
dł.1250 m, śr.160 mm 

15. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Poznanska III 500,00 375 000,00 0,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 31.12.2023r.
dł.750 m, śr.160 mm

16. Budowa sieć wodociągowej nowa strefa w kierunku Chełm Żarski 450,00 224 100,00 0,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 31.12.2022r.
dł.498 m, śr.125 mm 

17. Budowa sieć wodociągowej w ulicy Emilii Plater 500,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 31.12.2023r.
dł.400 m, śr.160 mm

18. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Szpitalna, Pokoju, Jasna 450,00 396 000,00 0,00 200 000,00 196 000,00 396 000,00 396 000,00 31.12.2024r.
dł.880 m, śr.125 mm 

19. Budowa zachodniej magistrali wodociągowej I 1 000,00 3 246 000,00 0,00 1 246 000,00 2 000 000,00 3 246 000,00 1 623 000,00 1 623 000,00 31.12.2024r.
dł. 3246 m, śr. 315 mm

20. Budowa zachodniej magistrali wodociągowej II 1 000,00 528 000,00 0,00 528 000,00 528 000,00 264 000,00 264 000,00 31.12.2024r.
dł. 528 m, śr. 315 mm 

21. Budowa zachodniej magistrali wodociągowej III 1 000,00 5 236 000,00 0,00 2 000 000,00 3 236 000,00 5 236 000,00 2 618 000,00 2 618 000,00 31.12.2025r.
dł. 5236 m, śr. 315 mm

22. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Witosa 600,00 669 000,00 0,00 369 000,00 300 000,00 669 000,00 334 500,00 334 500,00 31.12.2023r.
dł. 1115 m, śr. 200 mm

23. Budowa/remont/modernizacja sieci wodociągowej w  ulicy Wrocławskiej 1 000,00 550 000,00 350 000,00 200 000,00 550 000,00 200 000,00 350 000,00 31.12.2022r.
dł. 550 m, śr. 160 mm

24. Budowa/remont/modernizacja sieci wodociągowej w  ulicy Zana, Zapolskiej 1 500,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 210 000,00 150 000,00 31.12.2021r.
dł. 240 m, śr. 160 mm

25. Budowa/remont/modernizacja sieci wodociągowej w  ulicy Wesołej 450,00 117 000,00 0,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00 31.12.2025r.
dł.260 m, śr.125 mm 

26. Budowa/remont/modernizacja sieci wodociągowej w  ulicy Lubelskiej 450,00 112 500,00 0,00 112 500,00 112 500,00 112 500,00 31.12.2025r.
dł.250 m, śr.125 mm 

27. Budowa sieci wodociągowej o śr.12 mm wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 31.12.2025r.
do Janowic

28. Wykup sieci wodociągowych 120 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 31.12.2022r.
Razem nakłady na sieci wodociągowe 27 602 550,00 1 967 108,00 3 329 942,00 5 756 000,00 7 754 000,00 8 795 500,00 27 602 550,00 2 643 950,00 11 077 500,00 6 881 100,00 7 000 000,00

II. ŚCIEKI
1. Budowa/remont/modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 31.12.2025r.
2. Budowa/remont/modernizacja  Oczyszczalni Ścieków w Tucholi Żarskiej 1 200 000,00 100 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 600 000,00 600 000,00 31.12.2023r.
3. Budowa sieci  kanalizacji Sanitarnej  w ulicy Zamkowej 800,00/1 000,00 214 000,00 23 800,00 190 200,00 214 000,00 214 000,00 31.12.2022r.

k.graw.śr.250 mm dł. 55 m
k.graw.śr.315 mm dł. 170 m

4. Budowa sieci  kanalizacji Sanitarnej  w ulicy Winogronowej 600,00 176 400,00 116 800,00 59 600,00 176 400,00 176 400,00 31.12.2022r.
k.graw.śr.200 mm dł. 294 m

5. Budowa sieci  kanalizacji Sanitarnej  w ulicach 300,00/500,00 344 800,00 126 800,00 218 000,00 344 800,00 344 800,00 31.12.2022r.
Gdańska,Paderewskiego
k.graw.śr.200 mm dł. 646; k.graw.śr.315 mm dł. 302 m

6. Budowa sieci  kanalizacji Sanitarnej  w ulicy Paderewskiego - nowe działki 500,00 400 000,00 50 000,00 350 000,00 400 000,00 400 000,00 31.12.2024r.
k.graw.śr.160 mm dł. 800 m, kan.ciśn. śr.90 mm dł. 190 m

7. Budowa sieci  kanalizacji Sanitarnej  w ulicy Witosa I 500,00 312 500,00 312 500,00 312 500,00 156 250,00 156 250,00 31.12.2022r.
k.graw.śr.160 mm dł. 625 m, kan.ciśn.śr. 90 mm, dł. 370 m

8. Budowa sieci  kanalizacji Sanitarnej  w ulicy Witosa II 500,00 315 000,00 50 000,00 265 000,00 315 000,00 157 500,00 157 500,00 31.12.2024r.
k.graw.śr.160 mm dł. 630 m, kan.ciśn.śr. 90 mm, dł. 360 m

Razem nakłady na sieci kanalizacji sanitarnej 5 962 700,00 267 400,00 880 300,00 2 200 000,00 1 615 000,00 1 000 000,00 5 962 700,00 735 200,00 2 413 750,00 2 813 750,00 0,00
OGÓŁEM 33 565 250,00 2 234 508,00 4 210 242,00 7 956 000,00 9 369 000,00 9 795 500,00 33 565 250,00 3 379 150,00 13 491 250,00 9 694 850,00 7 000 000,00

Plan Finansowo -  Rzeczowy na lata 2021  - 2025  do WPRiMUWiUK
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Wasyl Bilich leżał nago na łóżku w 
pokoju hotelowym, ze wzrokiem 
utkwionym w sufit. Właśnie przed 
chwilą odprawił dziewczynę z agencji 
towarzyskiej. Teraz już myślał tylko 
o robocie. Ostatniej swojej robocie w 
tym fachu. Spojrzał na zegarek. Do-
chodziła piętnasta. Powoli zaczął się 
ubierać, po czym zszedł na dół do baru 
hotelowego, by wypić mocną kawę. 
Kofeina w jego przypadku wspoma-
gała koncentracji, która była niezbęd-
na do perfekcyjnego wykonania zle-
conego zadania. Niektórzy jego 
kumple po fachu stymulowali się 
amfetaminą, lub innymi narkotykami. 
On zawsze był czysty. Pił kawę sie-
dząc przy kontuarze i swoimi migda-
łowymi oczami przyglądał się bar-
mance. Podobała mu się. Wysoka, 
szczupła brunetka, o niemal idealnych 
wymiarach. W milczeniu popatrzył jej 
głęboko w oczy. Dziewczyna wyzy-
wająco  rozchyliła usta. Zdawał sobie 
sprawę, że podoba się kobietom. Przy 
swoich stu osiemdziesięciu pięciu 
centymetrach wzrostu ważył nieco 
ponad siedemdziesiąt pięć kilogra-
mów, płaski brzuch, sportowa sylwet-
ka, sprężyste i energiczne ruchy. 
Jakże różnił się od misiowatych biz-
nesmenów, czy handlowców, za jakie-
go mógłby uchodzić, którzy byli 
częstymi gośćmi tego hotelu. Do tego 
dodać należy jeszcze ciemną karnację 
i te jego migdałowe oczy, które tak 
podobały się kobietom. Nie miałby 
zapewne problemu, aby dziewczynę 
zza baru wyrwać do łóżka, która za-
pewne brała go za biznesmena z 
Podlasia, czy Lubelszczyzny, bo 
mimo, że doskonale mówił po polsku 
wyczuć można było u niego delikatny, 
wschodni akcent. I nie musiałby za tę 
przyjemność zapewne nawet płacić. 
Jednak on korzystał tylko z usług za-
wodowych prostytutek. Sam będąc 
profesjonalistą, cenił profesjonalizm. 
Dziewczyny z agencji, po wykonanej 
robocie, wszystko zapominały. Przy-
najmniej starały się jak najszybciej 
zapomnieć. On też po wykonaniu tego 
co mu zlecono, starał się jak najszyb-
ciej zapomnieć. Spytany przez dziew-
czynę zza baru, czy życzy sobie coś 
na obiad, grzecznie odmówił. Zawsze 
na dobę przed zadaniem nie spożywał 
nic z wyjątkiem płynów, po czym 
uregulował fakturę na nazwisko Jan 
Gwozdowski, gdyż pod tym nazwi-
skiem był zameldowany i dodając do 
tego wysoki napiwek, skierował się 
ku wyjściu, a następnie udał się na 
hotelowy parking, gdzie stało jego 
granatowe BMW. Wsiadł do samocho-
du i przekręcił kluczyki w stacyjce. 
Postanowił jeszcze raz objechać Le-
gionowo, choć  topografię tego miasta 
znał już niemal na pamięć. Był tu już 
po rzaz czwarty. Za każdym razem 
przyjeżdżał innym samochodem i za 
każdym razem nocował w innym ho-
telu, pod innym nazwiskiem. Powoli 
przejechał obok domu, gdzie mieszkał 
cel. Ponownie przyjrzał się mu do-

kładnie. Była to nowo wybudowana 
parterówka z czerwonym dachem, o 
powierzchni nieprzekraczającej stu 
pięćdziesięciu metrów, typowa dla 
przedstawicieli z najniższej warstwy 
klasy średniej, położona w dzielnicy 
domków jednorodzinnych. Będąc tu 
ostatnio upewnił się, że posesja nie 
jest uzbrojona w kamery, inaczej w 
nocy musiałby je unieszkodliwić, 
wynikało z tego, że cel nie czuł się 
zagrożony, co ułatwiało wykonanie 
zadania. Ulica nie była też monitoro-
wana, co również działało na jego 
korzyść. Następnie powoli ruszył w 
stronę centrum miasta, po czym skie-
rował się w stronę drogi wylotowej na 
Warszawę. Przejechawszy kilka kilo-
metrów skręcił w boczną, leśną drogę 
i zawróciwszy auto zgasił silnik i 
skierował się w stronę stojącego kil-
kaset metrów dalej starego czarnego 
volkswagena golfa z napędem turbo. 
Stanął przed autem i dyskretnie rozej-
rzał się dookoła. W pobliżu nie widział 
nikogo. Schylił się i spod tylnego kola 
wyciągnął kluczyki do samochodu. 
Otworzył bagażnik i wyjął z niego 
wojskowy polowy mundur, wysokie 
czarne buty, czapkę z daszkiem w 
kolorze khaki oraz wiklinowy kosz. 
Przebrał się na tylnym siedzeniu sa-
mochodu, a swoje ubranie włożył do 
bagażnika. Teraz wyglądał, jak rasowy 
grzybiarz. Postanowił do zachodu 
słońca pochodzić po lesie, chciał 
wszystko jeszcze raz spokojnie prze-
myśleć, by nie popełnić żadnego 
błędu. Robił tak zawsze przed każdą 
robotą. Postanowił, że będzie to jego 
ostatnie zlecenie i po jej wykonaniu 
wycofa się z branży. Kupił nawet 
niewielki pensjonat na Krymie. Chciał 
wreszcie zasmakować uroków stabil-
nego życia, o których marzył od 
wielu lat. Wycofałby się prędzej, ale 
brakowało mu jeszcze kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów na kapitalny remont 
pensjonatu. Drugim powodem jego 
decyzji o wycofaniu się, była kobieta. 
Będąc ostatnio u kuzynki w Kijowie 
poznał Swietłanę, absolwentkę kon-
serwatorium muzycznego. Była 
wprawdzie ponad dziesięć lat od niego 
młodsza, ale oboje zapałali ku sobie 
uczuciem. Doszło do niego, że po 
wielu latach ponownie zaczął się bać. 
Zdawał sobie sprawę, że pracujący w 
jego fachu nie żyją za długo. Zbyt 
wiele wiedzą o swoich zleceniodaw-
cach. W przypadku, gdyby wpadli w 
ręce policji, mogą okazać się niebez-
pieczni. Mniej wiesz, dłużej żyjesz - 
mówi się w półświatku. Jest jeszcze 
druga wersja tego powiedzenia. Miej 
wiesz, krócej cię przesłuchują. Wasyl 
miał też kilka zasad, których się trzy-
mał. Nie strzelał do dzieci, kobiet, czy 
przypadkowych świadków. Tak pla-
nował robotę, aby nikomu poza celem 
nie spadł włos z głowy. Jednak naj-
ważniejszą była ta, że nigdy nie brał 
roboty na swoich byłych zleceniodaw-
ców. Stąd miał zawsze sporo propo-
zycji, bo każdy, kto wynajął go do 

roboty, nie musiał się w przyszłości 
go obawiać. Był jednym z ostatnich 
roczników, który załapał się na wojnę 
w Afganistanie. Wrócił z niej z Gwiaz-
dą Bohatera Związku Radzieckiego 
oraz blizną na łydce po kuli wystrze-
lonej przez Mudżahedina. Wkrótce 
rozpadł się Związek Radziecki, za 
który przelewał swoją krew. Nowa 
ekonomiczna rzeczywistość w wolnej 
Ukrainie nie oszczędziła też zakładu, 
w którym przed wojną pracował. Po-
stanowił szukać szczęścia w Polsce. 
Zaczął od zbioru truskawek. Jednak 
był specjalistą w zupełnie innym fa-
chu. Wygadał się kiedyś przy piwie 
miejscowym chłopakom, co robił w 
przeszłości. Ci zaraz poznali go z 
miejscowym bonzo od ciemnych in-
teresów, który znalazł mu robotę 
godną jego umiejętności. Zaczął jako 
ochroniarz. Później przerzucił się na 
kradzież aut w Niemczech. Była to 
robota ryzykowna, gdyż luksusowe 
samochody, na których był największy 
interes, niezwykle ciężko było prze-
rzucić do Polski, a później dalej na 
wschód, zaś na starych autach przebit-
ka była zbyt niska, żeby więc wyjść 
na swoje, odnowił znajomość z kole-
gą, który stacjonował w NRD i miał 
tam spore kontakty. Postanowili brać 
auta na zgłoszenie. Patent polegał na 
tym, że dogadywali się z właścicielem 
luksusowego samochodu, dając mu 
czterdzieści procent wartości auta. 
Brali dokumenty i kluczyki, gdy auto 
było już po ukraińskiej stronie, wra-
cali do Polski, by oddać właścicielowi 
kluczyki i dokumenty. Następnie 
Niemiec zgłaszał kradzież samochodu 
i po załatwieniu wszelkich procedur, 
po paru tygodniach niemiecka firma 
ubezpieczeniowa wypłacała mu sto 
procent wartości skradzionego samo-
chodu. Trwało to do czasu, aż jeden z 
Niemców nagle się rozmyślił i zgłosił 
kradzież samochodu dużo prędzej niż 
było to ustalone. Po pięćdziesięcioki-
lometrowym pościgu dopadli go pod 
Rzeszowem. Z trzyletniego wyroku 
odsiedział dwa i pół roku. Po wyjściu 
z więzienia, gdzie nawiązał spore 
kontakty z ludźmi z półświatka, 
wszedł w ściąganie długów. Robota 
była o wiele mniej ryzykowna, niż 
kradzieże samochodów, bo praktycz-
nie nie było zagrożenia ze strony po-
licji. Niekiedy wystarczyło, by dłużnik 
usłyszał wschodni akcent i od razu 
wyskakiwał z forsy. Opornych niekie-
dy trzeba było postraszyć lub przecią-
gnąć na lince za samochodem po lesie. 
Trwało to do czasu, aż jego mocodaw-
ca postanowił zlikwidować dłużnika, 
notorycznie uchylającego się od 
spłaty zobowiązań. W grę nie wcho-
dziły wielkie pieniądze. Chodziło ra-
czej o wzmocnienie prestiżu w gan-
gsterskim półświatku i o to, by dać do 
myślenia innym zalegającym ze 
spłatą długów. Robotę tą zapropono-
wano właśnie jemu. Na początku się 
wąchał, zabijał wprawdzie ludzi, ale 
to było na wojnie. Jednak bardzo po-

trzebował tych pieniędzy, gdyż jego 
matka była poważnie chora. Łapówki 
dla lekarzy i drogie, zagraniczne leki 
pochłonęły całe jego oszczędności. 
Skromna renta matki ledwie starczała 
jej na żywność i opłaty. Miał tylko ją, 
starszy brat zginął w Afganistanie w 
osiemdziesiątym szóstym. Ojca wcale 
nie pamiętał, wyjechał w delegację 
budować jakąś tamę na rzece, gdzieś 
za Uralem i już się więcej w rodzin-
nym domu nie pokazał. Ponoć związał 
się z jakąś, sporo od siebie młodszą 
kobietą. Po pierwszej robocie przez 
trzy dni pił na umór. Próbował zapo-
mnieć. Szybko doszedł do siebie, 
wykonał jeszcze parę zleceń dla swo-
jego szefa lub ludzi przez niego pole-
conych. Po każdym wykonanym za-
daniu, upijał się tłumacząc sobie, że 
jeśli nie wykonałby tego, wykonałby 
to kto inny. Po roku w porachunkach 
gangsterskich zginął jego mocodawca. 
Od tej pory robił tylko dla siebie. Stał 
się cynglem do wynajęcia.

