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Burmistrz Lubska Janusz Dudojć gościł 
24 marca w lubskim rauszu Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wielkopolskim Józefa Krucz-
kowskiego. Wiodącym przedmiotem 
rozmów była sprawa raportu i decyzji 
środowiskowej dla budowy II etapu 
obwodnicy Lubska. Podjętym w dyskusji 
zagadnieniem był również rozwój inwe-
stycji w fotowoltaikę oraz coraz bardziej 
powszechne stosowanie odnawialnych 
źródeł energii. Burmistrz przedstawił 
także w jaki sposób Lubsko organizuje 
się w niesieniu pomocy Ukrainie i 
uchodźcom. Wspomniał też o transpo-
rcie pomocy humanitarnej do Buczacza, 
gdzie jak się okazało mieszka również 
wielu bliskich i znajomych Dyrektora 
Józefa Kruczkowskiego. Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska podarował 
Burmistrzowi Lubska pięknie wydany 
album przyrodniczy pod tytułem: „Orły, 
kanie i rybołowy”. Ciekawostką jest, że 
na terenie Nadleśnictwa Lubsko wystę-
puje 4-5 gniazd orła białego. Natomiast 

w zachodniej części gminy Lubsko są 
2 czynne gniazda rybołowów oraz 1 

gniazdo sokoła wędrownego.
Tekst i fot. M.K.

 POLITYKA  POLI TYK A 

Informujemy, że do tabel pn. „Wy-
datki na Dni Lubska, Dożynki” oraz 
„Wykorzystanie funduszu sołectw w 
poszczególnych wsiach” - będących gra-
ficzną oprawą artykułu pt. „XLIV sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku” 

(strona 2 ML nr 3/2022 (374)) - wkradł 
się chochlik dziennikarski. Obecnie 
przedstawiamy Państwu zestawienia 
tabelaryczne z prawidłowymi danymi. Za 
powstałą omyłkę przepraszamy.

Red. 

Wykorzystanie funduszu sołectw
w poszczególnych wsiach:

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018

Dni Lubska 110 000 zł 160 000 zł 300 000 250 000 zł

Dożynki 25 000 zł 25 000 zł 31 000 zł 20 000 zł

Wieś
Wydatki wykonane

2015 2016 2017 2018

Mierków 16 918,98 12 890,51 15 097,99 900,08

Osiek 11 415,52 11 082,00 11 081,41 5 151,37

Chełm Żarski 9 703,25 10 407,22 4 742,65 1 369,88

Dłużek 14 725,34 16 065,63 16 342,92 953,41

Raszyn 12 436,44 11 585,79 12 029,51 1 520,92

Tuchola Żarska 12 369,00 23 057,19 21 994,07 16 836,98

Kałek 8 499,57 7 581,85 8 510,25 1 695,99

Mokra 10 602,42 10 421,32 11 008,82 1 628,98

Białków 17 572,20 17 084,00 16 310,56 123,10

Tymienice 9 895,01 8 600,08 9 851,00 5 492,53

Ziębikowo 8 262,37 8 296,01 5 536,39 6 392,86

Dąbrowa 11 894,51 12 486,03 8 673,31 1 582,67

Górzyn 32 559,27 32 472,75 31 754,39 14 141,59

Lutol 15 395,61 14 687,82 15 600,33 8 995,65

Chocimek 7 910,01 3 249,79 7 914,85 394,54

Stara Woda 12 466,96 12 691,75 10 368,67 6 704,94

Grabków 13 965,44 13 581,97 7 948,36 2 096,70

Chocicz 18 532,72 18 467,75 14 804,00 0,00

Razem 
Fundusz 
Sołecki

245 124,62 244 709,46 229 569,48 75 982,19

Wydatki na Dni Lubska, Dożynki

W latach 2015-2018 na organizację Dni Lubska i Dożynek wydatkowano kwotę 
921 000 zł. To kwota, za którą można byłoby wyremontować jakąś drogę lub 

kilka świetlic wiejskich!
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Z MARCOWEGO NUMERU 
MAGAZYNU LUBSKIEGO

24 marca odbyła się XLV 
sesja zwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku, w której 
udział wzięło początkowo 
13, potem 12 radnych 
Rady Miejskiej w Lubsku, 
Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Skarbnik Gminy 
Anna Górska, naczelnicy 
wydziałów Urzędu 
Miejskiego, kierownicy 
gminnych jednostek oraz 
spółek, sołtysi z terenu 
gminy Lubsko oraz goście i 
mieszkańcy.

Przed oficjalnym rozpoczęciem sesji, 
przybyły w tym dniu do Lubska po dary 
pomocy humanitarnej radny Buczacza z 
obwodu tarnopolskiego Jarosław Kru-
szelnicki, przedstawił zebranym informa-
cję o sytuacji na Ukrainie. Jak wspomniał, 
w ich rejonie nie ma jeszcze czynnych 
walk, ale, aby pomóc krajanom z tere-
nów ogarniętych atakiem rosyjskich sił 
zbrojnych, organizują transporty pomocy 
humanitarnej, a wracając zabierają ludzi 
z miejsc uciśnionych skutkami wojny. 
Podziękował Polsce za pomoc, którą 
daje uchodźcom. Podziękował również 
za przekazywane dary. Powiedział, że 
Polska daje stały dowód tego, że jest 
przyjacielem Ukrainy, że jest jak rodzina. 
Po wystąpieniu radnego z Buczacza, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lub-
sku Artur Bondarenko rozpoczął obrady 
XLV sesji zwyczajnej. Na początku, 
Burmistrz Lubska przedstawił sprawoz-
danie z prac z okresu międzysesyjnego, 
w którym poinformował między innymi 
o: działaniach Gminy Lubsko w zakresie 
pomocy niesionej uchodźcom z Ukrainy 
oraz Ukrainie, inwestycjach, które Gmina 
prowadzi oraz do realizacji których się 
przygotowuje, odbytych spotkaniach, 
w tym o spotkaniu z Panią Henryką 
Pogorzelec – mieszkanką Lubska, dawną 
projektantką wzornictwa w Zakładach 
Luweny, które zaowocowało wystawą 
pamiątek po tym zakładzie przygotowaną 
przez B-CK w holu górnym lubskiego 
pałacu (dawne USC). W dalszym po-
rządku obrad sesji omówiono zagadnienia 
działania Gminy Lubsko w zakresie 
realizacji Programu Czyste Powietrze, 
a także ogólnopolskiego programu usu-
wania wyrobów zawierających azbest. 
Przedstawiono również informację doty-
czącą stanu sieci wodociągowej w gminie 
Lubsko oraz potrzeb inwestycyjnych w 
tym zakresie.
Temat Programu Czyste Powietrze 
omówiła Anna Paulus - Gminny Koor-
dynator, która przedstawiła ideę, zasady, 
przeznaczenie Programu. Wyjaśniła do 
kogo jest on dedykowany, czyli kto może 
być jego beneficjentem. Pani Anna opo-
wiedziała o działaniach Gminy w zakresie 
realizacji Programu. Jednym z nich jest 
funkcjonujący przy Urzędzie Miejskim 
w Lubsku Gminny Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny. Program Czyste Powietrze 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców gminy Lubsko. Świadczy 
o tym nie tylko ilość zapytań w Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym, ale 
także liczba składanych wniosków o 
dotację. Na tej podstawie Gmina Lubsko 
w rankingu gmin uczestniczących w 
Programie uplasowała się w czołówce 
powiatu żarskiego, zajmując w każdym 
kwartale 2021 roku drugie miejsce. 
Trwają dyskusje nad modyfikacją zasad 

Programu, który obecnie dedykowany 
jest do właścicieli/współwłaścicieli bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub wydzielonego w takim budynku loka-
lu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Zmiana miałaby wprowadzić 
uprawnienia aplikowania o środki pomo-
cowe przez właścicieli nieruchomości 
wielolokalowych. Gmina Lubsko ma 
podpisane porozumienie z WFOŚiGW w 
Zielonej Górze do końca czerwca br. Pro-
gram trwa do końca 2029 roku, natomiast 
wnioski można składać do końca 2027 
roku. Gmina deklaruje gotowość dalszej 
współpracy w zakresie realizacji działań 
Programu Czyste Powietrze. 
Zagadnienie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Lub-
sko omówiła Małgorzata Witos Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska. Jak poinformo-
wała Pani Naczelnik – Gmina Lubsko 
w 2013 roku wykonała inwentaryzację 
wyrobów zawierających azbest (zaktu-
alizowaną w 2016 roku), a uchwałą nr 
XLI/283/13 Rady Miejskiej w Lubsku z 
dnia 30.12.2013 r. przyjęto „Program usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Lubsko” (zaktualizowa-
ny również w 2016 roku). Od 2014 roku 
Gmina Lubsko systematycznie prowadzi 
działania mające na celu usunięcie azbestu 
z obiektów budowlanych. O udzielenie 
dofinansowania wystąpić mogą osoby fi-
zyczne, będące - w dniu złożenia wniosku 
oraz w dniu jego realizacji - właścicielami 
nieruchomości znajdujących się na terenie 
gminy Lubsko, z których demontowane, 
zbierane, transportowane i unieszkodli-
wiane będą wyroby zawierające azbest, z 
zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest 
wykorzystywana na cele prowadzonej 
działalności gospodarczej. Dofinanso-
wanie obejmie pokrycie kosztów: 1) 
demontażu, zbierania, transportu i uniesz-
kodliwiania wyrobów zawierających 
azbest pozyskanych w trakcie wymiany 
pokryć dachowych i elewacyjnych lub 2) 
zbierania, transportu i unieszkodliwiania 
zdemontowanych wyrobów zawierają-
cych azbest pozyskanych w trakcie wy-
miany pokryć dachowych i elewacyjnych. 
Na realizację zadania usuwania wyrobów 
zawierających azbest, Gmina Lubsko w 
latach 2014- 2021 otrzymała dotację w 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej 
Górze w łącznej wysokości 101.899,09 zł. 
W ramach działań usunięto łącznie 176,59 
Mg odpadów. Koszt dotacji do usunięcia 
1 Mg azbestu jest niezmienny i od 2014 r. 
wynosi 700 zł. Natomiast w 2021 r. w wy-
niku zawartej umowy z Wykonawcą koszt 
demontażu, zabrania i utylizacji 1 Mg 
odpadu wyniósł 783 zł, natomiast koszt 
zabrania, transportu i unieszkodliwienia 
1 Mg odpadu wyniósł 753 zł. Różnica 
pomiędzy kwotą dofinansowania a kwotą 
wynikającą z zawartej umowy została 
pokryta z budżetu Gminy Lubsko. Według 
zapotrzebowania wynikającego ze złożo-
nych do 4 marca br. wniosków, planowane 
jest usunięcie azbestu z 28 nieruchomości, 
przy czym na 9 nieruchomościach azbest 
znajduje się na budynkach, natomiast na 
pozostałych nieruchomościach odpad ten 
jest złożony i przygotowany do odbioru. 
Szacunkowa ilość płyt azbestowych do 
odebrania, to ok. 2.000 m2.
Bardzo ważnym tematem dyskusji pod-
czas sesji był stan sieci wodociągowej w 
gminie Lubsko oraz potrzeby inwestycyj-
ne w tym zakresie. Informacje zaprezen-
tował Prezes LWiK Sp. z o.o. Roman Ża-
czyk. Prezes we wprowadzeniu do tematu 

przedstawił rys historyczny powstawania 
Spółki, przedstawił jej organy, strukturę 
organizacyjną oraz zadania. Wskazał, że 
niepokojącym zjawiskiem na przestrzeni 
okresu 2011-2021 jest spadek sprzedaży 
wody i ścieków. Jak zaznaczył – sytu-
acja ta powinna się poprawiać z uwagi 
na dużą liczbę wykonywanych rocznie 
nowych przyłączy do sieci wod-kan. (ok. 
100-150 przyłączy), a także pojawiające 
się możliwości budowy deweloperskiej 
budynków wielolokalowych. Prezes 
przedstawił mapę obrazującą zasięg 
działania poszczególnych stacji uzdat-
niania wody, których na terenie gminy 
jest trzy: w Gozdnie, Białkowie i Górnej 
Glince. SUW w Gozdnie jest w dobrym 
stanie. Renowacji wymaga jedynie 
budynek agregatu prądotwórczego oraz 
studnie głębinowe. Pilnych modernizacji 
wymaga natomiast SUW w Białkowie. 
Spółka zleciła wykonanie dokumentacji 
projektowej, która ma być gotowa wraz z 
pozwoleniem na budowę do końca 2022 
roku, natomiast inwestycja przewidziana 
jest do realizacji w 2023 roku. Najważ-
niejszym SUW w gminie Lubsko, jest 
ten w Górnej Glince. To serce systemu, 
wymagające pilnej interwencji. Jak 
przypomniał Prezes, Gmina Lubsko po-
zyskała na modernizację SUW w Górnej 
Glince 7,9 mln zł dofinansowania. Spółka 
zleciła opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej, z której wynika, że 
zadanie będzie bardzo kosztochłonne. Z 
uwagi na ograniczone finanse, istnieje 
potrzeba podzielenia zadania na dwa 
etapy. Zły stan sieci wodociągowej i wy-
magające modernizacji suwy, to bardzo 
duży problem gminy. W 2021 roku na 
sieciach i przyłączach wodociągowych 
wystąpiło 98 awarii, przy czym LWiK 
odpowiadał za 40, pozostałe były na przy-
łączach prywatnych. Wszystkie jednak 
usunął LWiK, częściowo na swój koszt, 
a częściowo na koszt właścicieli przyłą-
czy. Sieci są stare, skorodowane, dlatego 
ulegają częstym awariom. Swoje robi 
natężenie ruchu oraz susza. Wskazane 
awarie nie obejmują tych usuwanych pod 
ciśnieniem, bo, gdyby je wliczyć, to suma 
byłaby dwa razy większa. Norma mówi o 
10 awariach na 100 km sieci. W gminie 
mamy 150 km sieci – więc – zgodnie z 
normą - awarii nie powinno być więcej 
jak 15, a wystąpiło 40. To też pokazuje 
skalę problemu. Prezes wspomniał 
również o przyjętym wieloletnim planie 
inwestycyjnym Spółki. 2021 rok był dla 
Spółki bardzo intensywny. Kolejne rów-
nież zapowiadają się pracowicie. Wśród 

inwestycji zaplanowanych na 2022 rok 
są m.in.: wymiana sieci wodociągowej 
na odcinku ul. Wrocławskiej (od Nie-
podległości do PKO) oraz na odcinku 
ul. E. Plater (od baszty do Bohaterów), 
budowa wodociągu w ul. Błotnej i dalej 
do strefy w Górzynie, na ul. Zamkowej, 
Poznańskiej. Zapytany przez miesz-
kankę gminy Lubsko Prezes o budowę 
wodociągu do Janowic odpowiedział, że 
zadanie zaplanowane jest do realizacji w 
2025 roku. Swoją wypowiedź uzasadnił 
pilną potrzebą modernizacji m.in. SUW 
w Białkowie, który zasila ten teren w 
wodę. Podczas sesji była również mowa 
o pozyskanym przez Gminę Lubsko 
dofinansowaniu w kwocie 600 000 zł 
na modernizację oczyszczalni ścieków 
w Tucholi. Jak wskazał Prezes, to rów-
nież ważne zadanie, które przystosuje 
oczyszczalnię do podłączenia docelowo 
większej liczby nieruchomości. Reali-
zacja tej inwestycji zaplanowana jest na 
2023 rok. Prezes poinformował także o 
rozpoczętej procedurze zakupu dwóch 
samochodów specjalistycznych, które 