***
Komisarz Norbert Liszecki wyszedł z 
basenu, owinął się ręcznikiem i udał 
się w stronę szatni. Regularnie dwa 
razy w tygodniu chodził na pływal-
nię. Jako oficer policji wychodził z 
założenia, że musi dbać o kondycję 
fizyczną, by dawać przykład adeptom 
z Centrum Szkolenia Policji, gdzie 
był wykładowcą w zakładzie służby 
kryminalnej. Mimo, że przekroczył 
czterdziestkę, na jego ciele nie było 
zbędnej fałdy tłuszczu, a atletycznej 
sylwetki  pozazdrościć mógł mu 
niejeden dwudziestokilkulatek. W 
Legionowie mieszkał od niespełna 
pół roku. Praktycznie nie miał tu 
żadnych kolegów. Znał życie i na tyle 
długo pracował w swoim zawodzie, 
by stwierdzić, że w policji nie ma 
kolegów tylko znajome twarze. Po 
Wyższej Szkole Policji skierowano 
go do pracy pod zachodnią granicę. 
Wówczas był młody i pełen ideałów, 
a swoją pracę traktował jak misję i 
posłannictwo, jednak życie szybko 
weryfikuje młodzieńcze ideały. Zde-
rzył się z murem układów, powiązań, 
za którymi stały pieniądze, najczę-
ściej lewe. W żadnej powiatowej 
komendzie nie mógł długo zagrzać 
miejsca, pozbywano się go, gdyż na 
niektóre sprawy nie mógł przymykać 
oka. Ostatnim miejscem, gdzie pełnił 
służbę, była Komenda Powiatowa 
w mieście Żuraw, w województwie 
lubuskim, gdzie jako podkomisarz 
był szefem wydziału kryminalnego. 
W trakcie pracy wpadł na trop handla-
rzy nielegalnym tytoniem. W sprawę 
zamieszanych było kilku jego pod-
władnych, którzy nie tylko ochraniali 
gangsterów, ale także czerpali zyski 
z tego interesu. Kilku z nich, dzięki 
jego uporowi, postawiono zarzuty i 
zostali zawieszeni w obowiązkach 
służbowych. Miał nawet podejrze-
nia, że w aferę zamieszany jest sam 
komendant, o czym napisał raport do 

komendanta wojewódzkiego. Po kilku 
dniach dostał od niego wezwanie na 
rozmowę, z której dowiedział się, że 
sprawę przejmuje komenda woje-
wódzka, a on został przedstawiony do 
awansu i na czas zakończenia sprawy, 
zostaje przeniesiony na stanowisko 
wykładowcy w Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie. Zdawał sobie 
sprawę, że jest to odsunięcie na bocz-
ny tor. Awans był tylko na otarcie 
łez, zaś pracę w Centrum Szkolenia 
Policji można porównać do zsyłki. 
Powoli zbliżał się do domu, gdzie 
z kolacją czekała żona. Stanął pod 
bramą. Jeszcze nie zamontował w niej 
pilota, zawsze były pilniejsze sprawy. 
Wyszedł z samochodu, by ją otworzyć. 
W tym momencie podszedł do niego 
nieznajomy mężczyzna, którym był 
Wasyl Bilich.
- Pan Norbert Liszecki – spytał krótko, 
patrząc mu w oczy.
- Tak, a o co chodzi – odpowiedział.
W tym momencie z pistoletu wypo-
sażonego w tłumik padły dwa głuche 
strzały. Kule trafiły go w lewą stronę 
klatki piersiowej. Gdy już leżał na 
ziemi, Bilich strzelił po raz trzeci. Tym 
razem dla pewności w głowę, gdyż 
cel mógł mieć na sobie kamizelkę 
kuloodporną. Po czym szybko ruszył 
w stronę oddalonego o trzysta metrów 
volkswagena golfa.
- Tatusiu, tatusiu, co ci jest, źle się 
czujesz – usłyszał za placami dziecię-
cy głos. Mimowolnie odwrócił głowę. 
Nad celem stał kilkuletni chłopiec i 
szarpał go za rękę. -Tatusiu wstań, co 
ci jest - usłyszał jeszcze, otwierając 
drzwi samochodu.
Ruszył z piskiem opon w stronę miej-
sca, gdzie zostawił BMW. Po dziesię-
ciu minutach był na miejscu. Pozosta-
ło jeszcze spalić golfa, przesiąść się do 
beemki i po robocie. Po ostatniej robo-
cie. Coś dziwnego zaprzało mu myśli. 
W uszach brzmiały mu słowa chłopca 
Tatusiu, tatusiu, co ci jest. Drążył go 
od środka wewnętrzny robak, gdy 
uświadomił sobie, że właśnie przed 
chwilą kilkuletniego chłopca uczynił 
sierotą. Do faktu, że pozbawia życia, 
już się przyzwyczaił, teraz dotarło 
do niego, że oprócz życia, pozbawia 
ludzi czegoś znacznie więcej. Niszczy 
bezpowrotnie ich świat... Z jego mi-
gdałowych oczu pociekły łzy, po czym 
oparł głowę o kierownicę i zaszlochał 
jak dziecko. Tatusiu, tatusiu,  co ci 
jest. Słowa chłopca ciągle brzmiały 
mu w uszach.  Coś poruszyło się przy 
bocznej szybie. Nie zdążył zareago-
wać. Szyba rozprysła się i dwa ukłucia 
przygwoździły go do skórzanego fote-
la. Tatusiu, co ci jest?- zdążył jeszcze 
pomyśleć, zanim na zawsze zmętniały 
jego migdałowe oczy. 

Adam Bolesław Wierzbicki

Opowiadanie zostało nagrodzone 
pierwszą nagrodą w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „O Róże Ka-
roliny” – Namysłów 2015 

Ostatnia robota
Mija właśnie rok, od kiedy mieszkaniec naszej Gminy Sławomir Muzyka uzyskał mandat radnego sejmiku 
województwa lubuskiego. Postanowiliśmy zatem zapytać obecnego Przewodniczącego Komisji Współpracy 
Zagranicznej i Promocji  przede wszystkim o kwestie dotyczące naszego regionu, planowane i realizowane inwestycje.

WSPÓŁPRACA I KONSTRUKTYWNA
DYSKUSJA TO PODSTAWA
Na początek zapytam krótko, jak 
minął rok 2021?
Dla mnie osobiście, dla naszej Gminy 
Lubsko i dla całej Polski był to rok 
szczególny. Pandemia, zmiany, pro-
gramy rządowe, w polityce wrze do tej 
pory. W lutym 2021 roku otrzymałem 
mandat radnego sejmiku wojewódz-
kiego. Początek mojej pracy w sejmi-
ku był bardzo trudny. Trwały ogromne 
tarcia między koalicją a opozycją. Na 
początku marca zachorowałem na 
Covid-19. Nie zdążyłem wziąć szcze-
pionki. Ponad miesiąc chorowałem. 
Dopiero w maju i czerwcu, po wielu 
rozmowach z koalicją rządzącą udało 
się nam, czyli  Klubowi Bezpartyjnych 
Samorządowców, uzyskać kompromis 
i zaczęła się rzetelna praca na rzecz 
naszych regionów.

Jakie przedsięwzięcia zostały zre-
alizowane lub są planowane dla 
Lubska?
Stałe i merytoryczne kontakty z bur-
mistrzem Lubska Januszem Dudoj-
ciem przyniosły, m.in. poprzez moje 
interwencje, bardzo dobrą współpracę 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
Spotkałem się w sprawie obwodnicy 
Lubska z dyrektorem ZDW Paw-
łem Tonderem. Poza tym Burmistrz 
Lubska uporządkował z dyrektorem 
ZDW kwestie związane z przebie-
giem dróg wojewódzkich i podpisał 
umowy na realizację remontu ul. 
Wrocławskiej.  Zmiany zostały przy-
jęte jednogłośnie przez sejmik na sesji 
w listopadzie. Planowane jest oprócz 
remontu drogi wykonanie chodników 
na tym odcinku. Spotkanie dało też 
możliwość rozmowy z panem Ra-
dosławem Brodzikiem - dyrektorem 
Biura Współpracy Zagranicznej i 
Europejskiej Współpracy Teryto-
rialnej w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego. Dyrektor 
poinformował Burmistrza o możliwo-
ściach pozyskiwania funduszy przez 
udział Gminy Lubsko chociażby w 
EWT. Konstruktywna dyskusja i plany 
pozwalają bardzo dobrze rokować w 
pozyskiwaniu środków. Współpraca 
z departamentem jest tym bardziej 
ułatwiona, ponieważ pełnię funkcję 
Przewodniczącego Komisji Współ-
pracy Zagranicznej i Promocji.

Co dalej z obwodnicą Lubska, jakie 
są konkretne ustalenia?
W kwestii obwodnicy Lubska odbyły 
się w ZDW w Zielonej Górze i w na-
szym ratuszu spotkania z dyrektorem 
ZDW. Ustalono nowe rozwiązania 
i przebieg obwodnicy Lubska. Bar-
dziej racjonalne, ekologiczne. Np. 
odsunięcie nitki drogi od zabudowań 
Budziechowa. W dniu 11.10.2021 
Klub Bezpartyjni Samorządowcy 
i Stowarzyszenie Teraz Lubuskie 

złożyło propozycje do budżetu wo-
jewództwa lubuskiego na rok 2022. 
Otrzymaliśmy konkretne zapewnienia 
i odpowiedzi na złożone wnioski. W 
tym, w sprawie dokumentacji budowy 
obwodnicy Lubsko. Oto odpowiedź z 
Departamentu Infrastruktury i Komu-
nikacji: Opracowanie dokumentacji 
budowy obwodnicy m. Lubsko w 
ciągu dróg 289 i 287 – wnioskowa-
na kwota 500.000 zł. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze w 
związku ze zmianą przepisów i norm 
technicznych zlecił aktualizację roz-
wiązań technicznych dla wariantu pre-
ferowanego. Aktualizacja ma na celu 
wykazać aktualne parametry technicz-
ne (w tym uwzględniające dodatkowe 
skrzyżowanie do strefy przemysłowej 
Lubska, skrzyżowanie z linią kole-
jową), zajętość terenu, konieczność 
usunięcia kolizji oraz zabezpieczenia 
środowiskowe, jakie należy uwzględ-
nić w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. W ramach prac 
projektowych przyjęto rezygnację 
z budowy wiaduktu kolejowego na 
rzecz budowy nowego przejazdu 
jednopoziomowego na skrzyżowaniu 
planowanej obwodnicy z jednotoro-
wą linią kolejową nr 275. ZDW od 
24.05.2021 r. oczekuje na uzgodnienie 
rozwiązań w zakresie przejazdu przez 
PKP. Planowany termin zakończenia 
prac aktualizacyjnych przypadał na 
koniec sierpnia 2021 r. Jednakże z 
uwagi na przedłużającą się procedurę 
uzgodnienia rozwiązań z PKP termin 
ten ulegnie przesunięciu o czas zwią-
zany z uzgodnieniem. Po aktualizacji 
rozwiązań, w I kw. 2022 r. planowane 
jest zlecenie przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko (w tym 
wykonanie całorocznej inwentaryzacji 
przyrodniczej) wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach w roku 2023. Termin ten 
nie uwzględnia potencjalnych pro-
testów, odwołań. W chwili obecnej 
koszt opracowania OOŚ szacuje się 

na kwotę ok. 100.000,00 zł brutto 
(niezbędne na rok 2023). Po uzyskaniu 
ostatecznej i prawomocnej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
ZDW przystąpi do zlecenia opraco-
wania dokumentacji projektowej wraz 
uzyskaniem decyzji ZRID lub innej 
decyzji umożliwiającej realizację 
robót budowlanych. Czas niezbędny 
na to wykonanie opracowania szacuje 
się na ok. 24 miesiące od podpisania 
umowy z wykonawcą. W chwili obec-
nej koszt opracowania dokumentacji 
projektowej szacuje się na kwotę ok. 
850.000 zł brutto. W projekcie Planu 
inwestycji priorytetowych planowa-
nych do realizacji na drogach woje-
wódzkich w latach 2021-2027 w ra-
mach nowej perspektywy finansowej 
UE wśród obwodnic planowanych do 
realizacji z nowego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego ujęto „Budowę 
obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. 
nr 289 i 287 – Etap Il” o szacunkowej 
wartości 41,15 mln zł. 

A jak wyglądają inne propozycje 
do budżetu, związane z naszym 
regionem?
Departament Infrastruktury i Komu-
nikacji odniósł się również do takich 
kwestii: Droga nr 289 na odcinku 
Stara Woda - Nowogród Bobrzański, 
konieczna naprawa nawierzchni (po-
łączenie drogowe Lubsko - Zielona 
Góra) - wnioskowana kwota 1 mln. 
ZDW posiada opracowaną dokumen-
tację projektową na wzmocnienie 
drogi wojewódzkiej nr 289 relacji 
Lubsko - Nowogród Bobrzański w 
km 28+800 - 30+100 oraz 32+500-
37+607. W latach wcześniejszych 
został zrealizowany odcinek w km 
28+951 do km 29+941. Do realizacji 
pozostał odcinek o długości 5,43 km 
i szacunkowej wartości 8,15 mln 
zł. Zadanie może być realizowane 
w ramach odnów dywanikowych w 
zależności od dostępności środków 
corocznie przyznawanych na ten 
cel. Ostateczna wielkość budżetu na 
2022 r. zatwierdzona została uchwałą 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 
(przekazano dwukrotnie większe 
środki na ten cel). 

Czy wypracowany w ubiegłym roku 
w sejmiku konsensus i atmosfera 
współpracy są nadal utrzymywa-
ne, co jest przecież warunkiem 
merytorycznej pracy i skutecznego 
rozwiązywania problemów?  
Współpraca polega na dyskusji, usta-
laniu merytorycznych rozwiązań. Nie 
wszystko podoba się jednej lub drugiej 
stronie i wtedy przede wszystkim roz-
mawiamy, dyskutujemy. Zwłaszcza, 
jeżeli są kontrowersje społeczne. W 
obecnych czasach mediów społeczno-
ściowych niestety, nie są ważne fakty, 

twarde dane lecz emocje podawane 
w bardzo kontrowersyjny sposób. Z 
drugiej strony przepływ informacji 
powoduje bardzo szybkie działania 
w sytuacjach problemowych. Władza 
rządzi poprzez media, ale też jest 
kontrolowana przez media. Cieszę 
się, że mogę w tym uczestniczyć i w 
sposób czynny działać na rzecz woje-
wództwa i naszego regionu powiatu, 
gminy i miasta. Przykładem dobrej 
interwencji Klubu Bezpartyjnych 
Samorządowców może być bardzo 
szybka reakcja Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 
Wacława Maciuszonka z naszego 
Klubu w sprawie połączeń PKS, 
między innymi Lubsko-Zielona Góra. 
Przewoźnicy trochę „przysnęli” z 
pozyskaniem dofinansowania do bi-
letów od Wojewody. Szybka reakcja, 
spotkania, ustalenia, praca Departa-
mentu Infrastruktury i Komunikacji 
UM pozwoliło na szybką interwen-
cję i pozyskanie tych środków na 
dofinansowanie dla przewoźników. 
Połączenia PKS dalej są.

Które z obszarów społecznych i 
gospodarczych w naszym regionie 
wymagają największych nakładów 
inwestycyjnych?  
Myślę, że każdy mieszkaniec naszego 
regionu może je wymienić. Infrastruk-
tura drogowa rozumiana bardzo sze-
roko: drogi wojewódzkie, powiatowe 
i gminne, chodniki. Brakuje mi, ale 
również wielu mieszkańcom ścieżek 
rowerowych. Mieszkańcy chociażby 
Górzyna chętniej jeździliby do Lubska 
rowerami, gdyby była bezpieczna 
ścieżka rowerowa. Infrastruktura 
komunikacyjna jest gwarancją po-
zyskania inwestorów strategicznych. 
Cały czas mamy nadzieję na lepszą 
i dążymy do poprawy różnorodności 
komunikacyjnej rejonu. Połączenie 
kolejowe Lubsko-Bieniów to powrót 
kolei do Lubska. Są realne szanse na 
zrealizowanie tego celu z programu 

rządowego Kolej+, dzięki ogromnym 
staraniom Burmistrza Lubska, ale 
także  Urzędu Marszałkowskiego. 
Inny problem Górzyna, ale również 
innych małych miejscowości to zasięg 
sieci komórkowych, szybki Internet, 
a z drugiej strony czasami jego brak. 
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, co to 
oznacza dla mieszkańców w czasach 
telekomunikacji, nauki i pracy zdal-
nej itd. Wszyscy chcemy  oddychać 
powietrzem bez dymów. Trzeba 
mieszkańcom umożliwić ogrzewanie 
mieszkań przyjaznymi dla środowiska 
źródłami ciepła. Myślę tu głównie o 
ekologicznych piecach. Tam, gdzie to 
możliwe doprowadzenie gazu ziemne-
go. Moim zdaniem głównym paliwem 
w naszym rejonie może być drewno. 
Przy odpowiednich piecach może być 
to bardzo ekologiczne rozwiązanie. 
Takie stosuje się np. w Szwajcarii. 
Ważne są też coraz częściej widoczne 
alternatywne źródła energii: geo-
termiczna, panele fotowoltaiczne, 
ale nadal rzadko występują turbiny 
wiatrowe i wodne. Obecnie głównym 
pracodawcą naszych mieszkańców 
są zakłady w sąsiednich Niemczech. 
Powstają ogromne inwestycję za 
naszą zachodnią granicą np. Fabryka 
Tesli pod Berlinem. To jest bardzo 
dobra wiadomość dla nas. Bardzo 
bym jednak chciał, aby stworzyć po-
dobne warunki jak w Niemczech dla 
dużych inwestorów w gminie Lubsko i 
ościennych gminach. Duża grupa pra-
cowników mogłaby wtedy pracować 
tutaj, na miejscu, wtedy nastąpiłby 
raczej napływ ludności, niż odpływ. 
Niemniej musimy korzystać z dobro-
dziejstwa położenia przy granicy i  tak 
organizować mieszkańcom naszego 
regionu warunki do życia, aby chcieli 
tu mieszkać, nie chcieli wyjeżdżać. 
Dajmy naszym obywatelom możli-
wości  rozwoju, pracy, wykształcenia, 
warunków życia z dobrą perspektywą. 

Rozmawiał M. Sienkiewicz

Radny sejmiku lubuskiego Sławomir Muzyka bardzo często spotyka się
z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem.

Sławomir Muzyka jest 
Przewodniczącym Komisji 

Współpracy Zagranicznej i Promocji.
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Prezentujemy działalność grupy pla-
stycznej, działającej przy Lubuskim 
Stowarzyszeniu Malarzy Rzeźbiarzy 
Fotografików „MARFO”, którego 
celem od lat jest m.in. promowanie 
i wspieranie twórców zajmujących 
się sztuką. Tym razem prezentujemy 
obraz z cyklu „RÓŻE”, namalowany 
przez Danutę Świdzińską.

Red.
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Człowiek ze swej natury jest twórcą. 
Kreacja jest naszą wrodzoną umiejęt-
nością, która rozwijana, pielęgnowana 
i stymulowana, potrafi wydawać na 
świat dzieła sztuki. Niestety nie każdy 
człowiek staje się twórcą dzieł sztuki. 
Co zatem decyduje o tym, że niektóre 
owoce ludzkiej twórczości uznajemy 
za dzieła, a inne nie? Myślę, że nie ma 
na to pytanie jednoznacznej odpowie-
dzi. Mogę jedynie próbować ją odna-
leźć, opierając się na wyznacznikach 
ustalonych przez badaczy tej sfery 
naszego życia na przestrzeni wieków. 
Dzieło musi być ponadczasowe i uni-
wersalne w swej wymowie. Powinno 
jednocześnie emanować indywidualną 
energią emocjonalną artysty, który to 
dzieło stworzył. Dzieło sztuki nie 
może być letnie w odbiorze. Letniość 
bowiem powoduje to, że efekt pracy 
twórcy jest jedynie wyrobem jednym 
z wielu, a jego twórca- rzemieślni-
kiem. Oczywiście nie ma w tym nic 
złego. Wszak rzemieślnicy stanowią 
ważną część ludzkości, a ich wyroby 
są nie tylko praktyczne, ale i estetycz-
ne. Jednak na miano dzieła zasługują 
tylko nieliczne owoce twórczej pracy. 
Zatem indywidualność człowieka, 
jego pasja tworzenia pod wpływem 
emocji może stanowić pewien wy-
znacznik. A czas? Czy malowidła 
odkryte w 1940 roku w jaskini La-
scaux we Francji namalował artysta? 
Czy nasz przodek żyjący w epoce 
paleolitu, malując na ścianach wize-
runki zwierząt,  miał świadomość, że 
tworzy dzieło sztuki? A może to czas 
zdecydował o tym, że tym malunkom, 
które być może miały tylko ożywić 
ponure wnętrze jaskini,  nadano rangę 
dzieła? Czy Rembrandt malując wize-
runki ludzi wiedział, że tworzy dzieła 
sztuki? Został uznany za mistrza 
światłocienia. Nazywano go „mala-
rzem dusz”, ponieważ jego celem było 
oddanie emocji bohaterów swoich 
prac, a nie tylko ich powierzchowno-
ści. Geniusz- tak współcześnie o nim 
mówimy, dodajmy- geniusz, który 
umierał w nędzy.  Był jednak czas, gdy 
kopie obrazów Rembrandta, które 
malował Flinck, sprzedawały się o 
wiele lepiej niż oryginały. Sam Rem-