usprawnią pracę Spółki.
Po dyskusji w ww. tematach oraz po 
złożeniu przez przewodniczących komisji 
stałych Rady Miejskiej w Lubsku infor-
macji o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym, przystąpiono do 
głosowania uchwał. Podczas sesji podjęto 
uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2023 roku (podjętej 10 głosami Za, 
przy 3 głosach przeciw), zmiany Statutu 
Gminy Lubsko (podjętej 13 głosami 
ZA), udzielenia pomocy finansowej Wo-
jewództwu Lubuskiemu (podjętej 12 
głosami ZA), wyrażenia zgody na pod-
wyższenia kapitału zakładowego spółki 
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
(podjętej 12 głosami ZA), postanowienia 
o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, położonych 
na terenie Gminy Lubsko, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (podjętej 12 głosami 
ZA), przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Lubsko (podjętej 12 głosami ZA), 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Lubsko na 2022 rok (podjętej 12 
głosami ZA), wyznaczenia miejsca do 
prowadzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników oraz 
określenia zasad prowadzenia handlu w 
piątki i soboty przez rolników i ich do-
mowników na wyznaczonych miejscach 
(podjętej 11 głosami ZA, przy 1 głosie 
Przeciw), zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lubsko na rok 2022 (podjętej 
12 głosami ZA), zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na 
lata 2022-2036 (podjętej 12 głosami ZA), 
przekazania petycji zgodnie z właściwo-
ścią (podjętej 12 głosami ZA).
Dyskusję wzbudził projekt uchwały w 
sprawie Funduszu Sołeckiego. Burmistrz 
wyjaśnił, że obecna Rada nie zlikwido-
wała Funduszu, a jedynie nie odnowiła 
go. Fundusz został odebrany w związku 
z objęciem Gminy Lubsko programem 
postępowania naprawczego. Jak pod-
kreśliła Pani Skarbnik Anna Górska, 
wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego nie 
jest obligatoryjnym zadaniem Gminy. 
Burmistrz podsumował: przygotowując 
taką propozycję uchwały poszliśmy w 
rozsądek, a mianowicie w drogi, wodo-
ciągi oraz inne niezbędne inwestycje, o 
których była mowa podczas lutowej sesji. 
Dla przypomnienia: w latach 2019-2021 
na terenach wiejskich przeprowadzono 
inwestycje o łącznej wartości: 2019 r. – 69 
733,69 zł, 2020 r. – 403 482,10 zł, 2021 
r. – 620 525 zł. Dodatkowo w ww. latach 
pokrywano bieżące wydatki związane 
m.in. z opłatą za media oraz najpilniejsze 
remonty. 
Różnicę zdań, której efekt można było zo-
baczyć w wyniku głosowania, wywołała 
również uchwała w sprawie wyznaczenia 
miejsca oraz zasad prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników. Ostatecznie, jako miejsce 
do handlu wyznaczono obszar na placu 
w sąsiedztwie ratusza. Podczas sesji nie 
wpłynęły żadne interpelacje i zapytania 
radnych i sołtysów. W sprawach różnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej poin-
formował o pismach, które wpłynęły do 
Biura Rady w okresie międzysesyjnym.

Tekst i fot. M.K.

XLV SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

Przed rozpoczęciem porządku obrad XLV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej 
w Lubsku radny Buczacza z obwodu tarnopolskiego Jarosław Kruszelnicki 

przedstawił informację o sytuacji w ogarniętej wojną Ukrainie. Radny 
przyjechał do Lubska po odbiór darów pomocy humanitarnej. Podziękował za 
ofiarowaną pomoc oraz za wsparcie. Powiedział, że Polska daje stały dowód 

tego, że jest przyjacielem Ukrainy, że jest jak rodzina.

Podczas sesji omówiono trzy 
ważne zagadnienia, a mianowicie: 
temat Programu Czyste Powietrze,  
temat usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu 
gminy Lubsko, a także stan sieci 
wodociągowej w gminie Lubsko 

oraz potrzeby inwestycyjne w tym 
zakresie. Ostatnie zagadnienie 

zaprezentował Prezes LWiK Sp. z o.o. 
Roman Żaczyk

4 kwietnia 2022 roku w odpowiedzi 
na wniosek Burmistrza Lubska odbyła 
się XLVI sesja nadzwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku, podczas której 
podjęto uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Lubsko 
na rok 2022. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie 14 głosami za, przy jednym 
radnym nieobecnym. Zwołanie sesji 
oraz dokonanie zmian w budżecie było 
podyktowane głównie potrzebą wpro-

wadzenia do budżetu Gminy Lubsko 
na 2022 rok środków otrzymanych z 
Funduszu Pomocy na pomoc obywa-
telom Ukrainy w związku z realizacją 
przez Gminę Lubsko zadań w zakresie: 
zapewnienia dzieciom i młodzieży po-
siłków w szkole/przedszkolu, wypłaty 
jednorazowego świadczenia pieniężnego 
w wysokości 300 zł, bezpłatnej pomocy 
psychologicznej.

Tekst i fot. M.K.

XLVI SESJA 
NADZWYCZAJNA RADY 
MIEJSKIEJ W LUBSKU 20 kwietnia 2022 roku dokonano 

rozstrzygnięcia rządowego programu 
Kolej Plus ! 
Do II etapu (w całym kraju) złożono 
47 wniosków wraz z przygotowaną 
dokumentacją studiów planistyczno-
-prognostycznych. PKP Polskie Linie 
Kolejowe oceniły dokumenty i wybrały 
34 projekty, które zostaną zrealizowane, 
w tym projekt odnowienia linii kole-
jowej Bieniów-Lubsko! Początkowo 
województwo lubuskie wystartowało 
do ww. programu z 8 projektami. Do 
drugiego etapu przeszły dwa projekty, 
natomiast końcową metę procesu oceny 
i pozyskania dofinansowania, pokonał 
tylko projekt rewitalizacji linii w relacji 
Bieniów-Lubsko!
Ponad dwa lata temu, 6 listopada 2019 
roku podczas spotkania w lubskim 
ratuszu, w którym udział wzięli m.in. 
przedstawiciele: Urzędu Transportu 
Kolejowego z Warszawy, Wojewody 
Lubuskiego, Marszałka Województwa 
Lubuskiego, Zakładu Linii Kolejowych 
PKP PLK z Zielonej Góry, Lubuskiego 
Oddziału Spółki Przewozy Regionalne 
POLREGIO, Spółki Pol-Miedź Trans 
z Lubina, Fundacji Kolejowej „Stacja 
Lubsko/Sommerfeld” – wszyscy za-
dawali sobie pytanie: czy kolej wróci 
do Lubska?
Wówczas - kiedy zaczęto o tym roz-
mawiać, przedstawiać zagadnienie w 
prasie, poddawać pod społeczną dys-
kusję na portalach społecznościowych 
facebook - wielu podchodziło do tego 
tematu z pewną dozą niepewności, nie-
którzy z powątpiewaniem w to, czy się 
uda, czy to w ogóle możliwe…
Lubsko zawsze miało: odwagę, aby 
próbować, wiarę w to, że się uda i 
determinację, aby działać – wytrwale 
i konsekwentnie. Lubsko mówiło – 
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD 
MARZEŃ!

Dzień 20 kwietnia 2022 roku zapisuje 
się na kartach historii Lubska jako waż-
ny dzień! Projekt powrotu kolei do Lub-

ska, jako jedyny w całym województwie 
lubuskim otrzymał dofinansowanie! To 
wielki sukces! Jeszcze w tym roku mają 
być ogłoszone przetargi. Wszyscy kibi-

cujmy tej inwestycji i trzymajmy kciuki 
za jej realizację.

M.K.

Kolej na zwycięstwo!

Projekt pn. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z 
budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”, przewiduje m.in. 

rewitalizację ok 18 km linii kolejowej w relacji Bieniów-Lubsko, odbudowę 
peronu na STACJI LUBSKO oraz budowę dwóch przystanków LUBSKO 

WSCHÓD w rejonie ul. Kazimierza Złotka oraz LUBSKO ZACHÓD w rejonie 
ul. Klonowej. Ponadto przewiduje przystanki w: Budziechowie, Jasieniu (2), 

Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz w Bieniowie. Projekt realizowany 
jest w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. (Fot. źródło: istotne.pl)

Wybudowany w 1864 roku dworzec kolejowy w Lubsku jest najstarszym tego 
typu obiektem w województwie lubuskim. Był jednym z ważniejszych węzłów 
komunikacyjnych w tym regionie. Położona na trasie dolnośląsko-marchijskiej 
stacja łączyła dwie ówczesne metropolie - Berlin z Wrocławiem. Jeszcze na 

początku XX wieku przez stację kolejową w Lubsku przejeżdżały najsłynniejsze 
europejskie pociągi. Dojeżdżały aż do Konstantynopola, czyli dzisiejszego 

Stambułu, największego miasta Turcji. Bardzo ważnym pociągiem, który tędy 
przejeżdżał był Latający Ślązak. (Fot. źródło: www.bazakolejowa.pl)

Gość ratusza - Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska

Gmina Lubsko od lat bardzo lobbuje temat budowy drugiego etapu obwodnicy 
miasta. Jak podkreśla Burmistrz Lubska – najważniejsze obecnie jest zakończenie 
procesu projektowania i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Gmina jest w trakcie 

organizacji kolejnego spotkania w tej sprawie tym razem również z udziałem 
inwestora – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
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Strażacy z wizytą w 
Przedszkolu nr 3 w Lubsku 

W ramach prewencji społecznej, 
strażacy z Jednostki Ratowniczo 
- Gaśniczej w Lubsku razem z ra-
townikami medycznymi, odwiedzili 
dzieci z przedszkola nr 3 w Lubsku. 
Podczas wizyty, dzieci dowie-
działy się - na czym polega praca 
strażaka i ratownika medycznego. 
Każdy z uczestników spotkania 
mógł przymierzyć ubranie w jakim 
strażacy pracują podczas akcji oraz 
poznać zasady udzielania pierwszej 
pomocy. W spotkaniu udział wzięli 
strażacy: Łukasz Banecki i Wojciech 
Kuczak oraz ratownicy medyczni: 
Grażyna Biniecka i Krzysztof To-
maszewski.

STOP wypalaniu traw !!!
Prowadzenie czynności wypalania 
pozostałości roślinnych na ob-

szarach, gdzie jest to zabronione, 
najczęściej prowadzi do rozprze-
strzenienia się ognia poza teren 
zamierzonego wypalania, powodu-
jąc pożary lasów, zabudowań, na-
ziemnych urządzeń technicznych, 
a także niejednokrotnie zagraża 
bezpieczeństwu na drogach prze-
biegających przez tereny objęte 
wypalaniem. Ale to bezmyślne 
działanie zagraża przede wszyst-
kim życiu i zdrowiu ludzi oraz zwie-
rzętom . Zgodnie z art. 131 ustawy 
o ochronie przyrody za wypalanie 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków ko-
lejowych, trzcinowisk lub szuwar 
grozi kara aresztu lub grzywny. 
Ponadto za wypalenie wierzch-
niej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych grożą surowe sankcje: 
art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 

1971r. za wykroczenia tego typu 
przewiduje karę aresztu, nagany 
lub grzywny, której wysokość w 
myśl art. 24 § 1 może wynosić do 
5.000 zł; art.163. § 1 ustawy z dnia 
z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 
karny stanowi: kto spowoduje 
zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w 
wielkich rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. Dyżurni 
Stanowiska Kierowania Komen-
danta Powiatowego w Żarach 
przyjęli już 97 zgłoszeń o palących 
się trawach, a także 3 zgłoszenia o 
pożarach lasu. W działania zaanga-
żowani byli Strażacy Państwowej 
Straży Pożarnej i Ochotnicze Straży 
Pożarnej z terenu powiatu żarskie-
go. Apelujemy – STOP wypalaniu 
traw !!! 

Wypadek na Kolejowej 
w Lubsku

1 kwietnia 2022 r. około godziny 
13:57 dyżurny Stanowiska Kiero-
wania Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Żarach przyjął zgłoszenie o kolizji 
motoroweru z samochodem osobo-
wym na ul. Kolejowej w Lubsku. Do 
działań dyżurny skierował zastępy 
GBA 3/16 Pr 250 Rt i GLBA 1,1/1,3 
z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
w Lubsku. Po przybyciu na miej-
sce zdarzenia zastano samochód 
osobowy marki Ford Focus po 
uderzeniu bocznym oraz motoro-
wer marki Ventusna przewrócony 
na jezdni. Kierujący motorowerem 
leżał na środku drogi i uskarżał 
się na ból w klatce piersiowej. 
Działania zastępów polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
udzieleniu pomocy przedmedycznej 
poszkodowanemu do czasu przy-
jazdu Zespołu Ratownictwa Me-
dycznego. Kierujący z motoroweru 
po przebadaniu przez ZRM został 
zabrany na SOR do Żar. Działania 
zastępów trwały ok. 30 min.

Pożar lasu w Jeziorach 
Wysokich

4 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:03 
dyżurny Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach przyjął 
zgłoszenie o pożarze lasu na terenie 
Nadleśnictwa Lubsko przy miej-
scowości Jeziory Wysokie. Dyżurny 
natychmiast zadysponował zastępy 
z najbliższej jednostki OSP Brody 
oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
z Lubska. Po przyjeździe na miejsce 
pierwszego podmiotu ratowniczego 
zastano pożar ścioły w lesie sosno-
wym, na zrębie oraz trawy na łące, na 
powierzchni około 20 ha. Na samym 
początku akcję gaśniczą wspomagał 
samolot gaśniczy z Lasów Państwo-
wych, który wykonał dwa zrzuty 
wody ale z uwagi na bardzo silny wiatr 
podjęto decyzję o odwołaniu samolo-
tu. W działaniach gaśniczych udział 
brało 111 strażaków z  36 zastę-
pów straży pożarnej PSP i OSP oraz 
przedstawiciele Lasów Państwowych 
Nadleśnictwa Lubsko. Akcja gaśnicza 
trwała ponad 13 godzin.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

„PODZIAŁ ŚRODKÓW ZUS 
PO ROZWODZIE”

	 Rozwód	pociąga	za	sobą	
wiele	konsekwencji.	 Jedną	z	nich	
jest	 ustanie	wspólności	mająt-
kowej,	 która	 z	 ustawy	powstaje	
między	małżonkami	w	momencie	
zawarcia	małżeństwa.	Małżonko-
wie	powinni	więc	podzielić	między	
sobą	majątek	wspólny,	 którego	
dorobili	się	w	trakcie	trwania	mał-
żeństwa.			
	 Zgodnie	z	art.	32	§	2	kro	
do	majątku	wspólnego	należą	w	
szczególności:	
1)	 pobrane	 wynagrodzenie	 za	
pracę	i	dochody	z	innej	działalności	
zarobkowej	każdego	z	małżonków;
2)	dochody	z	majątku	wspólnego,	
jak	również	z	majątku	osobistego	
każdego	z	małżonków;
3)	środki	zgromadzone	na	rachun-
ku	otwartego	 lub	pracowniczego	
funduszu	emerytalnego	każdego	

z	małżonków;
4)	 kwoty	składek	zewidencjono-
wanych	na	 subkoncie,	 o	 którym	
mowa	w	art.	 40a	ustawy	z	dnia	
13	października	1998	r.	o	systemie	
ubezpieczeń	społecznych	(Dz.	U.	z	
2020	r.	poz.	266,	321,	568,	695	i	
875).
	 W	myśl	 art.	 40e	 ust.	 1	
ustawy	 o	 o	 systemie	 ubezpie-
czeń	społecznych	zwaloryzowane	
kwoty	składek,	środków,	odsetek	
za	zwłokę	i	opłaty	prolongacyjnej,	
zewidencjonowane	na	subkoncie,	
podlegają	podziałowi	w	razie	roz-
wodu,	unieważnienia	małżeństwa	
albo	w	przypadku	śmierci	osoby,	
dla	 której	 Zakład	prowadzi	 sub-
konto,	na	zasadach	określonych	w	
przepisach	o	organizacji	i	funkcjo-
nowaniu	 funduszy	emerytalnych,	
dotyczących	 podziału	 środków	
zgromadzonych	 na	 rachunku	w	
otwartym	funduszu	emerytalnym	
w	 razie	 rozwodu,	 unieważnienia	

małżeństwa	albo	śmierci.	
	 Podział	 kwot	 składek,	
środków,	 odsetek	 za	 zwłokę	 i	
opłaty	prolongacyjnej,	zewidencjo-
nowanych	na	subkoncie,	jest	doko-
nywany	w	przypadku,	gdy	rozwód,	
unieważnienie	małżeństwa	albo	
śmierć	nastąpiły	nie	później	niż	w	
dniu:
1)	złożenia	wniosku	o	emeryturę	
z	 tytułu	osiągnięcia	wieku	eme-
rytalnego	wynoszącego	 65	 lat,	
o	którym	mowa	w	art.	24	ust.	1	
ustawy	z	dnia	17	grudnia	1998	r.	o	
emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	
Ubezpieczeń	Społecznych;
2)	nabycia	prawa	do	emerytury	w	
wieku	emerytalnym	wynoszącym	
65	 lat,	o	którym	mowa	w	art.	24	
ust.	1	ustawy	z	dnia	17	grudnia	
1998	 r.	 o	 emeryturach	 i	 rentach	
z	 Funduszu	 Ubezpieczeń	 Spo-
łecznych,	 jeżeli	 złożenie	 takiego	
wniosku	nie	jest	wymagane,	lub
3)	osiągnięcia	wieku	emerytalnego	

wynoszącego	 65	 lat,	 o	 którym	
mowa	w	art.	24	ust.	1	ustawy	z	
dnia	17	grudnia	1998	r.	o	emery-
turach	i	rentach	z	Funduszu	Ubez-
pieczeń	Społecznych,	przez	osoby,	
które	miały	 ustalone	 prawo	 do	
okresowej	emerytury	kapitałowej	
do	dnia	poprzedzającego	osiągnię-
cie	tego	wieku.
	 Podział	 środków	 zgro-
madzonych	na	subkontach	byłych	
małżonków	w	ZUS	jest	przeprowa-
dzany	w	formie	kwotowej.	Polega	
to	na	 tym,	 że	każdemu	z	byłych	
małżonków	przypada	w	wyniku	
dokonania	 podziału	 określona	
kwota	zgromadzona	na	rachunku	
w	ZUS.	Podstawowym	sposobem	
podziału	 środków	 jest	 podział	
fizyczny,	 zazwyczaj	 dzielone	 są	
one	po	połowie	na	rzecz	każdego	
z	małżonków.	
	 Należy	 jednak	pamiętać,	
że	 „specyfika	 składnika	majątku	
wspólnego	 jakim	 są	 jednostki	

zgromadzone	w	OFE	i	na	subkoncie	
w	ZUS	wymaga	przy	ich	podziale	w	
każdej	sprawie	indywidualnego	po-
dejścia,	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	 stosunków	panujących	
w	małżeństwie	przed	 rozwodem	
i	 sytuacji	materialnej	małżonków	
po	rozwodzie.	W	sytuacji,	gdy	jed-
no	ze	współmałżonków	osiągało	
bardzo	niewielkie	dochody,	bądź	
też	w	ogóle	 tych	 dochodów	nie	
posiadało,	(przykładowo	zajmując	
się	domem	i	dziećmi)	przesunięcie	
jednostek	zgromadzonych	w	OFE	
i	na	subkoncie	w	ZUS	od	małżonka	
"	bogatszego"	na	rzecz	małżonka,	
który	ze	względów	obiektywnych	
nie	uzyskałby	w	przyszłości	eme-
rytury	lub	uzyskał	ją	w	bardzo	ni-
skiej	wysokości	jest	uzasadnione.”	
(Postanowienie	SO	w	Białymstoku	
z	15.07.2016	r.,	II	Ca	141/16,	LEX	
nr	2102788.)

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 marcu lubscy policjanci odnotowali 235 
interwencji zgłoszonych przez mieszkań-
ców miasta i gmin: Lubsko, Jasień i Brody. 
Na gorącym uczynku zatrzymali 10 spraw-
ców przestępstw m.in. kradzieży,  gróźb 
karalnych, znęcania się nad najbliższymi, 
uszkodzenia mienia i nietrzeźwych kieru-
jących. Ujawnili i doprowadzili do zakładów 
karnych 7 osób, ukrywających się przed 
wymiarem sprawiedliwości, w tym 2 na 
podstawie listów gończych. Ujawnili 147 
wykroczeń, z czego większość została 
zakończona na miejscu poprzez nałożenie 
mandatu (49 szt.) lub pouczenie; w 16 
przypadkach skierowany został wniosek 
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żarach. 
Odnotowano 6 zdarzeń drogowych w 
rejonie dróg publicznych oraz kilka tzw. 
szkód parkingowych. Główną przyczyną 
zdarzeń drogowych było nieprawidłowe 
wykonywanie manewrów.
*
Grupa „Pszczółek” z Przedszkola nr 3 
spotkała się 9 marca z funkcjonariuszami 
Komisariatu Policji w Lubsku: Anną Pawlak 
oraz Dawidem Gulczyńskim. Dzieci miały 
okazję dowiedzieć się, na czym polega 
praca policjanta, jak wygląda jego mundur 
i jaki sprzęt jest potrzebny policjantom 
podczas służby. Policjanci opowiedzieli 
również o zasadach bezpieczeństwa nie 
tylko w przedszkolu, podczas zabaw w sali 
czy ogrodzie przedszkolnym, ale także w 
ruchu drogowym.
*
W dniu 16 marca, w godzinach popo-
łudniowych policjanci otrzymali kolejne 
zgłoszenie o ujawnieniu niewybuchów. 
Tym razem zostały znalezione w okolicy 
jasieńskich glinianek. Teren został zabez-
pieczony przed osobami postronnymi. 
Przeprowadzone rozpoznanie minersko-
-pirotechniczne potwierdziło, że mieli 
do czynienia z niewybuchami z czasów 
II wojny światowej. Przybyły na miejsce 
patrol saperski dokonał zabezpieczenia 
2 granatów moździerzowych o kalibrze 
120mm i pocisku artyleryjskiego 105 
mm. Niewybuchy zostały zabrane przez 
żołnierzy, celem neutralizacji na poligonie.  
*
W dniu 18 marca, w późnych godzinach 
nocnych policjanci ruchu drogowego za-
trzymali do kontroli samochód osobowy. 
Czynności kontrolne wykazały, że kieru-
jący młody mężczyzna jest nietrzeźwy. 
Urządzenie pomiarowe wskazało prawie 
2 promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Dodatkowo okazało się, że będzie 
również odpowiadał za naruszenie zakazu 
prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych, obowiązujący do września br. O 
wymiarze kary zdecyduje żarski sąd.
*
Pod koniec marca do Komisariatu Policji 
w Lubsku zgłosił się mężczyzna, który 
powiadomił, że z terenu jednej z posesji 
nieznany sprawca dokonał kradzieży 
metalowego ogrodzenia. W wyniku czyn-
ności operacyjnych, policjanci kryminalni 
jeszcze w tym samym dniu ustalili sprawcę 
kradzieży. Został zatrzymany w miejscu 
zamieszkania, znajdował się w stanie 
nietrzeźwości. Część metalowych przęseł 
zdołał już „upłynnić”, a pieniądze prze-
znaczyć na alkohol. Trafił do policyjnego 
aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
kradzieży mienia, za który może grozić kara 
pozbawienia wolności do lat 5.
*
W dniu 31 marca w Lubsku na ul. Wrocław-

skiej, patrol kryminalny zauważył pojazd 
marki Renault. Policjanci podejrzewali, że 
kierujący może być osobą poszukiwaną. 
Za pomocą sygnałów dali znak do zatrzy-
mania. W odpowiedzi na to mężczyzna 
rozpoczął ucieczkę w kierunku osiedla. Na 
jednej z bocznych uliczek, uniemożliwiono 
mu dalszą jazdę. W wyniku sprawnych 
czynności został zatrzymany i skuty 
kajdankami. I tym razem policjanci wyka-
zali się czujnością. Okazało się, że młody 
mieszkaniec Jasienia, był poszukiwany 
nakazem doprowadzenia do odbycia kary 
pozbawienie wolności w wymiarze 3 
lat. Do tego nie posiadał uprawnień do 
kierowania, a jedynie dwa czynne zakazy 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Ponadto jego zachowanie wskazywało, 
że może znajdować się pod wpływem 
narkotyków, dlatego została mu pobrana 
krew do badań. Mężczyzna najpierw trafił 
do policyjnego aresztu, a dalej do zakładu 
karnego.
*
W pierwszy, kwietniowy weekend poli-
cjanci zatrzymali sprawcę kolizji drogowej. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby to, 
że obcokrajowiec podjął manewr wyprze-
dzania na skrzyżowaniu. A do tego okazało 
się, że w wydychanym powietrzu ma ponad 
0,5 promila alkoholu. Tłumaczył, że wypił 
tylko dwa piwa do obiadu i stąd można było 
wywnioskować, że był bardzo zaskoczony 
zasadami obowiązującymi w kraju, gdzie 
wymaga się, aby kierowca był trzeźwy. 
Odpowie dwojako, za prowadzenie w sta-
nie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji 
drogowej.
*
Gorączka sobotniej nocny udzieliła się 
mieszkance Lubska, która zaalarmowała 
policję, że na dyskotece gwałcą jej kole-
żankę. Niestety nie zdążyła podać dys-
pozytorowi adresu. Potem nie odbierała 
telefonu. W wyniku przeprowadzonych 
ustaleń, policjanci dotarli do jednego z 
lubskich lokali rozrywkowych. Tam zastali 
zgłaszająca, która wskazała rzekomą 
ofiarę napaści. Okazało się, że kobiety są 
koleżankami. Kiedy jedna z nich zaczęła 
się dobrze bawić sama z nowopoznanymi 
osobami, to druga, będąca pod wpływem 
alkoholu wszczęła fałszywy alarm. Za ten 
czyn wszczęto wobec niej czynności wyja-
śniające, mogące skutkować skierowaniem 
wniosku o ukaranie do sądu.
*
Policjanci, wykonując czynności służbowe 
w miejscowości Bieniów, w pewnej chwili, 
przemieszczając się ulicami tej miejsco-
wości zauważyli samochód marki Skoda. 
W pojeździe tym rozpoznali siedzącego za 
kierownicą 32-letniego mężczyznę, który 
był im znany w związku z zatrzymaniem 
za posiadanie narkotyków, a także nie 
stawiał się na przesłuchanie w charakterze 
osoby podejrzanej. W związku z tym funk-
cjonariusze natychmiast włączyli sygnały 
świetlne i dźwiękowe, ruszając za tym po-
jazdem, aby zatrzymać kierującego do kon-
troli drogowej. Mężczyzna jednak jeszcze 
przyspieszył. Do działań włączył się także 
inny patrol, który ustawił radiowóz w po-
przek drogi, aby odciąć możliwość ucieczki. 
Kierujący Skodą zignorował blokadę, prze-
jeżdżając poboczem a policjanci musieli 
bardzo uważać, aby uniknąć potrącenia. 
Mężczyzna kontynuował niebezpieczną 
jazdę. W trakcie ucieczki wyrzucił przez 
okno samochodu reklamówkę, która wraz 
z zawartością została zabezpieczona przez 

funkcjonariuszy. Okazało się, że były w 
niej narkotyki. Pościg zmierzał w kierunku 
miejscowości Jasień. Kierowca Skody z 
dużą prędkością przejechał przez kolejną 
blokadę, ponownie zmuszając policjantów 
do odskoczenia. Jeden z funkcjonariuszy 
użył broni służbowej, strzelając w opony 
pojazdu. 32-latek wyskoczył z pojazdu 
i próbował jeszcze uciekać pieszo, lecz 
po krótkiej chwili został zatrzymany w 
rejonie jasieńskiej obwodnicy. Do ba-
dań została pobrana krew. Następnie 
mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, 
gdzie oczekiwał na dalsze czynności. Po 
zgromadzeniu materiału dowodowego, 
usłyszał prokuratorskie zarzuty. Lista 
jego przewinień jest długa. Odpowie za 
niezatrzymanie się do kontroli drogowej, 
zmuszenie funkcjonariuszy do odstąpienia 
od czynności, naruszenie nietykalności 
funkcjonariusza, posiadanie narkotyków, 
złamanie zakazu prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych. Sąd przychylił 
się do wniosku Prokuratury Rejonowej 
w Żarach i aresztował podejrzanego na 3 
miesiące. Kara będzie surowsza z uwagi 
na popełnienie przestępstw w warunkach 
recydywy.
*
Przestrzegamy przed instalacją nieznane-
go oprogramowania oraz przed działaniem 
oszustów, którzy kuszą łatwym zyskiem i 
namawiają do inwestowania na giełdzie. 
Często pokrzywdzeni znajdują w Internecie 
reklamy zachęcające do zainwestowania 
niewielkiej kwoty po wpłacie, gdzie mogą 
liczyć na szybki zysk i pomnożenie swoich 
oszczędności. Aby zacząć zarabiać, trzeba 
się zarejestrować i podać swoje dane oraz 
numer telefonu. W następnym etapie do 
zarejestrowanej osoby dzwoni pracownik 
fikcyjnej firmy informując, że trzeba do-
konać opłaty rejestracyjnej. W kolejnym 
kroku, podczas rozmowy nakłania do 
zainstalowania programu, dzięki któremu 
możliwy jest zdalny dostęp do komputera 
pokrzywdzonego. Po jego instalacji z 
kont bankowych znikają oszczędności. 
Pamiętajmy! Bądźmy ostrożni, podając w 
Internecie numer swojej karty kredytowej; 
nie klikaj żadnych odsyłaczy w wiadomości 
przesłanej esemesem, za pośrednictwem 
komunikatora czy e-maila: odsyłacze te 
często prowadzą do sfałszowanych stron 
lub stron zainfekowanych szkodliwymi 
programami; zainstaluj dodatkowe blo-
kady konta i kart płatniczych, jakie zalecają 
pracownicy banku; kiedy pracownik banku 
telefonuje z zapytaniem, czy wszystko jest 
w porządku i czy przypadkiem, ktoś nie 
nakłania nas do zdjęcia limitów i blokad, 
bo w tym momencie możemy uratować 
swoje oszczędności; kiedy kupujący lub 
sprzedający, lub ktokolwiek inny prosi cię 
o zainstalowanie nieznanego oprogramo-
wania na telefon lub komputer, zastanów 
się – to może być program do szpiegowa-
nia twoich ruchów na klawiaturze, w ten 
sposób oszust widzi pulpit twojego laptopa 
i tak zdobywa twoje hasła do logowania.
*
Sprzedajesz rzeczy przez Internet, ku-
pujący jest zdecydowany i przesyła za 
pośrednictwem komunikatora link do 
płatności, w którym masz podać numer 
swojej karty? Nie rób tego, możesz stracić 
swoje oszczędności. Działanie oszusta jest 
proste: podszywa się pod kupującego za 
pośrednictwem znanego komunikatora, 
na telefon komórkowy wysłał wiadomość 
z zapytaniem, czy ogłoszenie jest aktualne. 