brandt był sfrustrowany tym, że gdyby 
zaczął malować tak jak jego uczeń 
Flinck, co mu sugerowano, jego obra-
zy byłyby kopiami imitacji jego ory-
ginalnych obrazów skopiowanych 
przez Flincka. Co za absurd?! Dziś z 
pewnością Rembrandta nie byłoby 
stać na Rembrandta. A James Joyce 
– twórca dzieła Ulisses- dzieła, które 
było równie intensywnie gloryfikowa-
ne, co wyszydzane, sam autor zaś, jak  
o nim mówiono „zmarł pijany, ślepy 
i bez grosza”? Dziś w Dublinie stoi 
jego pomnik, a Ulisses został uznany 
za dzieło sztuki. Zatem kolejnym 
wyznacznikiem decydującym o nada-
niu dziełom statusu dzieł sztuki jest 
ich nowatorstwo, ale przecież wiele 
dzieł nie ma znamion nowatorstwa, bo 
wszystkie odznaczają się pewnymi 
typowymi cechami, które tworzą 
określony styl, choćby dzieła impre-
sjonistów lub styl barokowy w archi-
tekturze. Więc nie zawsze indywidu-
alność twórcy decyduje o tym, czy 
dzieło zostanie nazwane dziełem 
sztuki, czasem przesądza o tym styl, 
a więc pewna powtarzalność i naśla-
downictwo. A co z ową letniością? 
„Sztuka, jak wiara, jednego tylko się 
boi: letniości.”- pisał w swoich Dzien-
nikach Witold Gombrowicz. Dzieło 
sztuki powinno wzbudzać emocje 
wśród odbiorców. Powinno być albo 
zimne, albo gorące. Odbiorcy powin-
ni współodczuwać to, co czuł artysta 
podczas procesu tworzenia. To waru-
nek czytelnej komunikacji, która za-
chodzi między artystą a odbiorcą jego 
dzieł. Jak zatem ocenić proces komu-
nikacji, który wywołała rzeźba Mau-
rizia Cattelana przedstawiająca papie-
ża przygniecionego meteorytem? 
Jedni uznali ją za dzieło sztuki, drudzy 
za profanację wartości religijnych. 
Przecież dzieło to spełniło swoje za-
danie- poruszyło emocje odbiorców, 
z pewnością nie można nazwać go 
letnim w odbiorze. Co w tym wypad-

ku zadecydowało o tym, że zostało 
nazwane dziełem sztuki? Pozwolę 
sobie na przytoczenie tu opowieści, 
która wywodzi się z moich obserwacji. 
Jakiś czas temu przebywałam w śro-
dowisku szwedzkich artystów, którzy 
licznie zamieszkują land o nazwie 
Skania, położony na południu Szwe-
cji. Wielu z nich było uznanymi w 
świecie sztuki twórcami, ale jeden z 
nich- malarz abstrakcjonista, malujący 
obrazy wielkoformatowe, nie sprze-
dawał swoich prac i żył z zasiłku. 
Któregoś dnia jego los zupełnie się 
odmienił. Podczas spotkania najbogat-
szych obywateli Szwecji, które odby-
wało się w wiejskiej posiadłości jed-
nego z nich, miało miejsce zdarzenie, 
które nadało zupełnie nowy status 
dziełom owego malarza. Oto na ścia-
nie w sali balowej, wisiał jeden z ob-
razów wspomnianego wcześniej arty-
sty. Właściciel, który nabył ten obraz 
za bezcen, przedstawił swemu boga-
temu kompanowi jego twórcę jako 
wielkiego, dobrze rokującego artystę, 
którego dzieła zmieniają oblicze 
współczesnej sztuki. Powiedział też, 
że zastanawia się nad kupnem tego 
obrazu, którego przecież już był wła-
ścicielem, ale musi przemyśleć jesz-
cze swoją decyzję, bo suma jest po-
kaźna, ale dzieło jest warte, by za nie 
zapłacić właśnie tyle. Oczywisty blef 
zakończył się tak, że ów biznesmen, 
zaintrygowany opowieścią kompana, 
kupił ten obraz, płacąc artyście, nota-
bene po raz drugi, niebagatelną sumę, 
został jego mecenasem. Dziś prace 
malarza są wystawiane w najzacniej-
szych galeriach świata i  zdobią ściany 
fortec prywatnych kolekcjonerów, zaś 
krytycy nazywają je dziełami sztuki. 
Co w tym przypadku zadecydowało o 
tym, że obrazy szwedzkiego abstrak-
cjonisty uznano za dzieła sztuki 
współczesnej? Czy wystarczy sam 
talent i praca? A może to łut szczęścia 
decyduje o tym, że dany artysta tworzy 

dzieła sztuki? Czy pod podszewką 
rzeczywistości jest jeszcze coś, co 
decyduje o tym, że dane dzieło staje 
się dziełem sztuki? Jeśli wziąć pod 
uwagę fakt, że nasza rzeczywistość 
ma charakter dualny, czyli składa się 
z tego, co tworzy umysł i co jest po-
znawalne zmysłami oraz z tego co 
pochodzi od duszy, czy podświado-
mości i ma charakter intuicyjny, to 
można by dopatrywać się pewnego 
wpływu tej drugiej sfery naszego ży-
cia na nadawanie dziełu wymiaru 
ponadczasowości. Myślę, że podczas 
procesu tworzenia, w nielicznych 
przypadkach, artyści mają dostęp do 
pola informacji, które jest, które nas 
otacza, w którym jest wszystko to, co 
było, co jest i co będzie. Prawdopo-
dobnie  w większości przypadków 
nieświadomie korzystają z tej wiedzy 
i przetwarzając ją przez zasoby swo-
jego umysłu, nadając jej wymiar 
symboliczny, tworzą dzieła sztuki. 
Uważam, że każde dzieło sztuki jest 
efektem nie talentu i umiejętności 
technicznych, ale czegoś, co można 
by nazwać olśnieniem. Ów stan 
olśnienia sprawia, że dzieło emanuje 
mocą, która pochodzi nie z umysłu, a 
z wnętrza twórcy, z jego duszy. Tak 
rodzą się wielkie odkrycia i dzieła 
sztuki. Arcydziełem nie czyni logicz-
ne rozważanie ani umiejętności tech-
niczne, ale to, co leży poza ramami 
techniki wykonania. Każde dzieło, 
które porusza, zrodziło się z potrzeby 
duszy, z najgłębszego pragnienia ob-
jawienia tego, co jest niewidoczne dla 
oczu. W odbiorze dzieła sztuki nie 
widzimy i nie słyszymy, ale czujemy. 
Wszystkie dzieła sztuki oparte na 
natchnieniu i olśnieniu nie mają zbyt 
wiele wspólnego z umysłem. Rolą 
umysłu jest uczynić owoc twórczości 
swym atrybutem. Umysł może ideal-
nie skopiować istniejące już dzieło, 
ale nigdy nie będzie w stanie stworzyć 
nowego. Dlatego tylko dzieła stwo-

rzone z potrzeby duszy są wiecznie 
żywe. Inne skazane są na śmierć przez 
zapomnienie. Zapomnienie, które jest 
najbardziej wyrafinowaną metodą 
umierania, bo rozciągając się w czasie 
wydłuża cierpienie. Zapominając o 
dziele sztuki, zapominamy także o 
jego twórcy. Tym samym, w pewnym 
sensie, pozbawiamy go wieczności. Z 
tego powodu cierpi też reszta świata, 
bo śmierć dzieła sztuki to śmierć mi-
łości, bo sztuka, jak pisał Jaume 
Cambre, „jest dowodem miłości, jaki 
artysta składa przed ludzkością”. A 
skoro jesteśmy świadkami śmierci 
sztuki, śmierci miłości, to znaczy, że 
dajemy przyzwolenie na pozbawianie 
nas sensu życia, bo miłość jest tą siłą, 
która nadaje naszemu życiu znaczenie. 
To tak, jakby pozbawić każdego z 
ludzi tożsamości. Może dlatego czło-
wiek współczesny ma coraz większe 
poczucie osamotnienia, potrzebę za-
pełniania wzrastającej w nim pustki 
galopującą konsumpcją i hałasem, 
uczucie dezorientacji wywołanej ży-
ciem w chaosie…, bo jak pisał Jaume 
Cambre „(…) staramy się zapanować 
nad chaosem, wprowadzając porządek 
przez sztukę”. Jeśli więc pozwalamy 
umierać kolejnym dziełom sztuki, 
pozwalamy, by chaos się rozrastał.
Może dlatego dziś świątynie, biblio-
teki, muzea są puste? Ludzie, zamiast 
oddać się kontemplacji, doświadcza-
niu piękna, wzruszenia, oddają się 
hałaśliwym zabawom, nałogom czy 
gonitwie za dobrami materialnymi. To 
powszechne otępienie i zagubienie wi-
doczne jest także w świecie twórców. 
Dawne dzieła są piękne, bo stworzone 
według proporcji, świętej geometrii, 
emanujące przeżywaniem głębokich 
emocji. A dzieła współczesne? Czym 
mogą emanować dzieła stworzone w 
świecie, w którym dzieci mordują, a 
dorośli taplają się w kisielu? Mam 
wrażenie, że piękno umiera, a wraz z 
nim jakaś niewidoczna dla oczu, ale 
bardzo ważna część ludzkiej istoty, 
która czyni nas ludźmi. Niech wizja 
Hieronima Boscha, przedstawiona na 
tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich, 
będzie dla nas przestrogą. 

Renata Diaków

ŻYCIE I ŚMIERĆ SZTUKI
Mija wszystko - Sztuka wieczysta jedynie. Posąg trwa, 
choć miasto przeminie.

Théophile Gautier

W czwartek 10.02.2022 r. w Muzeum 
Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w 
Żarach odbył się V konkurs - VII Tur-
nieju Wiedzy Historycznej pt. „Marek 
Edelman i Jego czasy”. Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku reprezento-
wało dwóch członków Szkolnego Klu-
bu Historycznego „PIAST”. Najwyżej 
z naszych zawodników uplasowała się 
Michalina Goch, zajmując II miejsce 
w kategorii szkół ponadpodstawo-
wych, III miejsce wywalczył Kacper 
Zielonka. Wielkie gratulacje dla 
wszystkich uczestników.

Krzysztof Kowsz

Konkurs Historyczny „Marek 
Edelman i Jego czasy”

Zdjęcie  Od lewej: Michalina Goch i Kacper Zielonka wraz z nauczycielem 
historii Krzysztofem Kowszem. 

Z głębokim żalem informujemy, że odeszła od nas

MARIA RUDEK
wieloletnia dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Lubsko.
Swoje życie zawodowe związała właśnie z instytucją 

promującą czytelnictwo, literaturę
i szeroko pojętą sztukę, oddając się temu

z zaangażowaniem. Dla przyjaciół i znajomych
była po prostu Naszą Majką, na którą można było

zawsze liczyć. Cześć Jej Pamięci!

Zespół Redakcyjny Magazynu Lubskiego

W środowy wieczór, 
16 lutego, Galeria 
Artystyczna „Mała” w 
Bibliotece-Centrum 
Kultury im. Jana Raka w 
Lubsku wypełniała się 
po brzegi. Powierzchnie 
wystawowe zapełniły 
się obrazami o raczej 
mrocznych klimatach, 
o czym świadczą tytuły 
cykli: „Żałoba kwiatów”, 
„Bezdomność”, „Drzewo 
poznania” czy „Martwe 
natury”. 

Na wystawie dominują prace wykona-
ne w technice olejnej i akrylowej, jest 
też kilka akwarelek. Na stole wyeks-
ponowane są porcelanowe i szklane 
naczynia oraz bibeloty, kunsztownie 
ozdobione przez bohaterkę wieczoru. 
W kącie stolik ze słodkim poczęstun-
kiem oraz napojami na zimno i na 
gorąco. W tle fortepianowe improwi-
zacje w wykonani Grzegorza Tabaki, 
dodające imprezie swoistego klimatu. 
Na sali ponad czterdzieści osób. Ro-
dzina, przyjaciele, znajomi, koleżanki 

i koledzy z grup artystycznych „MAR-
FO” i „ Halszki”, w których udziela się 
Dorota Nadriczna. Sama tak mówi o 
sobie: „Maluję, bo nie chcę krzyczeć. 
Krzyk mnie przeraża. Maluję, bo nie 
chcę milczeć. Cisza krzyczy we mnie 
zbyt głośno”. Janusz Orzepowski z 
grupy „MAFRO”, przybliżając twór-
czość Doroty Nadricznej, stwierdził 

między innymi, że prace wyrażają 
wnętrze autorki, tworząc swoistą 
formę wypowiedzi i z lekkim żalem 
dodał, że jemu jeszcze do tej pory to 
się nie udaje. Sama artystka mimo 
licznych pochwał, a wręcz zachwytów 
nad jej pracami stwierdziła z dużą 
dozą skromności i samokrytycyzmu, 
że nie ma wyksztalcenia plastycznego, 

a jej warsztat ciągle kuleje. Jeśli tak 
jest - to daj nam Panie Boże oglądać 
jak najwięcej wystaw artystów z tak 
kulejącym warsztatem. Dyrektor 
B-CK Paweł Skrzypczyński oświad-

czył, że wystawa lubskiej plastyczki 
jest początkiem tego typu imprez i w 
przyszłości planowane są wernisaże 
artystów nie tylko z Lubska. 

Adam Bolesław Wierzbicki

AUTOPORTRET UCZUĆ
DOROTY NADRICZNEJ

Ściany zapełniły się obrazami o raczej mrocznych klimatach.

Bohaterka wystawy udziela się w grupach artystycznych „Marfo” i „Halszki”.

Galeria jednego obrazu

„Dzieci mają różne prawa, ale głów-
nym jest zabawa... Kto się bawi ten 
przyznaje, że zabawa radość daje i 
czas przy niej szybko leci, więc się 
lubią bawić dzieci”.

W raszyńskiej świetlicy 29 stycznia 
został zorganizowany wieczór gier 
planszowych i konkurs rysunkowy dla 
dzieci młodszych i starszych. Czas mi-

nął przyjemnie, bez telefonów, kom-
puterów i telewizji. Każdy otrzymał 
nagrodę w postaci gadżetów ufundo-
wanych przez: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego, Lublin 
„Miasto inspiracji”, FerroService Gu-
bin. Bardzo dziękujemy za przekazane 
upominki. Na zakończenie spotkania 
niespodzianką dla dzieci była pizza.

G.K.

Wieczór gier planszowych
w Raszynie

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w wieczorze gier planszowych.



22 23M AGAZ Y N LUBS KI  NR 2/2022 (373)MAGAZYN LUBSKI  NR 2/2022 (373)

Pandemia Covid-19 pojawiła się nagle i 
w mgnieniu oka zmieniła sposób życia 
wszystkich ludzi na ziemi. Duża część 
Europejczyków musiała ograniczyć 
kontakty społeczne, dostosować się 
do nowych sposobów wykonywania 
pracy zawodowej, ale przede wszyst-
kim zmagała się ze stresem z powodu 
własnej choroby, choroby bliskich osób, 
a nierzadko również tragedii utraty 
krewnych i przyjaciół. Międzynarodo-
wy projekt "Edukacja i życie dorosłych 
w wieku 50+ po pandemii COVID-19. 
Nowatorskie narzędzia wspomagające" 
- ADULTS 50+ jest odpowiedzią insty-
tucji działających w sektorze "Edukacja 
dorosłych" na potrzeby osób, które zma-
gają się z negatywnymi skutkami pan-
demii. W okresie, w którym powstawał 
niniejszy projekt, Europa wychodziła z 
trzeciej fali pandemii, prowadzone były 
szczepienia - w związku z którymi duża 
część osób dorosłych również przeży-
wała niepokój, następowało stopniowe 
zmniejszanie profilaktycznych restryk-
cji. Nasze życie nadal jednak w dużej 
mierze toczyło się w sferze on-line. 
Organizacje uczestniczące w niniejszym 
projekcie przeanalizowały wszystkie 
opisane czynniki i przeprowadziły 
badania potrzeb dorosłych Polaków, 
Słowaków, Łotyszy, Portugalczyków 
i Hiszpanów, zwracając uwagę na 
aspekty związane z ich dobrostanem 
psychicznym i fizycznym. Badania 

wykazały, że osoby w wieku 50+ w naj-
większym stopniu potrzebują wsparcia 
w powrocie do równowagi psychicznej 
i zdrowia fizycznego. Projekt ADU-
LTS 50+ stanowi formę rozwiązania, 
które chcemy skierować do wszystkich 
dorosłych, a szczególnie do osób w 
wieku 50+, które poszukują wsparcia 
w odzyskaniu dobrostanu fizycznego 
i psychicznego, wykorzystując do tego 
działania edukacyjne. Wykorzystamy 
do tego nośnik, który stał się bez-
powrotnie stałym elementem naszego 
życia - Internet. W ramach niniejszego 
projektu stworzymy platformę on-line 
w językach: angielskim, polskim, 
portugalskim, hiszpańskim, łotewskim 
i słowackim, w ramach otwartych zaso-
bów edukacyjnych, z licencją otwartą 
umożliwiającą ogółowi odbiorców 
stosowanie, ponowne wykorzystanie 
i dostosowywanie tych zasobów oraz 
dzielenie się nimi, z możliwością opra-
cowania kolejnych wersji językowych. 
Platforma będzie zawierała: - minimum 
10 kursów e-learningowych (w tym 
kursy wykorzystujące różne formy dba-
nia o kondycję fizyczną: zumba, joga, 
program "Zdrowy kręgosłup i stawy", 
trening siłowy i wytrzymałościowy; 
zdrowe gotowanie i pieczenie bazą 
naszego zdrowia; kurs mindfulness - 
sposobów odzyskiwania równowagi; 
kurs życia w harmonii z naturą; 2 kursy 
DIY sięgające po różnorodne techniki 
pracy; kurs komunikacji w Internecie 
służącej zdrowiu i równowadze psy-
chicznej "Wyraź siebie w sieci"), - 
kanał z poradami dotyczącymi m.in.: 
radzenia sobie ze stresem, radzenia 
sobie z innymi negatywnymi emocjami, 
bezpiecznego poszukiwania kontaktów 
społecznych w sieci, bezpiecznego ko-
rzystania z Internetu, efektywnej komu-
nikacji (również on-line) i inne; - funkcję 
udziału on-line w czasie rzeczywistym 

w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych 
(niezawodowych) dla dorosłych w na-
szych organizacjach - w modelu blended 
learning/e-learning - bibliotekę adresów 
internetowych dających bezpłatny do-
stęp on- line do: np. e/audio-booków, 
wydarzeń kulturalnych (np. spektakle 
teatralne), dzieł kultury (np. galerie, mu-
zea on-line), spotkań grup zainteresowań, 
grup wsparcia itd. Jesteśmy przekonani, 

że narzędzie to przyniesie odpowiedź na 
potrzeby wielu dorosłych, w tym szcze-
gólnie osób w wieku 50+, które zmagają 
się z negatywnymi skutkami pandemii 
COVID-19 w swoim życiu. Co więcej, 
w narzędziu tym widzimy jeszcze jeden 
potencjał - dotarcie z formami edukacji 
pozaformalnej do ogromnej liczby osób, 
które do tej pory z racji różnorodnych 
ograniczeń - np. geograficznych, finan-

sowych - nie mogły z niej korzystać. 
Projekt ma zatem potencjał przyczynić 
się do włączenia w niezawodową, po-
zaformalną edukację dorosłych wielu 
osób, które do tej pory z nie mogły z 
niej korzystać. Czekamy na pierwsze 
produkty projektu, z których będą mogli 
skorzystać mieszkańcy naszego regionu.