W kolejnej, że zapłaci za towar i prosi o 
wysyłkę. W wiadomości załączony jest link 
do strony, za pomocą której sprzedający 
ma odebrać rzekomo przelane pieniądze, 
jednak wcześniej musi podać dane z 
karty płatniczej. Pokrzywdzony wpisuje 
dane swojej karty, pieniądze jednak nie 
wpływają na jego konto, co więcej traci on 
swoje oszczędności, a kontakt z kupującym 
się urywa. Bądźmy ostrożni, podając w 
Internecie numer swojej karty kredytowej. 
Przestrzegajmy kilku zasad ograniczając 
ryzyko: nie klikaj żadnych odsyłaczy w 
wiadomości przesłanej sms-em, za po-
średnictwem komunikatora, czy e-maila: 
odsyłacze te często prowadzą do sfałszo-
wanych stron lub stron zainfekowanych 
szkodliwymi programami; kiedy kupujący 
lub sprzedający prosi cię o zainstalowanie 
nieznanego oprogramowania na telefon 
lub komputer, zastanów się – to może 
być program do szpiegowania twoich 
ruchów na klawiaturze, w ten sposób 
oszust widzi pulpit twojego laptopa i tak 
zdobywa twoje hasła do logowania; nie 
otwieraj załączników do wiadomości, jeżeli 
masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące 
nadawcy; czytaj regulamin portalu aukcyj-
nego i stosujmy się do niego – to sposób 
zabezpieczenia, przestrzeganie reguł w 
nim zawartych pozwoli nam bezpiecznie 
korzystać z zakupów; wiele serwisów 
aukcyjnych proponuje ubezpieczenie 
transakcji oraz program zapewniający 

ochronę kupującym,-szczególnie uważnie 
przyjrzyjmy się ofercie, która zawiera bar-
dzo zaniżoną cenę w stosunku do innych 
ofert szczególnie jeśli chodzi o telefony 
komórkowe lub inny sprzęt elektroniczny; 
czytaj komentarze innych osób kupujących 
na portalach aukcyjnych, duża liczba ne-
gatywnych komentarzy może świadczyć 
o nieuczciwości sprzedającego; unikajmy 
zakupów poza aukcją.
*
Jeżeli skończyłeś szkołę lub studiujesz 
zaocznie  i nie zdecydowałeś jeszcze  co 
dalej - skontaktuj się z jednostką policji  
i dowiedz się - jak wstąpić w policyjne  
szeregi.  To ciekawa i wyjątkowa profesja, 
która daje wiele satysfakcji. Od 1 stycznia 
2022 roku uległa zmianie kwota wyna-
grodzenia. Zarobki jakie możesz uzyskać 
po ukończeniu kursu podstawowego to: 4 
509,05 złotych netto dla osób do 26 roku 
życia, 4 137,05 złotych netto dla osób po-
wyżej 26 roku życia, 4 964,05 złotych netto 
dla policjanta Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji – po ukończeniu szkolenia 
zawodowego podstawowego - wiek do 26 
lat. Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi 
tej formacji musi spełnić następujące wy-
magania: posiadać polskie obywatelstwo, 

posiadać nieposzlakowaną opinię, nie 
być skazanym prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, korzystać z pełni praw pu-
blicznych, posiadać co najmniej średnie 
wykształcenie, posiadać odpowiednią 
zdolność fizyczną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować, dawać 
rękojmię zachowania tajemnicy stosownie 
do wymogów określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych, osoby 
podlegające kwalifikacji wojskowej po-
winny posiadać uregulowany stosunek 
do służby wojskowej. Jeżeli  spełniasz 
wymienione wyżej wymogi formalne, 
możesz rozpocząć starania o przyjęcie do 
służby. Informacje dotyczące procedury 
kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie 
internetowej Komendy Głównej Policji 
(www.policja.pl) lub na stronie interneto-
wej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.
lubuska.policja.gov.pl). Dokumenty można 
składać w Zespole Kadr i Szkolenia w 
Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. 
Wolne miejsca czekają na kandydatów 
również w lubskiej jednostce. Wielu już 
się zdecydowało. Teraz Ty dołącz do na-
szej policji. Chętni proszeni są o kontakt z 
Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji 
w Lubsku kom. Krystianem Szylko pod nr 
tel. 47 79 41 270.
*

UWAGA! Test sprawności fizycznej jest jed-
nym z etapów rekrutacji do służby w policji. 
Polega on na pokonaniu sprawnościowego 
toru przeszkód w czasie minimalnym do 
jego zaliczenia, wynoszącym
1 minutę i 41 sekund. Każdy może przyjść 
i się sprawdzić. Test sprawności fizycznej 
składa się z ośmiu ćwiczeń przeprowa-
dzonych w jednym dniu w następującej 
kolejności: okrążanie stojaków, przewroty 
na materacu, przeniesienie manekina, po-
konanie górą płotków lekkoatletycznych, 
rzuty piłkami lekarskimi, przenoszenie 
piłki lekarskiej, pokonanie górą skrzyń 
gimnastycznych, bieg ze zmianą kierun-
ku. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie. 
Harmonogram zajęć sportowych: Gorzów 
Wlkp. 29 kwietnia w godzinach 16:00-
18:00 (Hala Sportowa AJP przy ulicy 
Chopina 52), Zielona Góra 27 kwietnia w 
godzinach 12.00–14.00 (Sala gimna-
styczna przy ulicy Strzeleckiej 22), Żagań 
30 kwietnia w godzinach 13.00-15.00 
(Hala Sportowa „Arena” przy ulicy Kocha-
nowskiego 6), Świebodzin 30 kwietnia od 
godziny 8.00 (Miejska Hala Sportowa przy 
ulicy Zachodniej 74).

Opr. M. Sienkiewicz

 W GMI NI E 

Policjanci z Lubska prowadzą zajęcia prewencyjne

 Odwiedziny w przedszkolu nr 3  Wypalanie traw jest zabronione  Pożar objął swoim zasięgiem około 20 ha 
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Robocze spotkanie przedstawicieli miasta 
Forst (Lausitz) oraz Lubska w sprawie od-
nowienia współpracy miast partnerskich i 
realizacji wspólnych, międzynarodowych 
projektów odbyło się 28 marca. Obie 
strony zadeklarowały chęć odbudowania 
dawnych kontaktów. Jak argumento-
wali przedstawiciele z Forst - potrzeba 
wspólnych przedsięwzięć jest bardzo 
duża, zwłaszcza wśród młodzieży. Czas 
odizolowania powodowany pandemią 
tylko ją pogłębił.
Rozmawiano o możliwościach współ-
pracy w obszarach: kultury, sportu (piłka 
nożna, piłka siatkowa, tenis, sporty 
wędkarskie), spraw społecznych - w tym 
współpraca z seniorami, np. z Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku. Część rozmowy 
poświecono omówieniu możliwości 
reaktywacji dawnych obozów pływackich. 
Pierwszy byłby możliwy już z początkiem 
lipca tego roku. Forst przygotowuje się do 
projektu i będzie pozostawał z Lubskiem 
w kontakcie.

Tekst i fot. M.K.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej 
Górze 31 marca br. ogłosił pierwszy 
przetarg na zadanie pn.: „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 287 polegająca na 
odnowie dywanikowej ul. Wrocławskiej 
w m. Lubsko na odc. od ul. Niepodle-
głości do ul. Reja”. Został on jednak 
unieważniony z uwagi na to, że oferty, 
które wpłynęły do przetargu przekroczyły 
swoją wartością pulę środków, jaką ZDW 
zabezpieczyło na realizację tego zadania. 
Wg deklaracji inwestora, postępowanie 
zostanie ponowione.
Przetargi na przebudowę ostatniego 
odcinka ul. Wrocławskiej, to dalszy 
efekt uzgodnień poczynionych podczas 
dotychczasowych spotkań lubskiego sa-
morządu z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Zielonej Górze.
Przypominamy, że ustalono m.in., że 
ZDW dokona przebudowy drogi ul. 
Wrocławskiej aż do połączenia z ul. Sy-
biraków (koło PKO). Zostanie również 
przebudowany chodnik na całej długości 
ul. Wrocławskiej. Z uwagi na wysoki koszt 
zadania, podzielono je na etapy.
W 2021 roku rozpoczęto inwestycję prze-
budowy odcinka drogi ul. Wrocławskiej 
od skrzyżowania z ul. Bohaterów do 
skrzyżowania w obrębie ulic Sportowej i 
al. Niepodległości (prace zakończą się w 
II kwartale br.).
Tegoroczne postępowanie przetargowe 
odnosi się do przebudowy drogi wraz z 
chodnikami na odcinku od al. Niepodle-
głości do ul. Reja. 
Po realizacji tego zadania, do wykonania 

pozostanie tylko modernizacja chodników 
na odcinku od al. Niepodległości w górę.
Tym sposobem powstanie wyremonto-
wany ciąg komunikacyjny, którym do 
czasu budowy drugiego etapu obwodnicy 
Lubska będzie szedł główny tranzyt.
Wraz z planowanymi robotami przy 
przebudowie odcinka drogi objętego trwa-
jącym przetargiem, niezbędne roboty w 
ramach modernizacji sieci wodociągowej 
wykona LWiK Sp. z o.o. Przewidziane są 
prace związane z: wymianą sieci wodo-
ciągowej, przyłączy, węzłów zasuwowych 
oraz hydrantów.
Tylko kompleksowe podejście do inwe-
stycji daje najlepsze i długofalowe efekty.
ZDW i LWiK w podobnej korelacji 
realizowali wcześniej tożsame zadanie 
związane z przebudową ul. Wrocław-
skiej na odcinku od Budziechowa do al. 

Niepodległości.
Przedmiotem zamówienia tegorocznego 
przetargu ZDW są: 
- roboty przygotowawcze,
- podbudowy, 
- nawierzchnie, 
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- odwodnienie korpusu drogowego i 
urządzenia obce,
- regulacja pionowa uszkodzonych urzą-
dzeń infrastruktury podziemnej.
ZDW określiło czas na realizację zamó-
wienia jako 150 dni od podpisania umowy. 
Czekamy na drugie postępowanie prze-
targowe licząc na jego rozstrzygnięcie 
poprzez wybór oferty do realizacji.. 

M.K.

Od 1 stycznia 2023 roku Gmina Lubsko 
przejmuje obowiązek odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści niezamieszkałych (dotyczy to m. in.: 
lokali handlowych i gastronomicznych, 
przychodni, zakładów usługowych, firm 
budowlanych, itp.), w których powstają 
odpady komunalne. Powyższe wynika z 
uchwały nr XLV/337/22 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 24 marca 2022 roku w spra-
wie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, położonych na terenie gminy Lubsko, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne.
Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, nieruchomości, które w czę-
ści stanowią nieruchomości, w których 
zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomości, w których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, obligatoryjnie objęte 
zostały ww. uchwałą. Natomiast pozostali 
właściciele nieruchomości, w której nie 

zamieszkują mieszkańcy, mają 60 dni na 
złożenie oświadczenia o wyłączeniu z sys-
temu odbierania odpadów komunalnych 
zorganizowanego przez Gminę Lubsko 
na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu 
właściciel nieruchomości musi wskazać 
przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę 
oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej 
umowy, pod rygorem nieskuteczności 
oświadczenia. Oświadczenie jest skutecz-
ne od dnia wejścia w życie uchwały i nie 
może być odwołane przez okres obowią-
zywania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na odbieranie odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, 
w których nie zamieszkują mieszkańcy, 
zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały. 
W następnych miesiącach podjęte zostaną 
kolejne uchwały regulujące sprawy zwią-
zane z włączeniem do ogólnego systemu 
nieruchomości niezamieszkałych. 
Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Lubsku, mieszczącego się 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
3, pokój nr 28 (tel. 0 68 457 61 67); w 
godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. w 
poniedziałki w godzinach 7:30-17:00, we 
wtorki, środy, czwartki w godzinach 7:30-
15:30, w piątek w godzinach 7:30-14:00. 

M.K.
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Niewiele brakowało, aby od 11 grudnia 
ubiegłego roku Lubsko stało się komu-
nikacyjną czarną dziurą. Firma „Feniks” 
z siedzibą w Gliwicach (dawny PKS 
Żary), zapewniająca obsługę aerobusów 
na linii Lubsko -Zielona Góra i Zielona 
Góra-Lubsko z powodu nierentowności 
kursów planowała zawiesić na czas 
nieokreślony pięć kursów tej relacji. 
Mieszkańcowi Lubska pozostałoby 
wówczas tylko jedno połączenie z połu-
dniową stolicą województwa, obsługi-
wane przez zielonogórski PKS. Dzięki 
staraniom władz gminy i powiatu oraz 
dofinasowaniu ze strony województwa 
tak się nie stało i pomiędzy Lubskiem 
a Zieloną Górą w dni powszednie nadal 
jeździ sześć par autobusów.
Komunikacja autobusowa od dobrych 
kilkunastu lat jest w zdecydowanym 
odwrocie. Łatwo to zauważyć, gdy się 
jeździ tego typu środkami transporty 
po Polsce. Widać to szczególnie na 
rozkładach jazdy i tabliczkach przystan-
kowych prowincjonalnych miasteczek 
i małych miejscowość. Na mapie kraju 
pojawia się coraz więcej wsi, do których 
autobusy PKS-u już nie dojeżdżają. Nic 
w tym dziwnego, bo od kiedy mamy w 
kraju gospodarkę wolnorynkową a firmy 
przewozowe przestały być monopolem 
państwowym i przeszły na własny 
rozrachunek, nie chcą dopłacać do 
nierentownych kursów. Gdy sięgniemy 
pamięcią do końca lat osiemdziesiątych, 
na ogromnej tablicy z rozkładem jazdy 
mieszczącej się na dawnym lubskim 
dworcu PKS przylegającym do stacji 
kolejowej, zauważymy, że z Lubska i 
przez Lubsko przejeżdżało niemal sto 
autobusów, a przez sam dworzec w 
godzinach porannych i popołudniowych 
przewijały się tłumy ludzi zarówno tych 
przemierzających się z pracy i do pracy, 
jak i młodzieży szkół ponadpodstawo-
wych, uczących się w lubskich placów-
kach oświatowych. 
 Dziś na lubskim dworcu PKS, miesz-
czącym się obok Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej, około czternastej w dzień 
powszedni, zauważyć można garstkę 
młodzieży szkolnej, a pozostałych po-
dróżnych zazwyczaj można policzyć na 
palcach obu rąk.  
Niegdyś z Lubska można było autobu-
sem PKS dojechać nie tylko do każdej 
miejscowości w gminie 
(jedynie do Tarnowa, Garei i Ziebikowa 
nie dojeżdżały autobusy PKS-u), ale i 
do takich miast jak: Krosno Odrzańskie, 
Świebodzin, Żagań, Gubin, Szprotawa, 
nie wspominając o Zielonej Górze, do 
której można było dotrzeć różnymi 
wariantami przez Jasień, Nowiniec, 
Białowice czy Krzywaniec oraz Żary (w 
wariantach przez Świbnę lub Golin). W 
sezonie letnim jeździły też cztery pary 
autobusów do Grabówka. W Lubsku  
zaczynały i kończyły swój bieg dwa au-
tobusy pospieszne: do Wrocławia przez 

Szprotawę, Lubin i Poznania przez Nową 
Sól, Wolsztyn. Na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych z Lub-
ska bezpośrednio można było dojechać 
do Legnicy (kurs obsługiwał legnicki 
PKS), a na początku ostatniej dekady 
przez kilka lat kursował z Lubska autobus 
do położonego obok Łodzi Tuszyna, z 
którego drobni handlowcy przywozili 
tekstylia, które następnie z dużą przebitką 
sprzedawali sąsiadom zza Odry i Nysy. 
Pod koniec pierwszej dekady obecnego 
stulecia, przez jeden  wakacyjny sezon 
przez Lubsko przejeżdżał nocny autobus 
do Świnoujścia, jednak kurs widocznie 
okazał się nierentowny, gdyż szybko 
zniknął z rozkładu jazdy.
W niedzielę komunikacją publiczną 
nie wyjedzie się z Lubska ani do niego 
nie przyjedzie. W sobotę połączenie ze 
światem zapewniają dwa autobusy do 
Zielonej Góry, wyjeżdzające z lubskiego 
dworca o  6.15 i 11.45. W dni powszednie 
kursuje sześć par połączeń z Zieloną 
Górą. Pierwszy autobus o 6.15, ostatni 
o 15.15. Siedem par do Żar, z tego dwa 
kursują tylko w dni nauki szkolnej, trzy 
w stronę Tuplic, dwa przez Jasień i jeden 
przez Dłużek, jeden do Janiszewic przez 
Brody, dwa  do Mierkowa, jeden do Gu-
bina przez Biecz i dwa do Chocicza przez 
Górzyn, które kursują wyłącznie podczas 
wakacji i ferii szkolnych.
- Nie jest tak, że gmina nie ponosi kosz-
tów komunikacji autobusowej - mówi 
burmistrz Lubska Janusz Dudojć – 
ponieważ pokrywamy koszty dojazdu 
dzieci do szkól podstawowych. Są to 
kursy otwarte i każdy po zakupieniu 
biletu może z nich korzystać. Jeśli linia 
autobusowa przebiega przez więcej niż 
jedną gminę odpowiedzialny za nią jest 
powiat, jeśli przebiega przynajmniej 
przez dwa powiaty to sprawa podlega 
pod marszałka i zarząd województwa, 
jak to ma miejsce w przypadku na linii 
Zielona Góra – Lubsko.
Wracając do połączeń na linii Lubsko-
-Zielona Góra, ma tu miejsce sytuacja 
absurdalna. Pasażer jadący do Zielonej 
Góry nie ma możliwości wysiąść na 
trzech przystankach pośrednich na 
terenie tego miasta, gdyż autobusy „Fe-
niksa” nie zatrzymują się na nich i można 
wysiąść dopiero na dworcu zielonogór-
skiego PKS-u.
- Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi 
o pieniądze - komentuje sprawę J. Dudojć  
- firma „Feniks” nie może się dogadać co 
do opłat za korzystanie z przystanków z 
miastem Zielona Góra, więc pasażerowie 
na tym tracą i nie ma się czemu dziwić, że 
przestają korzystać z usług komunikacji 
zbiorowej.
W następnym numerze chciałbym do-
konać analizy, dlaczego z komunikacją 
autobusową obecnie jest tak jak jest i co 
jest przyczyną takiej sytuacji.

Tekst i fot.
Adam Bolesław Wierzbicki.

PKSPKS
jeszczejeszcze
do nasdo nas
dochodzidochodzi

Zmiany w systemie odbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Obecnie w gminie Lubsko systemem 
gospodarki odpadami objęte są 

nieruchomości zamieszkałe. Firmy 
podpisują indywidualne umowy na 
odbiór śmieci z uprawnionymi do 

tego podmiotami 
(źródło: koscierzyna.pl)

ZDW W ZIELONEJ GÓRZE UNIEWAŻNIŁO PIERWSZY 
PRZETARG NA OSTATNI ODCINEK ULICY WROCŁAWSKIEJ 

Mapa poglądowa zakresu planowanej przez ZDW w Zielonej Górze przebudowy 
odcinka ul. Wrocławskiej w Lubsku.

Gmina Lubsko wesprze sfinansowanie ww. zadania. W tym celu, podczas marcowej 
sesji Rady Miejskiej w Lubsku została podjęta uchwała w sprawie udzielenia 

Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w kwocie 315.300 zł.

2022 rok, to czas zmian w systemie kodowa-
nia sygnału telewizji naziemnej. 
28 marca br. miała miejsce pierwsza zmiana 
nowego standardu TV, która objęła także 
województwo lubuskie. Osoby, które posia-
dają niekompatybilne odbiorniki, nie mogą 
odbierać darmowej telewizji naziemnej. 
Modernizacja sygnału nie oznacza, że każ-
dy posiadany teraz telewizor nie będzie się 
nadawał do oglądania DVB-T. Po pierwsze, 
producenci TV od kilku lat wyposażają swoje 
urządzenia w tunery nowego formatu. Po 
drugie, zamiast zmieniać telewizor, można 
po prostu kupić odpowiedni dekoder. To o 

wiele mniejszy koszt, niż wartość nowego 
telewizora. Czy Twój telewizor jest gotowy 
na zmianę nadawania darmowej naziemnej 
telewizji cyfrowej z DVB-T2 na DVB-T2/
HEVC? Sprawdź, czy możesz skorzystać z 
rządowego programu dofinansowania do za-
kupu dekodera lub telewizora spełniającego 
wymagania techniczne. Więcej informacji w 
tej sprawie uzyskasz: na stronie www.gov.pl/
cyfrowaTV, pisząc na skrzynkę kontaktową 
cyfrowaTV@coi.gov.pl, dzwoniąc na info-
linię pod numer 42 253 54 30.

M.K.
(źródło: freepik.com)

Swoją cegiełkę do wystawy dołożył 
Pan Leszek Bartyzel dawny Dyrektor 

Luweny, udostępniając sztandar 
Zakładu oraz kilka innych artefaktów

W bardzo dużej mierze, to właśnie dzięki 
Pani Henryce Pogorzelec powstała wystawa 
pamiątek po dawnych zakładach Luweny. 
Wszystkie zachowane rzeczy mają dla 
niej wartość sentymentalną. Pracę w 
Luwenie wspomina bardzo pozytywnie, a 
współpracowników do dziś nazywa pierwszą 
lubską rodziną, poza którą na początku nikogo 
tutaj nie znała

Przedstawiciele z Forst po spotkaniu w Lubsku, odwiedzili również samorząd
w Brodach. Kolejnym krokiem odnawiania współpracy partnerskiej Lubska, Brodów

i Forst, jest planowane w II kwartale br. w Forst spotkanie włodarzy ww. gmin 

Robocze spotkanie Lubska
i Forst (Lausitz) 

Wystawa pamiątek
po Zakładach
LUWENY
Mówiąc o Lubsku dawnych lat, nie spo-
sób pominąć wątku wielkich lubskich 
zakładów. Luwena, Mleczarnia, Zakłady 
Ceramiki Budowlanej, to tylko niektóre, 
ale z pewnością sztandarowe. Dziś nie 
działa żaden z nich. Wielki przemysł 
został zastąpiony w głównej mierze małą 
i średnią przedsiębiorczością. Mimo, iż 
wspomniane wyżej za-
kłady nie istnieją, to żyją 
ludzie, którzy kiedyś 
w nich pracowali. Oni 
zachowali wspomnienia, 
a także różne pamiątki.
Podczas marcowej sesji 
zwyczajnej Rady Miej-
skiej w Lubsku, Bur-
mistrz Lubska Janusz 
Dudojć powitał specjal-
nego gościa – Panią Hen-
rykę Pogorzelec – miesz-
kankę Lubska, malarkę, 
ale też dawną projektant-
kę wzornictwa w Lubuskich Zakładach 
Przemysłu Wełnianego LUWENA, która 
udostępniła swoje pamiątki, na cele wy-
stawy przygotowanej w holu lubskiego 
pałacu. Wśród artefaktów po Luwenie 

znalazły się między innymi: wzorniki 
tkanin, etykiety, ulotki reklamowe, etui 
firmowe, karty pracy z rozpisanymi 
wzorami tkanin, splotami, dokumentacja 
techniczno-technologiczna wzoru tkanin 
do produkcji masowej. Wystawę ubogacił 
również dawny sztandar Zakładu, który 
wraz z kilkoma innymi pamiątkami uży-

czył Pan Leszek Bartyzel piastujący daw-
niej stanowisko Dyrektora Zakładu. Być 
może ta niecodzienna wystawa, znajdzie 
swoje docelowe, stałe miejsce ekspozycji.

Tekst i fot. M.K.

Wystawa znajduje się w górnym holu lubskiego
pałacu przy al. Wojska Polskiego 2a.  

Chętni do jej obejrzenia powinni skontaktować się  
z sekretariatem Biblioteki-Centrum Kultury w celu

ustalenia terminu (tel. 68 372 05 21)

UWAGA – zmiana systemu kodowania naziemnej TV

UWAGA: Organizacje z terenu gminy Lubsko, które chciałyby 
nawiązać bezpośrednią współpracę z Forst proszone są o kon-
takt z Urzędem Miejskim w Lubsku pod numer: 68 457 61 14.
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Wiosna, jak zawsze, zachęca do podej-
mowania zmian, nie tylko tych zwią-
zanych z postanowieniami, realizacją 
marzeń, lecz również tych dotyczą-
cych naszego otoczenia - mianowicie 
czujemy potrzebę wprowadzania 
zmian w mieszkaniach, domach a 
także wokół. Taką potrzebę poczuli 
również seniorzy z Klubu Senior+ w 
Lubsku, którzy zadbali o porządek we-
wnątrz Klubu, ale także na zewnątrz, 
przeprowadzając prace pielęgnacyjno-
-porządkowe skwerku przed Klubem, 

a także w klubowym ogródku. Wiosna 
sprzyja sportowym wyzwaniom i 
treningom, których oczywiście nie 
brakowało. O pozytywną energię 
ducha zadbała podczas zajęć pani 
psycholog. Zajęcia manualne obfito-
wały w realizację wielu ciekawych 
pomysłów. W Klubie Senior+ nigdy 
nie wieje nudą, a radosna i przyjazna 
atmosfera sprawiają, że przebywanie 
tam jest samą przyjemnością.

Tekst i fot. M.K.
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Masny pomaga Ukrainie – 
25.03.2022

Czwarta ciężarówka z Masny do-
tarła do punktu przeładunkowego 
w Mierkowie. Miasto partnerskie 
z Francji od początku włączyło 
się w pomoc ogarniętej wojną 
Ukrainie. Większość darów trafia 
bezpośrednio właśnie tam, do 
zaprzyjaźnionego Tarnopola, Bu-
czacza, a stamtąd dalej na front. 
Wśród przekazanych rzeczy były: 
żywność, środki higieniczne i 
chemiczne, łóżka medyczne, kule 
inwalidzkie, wózki i krzesełka 
dla dzieci, odzież i ubrania, koce, 
kołdry, śpiwory i medykamenty, 
a wśród nich insulina. To już 
druga paczka. Pierwsza została 
przekazana dzień  wcześniej 
(24.03.2022) radnemu z Bu-
czacza.

FC EXTER z Vlotho pomaga 
Ukrainie – 08.04.2022

Transport pomocy humanitarnej 
z Vlotho trafił do świetlicy w 
Mierkowie 8 kwietnia. Jak napi-
sał na portalu społecznościowym 
facebook klub piłkarski FC Exter: 
„na boisku piłkarskim jest tylko 
jedenastu zawodników - przy 
boisku jest nas wielu i społecz-
ność jest silna”. Przekazane dary, 
to zaangażowanie członków 
i przyjaciół klubu FC Exter, a 
także zwykłych ludzi oraz firm. 
We Vlotho udało się zebrać wiele 

higieniczne i chemiczne trafią 
do potrzebujących wsparcia, 
mieszkających w gminie Lubsko 
uchodźców z Ukrainy. Niektórzy 
przybyli do Lubska Ukraińcy 
obchodzili Święta Wielkanocne 
wraz z Lubszczanami. Część za-
mierza uczcić je według tradycji 
Kościoła prawosławnego. To 
czas, w którym wsparcie będzie 
bardziej potrzebne.

Tekst i fot. M.K.

potrzebnych rzeczy, a wśród nich 
m.in. żywność i medykamenty. W 
sumie 1,5 tony datków. To wspaniały 
przejaw solidarności i empatii.

Transport pomocy humanitarnej 
do Buczacza i Tarnopola – 

14.04.2022
W czwartek 14 kwietnia 2022 roku 
wyjechał z Lubska trzeci transport 
pomocy humanitarnej do Ukrainy. 
Po dary przyjechał ponownie radny 

Buczacza Jarosław Kruszelnicki, 
który w podziękowaniu za dotych-
czasową pomoc przekazał list z 
podziękowaniami od Burmistrza 
Buczacza dla Burmistrza Lubska i 
wszystkich mieszkańców. Gmina 
przekazała żywność, środki higie-
niczne i chemiczne, medykamenty, 
śpiwory, akcesoria dziecięce, a także 
otrzymane wcześniej z Masny dawki 
insuliny. Wszystkie dary pochodziły 
ze zbiórek przekazanych przez mia-

sto partnerskie Masny we Francji 
oraz Klub piłkarski FC Exter Vlotho 
w Niemczech. 

Dary dla mieszkających w gminie 
Lubsko uchodźców z Ukrainy – 

19.04.2022
Część zmagazynowanych w punk-
cie przeładunkowym w Mierkowie 
darów, we wtorek 19 kwietnia br. 
trafiła do punktu pomocy w Lub-
sku. Przekazana żywność, środki 
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Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
- w jedności ludzi- w jedności ludzi
tkwi wielka siła!tkwi wielka siła! Załadowane dary w punkcie przeładunkowym w Mierkowie 

zostały przewiezione do punktu pomocy w Lubsku

Grupowe zdjęcie z przedstawicielami FC EXTER z Vlotho po rozładunku 
przywiezionych przez nich darów pomocy humanitarnej

Wolontariusze, społeczni działacze z Masny we Francji 

zaangażowani w przeprowadzenie zbiórki pomocy humanitarnej

Transport zorganizował radny Buczacza Jarosław 
Kruszelnicki, który w dowód wdzięczności za okazywaną 

pomoc, przekazał na ręce Burmistrza Lubska list
z podziękowaniami włodarza Buczacza oraz albumy 
przedstawiające cenne przyrodniczo, historycznie
i kulturowo miejsca Buczacza i tamtejszych okolic

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć od-
wiedził 30 marca członków Polskiego 
Związku Głuchych Koła Terenowego 
w Lubsku. Prezes Koła Anna Za-
potoczna przywitała Burmistrza i w 
imieniu wszystkich podziękowała za 
odwiedziny. Burmistrz wspomniał, że 
przyszło mu sprawować swoją funkcję 
w trudnym czasie. Najpierw program 
postępowania naprawczego, potem: 
ASF, pandemia covid-19, próba re-
ferendum za odwołaniem jego i rady, 
drastyczne podwyżki cen, w tym za 
media, w końcu wybuch wojny w 
Ukrainie. Podkreślił jednak, że nie 
zamierza narzekać. Jak powiedział – 
Gmina stale skupia się na działaniu, 
na wyznaczaniu pozytywnych celów 
i dążeniu do ich realizacji – nawet 
wówczas, kiedy kształtowane przez 
otoczenie i czas warunki pracy, są 
trudne.
Burmistrz mówił dalej – dziś jest 
bardzo ciężko. Zło, które dzieje się 
w Ukrainie, przytłacza wszystkich, 
ale działamy i staramy się pomóc. 
Działamy tak, by jak najlepiej pomóc 
przybyłym i osiedlonym w Lubsku 
Ukraińcom, ale też tak, by nie działo 
się to ze szkodą dla Lubszczan. Gmina 
stara się pomagać uchodźcom kom-
pleksowo. Dokonujemy rejestracji, 
zajmujemy się nadaniem numeru PE-
SEL, zawarliśmy umowy z zakładami 
fotograficznymi na wykonywanie 
zdjęć dowodowych, zajmujemy się 
wypłatą jednorazowego świadczenia 
300+, świadczeń na dzieci 500+, 
dożywianiem dzieci w szkołach i 
przedszkolach, zapewniamy dzieciom 
dalszą edukację w szkołach podstawo-
wych oraz wychowanie przedszkolne, 
wspieramy dorosłych w szukaniu 
zatrudnienia, pomagamy przybyłym 
rodzinom żywnościowo i bytowo.

Gmina wyznaczyła dwa punkty 
zbiórki, z których jeden przy al. 
Niepodległości 2 nadal istnieje i 
funkcjonuje. Jest on prowadzony 
przez wolontariuszy. Gmina otwo-
rzyła również jeden punkt przeła-
dunkowy, w którym składowane są 
dary z miast partnerskich, następnie: 
sortowane, pakowane i wysyłane do 
Ukrainy. Dotychczas skierowaliśmy 
dwa transporty pomocy humanitarnej 
Ukrainie: do Tarnopola oraz Buczacza 
z obwodu tarnopolskiego. Burmistrz 
bardzo pochwalił miasta partnerskie: 
Masny, Forst i Vlotho za okazywane 
wsparcie oraz przekazywane dary. Jak 
powiedział – wielu z nas wciąż ma ro-
dziny w zachodniej części Ukrainy: w 
Buczaczu, Tarnopolu, w Kołomyjach.
Nas i Ukrainę łączy trudna historia. 
Też trzeba mieć odwagę, by to po-
wiedzieć, jednak nie można tego roz-
pamiętywać, karmić się nienawiścią. 
Trzeba wznieść się ponad to i pomóc. 
W tym miejscu Burmistrz podzięko-

wał wszystkim mieszkańcom gmi-
ny Lubsko za okazane Ukraińcom 
dotychczas wsparcie. Burmistrz 
przedstawił również i omówił wykaz 
inwestycji zarówno tych zrealizowa-
nych, wykonywanych obecnie oraz 
planowanych do realizacji. W dyskusji 
podniesiono kwestię wysokich cen za 
gaz. Burmistrz odpowiedział, że Gmi-
na też boryka się z tym problemem. 
Zaznaczył, że tam, gdzie Gmina może, 
to pomaga. Od kilku lat nie podniesio-
no opłat za śmieci, ani podatków od 
nieruchomości. Na zakończenie Bur-
mistrz życzył wszystkim zebranym 
dobrego zdrowia, spokoju i uśmiechu.