RJ - JW

	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	

Historia "Magazynu Lubskiego"

„Magazyn Lubski” jest jednym z najstar-
szych lokalnych czasopism w Polsce, 
które po 1989 roku powstawały jak 
grzyby po deszczu, ale po latach została 
ich garstka. Z racji geograficznego poło-
żenia, oprócz tematów, związanych z 
lokalną polityką, kulturą, historią i spor-
tem, od początku poruszano tematykę 
pogranicza polsko - niemieckiego. 
Obecnie do miana najstarszych czaso-
pism samorządowych w Polsce mają 
prawo tytułować się dwa czasopisma. 
Jednym z nich jest „Kórniczanin” wyda-
wany w Kórniku. Pierwszy „Kórnicza-
nin” ukazał się w lutym 1875 roku z 
inicjatywy Zygmunta Celichowskiego, 
zarządcy majętności kórnickich, plenipo-
tenta hrabiego  Jana Działyńskiego. 
Dwutygodnik miał zajmować się oświe-
caniem, umoralnianiem miejscowego 
obywatela i przyzwyczajaniem go do 
czytania. W grudniu 1875 roku Celi-
chowski głównie z powodów osobistych 
zawiesił publikację czasopisma. Pomysł 
wydawania pisma w Kórniku powrócił 
we wrześniu 1987 roku. Najpierw wyda-
no jednodniówkę przy okazji zjazdu 
naczelników gmin „Mistrzów Gospodar-
ności”. Po wielu staraniach władz lokal-
nych i dyrekcji Biblioteki Kórnickiej 
udało się przezwyciężyć obowiązujący 
wtedy zakaz wydawania czasopism lo-
kalnych. Urząd Kontroli Publikacji i 
Widowisk wydał taką zgodę wiosną 1988 
roku i dzięki temu, jako jedno z pierw-
szych w kraju powstało nowe czasopi-
smo lokalne. Pomysłodawcą wykorzy-
stania nazwy „Kórniczanin był prof. Je-
rzy Wisłocki, który też zorganizował w 
Zamku Kórnickim spotkania z przedsta-
wicielami różnych środowisk w sprawie 
linii programowej pisma. Pierwszy nu-
mer nowego „Kórniczanina” opubliko-
wano w maju 1988 roku. Wydawcą była 
Miejsko - Gminna Rada Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kór-
niku. Redaktorem naczelnym został 
Edmund Melosik. W skład pierwszego 
zespołu redakcyjnego wchodzili m. in. dr 
Stanisław Potocki, Anna i Tadeusz Rauk, 
Kazimierz Krawiarz, Lucyna Pepel, 
Aleksandra Grzelak, Ryszard Bąkowski, 
Tadeusz Brogul, Ryszard Grześkowiak. 
Czasopismo było miesięcznikiem, nie 
przekraczało objętości ośmiu stron. Jego 
nakład wynosił początkowo 1000 egzem-
plarzy, a wraz ze wzrostem zaintereso-
wania czytelników wzrósł do 2000. W 
1990 roku na stanowisko redaktora na-
czelnego „Kórniczanin” wybrano Kazi-
mierza Krawiarza. Wydawcą czasopisma 
została Rada Narodowa Miasta i Gminy 
w Kórniku, a po wyborach w maju 1990 
roku Rada Miasta i Gminy. Z dniem 1 
września 1992 roku na stanowisko redak-
tora naczelnego „Kórniczanina” powo-
łano Halinę Danieluk. Pełniła ona swoje 
obowiązki do 2003 roku. W 2000 roku 
wydawcą został Kórnicki Ośrodek Infor-
macji i Wydawnictw Gospodarstwo 
Pomocnicze Urzędu Miejskiego w Kór-
niku. W styczniu 2004 roku na stanowi-
sko redaktora naczelnego „Kórniczani-
na” powołano Małgorzatę Wawrzyniak.  
Czasopismo wydawane było co dwa 
tygodnie. Sekretarzem redakcji został 
Łukasz Grzegorowski. Od kwietnia 2004 
roku pismo redagował Paweł Heński. W 
październiku 2005 roku redaktorem na-

czelnym dwutygodnika został Łukasz 
Grzegorowski. Po likwidacji przez usta-
wę sejmową formuły gospodarstw po-
mocniczych i likwidacji Kórnickiego 

Ośrodka Informacji i Wydawnictw, od 
2011 roku wydawcą „Kórniczanina” jest 
Miasto i Gmina Kórnik. Czasopismo jest 
darmowe i nie prowadzi działalności 
komercyjnej. Nakład wynosi obecnie 
4300 egzemplarzy, które kolportowane 
są do około 40 punktów na terenie gminy. 
Drugim czasopismem jest natomiast 
„Magazyn Lubski”, który jest najstar-
szym czasopismem samorządowym na 
Ziemiach Odzyskanych. „Magazyn 
Lubski” powstał w maju 1991 roku, był 
konsekwencją tego, co stało się rok 
wcześniej w 1990 roku, a mianowicie 
odrodzenia się samorządu lokalnego w 
Polsce, w tym samorządu w Lubsku. 
Potrzebny w mieście był głos lokalny, 
forma wydawnicza, która prezentowała-
by idee samorządności, cele, założenia, 
plany, które społeczeństwo wiązało z 
odrodzonym samorządem. Trzeba to 
było w jakiś sposób społeczeństwu prze-
kazać, publikować. Należy pamiętać, że 
był to 1991 rok, kiedy media nie były tak 
powszechne jak obecnie – nie było Inter-
netu, na podłączenie telefonu czekało się 
kilka lat, komputeryzacja była w stanie 
początkowym, był słaby przepływ infor-
macji do społeczeństwa. Podjęto wtedy 
próbę stworzenia takiego forum, na 
którym można było się wypowiadać, w 
postaci gazety lokalnej. Lubsko miało 
wcześniej swoje gazety w okresie przed-
wojennym „Sommerfeld Wochenblatt”, 
a w latach 1955 – 1956 „Wiadomości 
Lubska”. Inicjatywa zrodziła się w 1991 
roku. W kwietniu 1991 roku doszło do 
spotkania w gronie kolegów, znajomych, 
ludzi, którzy żyli duchem samorządności. 
Byli to: Piotr Palcat, Barbara Bobińska, 
Władysław Mochocki, Kazimierz Chro-
browski, Mieczysław Wojecki, Bogdan 
Kędziora i Krzysztof Szulc. Stworzono 
wówczas zespół ludzi, który miał być 
zalążkiem nie tylko lokalnej gazety, ale 
forum dyskusyjnego miasta i gminy 
Lubsko, ludzi, którzy będą dokumento-
wać życie naszej Małej Ojczyzny, będą 

pisać historię naszego miasta. Spotkali 
się wówczas w bibliotece miejskiej, w 
gronie które nie miało żadnego doświad-
czenia w wydawaniu gazety. Zastanawia-

li się kto ma być redaktorem naczelnym, 
był to dylemat, gdyż nikt nie miał do-
świadczenia w tym względzie. Przyjęli 
początkowo założenie, że będzie to 
działalność społeczna, taki oddolny 
wkład dla gminy, dla tej społeczności.  
Doświadczenie i wiedza przychodziły z 

czasem. Po długiej dyskusji wybór padł 
na Władysława Mochockiego – był hi-
storykiem, był pasjonatem regionalistą, 
radnym miejskim, czuł ten temat i podjął 
się tego zadania. Sekretarzem została 
Barbara Bobińska, autorem tytułu był 
Kazimierz Chrobrowski, natomiast foto-
grafem i plastykiem, który stworzył 
szatę graficzną Krzysztof Bagiński. 
Pierwszy egzemplarz był bardzo skrom-
ny, 16 stronicowy, w technice czarnobia-
łej, drukowany na linotypie w zielono-
górskiej drukarni. Pierwsze składanie 
„Magazynu Lubskiego” odbywało się u 
Włodzimierza Mochockiego w mieszka-
niu, na podłodze. Czasopismo „Magazyn 
Lubski” jest miesięcznikiem, do tej pory 
wydano 373 numery. Ilość stron na prze-

strzeni lat wahała się, obecnie wydawane 
numery mają 18 - 24 strony, podwójny 
numer wakacyjny liczy zaś 32 strony. 
„Magazyn Lubski” ma też swój profil na 
Facebooku, który cieszy się zaintereso-
waniem ponad 7000 osób i to medium 
pełni rolę lokalnego portalu informacyj-
nego, na którym codziennie pojawiają się 
nowe informacje z Lubska i okolic. 

„Magazyn Lubski” początkowo był 
czarnobiały, ubogi w szatę graficzną, 
obecnie zmieniła się jego jakość. Osią-
gnął wysoką formę wydawniczą. Barw-
na grafika, świetna jakość zdjęć i kolory-
styka. Stanowisko redaktora naczelnego 
piastowali: Władysław Mochocki 

(2-krotnie), Adam Kowalski, Ryszard 
Sibiński, Tomasz Rabenda, Marek Stę-
pień, Magda Kermis, Anna Rosińska. 
Sekretarzem redakcji „Magazynu Lub-
skiego” przez wiele lat była Halina 
Drobniak, później natomiast Magda 
Kremis i również Anna Rosińska. W 
okresie istnienia „Magazynu Lubskiego” 
przewinęło się wielu wspaniałych dzien-
nikarzy (alfabetycznie) m. in. Tomasz 
Florkowski - dziennikarz Radia Zachód, 
prof. Jerzy Piotr Majchrzak – historyk, 
znawca kultury łużyckiej, dr Władysław 
Mochocki – historyk, regionalista, wy-
kładowca akademicki, Witold Piwoński 
– regionalista,  dr Mieczysław Wojecki 
– geograf, wykładowca akademicki, 
znawca kultury greckiej i romskiej. 

Obecnie dziennikarzami stałymi są: 
Marek Sienkiewicz, Manuela Konieczka, 
Ireneusz Gumienny, Krzysztof Kowsz 
oraz współpracownicy redakcji: Adam 
Bolesław Wierzbicki. Warto zaznaczyć, 
że Biblioteka Publiczna jest miejscem 
narodzin „Magazynu Lubskiego”. Pierw-
szym wydawcą czasopisma był Piotr 
Palcat - ówczesny Burmistrz, przez 5 lat 

wydawcą był Lubski Dom Kultury - pod 
dyrekcją Lecha Krychowskiego, później 
znowu Biblioteka Publiczna. Obecnym 
wydawcą jest Biblioteka – Centrum 
Kultury im. Jana Raka w Lubsku na 
czele z jej dyrektorem Pawłem Skrzyp-
czyńskim. Nakład miesięczny wynosi 
800 egzemplarzy, które obecnie są do-
stępne w formie bezpłatnej. Miejscami, 
w których można nabyć „Magazyn 
Lubski” są m.in. „Biblioteka – Centrum 
Kultury” pl. Jana Pawła II, Księgarnia 
ALP ul. Krakowskie Przedmieście, Sklep 
Prasa – Chemia – Znicz ul. Krakowskie 
Przedmieście, Sklep „Lewiatan” ul. Po-
znańska, Sklep PSS Społem ul. Robotni-
cza, Sklep „Żabka” ul. Reja, Intermarche 
ul. Władysława Reymonta, Market ABC 
ul. Przemysłowa, Telewizja kablowa ul. 
Norwida, Sklep „Chata Polska” ul. Wro-
cławska, Sklep „Lewiatan” w Górzynie. 
Po ponad 30 latach można stwierdzić, że 
inicjatywa twórców gazety sprawdziła 
się, „Magazyn Lubski” jest kroniką 
miasta, ale nie tylko. W gazecie podno-
szona jest zawsze problematyka lokalna 
w formie informacji z życia społeczno-
-gospodarczego miasta, działalność sa-
morządu, władz miejskich, instytucji i 
inwestycje. Pokazywane są osiągnięcia 
mieszkańców: w życiu, w sporcie, w 
biznesie, w działalności społecznej, a 
także kultura, sztuka, ważne wydarzenia, 
których przecież nie brakuje. Na koniec 
chciałbym z całego serca podziękować 
wszystkim Czytelnikom, a szczególnie 
tym, którzy są z „Magazynem Lubskim” 
od początku i mają w domach wszystkie 
numery gazety od 1991 roku. To dla Was 
ją stworzono i tworzy się nadal. Bez Was 
by jej nie było, zwłaszcza tak długo. 
Ogromnie wdzięczny jestem wszystkim 
autorom tekstów i listów do redakcji. 
Serdeczne podziękowania przesyłam 
ogłoszeniodawcom, zwłaszcza stałym, a 
jestem przekonany, że współpracujemy 
w obopólnym interesie.

Krzysztof Kowsz

Dwa najstarsze pisma samorządowe w Polsce „Kórniczanin” i „Magazyn Lubski”, na przestrzeni lat zmieniła się ich szata graficzna, ale treści w nich zawarte 
są takie same. Najważniejszą rzeczą jest, aby przybliżać comiesięczne dokonania środowiska lokalnego. Po ponad 30 latach można stwierdzić, że inicjatywa z 

gazetą się sprawdziła, jest to po dziś dzień kronika tychże miast.

Przez wiele lat najstarszym czasopismem na Ziemiach Odzyskanych była 
„Gazeta Chojeńska”,  wydawana od 1990 roku. Jednak w marcu 2020 roku, 

podjęto decyzję o zawieszeniu wydawania czasopisma

„Czytaj dalej. To jedna z najwspanialszych 
przygód jakie możesz przeżyć ”.

Lloyd Alexander

„MAGAZYN LUBSKI” – NAJSTARSZE PISMO 
SAMORZĄDOWE NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH

 H I STORI A 

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 spra-
wy czy o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś 
problemu. Są to wątki dotyczące kwestii 
prawnych, technicznych, poruszania się 
w zawiłościach zmiennych przepisów, ale 
również spraw na pozór banalnych, zwią-
zanych z codziennym funkcjonowaniem, 
obyczajami, które mają jednak dla wielu 
bardzo ważne znaczenie. W ramach cyklu 
„Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada” 
prezentujemy kolejny materiał. 
Cukrzyca typu 2 chorobą cywilizacyj-
ną! – aspekt żywieniowy jako istotny 
element leczniczy
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, 
która charakteryzuje się podwyższonym 
stężeniem glukozy we krwi wynikającym 
z defektu produkcji lub działania insuliny, 
która wydzielana jest przez komórki β 
trzustki. Warto pamiętać, że przewlekła 

hiper glikemia może doprowadzić do 
uszkodzeń oraz zaburzeń czynności oraz 
niewydolności różnych narządów, nara-
żone są szczególnie oczy, nerki, nerwy, 
serce i naczynia krwionośne. W powsta-
waniu tego schorzenia zasadniczą rolę 
odgrywają predyspozycje genetyczne 
oraz czynniki środowiskowe. Wśród nich 
wymieniamy styl życia, sposób żywienia, 
niską aktywność fizyczną, wiek, otyłość. 
Według IDF (International Diabetes 
Federation) ok. 415 mln osób na świecie 
choruje obecnie na cukrzycę. Szacuje się, 
że do 2040 r liczba ta może wzrosnąć do 
642 mln! Cukrzycę typu II stanowią aż 
87-91% pacjentów z czego około 50% z 
nich ma nadwagę bądź otyłość, 7-12% 
- to pacjenci z cukrzycą typu 1, pozo-
stałe 1-3% z grupy cukrzyków stanowią 
inne typy cukrzycy. Stosunkowo około 
12,3% wszystkich dorosłych w wieku 
20 lat lub starszych cierpi na cukrzycę, 
a 25,9% dorosłych w wieku 65 lat lub 
starszych.  Dorośli w wieku od 40 do 59 

lat należą do grupy wiekowej na świecie, 
która ma najwyższe wskaźniki cukrzycy. 
Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, 
której możesz zapobiec lub poprawić 
swój obecny stan zdrowa. Jeżeli jesteś cu-
krzykiem, pamiętaj o stałym kontakcie z 
lekarzem i badaniach kontrolnych. Na co 
powinnaś/powinieneś zwrócić uwagę? 
Przede wszystkim wyeliminuj czynniki 
ryzyka, na które masz wpływ! Bardzo 
ważnym aspektem jest zmiana trybu 
życia. Mam tutaj na myśli szczególnie 
nawyki żywieniowe oraz aktywność 
fizyczną. Regularna aktywność fizyczna 
może pomóc obniżyć ryzyko rozwoju 
cukrzycy u osób w stanie przedcukrzyco-
wym oraz poprawić stan zdrowia. Na po-
czątku  skup się na codziennych prostych 
czynnościach takich jak: spacer do pracy 
czy sklepu zamiast jazdy samochodem, 
możesz wysiąść przystanek wcześniej i 
przejść się do… miejsca docelowego, 
zamiast windy przejdź się po schodach a 
jak wychodzisz z psem na spacer do zrób 

proszę o jedno kółko więcej. To są bardzo 
proste metody, które stopniowo przyzwy-
czają Cię do aktywności, w kolejnym 
etapie polecam Ci wybrać lubianą przez 
Ciebie aktywność np. rower, pływanie, 
aerobik etc. Zacznij ćwiczyć 30 min. 
raz w tygodniu i stopniowo zwiększaj 
częstotliwość. Obserwuj swoje ciało i 
słuchaj siebie. Jeżeli chodzi o Dietote-
rapię – zachęcam Cię do konsultacji z 
dietetykiem, który dobierze dla Ciebie 
indywidualnie zbilansowaną dietę dosto-
sowaną do Twoich potrzeb i aktywności. 
Natomiast możesz wprowadzić już teraz  
podstawowe zasady żywienia: spożywaj 
nieprzetworzone warzywa i owoce – 
także surowe (3/4 warzyw i ¼ owoców), 
białe pieczywo zamień na pełnoziarniste, 
wprowadź gruboziarniste kasze, ko-
mosę ryżową a ryż wybieraj brązowy, 
dziki, czerwony lub paraboliczny, nie 
może zabraknąć w Twoim jadłospisie 
roślin strączkowych oraz ryb, produkty 
mleczne wybieraj do 2% tłuszczu, nie 

zapominaj o jogurtach naturalnych, 
kefirach, maślankach, wprowadź do 
swojej diety oliwę z oliwek. UNIKAJ 
– cukru, czerwonego mięsa, produktów 
przetworzonych, słonych przekąsek, soli, 
smażenia. Wybieraj pieczenie, gotowanie 
na parze czy też duszenie. Zamiast cukru 
możesz czasami użyć zastępnika, który 
nie podniesie Ci poziomu cukru we krwi 
– np. stewia, ksylitol lub erytrytol. Twoja 
dieta powinna opierać się na posiłkach 
o niskim ładunku glikemicznym – w 
tym celu węglowodany łącz zawsze z 
tłuszczem i białkiem np. mandarynki z 
orzechami i jogurtem, kaszę z indykiem 
i tartą marchewką z olejem lnianym. 
Zachęcam Cię również o zadbanie o 
swoją głowę - redukcja stresu i napięć 
w życiu codziennym istotnie przekłada 
się na stan zdrowia całego organizmu. 
(masaż, medytacja, relaksacja, joga, 
czytanie książek, kąpiel, aromaterapia, 
spacer po lesie). 

Dietetyk Monika Rycerz

Projekt ADULTS 50+

Czytelnicy pytają, 
redakcja odpowiada

Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem 

Tegoroczne ferie zimowe przebie-
gały w atmosferze radosnej zabawy. 
Oddział dla dzieci i Czytelnia In-
ternetowa Biblioteki-Centrum Kul-
tury w Lubsku przygotował wiele 
atrakcji. Dzieci mogły skorzystać  z 
warsztatów plastycznych, projekcji 
bajek, a także uczestniczyć w zaba-
wach ruchowych i zręcznościowych. 

Filie biblioteczne w Białkowie i 
Górzynie również zaangażowały 
się w organizację zimowych zabaw. 
Wśród bogatej oferty były „Łami-
główki mądrej główki”, „Zimowa 
herbatka w bibliotece” oraz mnóstwo 
zabaw plastycznych. Nie zabrakło 
też słodkiego poczęstunku.

Renata Włodarczak

Dużym  zainteresowaniem cieszyły się 
wesołe zabawy z Kubusiem Puchat-
kiem. Dzieci z entuzjazmem  wspólnie 
budowały i ozdabiały piernikową chat-
kę,  dużo frajdy sprawiło im również 
projektowanie baśniowego zamczyska. 
Bardzo  chętnie wykonywały laurki  na 
Dzień Babci i Dzień Dziadka. Prowa-
dzone były także zajęcia z robotyki. 