***
Lubskie Koło Terenowe Polskiego 
Związku Głuchych zrzesza obecnie 
57 członków z terenu gmin: Lubsko, 
Jasień, Brody, Gubin, jest też osoba z 
Krosna Odrzańskiego. Siedziba Koła 
Terenowego w Lubsku mieści się przy 
ul. Kościuszki. 

Tekst i fot. M.K.

Z wizytą w lubskim Kole Terenowym 
Polskiego Związku Głuchych 

Członkowie PZW poinformowali Burmistrza o problemach, z którymi 
się borykają. Podziękowali Burmistrzowi i Pani Kierownik Zakładu 

Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku za pomoc w zakresie 
obniżenia rachunków za prąd

Marcowe wieści
z Klubu Seniora

Seniorzy przygotowali piękne, kolorowe pisanki w wielkanocnym klimacie

Przyszła wiosna, a wraz z nią coraz 
częstsze wizyty uczniów w lubskim 
ratuszu. By podnieść walor edu-
kacyjny tych spotkań, pracownicy 
Urzędu przygotowali dzieciom tema-
tyczne krzyżówki. Hasła związane z 
Lubskiem, okolicą, ogólną wiedzą o 
społeczeństwie przysporzyły pewnej 
trudności w ich odgadnięciu, jednak 

ostatecznie zadanie zostało rozwią-
zane, a dzieciom w nagrodę za wy-
siłek przekazano drobne upominki. 
W punkcie programu wycieczki nie 
brakło również Baszty Pachołków 
Miejskich wraz z wystawą zegarów 
oraz tarasem widokowym, z którego 
można podziwiać Lubsko z góry. 

Tekst i fot. M.K.

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

Poznając Lubsko
Członkowie Koła Pszczelarzy w 
Lubsku wraz z rodzinami przepro-
wadzili 9 kwietnia akcję pielęgnacji 
i dosadzania drzew miododajnych. 
Uporządkowali teren wokół rosnących 
w obrębie zalewu Nowiniec drzew, 
przeprowadzili zabiegi pielęgnacyjne 
przycinania oraz formowania korony 

drzewek. Dodatkowo dokonali prze-
glądu drzew posadzonych w okolicy 
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
oraz dosadzili 30 lip. Na zakończenie 
były kiełbaski z grilla, ciasto i gorąca 
herbata. Pszczelarze zaangażowali w 
to wspaniałe wydarzenie promujące 
proaktywne postawy oraz dbałość o 

środowisko naturalne członków swo-
ich rodzin, a także dzieci z ukraińskiej 
rodziny, która chroniąc się od wojny 
znalazła bezpieczne schronienie w 
Lubsku. I TY - pozostawaj w zgodzie 
i w bliskości z NATURĄ. Tekst i fot. 

M.K.

Lubscy pszczelarze dbają o NATURĘ

Członkowie Koła Pszczelarzy w Lubsku wraz z rodzinami oraz z wolontariuszami zaangażowanymi w akcję pielęgnacji i 
dosadzania drzew miododajnych nad zalewem Nowiniec 



10 11M AGAZ Y N LUBS KI  NR 4/2022 (375)MAGAZYN LUBSKI  NR 4/2022 (375)

Na choince w 
centrum miasta 
została zamontowana 
konstrukcja, która 
nadaje czci i podkreśla 
reprezentacyjność 
starówki.

To pomysł i wspólna inicjatywa 

mieszkańca Lubska Jerzego Jakubia-
ka oraz Burmistrza Lubska Janusza 
Dudojcia. Konstrukcja składa się z 
części stałych: okręgu z napisami 
nazw miasta: Lubsko, Sommerfeld, 
Zemsz i Tamarini, z trzema herbami 
Lubska, a także z części zmiennych. W 
duchu i klimacie Świąt Wielkiej Nocy, 
na górnym okręgu widnieją życzenia 

Wesołych Świąt a 
nad nimi Wielka-
nocny Baranek w 
trawie, otoczony 
kolorowymi pi-
sankami. Prace 
nad tym projek-
tem trwały dość 
długo. Nie było 
to łatwe zadanie. 
Bardzo pozytyw-
ne jest zjednocze-
nie wielu ludzi i 
instytucji, które 
włączyły się w 
tworzenie tej po-
mysłowej kon-
strukcji: wspo-
mniany Jerzy Ja-
kubiak, Łukasz 
Gacek z firmy 
Oskar  PPHU, 
Stefan Żyburt, 

Antoni Dybka, Mariusz Bobilewicz, 
Edward Karpowicz – Zakład Trans-
portowy i Ogólnobudowlany, Tomasz 
Duczmal, Mikołajczuk Filip z Pol-

-Ferm Sp. z o.o. w Lutolu, uczestnicy i 
animatorzy Klubu Senior+, PGKiM w 
Lubsku Sp. z o.o. oraz Gmina Lubsko.

Tekst i fot. M.K.

Grupa turystyczna 
„Dukat” wraz z 
niezawodnym „Feniksem” 
wyruszyła 26 marca do 
pobliskiego Żagania.

 Zwiedzono m.in. Stalag III, pa-
łac Lobkowitzów, zabytki zespołu 
klasztornego, przepiękną bibliotekę, 
kaplicę pw. Bożego Grobu, która jest 
repliką Bożego Grobu w Jerozolimie 

w jego średniowiecznej postaci. Póź-
niej był piknik na rancho Sevilla w Li-
pinkach. Tam ognisko, muzyka, jazda 
konna itd. Serdeczne podziękowania 
należą się szczególnie: przewodniko-
wi Halinie Dobrakowskiej, Renacie 
i Paulinie z Lipinek, ks. Markowi z 
parafii pw. NNMP w Żaganiu, Tade-
uszowi z „Feniksa”.

HD

 W GMINIE /  LUDZIE,  WYDARZENIA  W GMI NI E 

Gmina Lubsko dysponuje w roku 
szkolnym 2022/2023 140 miejscami 
dla dzieci 3 letnich. Obecnie trwa rekru-
tacja. Dyrektorzy podali do publicznej 
wiadomości listy dzieci zakwalifiko-
wanych do przyjęcia. Obowiązkiem 
rodziców jest pisemne potwierdzenie 
woli przyjęcia kandydata do jednego 
wybranego przedszkola do 6 maja 
2022 roku. Po tym terminie zostanie 
opublikowana lista dzieci przyjętych do 
placówki oraz liczba wolnych miejsc w 
każdym przedszkolu, co wynika z prawa 
oświatowego. W gminie Lubsko jest 
149 dzieci urodzonych w 2019 roku. 
Wynika z tego, że Gmina zapewnia 

miejsca dla dzieci trzyletnich w 94%. 
Jak informuje lubski samorząd – po-
wstanie nowego żłobka jest tylko 
kwestią czasu. Gmina przygotowuje 
się do nowego procesu inwestycyjne-
go, wykonania Żłobka nr 2 przy ul. 
Korczaka w Lubsku na co najmniej 40 
miejsc. Etap projektowania i uzyskania 
niezbędnych pozwoleń jest na finiszu. 
Gmina teraz czeka na ogłoszenie rzą-
dowego Programu Maluch+, żeby móc 
pozyskać na ten cel środki pomocowe. 
Trzymajmy kciuki za szybką realizację 
tej bardzo potrzebnej inwestycji.

Tekst i fot. M.K.

O rekrutacji do gminnych 
przedszkoli oraz o nowym żłobku

Wizualizacja pomieszczeń projektowanego Żłobka nr 2 w Lubsku

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

Czy przeszło Ci kiedyś przez myśl, że 
zdrowe odżywianie wiąże się z drogi-
mi zakupami w sklepie spożywczym? 
Wcale nie Choroby układu krążenia 
charakteryzują się schorzeniami na-
rządów i tkanek układu krążenia a w 
szczególności serca, tętnic i żył. Wraz 
z rozwojem cywilizacji obserwujemy 
zwiększenie zachowaralności na cho-
roby sercowo- naczyniowe, dlatego 
wiele z nich obecnie zaliczamy do 
chorób cywilizacyjnych. Z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego 
wynika, iż w Polsce z przyczyn 
kardiologicznych umiera rocznie 
175 tysięcy osób, co stanowi 46% 
wszystkich zgonów. Najczęstszą 
przyczyną chorób układu krążenia jest 
miażdżyca. Już w latach 50. XX wieku 
w południowej Afryce zaczęto prze-
prowadzać badania na mężczyznach 
z plemienia Bantu, żywiących się 
głównie produktami roślinnymi – ich 
menu zawierało tylko 17% energii z 
tłuszczów. Wykazano, że ich średnie 

stężenie cholesterolu we krwi było 
znacznie mniejsze od Europejczyków, 
żyjących w Cape Town, którzy średnio 
spożywali 35% energii z tłuszczów. 
Różnice w stężeniu cholesterolu mię-
dzy badanymi populacjami wynikały 
głównie ze stężenia β-lipoprotein, 
które są wysoce miażdżycotwórcze. 
Kolejne doświadczenie wykonane 
na mężczyznach Bantu dowiodło, że 
podawanie im zwierzęcych tłuszczów, 
powoduje wzrost stężenia choleste-
rolu w surowicy i jego spadek po 
zamianie tłuszczu zwierzęcego na 
oliwę z oliwek.  Powyższe obserwacje 
potwierdziły, iż stężenie cholesterolu 
w surowicy jest wysoce zależne od 
sposobu żywienia a w szczególności 
od spożycia tłuszczów zwierzęcych. 
Warto również wspomnieć o chorobie 
niedokrwiennej serca - populacyjne 
badanie obserwacyjne w Framingham 
Heart Study, które obejmowało 5207 
mężczyzn i kobiet losowo wybranych 
spośród mieszkańców Framinghum 
w USA wykazało, że stężenie chole-
sterolu, palenie tytoniu i nadciśnienie 
tętnicze zwiększają prawdopodobień-
stwo wystąpienia tejże choroby. W ko-
lejnym badaniu prowadzonym przez 6 
lat na 361. 662 mężczyznach dowio-
dło, że umieralność na chorobę nie-
dokrwienną serca rosła progresywnie 
w zależności od stężenia cholesterolu 
w surowicy. Skojarzenie podwyższo-
nego cholesterolu z paleniem tytoniu 
i/lub nadciśnieniem tętniczym zwięk-
szało ryzyko zgonu. Kolejne czynniki 
chorób sercowo-naczyniowych to 
m.in. Hipertriglicerydemia, niskie 
stężenie cholesterolu HDL, cukrzy-
ca, podwyższenie stężenia insuliny, 
otyłość, brak aktywności fizycznej, 

wiek, rodzinne występowanie chorób 
sercowo-naczyniowych, antykoncep-
cja, duże spożycie alkoholu, kofeiny, 
zwiększone krzepnięcie krwi. 
Żywienie, które jest podparte wieloma 
badaniami, mające na celu prewencję 
miażdżycy to w szczególności Dieta 
Śródziemnomorska. Lyon Diet Heart 
było pierwszym badaniem, które 
ukazało wysoką skuteczność wspo-
mnianej diety. Badanie polegało na 
zastosowaniu u 302 pacjentów, po 
przebytym zawale serca diety śród-
ziemnomorskiej. W wyniku zastoso-
wanej diety w grupie badanej już po 
27 miesiącach obserwowano zmniej-

szenie liczby zgonów sercowych i 
zawałów niezakończonych zgonem 
u 73% osób. Całkowita śmiertelność 
uległa zmniejszeniu o 70%. Cechy 
charakterystyczne dla tej diety to: 
bazowanie na dużej ilości pokarmów 
roślinnych (zboża, owoce, warzy-
wa, nasiona roślin strączkowych, 
orzechy, pestki, oliwki), spożycie 
oliwy z oliwek jako głównego źródła 
tłuszczu dodanego, wysokie/umiarko-
wane spożycie ryb i owoców morza, 
niskie spożycie mięsa, szczególnie 
czerwonego, umiarkowane spożycie 
jaj oraz nabiału o niskiej zawartości 
tłuszczu, umiarkowane spożycie al-

koholu (czerwone wytrawne wino). 
Wszystkie posiłki powinny zawierać 
warzywa, owoce oraz produkty zbo-
żowe, uzupełnione innymi roślinnymi 
pokarmami, nabiałem lub źródłami 
białka. Jednym z głównych zaleceń 
dotyczących spożycia tłuszczów jest 
ograniczenie kwasów tłuszczowych 
nasyconych zawartych w tłustym 
mięsie, nabiale oraz jajach, na rzecz 
tłuszczów pochodzenia roślinnego 
m.in.: oliwy z oliwek, orzechów i 
nasion, awokado, a także wysokie 
ograniczenie izomerów trans kwa-
sów tłuszczowych. Aby uzyskać 
jak najbardziej skuteczne rezultaty 
zaleca się: spożywać nabiał o niskiej 
zawartości tłuszczu, masło i twardą 
margarynę zastępować miękką lub 
masmiksem, mięso wybierać chude, 
preferować drób i ryby, nie używać 
zwierzęcego tłuszczu do przygotowy-
wania posiłków, wybierać gotowanie 
i pieczenie, do pieczenia zastosować 
oleje roślinne, ograniczyć spożywanie 
żółtek jaj, zwiększyć spożycie warzyw 
i owoców oraz pełnoziarnistych zbóż. 
Warto również pamiętać, iż nawyki 
żywieniowe należy wprowadzić na 
stałe, tym samym ograniczając do 
maksimum: cukier, przetworzone 
produkty, półprodukty, ciasta, kremy, 
słone przekąski, fast food, sód, alko-
hol. Sól wybieraj jodowaną, pamiętaj 
o piciu minimum 1,5 l wody dziennie, 
nie zapominaj o codziennym ruchu, 
aktywności fizycznej (rower, biega-
nie, pływanie, orbitrek, taniec, joga), 
uzupełnianiu płynów. Zrezygnuj z 
używek na rzecz dobrego samopoczu-
cia i życia w zdrowiu przez długie lata. 

Dietetyk Monika Rycerz

Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada

Dukat
w Żaganiu

Wczesnym rankiem 26 
marca FAMILIJNA GRUPA 
WYCIECZKOWA ŁAZIKI 
była już w drodze ku 
turystycznym atrakcjom.

Góra Św. Anny to miejscowość w woj. 
opolskim, najwyższe wzniesienie grzbie-
tu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wyso-
kości 408 m n.p.m. i miejsce przepeł-
nione ogromem atrakcji. Łaziki poznały 
Muzeum Krzyża Świętego. Zgromadziło 
ono w dziesięciu salach ekspozycyjnych 
ciekawą kolekcję artefaktów, związanych 
z Krzyżem Świętym. Między innymi: 

przedstawienia Drogi Krzyżowej, rzeźby 
i obrazy, ukazujące sceny ukrzyżowania 
Pana Jezusa, wizerunki arma Christi oraz 
świętych kościoła katolickiego z atrybu-
tem Krzyża. Na piętrze Muzeum znaj-
duje się „Sala Tysiąca Krzyży” z Krucy-
fiksami różnych wyznań, a w „Izbie św. 
Anny” obejrzeć można dawne pamiątki z 
Sanktuarium, annogórskie dewocjonalia 
oraz wizerunki Anny Samotrzeciej. W 
„Sali Pielgrzyma” zobaczyć można te-
matyczne obrazy, przedsoborowe ornaty 
książeczki. Obecnie na Górze św. Anny 
znajduje się Bazylika i Sanktuarium z fi-
gurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek) 

z jej relikwiami, franciszkański zespół 
klasztorny z Rajskim Placem (dziedziń-
cem arkadowym) z lat 1733-1749, na 
którym stoi 15 stuletnich konfesjonałów, 
jest także grota wykonana na wzór groty 
z Lourdes oraz 40 kaplic kalwaryjnych 
z lat 1700-1709. Na szczycie Góry św. 
Anny zbudowano w latach 80. XV wieku 
klasztor i kościół, który od XVIII wieku 
jest ważnym centrum pielgrzymkowym. 
Do Opola było całkiem niedaleko, więc 
Łaziki zwiedzili jeszcze ZOO i Muzeum 
Polskiej Piosenki.

Opr. I.G.

ŁAZIKI W OPOLU
I NIE TYLKO

To kolejna wycieczka z wieloma atrakcjami (źródło: zbiory organizatora)

26 marca Lubscy 
Włóczykije po raz 
kolejny wybrali się na 
wycieczkę do Czech. 
Tym razem był to 
Liberec.

Pan Tomasz, nasz przewodnik, 
w ciekawy sposób opowiedział 
historie miasta oraz pokazał 
najpiękniejsze „perełki” Liberca. 
Jednak głównym celem naszej 
wycieczki był Aquapark Baby-
lon. To fantastyczne miejsce do 
relaksu i zabaw. Nasi najmłodsi 
uczestnicy byli zachwyceni. Jak 
zawsze wyjazd był bardzo udany. 
Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za miło spędzony czas. Do 
zobaczenia.

D.K, O.W, S.J

Pamiątkowe zdjęcie na libereckim 
rynku na tle ratusza, który jest 

jednym z symboli miasta.

Lubscy Włóczykije Lubscy Włóczykije 
na wycieczcena wycieczce
w Libercuw Libercu

Pomysłowe i oryginalne LUBSKO – kolejna wspaniała inicjatywa społeczna

Górna część konstrukcji obraca się o pełnych godzinach, natomiast napisy są nocą podświetlone.
Metalowa konstrukcja to wspólny pomysł Jerzego 

Jakubiaka oraz Burmistrza Lubska.

To kolejna wycieczka z wieloma atrakcjami 
(źródło: zbiory organizatora)
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DYREKTOR RZGW WE WROCŁAWIU
ZATWIERDZIŁ CENY WODY I ŚCIEKÓW
LWIK informuje, że 
zgodnie z  decyzjami 
Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 
(Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie) 
z dnia 12.04 2022 
roku, zatwierdza się 
ceny i stawki opłat 
taryfowych na kolejne 
3 lata, tj. od dnia 23 
kwietnia 2022 r. do dnia 
22 kwietnia 2025 r.

Procedowanie nowych taryf było pro-
cesem czasochłonnym oraz wymagało 
od nas bardzo dużego zaangażowania 
i bieżącej współpracy z Regulatorem 
we Wrocławiu. Przygotowane obszerne 
materiały oraz dokumenty, wszelkie 
wyjaśnienia, a także transparentność 
naszych działań zostały właściwie 
ocenione przez Regulatora – wyjaśnia 
Roman Żaczyk Prezes Zarządu LWiK 
Sp. z o.o. Nowe uwarunkowania eko-
nomiczne, które wystąpiły w szcze-
gólności w poprzednich trzech latach, 
zobligowały nas do podjęcia tych dzia-
łań. Jak wynika z otrzymanej decyzji, 
organ regulacyjny dokonał analizy 
zmiany warunków ekonomicznych wy-
konywanej przez LWiK Sp. z o.o. dzia-
łalności gospodarczej, w tym marży 
zysku oraz przeprowadził weryfikację 
kosztów związanych ze świadczeniem 
usług, poniesionych w latach obrachun-
kowych na podstawie ewidencji księ-
gowej z uwzględnieniem planowanych 
zmian tych kosztów w okresie obo-
wiązywania taryf. Zgodnie z § 6 ust. 1 
uwzględnia się w szczególności koszty 
eksploatacji i utrzymania ponoszone 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz wynikające z inwestycji 
modernizacyjno-rozwojowych, ochro-
ny środowiska i korzystania z usług 
wodnych, ustalonych na podstawie 
wieloletniego planu inwestycyjnego – 
dodaje Prezes Spółki.
W toku postępowania administracyj-
nego na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego ustalono, że 
LWiK Sp. z o.o. udokumentowało 
zmianę warunków ekonomicznych, 
w tym wielkość usług oraz opraco-
wało nowe taryfy. Zmiana taryf wy-
nika ze wzrostu kosztów, które mają 
bezpośredni wpływ na wysokość cen 
i stawek opłat. Weryfikacja powyż-
szych kosztów odbyła się również pod 
względem celowości ich ponoszenia 
i  w celu zapewnienia ochrony inte-
resów odbiorców usług przed nieuza-
sadnionym wzrostem cen. W związku 
z powyższym, iż wynik weryfikacji 
oraz analizy przedstawionego projek-
tu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków został oceniony pozytywnie, 
zatwierdzono przedmiotowe taryfy. 
Zatwierdzone nowe ceny i stawki 
opłat weszły w życie po upływie 7 
dni od dnia ogłoszenia ich w dniu 15 
kwietnia 2022 r. na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dlaczego LWiK złożył nowe 
wnioski taryfowe?

Należy podkreślić, że od roku 2019 
do dnia dzisiejszego obowiązywały na 
terenie gmin Lubsko i Jasień stałe ceny 
wody i ścieków, pomimo rosnących rok 
do roku kosztów. Do kosztów takich, 
w dużej części niezależnych od Spółki, 
należą:
• materiały i usługi, których cena 
wzrosła o ponad 50% w stosunku do 
cen z lat poprzednich,
• energia elektryczna, której cena 

wzrosła w roku 2021 o ponad 50% 
w stosunku do cen z 2020 i o kolejne 
50% na rok 2023,
• amortyzacja, dzierżawa i podatek od 
nieruchomości, wynikające z niezbęd-
nych dla Spółki, Gminy Lubsko oraz 
Gminy Jasień, działań inwestycyjnych, 
które zostały zatwierdzone w Wielo-
letnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2021-2025.
Wieloletni plan inwestycyjny LWiK 
Lubsko na lata 2021-2025 przewiduje 
nakłady inwestycyjne w wysokości 
około 33,5 mln zł. Wśród  istotnych 
zadań już realizowanych i planowa-
nych do realizacji przez Spółkę należy 
wymienić: rozbudowę i moderniza-
cję oczyszczalni ścieków w Tucholi 
Żarskiej, rozbudowę i modernizację 
Stacji Uzdatniania Wody w Glince 
Górnej, rozbudowę i modernizację 
Stacji Uzdatniania Wody w Białkowie 
oraz oczywiście dalszą rozbudowę 
i sukcesywną modernizację sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych w ścisłej 
współpracy z Gminą Lubsko.
Natomiast do działań LWiK, obniżają-
cych koszty bieżącego funkcjonowania 
zależnych od Spółki należą:
• wykonywanie za pomocą własnych 
pracowników i sprzętu inwestycji 
sieciowych wody i ścieków,
• reorganizacja działów Spółki, bar-
dziej efektywne wykorzystanie zaso-
bów kadrowych i sprzętu,
• wymiana bazy transportowej, maszyn 
i urządzeń na nowoczesne, wydajne i 
oszczędne w eksploatacji,
• modernizacja urządzeń i źródeł pobo-
ru energii na energooszczędne,
W roku 2021 osiągane przez LWiK Sp. 
z o.o. przychody z tytułu działalności 
operacyjnej nie pokrywały już kosztów 
tej działalności, pomimo wprowadzo-
nych przez Zarząd działań mających na 
celu optymalizację kosztów zależnych 

od Spółki, ograniczając je do poziomu 
niezbędnego, gwarantującego ciągłość 
realizacji usług. Dodatkowo niesprzy-
jającym czynnikiem jest trwająca od 
marca 2020 roku pandemia COViD-19, 
w wyniku której biorąc pod uwagę 
bezpieczeństwo pracowników i na-
szych klientów, ponosimy nieplano-
wane koszty. Spółka nie może również 
skorzystać z rządowych programów 
wsparcia z tego tytułu, w tym tarcz 
antykryzysowych  – wyjaśnia Prezes 
Spółki.
Spółka, ustalając ceny zawsze ma na 
uwadze dobro Klienta przy zachowaniu 
opłacalności usług. Zmiana cen dla 
Spółki jest bardzo ważna ze względu 
na wywiązywanie się z podpisanych 
umów, realizacji ważnych dla spółki 
zadań inwestycyjnych, o których mowa 
powyżej. Spółka przy osiąganiu ujem-
nego wyniku staje się niewiarygodnym 
podmiotem dla instytucji finansowych 
(Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze, banki, leasingodaw-
cy itd.), u których ubiega się o środki 
finansowe. Utrzymywanie się wyniku 
ujemnego może spowodować brak 
środków na realizację bieżących za-
dań Spółki, w tym świadczenia usługi 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków na odpowiednim poziomie. Co 
najważniejsze, zatwierdzona taryfa za-
kłada niższe stawki opłaty abonamen-
towej dla klientów zarejestrowanych 
w e-BOK i otrzymujących fakturę 
w wersji elektronicznej.
Dlatego też, namawiam Wszystkich 
Naszych Odbiorców do korzystania z 
naszego e-BOK i przejścia na elektro-
niczne faktury. Zmniejszy to znacząco 
wysokość opłat i będzie z korzyścią 
dla środowiska naturalnego, ponieważ 
rocznie drukujemy i wysyłamy niepo-

trzebnie około 50 000 papierowych 
faktur – wyjaśnia Prezes Spółki.
W związku z wejściem w życie 23 
kwietnia 2022 r. nowych taryf, infor-
mujemy, że rozliczenie rachunków 
Klientów w okresie, w którym na-
stępuje zmiana ceny, nastąpi propor-
cjonalnie. System rozliczy zużycie 
wody i ścieków według ilości dni 
obowiązywania starej i nowej ceny. 
Jednocześnie informujemy, że abona-
ment w nowej cenie będzie naliczany 
dopiero od maja br.

Taryfowe grupy odbiorców usług 
LWiK Sp. z o.o. – Gmina Lubsko 
i Gmina Jasień, obowiązujące od 

23.04.2022 do 22.04.2025 r.
W 1 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi w ramach 
gospodarstw domowych, rozliczani 
za pomocą wodomierza głównego, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji papierowej.
W 2 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej i do sieci kanalizacyjnej, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi w ramach gospodarstw 
domowych, rozliczani za pomocą 
wodomierza głównego, którym wy-
stawiana i dostarczana jest faktura w 
wersji papierowej.
W 3 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi w innym celu 
niż w ramach gospodarstw domo-
wych z wyłączeniem celów określo-
nych w art. 22 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, rozliczani 
za pomocą wodomierza głównego, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji papierowej.

W 4 - Odbiorcy usług zaopatrzenia 
w wodę, podłączeni do sieci wodo-
ciągowej i do sieci kanalizacyjnej, 
pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi w innym celu niż 
w ramach gospodarstw domowych z 
wyłączeniem celów określonych w art. 
22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, rozliczani za pomocą wodo-
mierza głównego, którym wystawiana 
i dostarczana jest faktura w wersji 
papierowej.
W 5 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi w ramach 
gospodarstw domowych, rozliczani za 
pomocą wodomierza głównego i pod-
licznika, którym wystawiana i dostar-
czana jest faktura w wersji papierowej.
W 6 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej i do sieci kanalizacyjnej, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi w ramach gospodarstw 
domowych, rozliczani za pomocą 
wodomierza głównego i podlicznika, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji papierowej.
W 7 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi w innym celu 
niż w ramach gospodarstw domowych 
z wyłączeniem celów określonych w 
art. 22 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków, rozliczani za pomocą 
wodomierza głównego i podlicznika, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji papierowej.
W 8 - Odbiorcy usług zaopatrzenia 
w wodę, podłączeni do sieci wodo-
ciągowej i do sieci kanalizacyjnej, 
pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi w innym celu niż 
w ramach gospodarstw domowych z 
wyłączeniem celów określonych w art. 
22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, rozliczani za pomocą wodo-
mierza głównego i podlicznika, którym 
wystawiana i dostarczana jest faktura 
w wersji papierowej.
W 9 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi w ramach 
gospodarstw domowych, rozliczani 
za pomocą wodomierza głównego, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji elektronicznej.
W 10 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej i do sieci kanalizacyjnej, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi w ramach gospodarstw 
domowych, rozliczani za pomocą 
wodomierza głównego, którym wy-
stawiana i dostarczana jest faktura w 
wersji elektronicznej.
W 11 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi w innym celu 
niż w ramach gospodarstw domo-
wych z wyłączeniem celów określo-
nych w art. 22 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, rozliczani 
za pomocą wodomierza głównego, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji elektronicznej.
W 12 - Odbiorcy usług zaopatrzenia 
w wodę, podłączeni do sieci wodo-
ciągowej i do sieci kanalizacyjnej, 

pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi w innym celu niż 
w ramach gospodarstw domowych z 
wyłączeniem celów określonych w art. 
22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, rozliczani za pomocą wodo-
mierza głównego, którym wystawiana 
i dostarczana jest faktura w wersji 
elektronicznej.
W 13 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi w ramach 
gospodarstw domowych, rozliczani 
za pomocą wodomierza głównego 
i podlicznika, którym wystawiana i 
dostarczana jest faktura w wersji elek-

tronicznej.
W 14 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej i do sieci kanalizacyjnej, pobiera-
jący wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi w ramach gospodarstw 
domowych, rozliczani za pomocą 
wodomierza głównego i podlicznika, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji elektronicznej.
W 15 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi w innym celu 
niż w ramach gospodarstw domowych 
z wyłączeniem celów określonych w 
art. 22 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków, rozliczani za pomocą 
wodomierza głównego i podlicznika, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji elektronicznej.
W 16 - Odbiorcy usług zaopatrzenia 
w wodę, podłączeni do sieci wodo-
ciągowej i do sieci kanalizacyjnej, 
pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi w innym celu niż 
w ramach gospodarstw domowych z 
wyłączeniem celów określonych w art. 
22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, rozliczani za pomocą wodo-
mierza głównego i podlicznika, którym 
wystawiana i dostarczana jest faktura 
w wersji elektronicznej.
W 17 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
na cele określone w art. 22 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
rozliczani za pomocą wodomierza 
głównego, którym wystawiana i dostar-
czana jest faktura w wersji papierowej.
W 18 - Odbiorcy usług zaopatrzenia w 
wodę, podłączeni do sieci wodociągo-
wej, pobierający wodę przeznaczoną 
na cele określone w art. 22 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
którym wystawiana i dostarczana jest 
faktura w wersji elektronicznej.
K 1 - Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, podłączeni 
do sieci kanalizacyjnej, rozliczani za 
pomocą wodomierza zainstalowanego 
na własnej, wewnętrznej instalacji do 
poboru wody, którym wystawiana 
i dostarczana jest faktura w wersji 
papierowej.
K 2 - Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, podłączeni 
do sieci wodociągowej i do sieci 
kanalizacyjnej, rozliczani za pomocą 
wodomierza głównego lub głównego 
i podlicznika, którym wystawiana 
i dostarczana jest faktura w wersji 
papierowej.
K 3 - Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, podłączeni 
do sieci kanalizacyjnej, rozliczani za 
pomocą wodomierza zainstalowanego 
na własnej, wewnętrznej instalacji do 
poboru wody, którym wystawiana 
i dostarczana jest faktura w wersji 
elektronicznej.

K 4 - Odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, podłączeni 
do sieci wodociągowej i do sieci 
kanalizacyjnej, rozliczani za pomocą 
wodomierza głównego lub głównego 
i podlicznika, którym wystawiana i 
dostarczana jest faktura w wersji elek-
tronicznej.