FERIE WŚRÓD 
BIBLIOTECZNYCH PÓŁEK
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 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI NOBLISTKI Z SULECHOWA
– OLGI TOKARCZUK

 H ISTORIA 

Olga Nawoja Tokarczuk jest to polska 
pisarka,  eseistka,  poetka  i autor-
ka  scenariuszy, laureatka  Nagrody  
Nobla w dziedzinie literatury za rok 
2018. Urodziła się 29 stycznia 1962 
roku  w  Sulechowie, ale wychowała 
się w Klenicy. Klenica  jest to  wieś, 
oddalona o  16  km od Sulechowa. We 
wsi jest górujący nad  wsią  pałac  my-
śliwski, wybudowany  w latach  1880 
– 1884  przez  Antoniego Radziwiłła. 
Po wojnie w pałacu znajdowały się biura 
PGR, a  w 1957 roku powstał tu Lubuski 
Uniwersytet Ludowy. W uniwersytetach 
ludowych,  których  idea  wywodzi  się  
ze  Skandynawii, dokształcali się dorośli 
i młodzież. W latach 60 – tych wśród ka-
dry pedagogicznej uniwersytetu w  Kle-
nicy pojawili się rodzice Olgi Tokarczuk 
– Wanda i  Józef. Ona polonistka, on 
choreograf, z  doświadczeniem w  „Ma-
zowszu”. Mama Olgi uczyła więc języka 
polskiego, ojciec kierował biblioteką 
i teatrem. Biblioteka była fascynującym 
miejscem dla małej noblistki, która  
w  Klenicy chodziła do  przedszko-
la i podstawówki. Józef Tokarczuk 
zmobilizował miejscową młodzież 
do nauki tańca i piosenek ludowych. 
W 1968 roku utworzył Zespół Ludowy 
„Kleniczanie”. Wkrótce pojawiły się 
sukcesy. „Kleniczanie” trzy razy zostali 
zaproszeni na występy podczas dożynek 
centralnych w Warszawie, dwa razy wy-
jechali do NRD, z występami jeździli też 
po całej Polsce. Zespół liczył 50 osób, 
składał się z koła tanecznego i chóru. 
W repertuarze znalazły się wiązanki kra-
kowskie, łowickie i lubuskie. Oryginalne 
stroje z tych regionów Józef Tokarczuk 
załatwił w  Warszawie. Przynależność 
do zespołu była zaszczytem. W Polsce 
za najważniejsze zespoły uważane były 
„Mazowsze”, „Śląsk”, oraz Zespół 
Lubuski „Kleniczanie”. W 1972 roku, 
gdy Olga miała 10  lat, Tokarczukowie 
wyprowadzili się do Kietrza (wojewódz-
two opolskie, powiat głubczycki) przy 
granicy z Czechosłowacją. Wraz z  ich 
wyjazdem z Klenicy zespół zaczął pod-
upadać. Wynajęty choreograf nie zdołał 
go utrzymać. Zespół już nigdy się nie od-
rodził. Po wyjeździe Olga pisała wraz ze 
swoją koleżanką Danutą Woś, koleżanki 
pisały do siebie do 1975 roku. Potem 
korespondencja się urwała. W 2018 
roku spotkały się niemal po  50  latach, 
na obchodach 60 – tej rocznicy istnie-
nia Zespołu Ludowego „Kleniczanie”. 
Pałac myśliwski po zmianach w  1989  

roku stał się placówką terapeutyczną 
dla dzieci i  młodzieży. Na początku lat 
90 - tych pacjenci zostali przeniesieni 
do  podobnego ośrodka w  niedalekim 
Zaborze i  obiekt opustoszał. W  końcu 
Urząd Marszałkowski w Zielonej Gó-
rze ogłosił przetarg na nieruchomość. 
Bogdan Macewicz, zielonogórzanin, 
przed  20  laty przeniósł  się  z  miasta  do 
wsi  Górzykowo, by  zająć  się  uprawą  
winorośli  i  wytwarzaniem win. Poza 
winnicami i  produkcją win interesuje 
się historią i okolicznymi zabytkami. 
Któregoś dnia znaleźli się wraz z żoną 
w Klenicy, zwiedzili XIX - wieczny 
kościół i  zobaczyli na ogrodzeniu pałacu 
ogromny baner z  informacją, że urząd 
marszałkowski ogłasza przetarg na nie-
ruchomość. Spodobał im się zabytek i  
przyległy  park. Macewicz  zdecydował 
się wziąć udział w przetargu i obiekt 
kupił. W 2018 roku po wizycie Olgi 
Tokarczuk w  Klenicy i  po  ogłoszeniu, 
że  jest laureatką Nagrody Nobla, jej 
książki zniknęły z bibliotecznych półek. 
W  filii biblioteki  w  Klenicy chętnych 
jest mniej. Czytelnicy tłumaczą, że  to 
literatura dla nich za trudna. Ale coraz 
więcej osób usiłuje zgłębić przesłanie 
autorki. Po wyjeździe z Klenicy, Olga 
Tokarczuk ukończył Liceum Ogólno-
kształcące im. Cypriana Kamila Norwi-
da w Kietrzu. Ponadto jest absolwentką  
Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W czasie studiów, 
jako  wolontariuszka  opiekowała się  
osobami z problemami psychicznymi. 
Zainteresowała się również pracami  
Carla Junga, co wywarło wpływ na jej 
twórczość. Po studiach pracowała jako 
psychoterapeutka  w poradni zdrowia 

psychicznego w  Wałbrzychu. Zadebiu-
towała w 1979 roku na łamach pisma 
„Na przełaj”, gdzie pod pseudonimem 
„Natasza Borodin” opublikowała pierw-
sze opowiadania. Jako powieściopisarka 
zadebiutowała w 1993 roku wydaną 
wówczas „Podróżą ludzi Księgi”. Książ-
ka uzyskała nagrodę Polskiego Towarzy-
stwa Wydawców Książek. Publikowała 
m.in. w „Mandragorze”. W latach 1997 
- 2000 była stałą współpracowniczką 
czasopisma „Charaktery”, pisząc dlań 
eseje. W 1995 roku ukazała się jej druga 
powieść, „E.E.”  Książka opowiada o 
dojrzewaniu dziewczynki, która nagle 
uzyskuje zdolności parapsychiczne. 
Dużym sukcesem Tokarczuk okazała się 
wydana w 1996 roku powieść „Prawiek 
i inne czasy”. Rok 1997 przyniósł zbiór 
opowiadań zatytułowany „Szafa”, a w 
1998 roku pisarka opublikowała powieść 
pt. „Dom dzienny, dom nocny”. W 2004 
roku ukazały się „Ostatnie historie”. 
Książka ta składa się z trzech oddziel-
nych opowieści o babce, matce i wnucz-
ce, ukazanych w niezależnych od siebie 
czasie i przestrzeni. Jest twórczynią 
opowiadania „Bardo. Szopka”, zawie-
rającego opis ruchomej szopki z klasz-
toru redemptorystów w Bardzie. W 2007 

roku ukazała się jej powieść „Bieguni”. 
Pracowała nad nią trzy lata. Wspomina, 
że większość notatek robiła w czasie 
podróży. „Ale nie jest to książka o po-
dróży. Nie ma w niej opisów zabytków 
i miejsc. Nie jest to dziennik podróży 
ani reportaż. Chciałam raczej przyjrzeć 
się temu, co to znaczy podróżować, 
poruszać się, przemieszczać. Jaki to ma 
sens? Co nam to daje? Co to znaczy” – 
napisała we wstępie. Jak mówi, „pisanie 
powieści jest dla mnie przeniesionym w 
dojrzałość opowiadaniem sobie samemu 
bajek. Tak jak to robią dzieci, zanim za-
sną. Posługują się przy tym językiem z 
pogranicza snu i jawy, opisują i zmyśla-
ją”. Olga Tokarczuk współorganizatorką 
Festiwalu Opowiadania, podczas któ-
rego autorzy krótkich form literackich 
z Polski i zagranicy prezentują swoje 
utwory. Prowadziła warsztaty  prozator-
skie  w  Studium  Literacko - Artystycz-
nym  na  Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Krakowie. W 2008 roku prowadziła 
zajęcia z twórczego pisarstwa na  Uni-
wersytecie Opolskim. Współpracowała 
z  Partią Zielonych i była członkinią 
redakcji „Krytyki Politycznej”. Od 
2015 roku organizuje w Nowej Rudzie i 
okolicach Festiwal Góry Literatury  przy 
współudziale  Karola Maliszewskiego, 
Stowarzyszenia Kulturalnego „Góry 
Babel” oraz  miasta i gminy Nowa 

Ruda. W programie festiwalu znajdują 
się: akcje edukacyjne, debaty, koncerty, 
panele, pokazy, spotkania, Noworudzkie 
Spotkania z Poezją, warsztaty (filmowe, 
kulinarne i literackie) oraz wystawy.  
2 grudnia 2019 roku we Wrocławiu 
powołała fundację, która za swoje cel 
obrała m.in. wspieranie i promocję pol-
skiej kultury, w tym pisarzy i tłumaczy; 
działanie na rzecz praw człowieka, w 
tym przeciwdziałanie dyskryminacji i 
ograniczaniu swobód obywatelskich 
oraz ochronę środowiska, w tym walkę  
o prawa zwierząt. Pisarka na fundusz 
założycielski przekazała 350 tys. zł z na-
grody Nobla. Fundacja jest przestrzenią 
dla międzynarodowej rozmowy o moż-
liwościach literatury w diagnozowaniu 
świata, w opisywaniu rzeczywistości, w 
której niebezpiecznie szybko narastają 
nastroje ksenofobiczne i nacjonalistycz-
ne. W rankingu tygodnika „Wprost”, 
obejmującym najlepiej zarabiających 
pisarzy w Polsce w 2019 roku, zajęła 
3. miejsce. Z pierwszego małżeństwa, 
zawartego w 1985 roku, z wydawcą Ro-
manem Fingasem ma syna, Zbigniewa 
(ur. 1986 r.). Jej obecnym mężem jest 
Grzegorz Zygadło. Mieszka we  Wro-
cławiu  i posiada dom w Krajanowie. 

Krzysztof Kowsz

Olga Tokarczuk – noblistka 
pochodząca z Sulechowa.

W  latach 60 – tych wśród kadry 
pedagogicznej Lubuskiego 

Uniwersytetu Ludowego w Klenicy 
pojawili się rodzice Olgi Tokarczuk 
– Wanda i  Józef. Ona polonistka, 
on choreograf z  doświadczeniem 

w  Mazowszu.

W Klenicy mama Olgi uczyła języka 
polskiego, ojciec kierował biblioteką 
i  teatrem. W Klenicy Olga chodziła 

do przedszkola i podstawówki.

W 2014 roku Olga Tokarczuk  
wydała książkę „Księgi Jakubowe”,  

która przyniosła  jej drugą  
w karierze nagrodę „Nike”. 
Na 912 stronach  autorka 
przedstawia barwny świat 

Rzeczypospolitej  Obojga Narodów.

W 2018 roku Olga Tokarczuk przyjechała do Klenicy na 50 – tą rocznicę istnienia 
Zespołu Ludowego „Kleniczanie”, którym przed laty kierował jej ojciec.

Rodzina zamieszkała wówczas w Pałacu 
Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Klenicy.

 H I STORI A 
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W 1959 roku kolarze gorzowscy po raz 
pierwszy oficjalnie wystartowali jako 
LZS „Orlęta” Gorzów Wielkopolski 
w zawodach kolarskich, którymi były 
mistrzostwa województwa zielono-
górskiego w kolarstwie przełajowym 
rozegrane na początku marca w Zielonej 
Górze. W wyścigu głównym na 20 km 
dla licencji oraz  karty  A  zwyciężył  
Wiesław Jarzębski – „Huragan” Żagań 
przed zawodnikami „Orląt” braćmi Eu-
geniuszem i Władysławem Pokornymi. 
Sezon szosowy rozpoczęto w kwietniu 
wyścigiem ulicznym, gdzie zwyciężył 
w licencji A - Wiesław Jarzębski przed 
Eugeniuszem Pokornym i Antoni Stolec-
kim. W maju rozegrano w Zielonej Górze 
mistrzostwa województwa w jeździe 
indywidualnej na czas na dystansie 40 
km i pierwsze dwa miejsca w licencji 
A zajęli kolarze gorzowscy zwyciężył 
Antoni Stolecki przed Janem Nowakiem. 
W lipcu podczas Memoriału Skopenki 
(kilkuetapowy wyścig w południowo 
- wschodniej Polsce) Antoni Stolecki 
zajął wysokie czwarte miejsce. Sezon 
tego roku zakończono cyklicznym wy-
ścigiem „Do Granicy Pokoju” na trasie 
Gorzów – Kostrzyń - Gorzów, wyścig 
główny na dystansie 165 km wygrał 
Eugeniusz Pokorny przed Antonim Sto-
leckim i Janem Nowakiem (wszyscy z 
„Orląt”). Eugeniusz Pokorny urodził się 
w 1935 roku w Złotym Potoku (powiat 
Buczacz, województwo tarnopolskie). 
Ukończył Szkołę Krawiecką w Jasieniu, 
następnie Technikum Mechaniczne w 
Międzyrzeczu. Ma dwoje dzieci: Ry-
szarda – emerytowanego policjanta, oraz 
Zbigniewa, który prowadzi sklep „PCT 
Professional Computer Technology” 
przy ulicy Francuskiej 52 w Zielonej 
Górze. W latach 1959 - 1960 zawodni-
kiem „Orląt” był pochodzący z Jasienia 
znakomity kolarz Eugeniusz Pokorny, 
który jako pierwszy Polak w 1962 roku 
zwyciężył w wyścigu Dookoła Anglii 
(ang. Milk Race). W 1960 roku kolarze 
„Orląt” ścigali się przede wszystkim 
w imprezach rozgrywanych na terenie 
województwa odnosząc kilka sukcesów 
a jedynie Antoni Stolecki wystąpił w 
dużym wyścigu etapowym, którym 
był Memoriał pułkownika Skopenki. 
Najlepszymi zawodnikami klubu w tym 
roku byli: Michał Kędzior, Jerzy Nowak, 
Zbigniew Wesołkowski, Andrzej Giedro-
nowicz, Czesław Karbowski, Zbigniew 
Dzwonkowski oraz Jan Skrzypiński. W 
roku następnym po dobrych występach 
na imprezach ogólnopolskich Antoni 
Stolecki powołany został do najlepszej 
15 w kraju na eliminacje do „Wyścigu 
Pokoju”, gdzie nie zakwalifikował się 
do najlepszej szóstki, która wyjechała 
na powyższą imprezę. Na koniec sezonu 
1961 roku Antoni Stolecki zwyciężył w 
ogólnopolskim czteroetapowym wyścigu 
Szosami Województwa Szczecińskiego 
pokonując wielu doskonałych zawod-

ników. W 1962 roku  Antoni Stolecki 
jadąc w drużynie „Obry” Międzyrzecz 
wspólnie z najlepszymi zawodnikami 
z województwa m.in. Eugeniuszem 
Pokornym, Wiesławem Jarzębskim i 
Władysławem Kozłowskim zdobył 
brązowy medal mistrzostw Polski w 
wyścigu drużynowym na 100 km oraz 
zajął najwyższe 11 miejsce z zawodni-
ków województwa zielonogórskiego w 
Memoriale pułkownika Skopenki. Rok 
1963 był kontynuacją dobrych wystę-
pów Antoniego Stoleckiego na arenach 
krajowych, który osiągnął wiele warto-
ściowych sukcesów, ponownie wystąpił 
w zespole „Obry” Międzyrzecz podczas 
drużynowych mistrzostw Polski, gdzie 
uzyskał 4 miejsce oraz zwyciężył w 
ogólnopolskim czteroetapowym wyścigu 
Po Ziemiach Zachodnich z Kołobrzegu 
do Poznania. W tym roku dobrze rozwijał 
się utalentowany Jerzy Ludek, który pod-
czas mistrzostw Polski juniorów (licencja 
IV) rozegranych w lipcu w Katowicach 
w wyścigu ze startu wspólnego zajął 6 

pozycję a w czteroetapowym wyścigu o 
mistrzostwo zrzeszenia LZS w Białym-
stoku zajął 5 miejsce. Przebieg kariery 
Eugeniusza Pokornego przedstawiał się 
następująco: 43 miejsce w klasyfikacji 
generalnej Tour de Pologne (1958), 8 
miejsce w 2 etapie Tour of Bulgaria, 
Gabrowo (1959), 6 miejsce w klasyfi-
kacji generalnej Tour of Bulgaria, Sofija 
(1959),  3 miejsce w 3 etapie część Tour 
of Poland, Przemyśl (1960),  2 miejsce 
na 4 etapie Tour of Poland, Nowy Sącz 
(1960),  9 miejsce w 7 etapie Ronde van 
Oostenrijk, (Österreich - Rundfahrt), 
Graz (Steiermark), Austria (1961), 7 
miejsce w 8 etapie Ronde van Oosten-
rijk, (Österreich -Rundfahrt), Eisenstadt 
(Burgenland), Austria (1961), 12 miejsce 
w klasyfikacji generalnej Ronde van 
Oostenrijk, (Österreich - Rundfahrt), 
Wiedeń, Austria (1961).  1 miejsce w  
4 etapie Tour de Pologne, Wałbrzych 
(1961), 1 miejsce w 5 etapie Tour de Po-
logne, Zielona Góra (1961), 2 miejsce w 
3 Krajowych Mistrzostwach Drogowych 
Amatorów, Chęciny (1961), 1 miejsce 
w 6 etapie Tour of Bulgaria, Gabrowo 
(1961), 2 miejsce w 8 etapie Tour of 
Bulgaria, Sofija (1961),  3 miejsce w kla-
syfikacji generalnej Tour of Bulgaria, 4 
miejsce w 3 etapie Tour of Britain, (Milk 
Race), Weston – super - Mare (North 
Somerset) Wielka Brytania (1962),  4 
miejsce w 4  etapie Tour of Britain, (Milk 
Race), Paignton (Devon), Wielka Bry-
tania (1962),  1 miejsce w 5 etapie Tour 
of Britain, (Milk Race), Bournemouth 
(Bournemouth), Wielka Brytania (1962), 

1 miejsce w 7 etapie Tour of Britain, 
(Milk Race), Northampton (Northamp-
tonshire), Wielka Brytania (1962),  4 
miejsce w 11 etapie Tour of Britain, 
(Milk Race), Sunderland (Sunderland), 
Wielka Brytania (1962),  1 miejsce w 
klasyfikacji generalnej Tour of Britain, 
(Milk Race), Blackpool (Blackpool), 
Wielka Brytania (1962),  4 miejsce w 
kla -syfikacji punktowej Tour of Britain, 
(Milk Race), Blackpool (Blackpool), 
Wielka Brytania (1962),  7 miejsce w  1 
etapie Tour de Pologne, Lublin (1962), 
2 miejsce w 4 etapie Tour de Pologne 
(1962),  4 miejsce na etapie 6 Tour de 
Pologne, Kielce (1962),  5 miejsce w 
6 etapie Tour de Pologne, Nowa Huta 
(1962),  1 miejsce w  9 etapie Tour of 

Britain, (Milk Race), Scarborough (North 
Yorkshire), Wielka Brytania (1963),  2 
miejsce na etapie 4 Tour de Pologne, 
Rybnik (1963), 2 miejsce w 8 etapie 
Tour de Pologne, Piotrkówek (1963),  6 
miejsce w Tour of Britain 5 etapu (Milk 
Race), Bournemouth (Bournemouth), 
Wielka Brytania (1963),  5 miejsce w 
10 etapie Tour of Britain, (Milk Race), 
Scarborough (North Yorkshire), Wielka 
Brytania (1963),  5 miejsce w 8 etapie 
Tour de Pologne, Szczecinek (1963). 
Obecnie Eugeniusz Pokorny mieszka 
w Zielonej Górze przy ulicy Ptasiej. W 
Jasieniu w domu rodzinnym znanego 
kolarza obecnie mieszka jego siostra 
Maria Gajda.

Krzysztof Kowsz

„Kolarstwo to najtrudniejsza dyscyplina sportu, 
nawet najgorszy kolarz jest ciągle wybitnym sportowcem. 
Kolarstwo to sztuka cierpienia”.

Marco PantaniŚLADAMI ZNANEGO
JASIEŃSKIEGO KOLARZA – 
EUGENIUSZA POKORNEGO

Eugeniusz Pokorny wybitny polski  
kolarz, pochodzący z Jasienia.

W 1962 roku Eugeniusz Pokorny 
jadąc w drużynie „Obry” Międzyrzecz 
wspólnie z najlepszymi zawodnikami 
z województwa Antonim Stoleckim,  

Wiesławem  Jarzębskim i Władysławem 
Kozłowskim zdobył brązowy medal 

mistrzostw Polski w wyścigu 
drużynowym na 100 km.

W 1962 roku Eugeniusz Pokorny jako pierwszy polski kolarz zwyciężył w wyścigu Dookoła Anglii  w  tzw.  Milk Race.

Dom rodzinny Eugeniusza Pokornego znajduje się w Jasieniu przy ulicy Obrońców 5.
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ŚLADAMI WYDAWCY PIERWSZEJ ZIELONOGÓRSKIEJ 
GAZETY - FRIEDRICHA WILHELMA LEVYSOHNA
Pierwsi Żydzi zaczęli napływać do 
Zielonej Góry po drugim rozbiorze 
Polski w 1793 roku, wówczas w mie-
ście osiedlili się Żydzi z Wielkopolski. 
Wraz z wydaniem w 1812 roku „Edyktu 
o prawie obywatelstwa dla Żydów” 
otrzymali oni prawo do swobodnego 
osiedlania się oraz nabywania ziemi 
na terenie Zielonej Góry. Było to 
wydarzenie w dziejach Żydów na zie-
miach pruskich szczególne, ponieważ 
stanowiło impuls do powstania nowych 
gmin. Jeżeli za początek powstania zie-
lonogórskiej gminy uzna się posiadanie 
przez nią cmentarza, to nastąpiło to 03 
grudnia 1814 roku. Oczywiście pruscy 
urzędnicy nie tak od razu stali się gminie 
przychylni. Przykładem może być fakt, 
że mimo edyktu nie wydali jej zgody 
na budowę synagogi. Żydzi urządzili 
więc dom modlitwy przy Masarskiej i 
korzystali z niego w latach 1816 – 1848, 
kiedy to uroczyście otwarto dużą salę 
modlitewną przy Kupieckiej. Służyła 
ona zielonogórskiej gminie do 1883 
roku, czyli do czasu oddania do użytku 
wspaniałej synagogi przy Powstańców 
Wielkopolskich. Edykt z 1812 roku i ko-
lejne regulacje prawne, nadające Żydom 
ostatecznie w 1869 roku pełnię praw 
cywilnych i politycznych spowodowały, 
że od tej pory zaczęli osiągać znaczące 
sukcesy zarówno gospodarcze, finan-
sowe, jak i w dziedzinie kultury. Za-
możniejsi członkowie gminy wznosili 
okazałe domy w centrum miasta, otwie-
rali sklepy. Chrześcijanom trudno było 
zaakceptować nową pozycję Żydów w 
społeczeństwie. Po wiekach dyskry-
minacji i izolacji równouprawnienie 
wydawało się im „niesprawiedliwością” 
Zielonogórscy Żydzi nie stanowili wiel-
kiej grupy. W historii zielonogórskich 
Żydów najlepszym dla nich czasem 
była druga połowa XIX wieku. Mimo 
że stanowili tylko 2 % mieszkańców 
miasta (264 osoby żydowskie na ogólną 
liczbę 13 039 zielonogórzan), ich wkład 
w rozwój Zielonej Góry był znaczący. 
Jednak później Żydzi zaczęli z miasta 
wyjeżdżać. W 1905 roku na 21.360 
mieszkańców było ich 165. Pod koniec 
lat 30 – tych XX wieku było ich tylko 
30.  Po dojściu Hitlera do władzy pierw-
sze duże wystąpienie przeciwko nim 
zorganizowano 01 kwietnia 1933 roku. 
Dla gminy żydowskiej nastał trudny 
czas. Odebrano jej osobowość praw-

ną, 09 listopada 1938 roku, w czasie 
tzw. „Nocy Kryształowej” podpalono 
synagogę, zdemolowano żydowskie 
sklepy. Najsłabsi psychicznie popełnili 
samobójstwo, innych zamordowano, 
a pozostałym zabrano majątki lub je 
wykupiono za bezcen i zmuszono do 
wyjazdu. W 1942 roku gmina żydow-
ska w niemieckim Grünbergu przestała 
istnieć. Ostatnią Żydówką, która po-
została w mieście była Lucie Fischer, 
żona doktora Fischera, aryjczyka. W 
połowie 1946 roku z mężem i córkami 
została z polskiej już Zielonej Góry 
wysiedlona. Chciałbym teraz skupić się 
na trzech najważniejszych zielonogór-
skich judaikach (synagodze, szklanych 
negatywach przechowywanych w Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej, oraz żydowskim 
cmentarzu). Najważniejszym symbolem 
zielonogórskiej gminy żydowskiej była 
piękna synagoga. Jej wybudowanie 
nie było prostą sprawą. Przez wiele lat 
władze nie chciały się zgodzić na jej 
powstanie i życie religijne toczyło się 
w prywatnych mieszkaniach. Najpierw 
przy ul. Masarskiej, później przy Ku-
pieckiej. Dopiero w 1880 roku działa-
jące jako stowarzyszenie Zgromadzenie 
Synagogalne za 1.500 marek kupiło 
od garbarza Rudolfa Kaergera działkę 
położoną na placu Glassera. Dziś to 
fragment pl. Powstańców Wielkopol-
skich. Poświęcenie synagogi odbyło się 
19 kwietnia 1883 roku, zaprojektował 
ją w 1881 roku Gidon Weinert. Miała 
350 miejsc siedzących. Wysokość do 
gwiazdy umieszczonej w świetliku 

wynosiła ponad 16 metrów. Burmistrz 
miasta Fluthgraf pisał o synagodze: 
„Wewnętrzny i zewnętrzny wystrój tej 
budowli czyni miejsce, w którym ona 
stoi, jednym z piękniejszych w mieście". 
Zdobiła miasto przez 50 lat. W „Noc 
Kryształową” 09 listopada 1938 roku 
została spalona. W całych Niemczech 
zniszczono wtedy 267 synagog, 815 
sklepów, 29 domów towarowych, 
zabito kilka osób. Wypalone mury 
świątyni zostały rozebrane. W mieście 
mamy też, bardzo cenne judaika, ale 
nie związane z Zieloną Górą. Jest to 
zbiór 1.000 szklanych negatywów 
przechowywanych w zbiorach zielo-
nogórskiego muzeum. Są nieziden-
tyfikowane fotografie ludzi, strojów, 
wydarzeń. Prawdopodobnie pochodzą 
ze zbiorów berlińskich gromadzonych 
podczas II wojny światowej. Po woj-
nie najpierw trafiły do Nowej Soli a 
później do Zielonej Góry. Obecnie 
jednak najbardziej cennym judaikiem 
w mieście są pozostałości cmentarza 
żydowskiego na ulicy Chmielnej. Jude 
Wolf był pierwszym Żydem legalnie 
pochowanym w Zielonej Górze. Działo 
się to 08 lipca 1814 roku. Wcześniej 
nie było to możliwe, Żydom nie wolno 
było się osiedlać w Zielonej Górze i 
nie mieszkali tu na stałe. Tylko w kilku 
miastach na Śląsku były cmentarze 
izraelickie i tam ich chowano. Kiedy 
w 1812 roku król Prus wydał specjalny 
edykt znoszący te utrudnienia, gmina 

żydowska natychmiast kupiła plac pod 
swój cmentarz wyznaniowy. Przezna-
czono na ten cel pastwisko przy dzisiej-
szej ul. Chmielnej. Cmentarz przetrwał 
do dzisiaj, chociaż niestety po wojnie 
został zdewastowany, co nie przynosi  
miastu  chluby. Najbardziej znaną 
postacią pochowaną na tym cmenta-
rzu był Wilhelm Levysohn. Friedrich 
Wilhelm Levysohn był to wydawca i 
redaktor naczelny (1841 - 1871)  wpły-
wowego zielonogórskiego tygodnika 
„Grünberger Wochenblatt”, doktor 
nauk prawniczych, parlamentarzysta, 
tłumacz polskiej literatury, powszechnie 
określany jako polonofil. Urodził się 26 
maja 1815 roku w Głogowie, wywodził 
się z bogatej rodziny żydowskich kup-
ców głogowskich. Studiował prawo w 
Berlinie. Gazeta „Grünberger Wochen-
blatt" została założona przez wydawcę 
książek Augusta Kriega w 1825 roku i 
początkowo zgodnie z nazwą  była ty-
godnikiem. W 1839 roku wydawnictwo 
przejął Wilhelm Levysohn, a po jego 
śmierci jego syn, Ulrich. Za czasów 
Ulricha pismo zaczęło wychodzić 
trzy razy w tygodniu, a po I wojnie 
światowej gazeta stała się dziennikiem. 
W 1841 roku Wilhelm Levysohn stał 
się jej właścicielem, a w 1856 roku 
przeniósł jej redakcję na Pl. Pocztowy. 
W 1848 roku gazetach niemieckich 
napisano: „władze Grünberga miały na 
oku poczynania Levysohna, ponieważ 
zaangażował się w działalność politycz-
ną, ostro występując przeciwko ger-
manizacji i represjonowaniu Polaków 
mieszkających w zaborze pruskim”. W 
swoich raportach starosta zielonogórski 
określił „Grünberger Wochenblatt” jako 
„niebezpieczne destruktywno - demo-
kratyczne pismo”, gdyż wydawnictwo 
Wilhelma Levysohna próbowało za-

interesować mieszkańców „Winne-
go Grodu” niezwykle gorącą wtedy 
kwestią polską. Jako wielki  polonofil 
Levysohn opublikował polskojęzyczny 
katechizm kolportowany do Wielko-
polski i na Górny Śląsk. Przez dwa lata 
drukował polskojęzyczną wersję pisma 
„Penelopa”. Prawdopodobnie sam po-
dejmował próby pisarskie, publikując 
pod pseudonimem Wilhelm Adami. 
Odnosząc się do głośnego procesu 
berlińskiego polskich spiskowców z 
Ludwikiem Mierosławskim i Karolem 
Libeltem na czele, toczącego się w 
drugiej połowie 1847 roku, Wilhelm 
Levysohn najpierw opublikował ano-
nimowo fragmenty zakazanego w 
Prusach „Konrada Wallenroda” Adama 
Mickiewicza, pod zmienionym tytułem 
„Alpuhara”, a następnie w gazecie, mię-
dzy ogłoszeniami drobnymi, by zmylić 
cenzurę zamieścił reklamę berlińskiej 
publikacji „Przesłuchanie na procesie 
Polaków”. Wydawanie gazety okazało 
nie najlepszym interesem, głównie z 
powodu liberalnych sympatii Wilhelma 
Levysona. Tygodnika „Grünberger Wo-
chenblatt”, określany był gazetą liberal-
ną i polonofilską. W 1848 roku został 
oskarżony o obrazę króla i trafił do 
aresztu na dziewięć miesięcy. Wilhelm 
Levyson najważniejszą decyzję podjął 
w 1855 roku postanowił wydawać cza-
sopismo giełdowe. Za jego życia doszło 
do nakładu 2 tys. egz. W 1875 roku 
gazeta giełdowa osiągnęła gigantyczny 
nakład 580 tys. egzemplarzy. Natomiast 
„Grünberger Wochenblatt“ w 1900 roku 
miał nakład 10 tys. szt. Był i jest nadal 
„kopalnią wiedzy” o Zielonej Górze. 
Wilhelm Levysohn zmarł 1871 roku w 
Zielonej Górze i został pochowany na 
cmentarzu izraelickim na ul. Chmielnej.

Krzysztof Kowsz

W 1841 roku Friedrich Wilhelm Levysohn został wydawcą gazety 
„Grünberger Wochenblatt”. Siedziba redakcji znajdowała się od 1856 roku 

na Placu Pocztowym w Zielonej Górze (obecny budynek „Ermitrażu”).

Friedrich Wilhelm Levysohn został pochowany na Cmentarzu Izraelickim 
przy ulicy Chmielnej w Zielonej Górze. Obecnie w miejscu zdewastowanego 

cmentarza, znajduje się kaplica i pamiątkowy pomnik upamiętniający 
zielonogórskich Żydów.

W 1848 roku Friedrich Wilhelm 
Levysohn za swoje skłonności 
polonofilskie skazany został  

na więzienie. Przesiedział wówczas 
dziewięć miesięcy w twierdzy  

w Koźlu (rycina pochodzi ze książki 
Igora Myszkiewicza „Krew Bachusa – 

opowiadania zielonogórskie”).

Friedrich Wilhelm Levysohn był to 
wydawca, oraz redaktor naczelny 

zielonogórskiego tygodnika 
„Grünberger Wochenblatt”. 

Synagoga zielonogórskich Żydów znajdowała się na Placu Powstańców Wielkopolskich, obok dzisiejszej  
Filharmonii Zielonogórskiej. Dzisiaj w tym miejscu postawiony jest pamiątkowy głaz.
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ŚLADAMI SŁYNNEJ LUBSKIEJ TWÓRCZYNI 
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO – MARII GUSAR
Maria Gusar była to ukraińska muzyczka, 
dyrygentka chóru, twórczyni rękodzieła 
artystycznego. Maria Gusar z domu 
Żygało urodziła się 15. 01. 1954 roku 
w miejscowości Wolica (rejon Rawa 
Ruska, obwód lwowski). Matka Zofia 
z domu Wolfer zajmowała się domem 
i dziećmi. Ojciec Stefan był księdzem 
obrządku prawosławnego. Małżeństwo 
miało czworo dzieci: Maria, Katarzyna 
(ukończyła Instytut Medyczny - Wydział 
Farmacja, mieszka i pracuje we Lwowie), 
Oleg (ukończył Politechniką Lwowską, 
mieszka i pracuje we Lwowie), najmłod-
sza była Natalia (ukończyła Szkołę Han-
dlową, wraz z mężem Jarosławem, który 
jest księdzem obrządku prawosławnego, 
mieszkała do śmierci w miejscowości 
Żowtanci, rejon Kamionka Buska, obwód 
lwowski). Rodzina Żygało na początku 
mieszkała w Jaworowie, 70 km na zachód 
od Lwowa. Stefan na początku lat 60 - tych 
został przeniesiony na parafię do miej-
scowości Snowyczi (rejon złoczowski). 
Tam Maria chodziła do szkoły średniej, a 
ponadto dojeżdżała do Szkoły Muzycznej 
do Złoczowa, gdzie uczyła się gry na 
skrzypcach. W 1967 roku kiedy chodziła 
do szkoły średniej poznała Wasyla Gusara, 
który był mieszkańcem tej miejscowości. 
Na początku była to młodzieńcza przy-
jaźń, która z biegiem lat przerodziła się 
w miłość. Wasyl Gusar urodził się 23. 11. 
1951 roku w Snowyczi. Jego matka pra-
cowała w tutejszym kołchozie, natomiast 
ojciec był stolarzem. Małżeństwo oprócz 
Wasyla miało jeszcze córkę Jarosławę (ur. 
1957 r. która ukończyła Instytut Medyczny 
– Wydział Stomatologii i obecnie mieszka 
i pracuje w Równym). W 1968 roku Wasyl 
Gusar ukończył szkołę średnią, następnie 
rozpoczął naukę  w Drohobyckim Pań-
stwowym Instytucie Pedagogicznym im. 
Iwana Franki – Wydział Filologia Języka 
Angielskiego. Iwan Franko (1856 - 1916) 
był to ukraiński  poeta i pisarz, slawista, 
tłumacz, działacz społeczny i polityczny; 
obok  Tarasa Szewczenki uważany jest 
za jednego z najwybitniejszych przed-
stawicieli ukraińskiej myśli politycznej i 

literatury. Iwan Franko napisał przeszło 5 
tysięcy pozycji bibliograficznych. Należą 
do nich: wiersze i poematy, powieści i no-
wele, dramaty, przekłady z literatur obcych 
na język ukraiński i z literatury ukraińskiej 
i rosyjskiej na języki obce, studia nauko 
- we w języku ukraińskim, polskim, rosyj-
skim, niemieckim, czeskim, francuskim, 
angielskim i węgierskim, wydania tekstów 
literatury staroruskiej i zbiory oryginalnej 
twórczości poetyckiej ludu ukraińskiego, 
tysiące artykułów publicystycznych, obej-
mujących najszerszy zakres zagadnień 
społecznych, politycznych, ekonomicz-
nych i ogólnokulturalnych. Poważną część 

prac (ponad 1200) literackich, naukowych 
i publicystycznych napisał Franko i ogłosił 
po polsku. W 1972 roku Wasyl w trakcie 
studiów zaczął regularnie spotykać się z 
Marią, która w 1971 roku ukończyła szko-
łę średnią i tak jak on poszła na studia do 
Drohobycza, na Drohobycki Państwowy 
Instytut Pedagogiczny im. Iwana Franki – 
Wydział Muzyka i Śpiew.  W 1973 roku 
Wasyl ukończył studia i podjął pracę jako 
nauczyciel języka angielskiego w  Szkole 
Średniej w miejscowości Sereda (rejon 
turkowski, obwód lwowski). W 1974 roku 
przeniósł się do miejscowości Zaszkiw 
(rejon nesterowski) miejscowość leży 12 
km. od Lwowa, gdzie również  zaczął pra-
cować jako nauczyciel języka angielskie-
go. W listopadzie 1974 roku Wasyl i Maria 
pobrali się. W 1975 roku Maria ukończyła 
studia i rozpoczęła pracę jako nauczy-
cielka muzyki w szkole, w której od roku 
uczył jej mąż. Ponadto prowadziła chór 
szkolny oraz chór wiejski.  W między-
czasie została wicedyrektorem do spraw 
wychowawczych. Wasyl w szkole w 
Zaszkiwie uczył do 1986 roku, następnie 

został oddelegowany przez Kuratorium 
Oświaty do Szkoły Ogólnokształcącej 
nr. 41 we Lwowie. W 1988 roku został 
przeniesiony na stanowisko Inspektora 
Wydziału Edukacji Narodowej (szew-
czenkowskiego rejonu) Miasta Lwowa. 
W 1991 roku zostaje Dyrektorem Szkoły 
Ogólnokształcącej nr 54 we Lwowie. W 
1995 roku zostaje ponownie Inspektorem 
Wydziału Edukacji Narodowej (galic-
kiego rejonu) Miasta Lwowa. Na tym 
stanowisku będzie pracował, tylko rok. W 
1996 roku jego młodszy syn Orest, kiedy 
ukończył Zasadniczą Służbę Wojskową, 
postanowił szukać pracy w Polsce. Wasyl 
ma rodzinę w Cybince, więc przyjechał do 
Polski, żeby pomóc synowi w znalezieniu 
pracy. Rodzina nie znalazła dla syna pracy, 
natomiast dla Wasyla zaproponowała, aby 
on poszukał w Polsce pracy dla siebie. Po-
jechali wspólnie do Kuratorium  Oświaty 
w  Zielonej Górze,  tam  zaproponowano 
mu stanowisko nauczyciela języka  an-
gielskiego w kilku szkołach w lubuskim 
m. in. w Lubsku, Nowej Soli, Szprotawie, 
Żaganiu i Żarach. Wybrał Lubsko, ponie-
waż żona jego kuzyna z Cybinki, uczyła 
się w Liceum Pedagogicznym w Lubsku i 
bardzo miło wspominała zarówno miasto 
jak i szkołę. Wasyl Gusar przyjechał do 
Lubska i podjął pracę w  Zespole Szkół  
Ogólnokształcących i Ekonomicznych, 
pracował tam przez 23 lata, do 2019 roku. 
W ostatnim okresie przed emeryturą uczył 
również w Zespole Szkół Technicznych 
w Lubsku. W tym czasie Maria Gusar 
mieszkała na Zaszkiwie pracując dalej w 
szkole. W listopadzie 1989 roku została 
nagrodzona najwyższym ukraińskim 
medalem oświatowym „Zasłużony dla 
Oświaty”. W 1991 roku została prze-
niesiona przez Kuratora Oświaty na 
stanowisko wicedyrektora Szkoły Ogól-
nokształcącej nr 98 we Lwowie, w której 
pracowała do 2007 roku. W 2007 roku 
Wasyl sprowadził Marię do Polski. Maria 
Gusar rozpoczęła pracę w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. 
Jana Pawła II w Lubsku na stanowisku 
nauczyciela muzyki, pracując tam od 5 
lutego 2007 roku do 17 sierpnia 2013 
roku. „Była nauczycielem wyjątko-
wym, świetnym metodykiem o wysokiej 
kulturze osobistej, niezwykłym takcie 
pedagogicznym, rzetelnie wykonująca 
swoje obowiązki. Swoją determinacją 
dążyła do osiągania zamierzonych celów 
a tym samym sukcesów uczniów. Szkolny 
zespół wokalny, śpiewający na trzy głosy 

pod jej kierunkiem odnosił sukcesy w re-
gionie. Uświetniali nie tylko uroczystości 
szkolne ale także w  gminie i powiecie. 
Była współtwórczynią szkolnego chóru 
nauczycielskiego. Zawsze uśmiechnięta, 
zarażająca nas optymizmem, niezwykle 
pracowita, oddana niepełnosprawnym 
uczniom, szkole. Pomimo iż pracowała 
w naszej szkole 6 lat, pozostawiła po 
sobie trwały ślad, nadal wspominamy Jej 
powiedzenia, charakterystyczne zwroty, 
działania” – tak wspomina Marię Gusar - 
Elżbieta Maćko – Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. 
Jana Pawła II w Lubsku. Maria i Wasyl 
mieli troje dzieci: Andriana  (ur. 1975 r. 
jest on księdzem prawosławnym, mieszka 
z rodziną w Mukaczewie - obwód zakar-
packi), Oresta (ur. 1976 r. ukończył  Tech-
nikum Handlowe, mieszka z rodziną w 
Maladze w Hiszpanii), oraz Solomiye (ur. 
1987 r. ukończyła Uniwersytet Wrocław-
ski, kierunek Stosunki Międzynarodowe, 
obecnie mieszka Sutton Cooldfield koło 
Birmingham). Maria Gusar zmarła 17 
sierpnia 2013 roku i została pochowana na 
cmentarzu w Snowyczi (rejon złoczowski, 
obwód lwowski).

Krzysztof Kowsz

Maria Gusar  była to muzyczka, 
dyrygentka chóru, twórczyni 

rękodzieła artystycznego.

Maria i Wasyl Gusar (na zdjęciu) 
ukończyli Drohobycki Państwowy 
Instytut Pedagogiczny im. Iwana 

Franki. Maria – Wydział Muzyczny, 
natomiast Wasyl – Wydział Filologii 

Języka Angielskiego.

Maria  Gusar zajmowała się rękodziełem artystycznym (na zdjęciu 
z Haliną Skindzier promują swoje wyroby przed Lubskim Domem Kultury).

Najstarszy syn Marii i Wasyla 
Gusar  - Andrian jest księdzem 

prawosławnym, mieszka z rodziną
w Mukaczewie (obwód zakarpacki).

Maria Gusar wykonywała różne 
ozdoby a także tworzyła obrazy 

haftem krzyżykowym.

Swoje wyroby również promowała poza Lubskiem  (na zdjęciu w Skansenie Etnograficznym w Ochli k/ Zielonej Góry).
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„Będziemy ćwiczyć 
nasze serca i ciała dla 
osiągnięcia silnego ducha. 
Będziemy dążyć do 
opanowania sztuki karate, 
aby nasze ciało i zmysły 
stały się doskonałe. 
Będziemy przestrzegać 
zasad grzeczności, 
poszanowania starszych 
i powstrzymywać się 
od gwałtowności. Za 
wyjątkiem koniecznej 
obrony zagrożonego życia 
lub zdrowia, nie będziemy 
stosować sztuki karate 
poza Dojo”.

Magazyn Lubski rozmawia 
z prezesem OYAMA Karate 

Andrzejem Tomiałowiczem z okazji 
40 narodzin klubu.

ML: Proszę, przypomnij się naszym 
czytelnikom.
AT: Dzień dobry. Nazywam się An-
drzej Tomiałowicz. Od 38 lat, nie-
przerwanie uprawiam sztuki i systemy 
walki. W Oyama Karate posiadam 
tytuł shihan i 5 dan, w Defendo jestem 
instruktorem na najwyższym poziomie 
S.T.A.R. Jestem magistrem wycho-
wania fizycznego, nauczycielem dy-
plomowanym. Skończyłem 6 studiów 
podyplomowych. Obecnie pracuję 
w szkole w Niemczech i uczę tam 4 
przedmiotów (w-f, ZPT-zajęcia prak-
tyczno-techniczne, informatyki i mate-
matyki). Uprawiam także żeglarstwo, 
snowboard, windsurfing, kitesurfing, 
wspinaczkę skałkową, nartorolkarstwo, 
morsuję. Kocham książki, uwielbiam 
dobry film. Mogę także cały dzień 
spędzić w ogrodzie pielęgnując jego 
poszczególne części. Od 1991 roku 
jestem szefem Lubuskiego Centrum 
Oyama Karate. Od 2006 roku jestem 
szefem Niemieckiego Oyama Karate.
ML: „W Oyama Karate nikt nie 
pyta o religię, narodowość czy kraj. 
Wszyscy tworzymy jedną wielką 
rodzinę, wszyscy jesteśmy ludźmi ka-
rate” - tak powiedział Wielki Mistrz 
Shigeru Oyama. Czy chciałbyś coś 
może dodać do tych słów ?
AT: Mogę tylko potwierdzić te słowa. 
W klubie, na treningach spotykają się 
rożni ludzie. W normalnym życiu dzie-
liłoby ich bardzo dużo. Może nawet nie 
zamieniliby z sobą nigdy ani słowa. W 
naszym klubie nagle nie jest to ważne. 
Liczy się tylko twoje podejście do 
treningu, sztuk walki i szacunek do dru-
giego człowieka. Oczywiście zdarza 
się, że do klubu zawita ktoś, kto inaczej 
patrzy na świat. I to nikomu nie prze-
szkadza. Ten ktoś obserwując innych 
ćwiczących szybko się przekonuje, że 
to ile ma pieniędzy, jakie ma poglądy 
polityczne czy w co wierzy, schodzi na 
dalszy plan. Tu liczy się szacunek do 
człowieka. Może dlatego wielu mówi, 
że trenowali w różnych klubach, ale tu 
czują się wyśmienicie. A ćwiczyli lub 
ćwiczą lubszczanie i ludzie z Wrocła-
wia, Poznania, Zielonej Góry, Gubina, 
Żar, Żagania czy Przewozu.
ML: Skąd u Ciebie zainteresowanie 

uprawianiem  Karate, co lub kto miał 
na to największy wpływ? 
AT: Co jakiś czas ludzie zadają mi to 
pytanie, więc wiem to dobrze. Zaczęło 
się w latach 70 minionego stulecia… 
zabrzmiało historycznie (śmiech). 
Mój tato przyniósł do domu taką mała 
książeczkę o judo. Coś wewnętrznie 
przyciągnęło mnie do niej. W szkole 
pokazałem ją kolegom i jeden z nich 
(Robert Gotfryd – pozdrawiam go) 
powiedział, że on woli karate. Wtedy 
pierwszy raz usłyszałem ten termin. 
Wdrukował mi się jednak w głowę i 
robiłem wszystko, aby na ten temat 
zdobyć jakąkolwiek wiedzę. Trudno 
w to uwierzyć, ale wtedy w naszym 
kraju nie mieliśmy Internetu, wiec 
zdobywanie informacji było utrudnio-
ne i o wiele wolniejsze niż dzisiaj. W 

Polsce karate dopiero raczkowało. W 
1984 roku uczyłem się we Wrocławiu 
i tam rozpocząłem swoją – nadal nie-
skończoną – drogę z karate. Na samym 
początku to była czysta chęć zdobycia 
umiejętności walki, jednak w z biegiem 
miesięcy a później lat okazało się, że 
to zeszło na dalszy plan, a priorytetem 
stal się rozwój duchowy, wewnętrz-
ny. I nie mam tu na myśli religii. Do 
tego doszedł wyraźny wzrost mojej 
sprawności fizycznej i motorycznej. 
Odporność psychiczna i radzenie so-
bie z przeciwnościami losu wzrosło, 
a wrażliwość uczuciowa pozostała. 
Mimo wielu lat treningu to się nie 
zmieniło. Teraz z ogromną przyjem-
nością przekazuję te wartości kolejnym 
pokoleniom karateków.
ML: Oyama Karate w Lubsku działa 

już 40 lat, to piękny wiek. Czy mógł-
byś przypomnieć czytelnikom jakie 
były początki klubu ?
AT: Karate w Lubsku zapoczątkował 
Marek Błaszków. W roku 1981 założył 
pierwszą sekcję karate Kyokushinkai w 
Lubsku. Dzięki niemu teraz możemy 
świętować czterdziesto lecie. Co jakiś 
czas spotykam ludzi, którzy z nim 
wtedy ćwiczyli. Jeden z nich (Jarosław 
Azarowski) dwa lata temu po ponad 
30 latach wrócił do treningów i dzisiaj 
świetnie sobie radzi. To także pokazu-
je, że w karate nie pytamy też o wiek 
ćwiczących . W roku 1990 wróciłem po 
studiach do Lubska i rozpocząłem tre-
ningi u Marka. Życie spowodowało, że 
Marek przerwał na kilka lat swoją przy-
godę z karate i silą inercji ja przejąłem 
prowadzenie treningów. W tym bardzo 

zaczął pomagać mi mój młodszy brat 
Zbigniew, który zaczynał treningi u 
Marka. Mimo posiadanych niskich 
stopni szkoleniowych małymi krokami 
zaczęliśmy rozbudowywać klub. Zmie-
niliśmy zarząd, który „nie czuł” ducha 
karate. Po zapoznaniu się z lubuskim 
karate kyokushinkai zauważyliśmy, że 
poza kilkoma ośrodkami, które opiera-
ły się na koleżeństwie, takie kluby jak 
Żagań, Żary i Lubsko nie są w kręgu 
zainteresowań szefa Kyokushinkai 
na Polskę Zachodnią. My chcieliśmy 
się rozwijać, doskonalić. Traktowano 
nas po macoszemu. Trudno jest zrobić 
postępy jak w koło ciebie nie ma kogoś 
lepszego. Jedynym człowiekiem wów-
czas, który patrzył szerzej był Eliasz 
Madej z Zielonej Góry. I za to mu 
dziękuję. Nawiasem mówiąc cały czas 
jesteśmy w kontakcie. W 1993 roku 
pomocną dłoń wyciągną do nas pan Jan 
Dyduch reprezentujący nowy w Polsce 
styl karate kontaktowego – Oyama 
Karate. Już pierwsze nasze wizyty w 
Krakowie pokazały, że to jest to czego 
tak długo szukaliśmy. Po kilku miesią-
cach zdecydowaliśmy się przystąpić 
do polskiej organizacji Oyama Karate. 
I dzisiaj, po tych prawie 30 latach w 
Oyama Karate z pełną świadomością 
mogę powiedzieć, że to była najlepsza 
decyzja w moim życiu związana ze 
sztukami walki. Metody treningowe, 
techniki, kombinacje walkowe,  kata, 
respekt do trenujących, szacunek bez 
zwracania uwagi na to jaki nosisz pas i 
wspaniali ludzie, to było jak najwyższej 
jakości paliwo rakietowe, które nasze 
lubskie karate wyrzuciło na, nie boję 
się tego powiedzieć, światowy poziom. 
ML: A jak przez te 40 lat klub się 
rozwijał, bo z tego co wiem to nie 

działacie tylko w Lubsku ale też w 
innych miejscowościach w Polsce i 
nie tylko? Na pewno było dużo suk-
cesów, proszę wymień  te z których 
jesteś najbardziej dumny?
AT: Kiedyś jeden z burmistrzów Lubska 
przeprowadził ankietę wśród lubskich 
stowarzyszeń. Były tam zawarte różne 
pytania. Jedno z nich dotyczyło wy-
kształcenia trenerów i instruktorów. 
Wcześniej nie zastanawiałem się nad 
tym. Dopiero wypełniając ankietę zda-
łem sobie sprawę, że mamy świetną, 
zawodową kadrę. Okazało się, że na 
siedmiu instruktorów, sześciu posiada 
wyższe wykształcenie, czterech jest 
magistrami wychowania fizycznego 
w tym dwóch posiada tytuł trenerski. 
Przypomnę, że aby posiadać taki tytuł 
to trzeba skończyć studia podyplo-
mowe w tym kierunku. Taka kadra to 

marzenie każdego szefa klubu. Prestiż, 
fachowość najwyższych lotów, świetny 
przykład dla ćwiczących, gwarancja dla 
rodziców, że ich dzieci są w najlepszych 
rękach. Jestem po prostu dumny. Osią-
gnięcia sportowe są również wspaniałe. 
Ponad tysiąc medali zdobytych przez 
naszych zawodników, w tym w mistrzo-
stwach Polski 91, mistrzostwach Europy 
17 (tu najwięcej medali zdobyli: Tomasz 
Częścik, Dawid Gerstel, Kamil Kościk, 
Kinga Dybka, Olaf Stackiewicz, Mate-
usz Łanda). Nasz zawodnik jest wicemi-
strzem Świata (Tomasz Krysiak), drugi 
zajął 4 i 5 miejsce w mistrzostwach 
Świata (Radosław Bandziak). Jako 
mistrzowie organizujemy i prowadzimy 
seminaria sztuk walki, w których uczest-
niczą inni mistrzowie z Wrocławia, Po-
znania, Zielonej Góry, z Niemiec (Bonn, 
Berlin, Augsburg, Cottbus). Kiedyś po 

skończonym seminarium w Augsbur-
gu (Niemcy) podszedł do mnie pan i 
powiedział, że od wielu lat uczestniczy 
w różnych seminariach sztuk walki ale 
to była „BOMBA”. Na wiosnę kolejne 
seminarium będziemy prowadzić w 
Bonn (Niemcy). Sami uczestniczymy 
w najważniejszych seminariach prowa-
dzonych w Polsce i na Świecie. Dajemy 
pokazy sztuk walki w całej Polsce na 
najważniejszych imprezach sportowych 
(mistrzostwa Polski i Europy) i nie tylko 
sportowych. Z pokazami występujemy 
także w Niemczech na prestiżowych im-
prezach. W 2008 roku wystartowaliśmy 
w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk 
Walki, który odbył się na warszawskim 
Torwarze. Startowało tam 28 ekip z 14 
państw i okazało się, że nasz występ 
zdobył wicemistrzostwo. 2014 rok to 
udział w polskiej edycji Mam Talent, 

na który się nie 
zgłosiliśmy tylko 
udział został nam 
zaproponowany 
przez ekipę Mam 
Talent po zobacze-
niu przez nich na-
szych występów na 
YouTube. Pojecha-
liśmy po przygodę, 
nie po sławę i… z 
kilku tysięcy star-
tujących doszliśmy 
do ścisłego półfina-
łu. Za wsparcie ca-
łego Oyama Karate 
i mieszkańców na-
szej Małej Ojczy-
zny bardzo dzięku-
ję. Do dzisiaj cza-
sami obcy ludzie 
mówią nam: „…. 
Kurcze, znam was. 
Występowaliście 
w Mam Talent”. 
To była przygoda, 
poznaliśmy kulisy 
takich przedsię-
wzięć, fajnych lu-
dzi i pokazaliśmy, 
że z małej miej-
scowości ludzie nie 
muszą mieć kom-
pleksów. Od 30 
lat organizujemy 
świetne kolonie i 
obozy, w których 
rok rocznie uczest-

niczy 120 – 140 osób. Uczestnicy są 
w Polski, Niemiec, Ukrainy. Nie tylko 
karatecy. Od wielu lat połowa uczest-
ników to nietrenujący, którzy mówią, 
że urzeka ich atmosfera, zajęcia, kadra 
i organizacja naszych obozów. To 
tylko jedna z ostatnich opinii o tym 
co robimy latem: „…Miło, Zuzanna 
już dni odlicza tak się cieszy :) także 
odliczamy ....., taki obóz to marzenie 
nie jednego dzieciaka - fajnie , że jeste-
ście i gwarantujecie taka super zabawę 
połączoną z wypoczynkiem, a my jako 
rodzice możemy skorzystać z wypadu 
we dwoje :)”. W klubie prowadzimy 
osobno sekcję dla przedszkolaków, 
dzieci do lat 13 oraz dla młodzieży i 
dorosłych, w kilku miastach: Lubsko, 
Nowogród Bobrzański, Jasień i Cottbus. 
Już od kilku lat działają w klubie inne 
sekcje. To Defendo (świetny i realny 
system walki) oraz sekcja Kettlebell 
(ekstra ćwiczenia siłowe z odważnika-
mi). W ciągu tych 40 lat wychowaliśmy 
18 posiadaczy czarnego pasa. Kilku 
naszych karateków posiada naukowe 
tytuły doktorów w swoich dziedzinach 
(Dawid Gerstel – Szwajcaria, Bartosz 
Rzepkowski – Wrocław i Wojciech 
Kaczan – Wrocław). O różnych innych 
działaniach (spływy kajakowe, cieszące 
się ogromnym zainteresowaniem, co-
roczne zabawy w restauracji Okaryna z 
sukniami balowymi i eleganckimi gar-
niturami na czele, paintball, wspinacz-
ka, wycieczki, itd.) mógłbym mówić 
jeszcze długo. Na tegorocznej imprezie 
w Okarynie pokazałem godzinny film 
o naszym 40-leciu. Gdy zaczynałem 
go tworzyć to materiału miałem na 
kilkanaście godzin. Musiałem to jednak 
skomasować. Myślę, że się to fajnie 
udało, o czym świadczyły brawa po 
skończonej projekcji od prawie 120 
osób. W czasie projekcji sam otrzyma-
łem wspaniałą niespodziankę. Gdy trwał 
film, nagle, sensei Mateusz mówi do 
mnie czy mogę zatrzymać film? Podaje 
mi telefon i mówi, że dzwoni do mnie 
sam szef Światowej Organizacji Oyama 
Karate Hanshi Jan Dyduch 8 Dan. Szok. 
Dałem na „głośno mówiący” i wszyscy 
zgromadzeni usłyszeli słowa gratula-
cji, podziwu dla naszej działalności, 
najwyższego poziomu pracy i życzeń 
na następne 40 lat. Coś wspaniałego – 
dziękuję tym „Cichociemnym”, którzy 
to zorganizowali. No, co… kocham ich.  
To wszystko razem potwierdza moje 

wcześniejsze stwierdzenie: „…nie boję 
się tego powiedzieć, światowy poziom.”  
ML: Czy mógłbyś przedstawić 
wszystkich instruktorów, którzy z 
Tobą współpracują? 
AT: Z klubowej kadry jestem mega 
dumny. O ich profesjonalności po-
wiedziałem wyżej. Sensei Zbigniew 
Tomiałowicz 4 Dan razem ze mną 
prowadzi całe Lubsko, dodatkowo 
jest instruktorem grupy przedszkolnej 
Oyama Karate i sekcji Defendo. To 
magister wychowania fizycznego i 
bardzo doświadczony mistrz. Świetny 
organizator spływów kajakowych i 
mój wspaniały „wspólnik” w tym co 
nazywa się Lubuskie Centrum Oyama 
Karate. Marek Błaszków 4 Dan, szef 
Oyama Karate Jasień, twórca karate 
w Lubsku, więc również ogromne 
doświadczenie. Mateusz Łanda 3 
Dan, szef Oyama Karate Nowogród 
Bobrzański, w którym prowadzi 4 
sekcje, posiada tytuł trenera karate II 
klasy. Mimo młodego wieku ma już 
piękne sukcesy swoich podopiecznych 
i jest człowiekiem ogromnie zaanga-
żowanym w Klub. Absolwent AWF, 
klubowe multimedia to On. Radosław 
Bandziak 2 Dan, szef sekcji Kettlebell, 
absolwent AWF i fachowiec w tym 
co robi, twórca muzyki RAP i ekstra 
wykonawca swoich utworów. Instruk-
torami asystentami są karatecy posia-
dający wyższe wykształcenie i to jest: 
Mirosław Kołodziej 2 Dan, Grzegorz 
Nowak 2 Dan, Tomasz Częścik 2 Dan. 
W klubie także dużo przy zajęciach 
pomagają: sempai Beata Borowska 2 
kyu, sensei Kamil Kościk 1 Dan, senei 
Adrian Kuźmiczow 1 Dan oraz sempai 
Przemek Pawlaczyk 5 kyu. Z taką ekipą 
można góry przenosić… dosłownie.
ML: Od 2016 roku jesteś Wicepre-
zesem światowego Oyama Karate. 
Jak przyjąłeś wybór na to bardzo 
zaszczytne stanowisko?
AT: Zaczęło się w roku 2006 gdy żyjąca 
legenda kontaktowego karate Soshu 
Shigeru Oyama 10 Dan wraz z szefem 
Polskiej Federacji Oyama Karate Han-
shi Janem Dyduchem 8 Dan wręczył 
mi osobiście nominację na Krajowego 
Przedstawiciela Oyama Karate w 
Niemczech. Od tamtej pory prowadzę 
regularne treningi w Cottbus, organizuję 
i prowadzę seminaria w Niemczech i 
zawody sportowe. Miałem szczęście 
ponieważ trafiłem tam na wspaniałych 

TWORZYMY JEDNĄ WIELKĄ RODZINĘ,
WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI KARATE

 OYAMA Lubsko 

 Obóz i kolonia OYAMA Karate 

 Sensei Andrzej Tomiałowicz  w akcji 

 Od prawej  Andrzej Tomiałowicz,  Zbigniew Tomiałowicz i Mateusz Łanda  Sekcja Defendo - Lubsko 
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Drugi zespół rozegrał pierwszy mecz 
kontrolny w zimowym okresie przy-
gotowawczym. Przeciwnikiem pod-
opiecznych trenera Stanisława Słobo-
dziana był A-klasowy zespół Łuży-
czanka Lipinki Łużyckie, występujący 
na co dzień w grupie IV A-klasy. Mecz 
zakończył się wynikiem 7:4 dla Bu-
dowlanych. Komentarz trenera S. Sło-
bodziana: Dobry materiał szkoleniowy 
do analizy. Sparing pokazał nasze braki 
w działaniach defensywnych i ofensyw-
nych. Wynik jest w takich grach mniej 
istotny. Cieszy również gra młodych ju-
niorów, u których aktualnie pracujemy 
nad kształtowaniem odpowiedzialności 
indywidualnej oraz zespołowej. 

I.G.

ludzi, którzy poczuli to co ja zgłębiając 
Oyama Karate. W 2016 roku zjazd 
Światowej Organizacji Oyama Karate 
docenił moją pracę i zostałem wybrany 
na wiceprezesa. W 2021 roku ponownie 
zostałem wybrany na wiceprezesa Świa-
towej Organizacji Oyama Karate. To 
duma, potwierdzenie ważnego okresu 
mojego i moich współćwiczących, to 
podsumowanie ogromnego zaangażo-
wania nas wszystkich w Oyama Karate 
jako całość. 
ML: Klub to nie tylko sport , ale 
również działalność charytatywna, 
opowiedz proszę czytelnikom ML 
o tej stronie aktywności OYAMA 
Karate.
AT: Dokładnie. W przypadku nasze-
go klubu nie można powiedzieć, że 
to typowe stowarzyszenie sportowe. 
Strona charytatywna jest u nas także 
bardzo ważna. Poczynając od składek 
członkowskich, które pobieramy aby 
klub mógł funkcjonować. Jako jeden z 
największych klubów w naszej gminie i 
drugi pod względem długości działalno-
ści otrzymujemy rok w rok najmniejsze 
dofinansowanie na swoją działal-
ność. Przykro. Wracając do składek 
członkowskich, gdy widzimy bardzo 
zaangażowanego zawodnika a okazuje 
się, że nie stać go na płacenie składek 
to zwalniamy go z tego obowiązku. 
Ważniejszy jest człowiek i to co ma w 

środku. Kiedyś przyszła do nas mama 
dwójki chłopców i powiedziała, że musi 
wypisać ich, ponieważ z mężem stracili 
pracę. Powiedzieliśmy aby składkami 
się nie przejmowała, najważniejsze aby 
jej dzieci mogły dalej ćwiczyć. I tak 
się stało. Obecnie obaj to już dorośli 
mężczyźni, którzy jakiś czas temu przy-
pomnieli mi o tym zdarzeniu. Organizo-
waliśmy galę walk i jeden z nich (obaj 
mieszkają w Głogowie) zadzwonił do 
mnie, przypomniał się i powiedział, że 
tu w Głogowie załatwił nam sponsora, 
który wspomoże nas przy organizacji 
zawodów. Powiedzenie: „Dobro wraca” 
tu okazało się prawdziwe. Właśnie, jak 
jesteśmy przy gali walk. W Lubsku 
zorganizowaliśmy 8 takich Charyta-
tywnych Gali Walk. To bardzo duże 
przedsięwzięcie, na które trzeba wydać 
dosyć sporą sumę. U źródła ta gala miała 
być podziękowaniem dla mieszkańców 
Gminy Lubsko za cały rok kibicowania 
naszym zawodnikom. I to się udało. Jak 
powiedział jeden z moich znajomych: 
„to uczta dla oczu i ducha dla miłośnika 
sportów walki”. Pomyśleliśmy dlaczego 
nie wykorzystać tego bardzo dużego 
zainteresowania tą galą i nie pomóc 
komuś kto takiej pomocy potrzebuje. 
Wpadliśmy na pomysł aby na każdej 
gali organizować zbiórki pieniędzy. I 
dzięki wspaniałym ludziom, którzy nam 
przy tym pomagają, wszystkim widzom, 

którzy nam ufają i wrzucają do skarbo-
nek czasami pokaźne pieniądze, udaje 
nam się czynić dobro. Tu zwracam się 
do jednego z burmistrzów Lubska (On 
będzie wiedział), który w kuluarach 
powiedział, że nie ma sensu wspomagać 
naszej Charytatywnej Gali Walk bo jak 
ma dać dofinansowanie do niej, to woli 
dać te 5 tysięcy choremu dziecku. No, 
nie. Błędne myślenie, ponieważ my z 
tych 5 tysięcy dzięki gali i przybyłym 
widzom zrobimy z tego 15 tysięcy 
(ponad tyle zebraliśmy na ostatniej 
naszej gali) i do tego stworzymy piękne 
widowisko sportowe powodując, że 

ludzie w Lubsku poczują się bardzo 
ważni, a sponsorzy wiedzą, że są to 
super wydane pieniądze. Dobro wraca 
panie Burmistrzu. 
ML: W jaki sposób chciałbyś za-

chęcić wszystkich do uprawiania 
Karate?
AT: Najlepszą promocją jest cały nasz 
klub, jego wszyscy członkowie, zawod-
nicy i szeroko pojęta działalność. Karate 
to nie tylko nabycie realnej umiejętności 
samoobrony ale przede wszystkim 
zbudowanie w ćwiczącym wewnętrz-
nej twardości psychicznej, twardego 
charakteru, wrażliwej duszy, poczucia 
sprawiedliwości, bardzo optymistycz-
nego spojrzenia na otaczający nas świat 
i przeżycia cudownej przygody zwanej 
Oyama Karate… czasami na całe życie.
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę 
Tobie i klubowi samych sukcesów i 
kolejnych co najmniej 40 lat..
AT: To ja i nasz Klub dziękujemy, że 
możemy dzięki ML gościć z naszym 
40-leciem w Państwa domach, gdy 
będziecie czytać o naszej historii… 

Rozmawiał I. Gumienny

 SPORT  SPORT 

 Andrzej Tomiałowicz,  Zbigniew Tomiałowicz 

 Radosław Dyduch (po lewej ) i Andrzej Tomiałowicz 

 Marek Błaszków (założyciel OYAMA Lubsko) 
 i po prawej Radosław Dyduch 

W sobotnie (05.02.) 
popołudnie pierwszy 
zespół rozegrał swój 
kolejny mecz kontrolny.

Podopieczni Roberta Ściłby zmierzyli 
się z Victorią Ruszów - zespołem 
uczestniczącym w rozgrywkach 
jeleniogórskiej klasy okręgowej. 
Mecz zakończył się wynikiem 5:1 na 

korzyść lubszczan, którzy przez cały 
przebieg zawodów kontrolowali grę. 
Komentarz trenera: Kolejny mecz spa-
ringowy, rywal z tego samego szcze-
bla rozgrywkowego. Do wyniku nie 

należy przywiązywać większej wagi, 
bo jednak to jest sparing. Skupiamy 
się na konkretnych elementach gry, 
która może się podobać. Kolejny ma-
teriał do analizy zebrany. Na wnioski 

i podsumowania przyjdzie czas po za-
kończeniu okresu przygotowawczego. 
Tymczasem pracujemy dalej, bo przed 
nami kolejne mecze kontrolne.

I.G.

BANDA SIWEGO NA PIĄTKĘ

BUDOWLANI II
LZS KADO Górzyn jest w trakcie 
przygotowań do rundy wiosennej. Od 
trzech tygodni zespół ciężko pracuje, 
aby zbudować formę do walki o ligo-
we punkty. Za sterami w rundzie re-
wanżowej sezonu 2021/2022 zasiądzie 
dobrze znany w lokalnym środowisku 
Tomasz Apanowicz. Początek okresu 
przygotowawczego ukierunkowany 
jest głównie do budowy siły ogólnej 
i wytrzymałości zawodników. W 
trakcie okresu przygotowawczego 
zespół rozegra jeszcze kilka gier 
kontrolnych: 27.02 - MK Radom 
Nowogród Bobrzański, 06.03 - MK 
Spartak Budachów, 13.03 - do usta-
lenia. 19/20.03 - 16 kolejka ligowa 
(Pogoń Przyborów wyjazd) 

I.G.

Zakończył się turniej szachowy „O 
Puchar Zimy 2022”, rozgrywany 
w Bibliotece-Centrum Kultury w 
Lubsku, w ramach ferii zimowych. 
Po zaciętej walce zwyciężył Andrzej 
Jabłoński, drugie miejsce zdobył 
najlepszy z juniorów Wiktor Milcza-
nowski a trzecie Zenon Jachimek. W 

kategorii juniorek pierwsza była Julia 
Gruszecka a w kategorii juniorów 
do lat 12 Franciszek Milczanowski. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody rzeczowe a zwycięzcy puchary 
i dyplomy. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

ms

Emocje po lidze powoli opadają. Ostatnia 
kolejka przyniosła odpowiedzi na wszyst-
kie pytania. Hart przegrał bezpośredni 
mecz z Robotami Ziemnymi Duczmal, 
które dzięki temu z kompletem zwycięstw 
wygrywają ligę! Spoceni Lutol po zacię-
tym spotkaniu pokonali Bobrowice 3 do 
2 i tym samym zajmują najniższy stopień 
podium. W meczu drużyn z zerowym 
dorobkiem punktowym lepszy okazał 
się Gang Hałabały, który wygrał z FC 
Zabłocie 7 do 3. Podium prezentuje się 
następująco: 1 miejsce - Roboty Ziemne 
Duczmal, 2 miejsce – HART, 3 miejsce 
- Spoceni Lutol. Królem strzelców został 
Dawid Walczak, który zdobył 31 goli! 
Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za 
sezon!

I.G.

CZAS PODSUMOWAĆ LLPH - SEZON 2021/2022

Zwycięzcy Roboty Ziemne Duczmal

MUKS HAT-TRICK

PINGPONGOWE WIEŚCI

W sobotę (12.02.) w hali Sportowo- 
Widowiskowej Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Krośnie Odrzańskim odbył 
się turniej orlików. Poniżej klasyfikacja 
końcowa i wyróżnieni zawodnicy. I 
miejsce Akademia Piłkarska Promień 

Żary, II miejsce MLUKS Dwójka MOS 
Gubin, III miejsce MUKS Hat-Trick 
Lubsko, IV miejsce MKS Tęcza Ho-
manit Krosno Odrzańskie, V miejsce 
UKS ,,Perła" Cybinka, VI miejsce Stal 
Jasień. Nagrody indywidualne: MVP 

turnieju Filip Gąsiewski Akademia 
Piłkarska Promień Żary, król strzelców 
Jan Franczak Hat- Trick Lubsko, naj-
lepszy bramkarz Sebastian Kazimier-
czak MLUKS DWÓJKA MOS Gubin. 

I.G.

Witnica (06.02.2022) była areną  3 
Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyj-
nego w kategorii skrzatów i żaków do 3 
Grand Prix Polski w tenisie stołowym, 
rywalizowały najmłodsze dzieci. W 

swoich pierwszych zawodach zagrało 
czworo naszych zawodniczek. W kat. 
żaków nasi tenisiści zajęli miejsca: 5 
Lena Puzio, 17 Kinga Szczygłowska, 
21 Oliwia Słodka, 17 Antoni Franczak. 

W kat. skrzatów: 8 Julia Łokaj, 9-11 ex 
aequo Martyna Kuraś, Oliwia Makare-
wicz, Anna Yamkovenko. 

ms

Od lewej: Antoni Franczak, trener Bogdan Lech, Ania Yamkovenko, Lena Puzio, Kinga Szczygłowska, Oliwia Słodka, 
Oliwia Makarewicz, Martyna Kuraś, Julia Łokaj

TURNIEJ 
SZACHOWY O 
PUCHAR ZIMY!

To już kolejny turniej szachowy „O puchar Zimy”.

WIEŚCI Z KADO

Tomasz Apanowicz poprowadzi 
drużynę Kado w rundzie wiosennej.
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Poziomo: 1. Napój z mleka klaczy, 
przysmak Mongoła, 7. Relikt, 8. 
Komplet, zestaw np. znaczków, 9. 
Hans, niemiecki działacz komuni-
styczny (1895-1936), 10. Gatunek 
rośliny należący do rodziny jasno-
towatych, 11.Otula szyję, 14. Jed-
nostka monetarna Iranu, 17. Zielona 
na pustyni, 19. ... Delon, franc. aktor, 
20. Miejsce połączenia elementów, 
21. Pododdział artylerii, 22. Braki w 
kasie, 23. Na czele sekty, 24. Wyspa 
indonezyjska w pobliżu Sumatry, 27. 
Zbocze górskie, 31. Kurt, chemik 
niemiecki, 32. Typ filmu - fonetycz-
nie, 33. Wirus wywołujący chorobę 
Haine-Medina, 34. Gwałtowny, 
zimny wiatr, 35. Jezioro na Równinie 
Augustowskiej.
Pionowo: 1. Tkanina indyjska, 2. 
Trud, wysiłek, 3. Święto żydowskie, 
4. Ofis, obła powierzchnia na bokach 
tarcicy, 5. Kamienna płyta z inskryp-
cją, 6. Gliniany flet, 12. Zasiane kieł-
kuje, 13. Jack, amerykański pisarz, 
15. Bogdan, poeta mołdawski, 16. 
Papierek dla chemika, 18. Intryga, 
spisek, 23. Policja polityczna w 
Niemczech, 25. Specjalista w za-
kresie nauki o językach i kulturze 
Indii, 26. Francuski polityk, 28. Ernst, 
niemiecki dramatopisarz, 29. Anatolij 
- znany szachista, 30. Państwo na 
Płw. Indochińskim.
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Nagrodę, za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 1/372 ML, wylosowała:
Wioleta	Zielińska	z	Lubska.	Gratulujemy	i	zapraszamy	do	redakcji	po	odbiór	nagrody.
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PRZYGOTOWANIE: 
Kapustę zalewamy wodą gotujemy 45 minut, odcedzamy i odstawiamy. Golonki 
oczyszczamy, opalamy i płuczemy. Przekładamy do garnka i zalewamy wodą 
(wody tyle aby przykryła golonki), dodajemy obrane pokrojone na 4 marchewki, 
cebulę, ząbki czosnku, ziele i liście laurowe. Całość zagotowujemy, zmniejszamy 
płomień i gotujemy golonki godzinę następnie dodajemy sól (około 1-2 łyże-
czek) i gotujemy jeszcze 1,5-2 godziny lub do momentu kiedy widelec wbity w 
golonkę swobodnie z niej wyjdzie. Ugotowane golonki przekładamy na talerz i 
zostawiamy na chwilę do przestygnięcia. Powstały w trakcie gotowania bulion 
możemy wykorzystać jako bazę do zup (UWAGA! 1 szklankę bulionu odlewamy 
będzie nam potrzebny). Skórę ugotowanych golonek lekko nacinamy. Golonki 
oprószamy solą, pieprzem i dwoma rodzajami papryk, odstawiamy. Na patelni 
rozgrzewamy olej i przesmażamy na nim cebulę pokrojoną w piórka. Kiedy 
cebula lekko się zeszkli (około 2 minut) dodajemy marchewkę startą na tarce o 
grubych oczkach – smażymy 2 minut. Następnie dodajemy obgotowaną wcześniej 
kapustę i smażymy wszystko razem jeszcze 5 minut. Kapustę doprawiamy do 
smaku solą, pieprzem i cukier – mieszamy. Naczynie żaroodporne lub blachę do 
pieczenia skrapiamy olejem. Na dnie układamy przyprawioną kapustę, nie niej 
układamy obgotowane i oprószone przyprawami golonki, całość podlewamy 1 
szklanką bulionu. Tak przygotowane golonki wstawiamy do nagrzanego do 200 
stopni piekarnika i pieczemy 30-45 minut lub do momentu uzyskania pięknej, 
chrupiącej skórki. Rozpływająca się w ustach pieczona golonka na kapuście 
kiszonej polecamy się na obiad w chłodne zimowe dni, pyszna jest!

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

GolonkaGolonka
pieczonapieczona
na kapuściena kapuście
kiszonejkiszonej

SKŁADNIKI:

• 4 szt. golonki przedniej
• 6 ziaren angielskich
• 4 liście laurowe
• 2 marchewki
• 1 nieduża cebula

• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżeczka słodkiej papryki
• 1 łyżeczka ostrej papryki
• kg kiszonej kapusty
• 1 cebula
• 1 marchewka
• 1 łyżka oleju
• sól, pieprz, cukier do smaku

Prezentujemy działalność naszych placówek Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie jak zwykle wiele się dzieje. 

MS

Wieści z WTZ i ŚDS
Poznawać świat przez smakoterapię. Z 

Warsztatów przeniesiono się  do Włoch, 
Chin, Niemiec, Gruzji, Grecji i Japonii. A to 
za sprawą wyśmienitych potraw właśnie z 
tych krajów. Na stołach zawitała musaka, 

sushi, bratwursty, kurczak w kilku smakach, 
włoskie sery i wędliny, sajgonki, krewetki 
i wiele innych smacznych i ciekawych w 

smaku przystawek. Poznawanie w ten 
sposób świata okazało się świetną inicjatywą

Walentynki w ŚDS. Oprócz tańców, każdy napisał miłe słowa o drugiej 
osobie, które później przeczytano. W tym dniu życzymy dużo ciepła, 

 dobroci i miłości dla wszystkich 

W styczniu obchodzone jest święto Babci  
 i Dziadka. Z tej właśnie okazji przygotowano 
słodki poczęstunek dla kochanych seniorów 

z Klubu Seniora i Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego w Lubsku

Uczestnicy WTZ gościli w Bibliotece - Centrum Kultury im. Jana Raka w 
Lubsku i mieliieli przyjemność poznać specyfikę tej placówki tj. poszczególne 

gabinety, działy biblioteczne, pracę bibliotekarza. Serdeczne podziękowania 
za ciekawie spędzony czas, nowe doświadczenia i wspaniałą zabawę