Rodzaje i wysokość cen 
i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w 
zależności od ich zaklasyfikowania do 
odpowiednich grup taryfowych obo-
wiązują zróżnicowane ceny i stawki 
opłat oraz zasady ich stosowania. W 
rozliczeniach za dostarczoną wodę 
przyjęto: cenę - wyrażoną w złotych 
za 1 m3 dostarczonej wody, którą od-
biorca usług jest zobowiązany zapłacić 
Spółce, stawkę opłaty abonamentowej 
- niezależną od ilości dostarczonej 
wody, którą odbiorca usług jest zobo-
wiązany zapłacić Spółce, naliczaną bez 
względu na rozmiar poboru wody lub 
też jego brak, wyrażoną w złotych za 
przyjęty okres rozliczeniowy, przyjęte 
w rozliczeniach za dostarczaną wodę: 
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego; w oparciu o wskazania 
wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej; w rozliczeniach 
z osobą korzystającą z lokalu w budyn-
ku wielolokalowym. W rozliczeniach 
za odebrane ścieki przyjęto: cenę - wy-
rażoną w złotych za I m3 odebranych 
ścieków, którą odbiorca usług jest 
zobowiązany zapłacić Spółce, stawkę 
opłaty abonamentowej — niezależną 
od ilości odebranych ścieków, którą 
odbiorca usług jest zobowiązany za-
płacić Spółce, naliczaną bez względu 
na ilość odebranych ścieków lub też ich 
brak, wyrażoną w zł za przyjęty okres 
rozliczeniowy, przyjęte w rozliczeniach 
za odprowadzone ścieki: w oparciu o 
wskazania urządzenia pomiarowego; 
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego, na podstawie którego ustala-
ne jest zużycie wody; w rozliczeniach z 
osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym.
W związku z powyższym, struktura 
taryfowa i wysokość cen za 1 m3 wody 
i ścieków oraz stałych opłat abonamen-
towych na okres 3 lat, kształtuje się w 
sposób zaprezentowany w tabelach 
(w złotych).

Lp.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat

T a r y f o w a 
g r u p a 
odbiorców 
usług

Rodzaj cen i stawek opłat 

w okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywani
a nowej taryfy

w okresie od 
1 3 d o 2 4 
m i e s i ą c a 
obowiązywani
a nowej taryfy 

w okresie od 
2 5 d o 3 6 
m i e s i ą c a 
obowiązywani
a nowej taryfy 

1 grupa 1- W1
cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 11,80 13,45 14,60

2 grupa 2-W2
cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 9,40 10,75 11,70

3 grupa 3-W3
cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 11,80 13,45 14,60

4 grupa 4-W4
cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 9,40 10,75 11,70

5 grupa 5-W5
cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 17,80 19,45 20,60

6 grupa 6-W6
cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 15,40 16,75 17,70

7 grupa 7-W7
cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 17,80 19,45 20,60

8 grupa 8-W8
cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 15,40 16,75 17,70

9 grupa 9-W9
cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 9,30 10,95 12,10

10
grupa 10-

W10

cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 6,90 8,25 9,20

11
grupa 11-

W11

cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 9,30 10,95 12,10

12
grupa 12-

W12

cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 6,90 8,25 9,20

13
grupa 13-

W13

cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 15,30 16,95 18,10

14
grupa 14-

W14

cena wody (zł/m3) 4,48 4,62 4,76

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 12,90 14,25 15,20

15
grupa 15-

W15

cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 15,30 16,95 18,10

16
grupa 16-

W16

cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 12,90 14,25 15,20

17
grupa 17-

W17

cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 40,00 45,00 50,00

18
grupa 18-

W18

cena wody (zł/m3) 4,78 4,92 5,06

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 35,00 40,00 45,00

Tabela 1. Wysokość opłat za 1 m3 wody oraz opłat 
stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)

Cena netto bez uwzględnienia stawki VAT w wys. 8%; w przypadku zmiany 
stawki, zastosowanie mają przepisy art. 24h ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Lp.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat

Ta r y fo wa 
g r u p a 
odbiorców 
usług

Rodzaj cen i stawek opłat 

w okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywani
a nowej taryfy 

w okresie od 
1 3 d o 2 4 
m i e s i ą c a 
obowiązywani
a nowej taryfy

w okresie od 
2 5 d o 3 6 
m i e s i ą c a 
obowiązywani
a nowej taryfy

1 grupa 1-K1

cena usługi odprowadzania 
ścieków 12,39 12,78 13,18

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 14,40 16,29 17,50

2 grupa 2-K2

cena usługi odprowadzania 
ścieków 12,39 12,78 13,18

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej 12,00 13,59 14,60

3 grupa 3-K3

cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m³) 12,39 12,78 13,18

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej: 11,90 13,79 15,00

4 grupa 4-K4

cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m³) 12,39 12,78 13,18

s t a w k a o p ł a t y 
abonamentowej: 9,50 11,09 12,10

Tabela 2. Wysokość opłat za 1 m3 ścieków oraz opłat 
stałych na okres 3 lat (w złotych, netto)

Cena netto bez uwzględnienia  stawki VAT w wys. 8%; w przypadku zmiany 
stawki, zastosowanie mają przepisy art. 24h ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 W GMINIE  W GMI NI E 
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6 listopada b. r. w Bibliotece - Cen-
trum Kultury w Lubsku  rozpoczęły 
się bezpłatne zajęcia z Projektu Liga 
eSzkoła - współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa, działanie 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej, zainicjowany przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Ministerstwo 
Cyfryzacji. Projekt skierowany 
był do instytucji kultury, w tym do 
bibliotek publicznych i realizowany 
przez konsorcjum, na które składa 
się 4 partnerów: Związek Gmin 
Wiejskich RP, Fundacja eSzkoła, 
Polskie Towarzystwo Informacyjne 
i Fundacja Wspieramy Lepszych Ju-
tra. Celem projektu było poszerzenie 
kompetencji cyfrowych pracowni-
ków bibliotek oraz wprowadzenia 
do oferty edukacyjnej biblioteki 
zajęć z dziećmi i młodzieżą w wieku 
10-18 lat w zakresie informatyki i 

robotyki.
Zainteresowaliśmy się projektem 
i nasza biblioteka wyposażona 
została w m.in. roboty programo-
walne LEGO® Spike Prime, matę 
konkursową FIRST® LEGO® 
League Challenge z trzema zesta-
wami klocków do budowy modeli 
i przeszkód, 2 laptopy Lenovo V15 
ADA oraz 2 tablety Wortmann Terra 
Pad o łącznej wartości 10.487,00 zł.
Przez trzy miesiące, pod okiem 
trenera – pracownika biblioteki, 
ośmioosobowa grupa chłopców, 
miłośników robotyki spotykała się 
w Czytelni Muzycznej i Interneto-
wej prawie w każdą sobotę, żeby 
sprostać nowym wyzwaniom  i stać 
się ekspertami w rozwiązywaniu 
technicznych problemów programo-
wania składanych modeli z LEGO 
Spike Prime, przy tym dobrze się 
bawiąc! Zbudowany przez dzieci 
Robot, nazwany „Hubciem”, miał 
za zadanie wykonać powstałe przez 
nich misje. Na każdych zajęciach 

chłopcy tworzyli nowe modele z 
klocków i je ożywiali  np. chwyta-
ki, inteligentny rower, krokomierz, 
rękę robota, skoczka, czy super sejf, 
w którym zamykali na tajny szyfr 
osobiste przedmioty. 
Ponadto celem projektu było naby-
cie przez uczestników uniwersal-
nych kompetencji wykorzystania 
sprzętu cyfrowego, bezpiecznego 
oraz praktycznego korzystania z 
Internetu z możliwością zdobycia 
międzynarodowego certyfikatu 
ECDL e-Citizen. Do egzaminu przy-
stąpiło sześciu chłopców, czekamy 
na wyniki trzymając za nich kciuki.
Wszystkim dziękuję za zaangażowa-
nie, ciekawe pomysły, umiejętność 
pracy w grupie, zdrową rywalizację 
ale przede wszystkim za życzliwość, 
serdeczność oraz przyjaźń. Słowa: 
„Dziękuję mój przyjacielu” były 
często wypowiadane podczas zajęć. 
Wierzę, że jeszcze wiele owocnych 
projektów przed nimi i sukcesów.

Trener Magdalena Kraśnicka

KONIEC PROJEKTU - POCZĄTEK PRZYJAŹNI

Od lewej: Erwin Koska z SP nr1, Hubert Matuska z SP nr1, Szymon Mytyś z NSP, 
Gabriel Kraśnicki z SP nr2, Tobiasz Zieliński z SP nr2, Mateusz Heinemann z NSP, 

Mateusz Walot z SP nr2

We wtorek 22 marca 
w Muzeum Pogranicza 
Śląsko - Łużyckiego w 
Żarach odbył się VII 
konkurs - VII Turnieju 
Wiedzy Historycznej pn. 
„Pierwsi Piastowie".

Zespół Szkół Technicznych w Lubsku 
reprezentowało czterech członków 
Szkolnego Klubu Historycznego 

„PIAST”. Najwyżej z naszych zawod-
ników uplasowali się Michalina Goch, 
Karolina Kotwicka i Kacper Zielonka 
zajmując ex æquo II miejsce w kate-
gorii szkół ponadpodstawowych. Na 
jeden konkurs przed końcem Zespół 
Szkół Technicznych w Lubsku już po 
raz czwarty z rzędu wywalczył tytuł 
„MISTRZA TURNIEJU”.

Krzysztof Kowsz
Uczniowie ZST Lubsko - uczestnicy Konkursu Wiedzy Historycznej 

pt. „Pierwsi Piastowie". Stoją od lewej: Kacper Zielonka, Michalina Goch, Karolina Kotwicka, oraz Dominika Magdziarz, 
wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem

Konkurs Wiedzy 
Historycznej 
„Pierwsi 
Piastowie”

Finał Konkursu Wiedzy Ekologicz-
no-Wędkarskiej dla Szkół Podstawo-
wych został przeprowadzony 23 lute-
go. Ze względu na pandemię wirusa 
Covid-19, po raz kolejny finał odbył 
się w formie elektronicznej. Siedmiu 
uczestników osiągnęło maksymalny 
wynik, czyli 39 pkt. co spowodowało, 
że o zajętym miejscu zadecydowała 
kolejność zakończenia testu. A oto 
wyniki: 1 Bartosz Szymczak – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Lubsku, 2 Krzysz-
tof Ksiuk - Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Mierkowie, 3 Natalia 

Kowalska - Szkoła Podstawowa w 
Tuplicach, 4 Mikołaj Marciniak - 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku, 5 
Nazarij Bilous - Szkoła Podstawowa w 
Górzynie, 6 Jakub Mierzwiak - Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Lubsku. Wyniki 
w kategorii szkół: I miejsce 78 pkt. - 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku, II 
miejsce 76 pkt. - Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Lubsku, III miejsce 72 pkt. 
- Szkoła Podstawowa w Sieniawie 
Żarskiej. Serdeczne gratulacje! 

Red.

WĘDKARSKIE 
WIEŚCI – KOLEJNY 
SUKCES NASZYCH 
ZAWODNIKÓW!

Aktywność młodych miłośników wędkarstwa jest bardzo duża

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wio-
sna, znów nam ubyło lat... A tak 
pięknie uczniowie klasy III c Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku przywi-

tali właśnie tegoroczną wiosnę. Jak 
widać, nie brakuje nam plastycznych 
talentów. Brawo!

Red. 

Wiosna w SP nr 1
W sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku 
odbył się 1 kwietnia 
Powiatowy Konkurs 
Zdrowego Stylu Życia.

Głównym organizatorem był ZST 
a współorganizatorami: Starostwo 
Powiatowe Żary, Biblioteka Centrum 
Kultury im. J. Raka w Lubsku, Stacja 
Sanitarno- Epidemiologiczna Żary. 
Gośćmi byli: radni Powiatu Żarskiego: 
Elżbieta Haściło, Krzysztof Czerniaw-
ski oraz Stowarzyszenie Lubskich 
Amazonek, Piotr Marciniak - „oleje 
tłoczone na zimno”, Paulina Wolak - 
trener personalny kobiet, specjalista 
ds. żywienia, Małgorzata Zielińska 
„AVON”, Emilia Pieńko - ratownik 
medyczny, dyrektorzy szkół i opie-
kunowie. W konkursie udział wzięli 
uczniowie klas VIII szkół podstawo-
wych oraz szkół ponadpodstawowych 
powiatu żarskiego. Uczniowie zmagali 
się ze sobą w różnych konkurencjach 
sportowymi oraz prezentowali: śnia-
dania FIT, plakaty promujące Zdrowy 
Styl Życia, rozwiązywali testy, prezen-

towali układy gimnastyczno-taneczne. 
Jury w składzie: przewodnicząca 
Anna Zieziula - Starostwo Powiatowe 
Żary, członkowie: wspomniana wyżej 
Paulina Wolak oraz Karolina Ocimek 
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
Żary. Jury przyznało nagrody: 1 miej-
sce:  Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych Żary, 2 miejsce: 
Zespół Szkół Technicznych Lubsko, 3 
miejsce: Szkoła Podstawowa Górzyn. 
Wyróżnienia: 1 Szkoła Podstawowa 
nr 1 Lubsko, 2 Szkoła Podstawowa 
nr 2 Lubsko, 3 Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Lubsko. 
Nagroda Publiczności - Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku. Nagrody 
zostały ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe Żary. Powiatowy Konkurs 
Zdrowego Stylu Życia był dniem pod-
sumowującym Tydzień Aktywności 
Fizycznej. Działania, które zostały 
zrealizowane w jego ramach: 28 ma-
rzec - rajd rowerowy do Proszowa, 
warsztaty dla młodzieży ph. „Od 
tego, co jesz i pijesz zależy to, jak 

długo żyjesz”, 29 marzec – ćwiczenia 
cardio dla społeczności uczniowskiej, 
30 marzec - poczęstunek zdrowej 
żywności dla społeczności uczniow-
skiej (koreczki owocowe), chodzenie 
długodystansowe oraz nordic walking 
nad zalewem „Karaś”  dla uczniów 
klas pierwszych, drugich i trzecich. 
Podczas godzin wychowawczych 
zostały zrealizowane tematy - potrawy 
typu fast food a żywność przygotowa-
na w domach. W organizację Tygodnia 
Zdrowia oraz Powiatowego Konkursu 
Zdrowego Stylu Życia zaangażowani 
byli nauczyciele i pracownicy szkoły: 
Olga Białkowska – Strzelecka, Iwona 
Zimna,  Marta Kunicka, Małgorzata 
Ogonowska, Anna Butkiewicz, Edyta 
Nagler, Mirosław Sawicki, Zdzisław 
Krzywiecki, Mieczysław Pszon i 
Jolanta Bartkowska.  Aktywnie zaan-
gażowały się również uczennice klasy 
II i III Technikum Żywienia. 

Koordynator
- Barbara Maćkowiak

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku odbył się 
Powiatowy Konkurs Zdrowego Stylu Życia

ZDROWYZDROWY
STYLSTYL
ŻYCIAŻYCIA



16 17M AGAZ Y N LUBS KI  NR 4/2022 (375)MAGAZYN LUBSKI  NR 4/2022 (375)

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

POD SKRZYDŁAMI ŁUŻYCKIEJ EUTERPE 
Wniebowstąpienie 
(fragment)

Moim świadkiem jest wujek ojca – 
Stefan. Mnie wszystko jedno, a w 
całej rodzinie tylko on jest mniej 
więcej godny, tylko jego matka za-
akceptowała. Matka uważa, że cała 
rodzina ojca to zgraja bezbożników. 
W przeciwieństwie do jej rodziny, 
która jest, zdaje się, namaszczona do 
zbawienia z całym dobrodziejstwem 
inwentarza aż do czwartego pokole-
nia, dokładnie od dnia kiedy wujek 
Zygmunt został księdzem infułatem, 
a wujek Czesiek proboszczem parafii 
w świętym mieście Wadowicach. 
Niestety nikt z jej rodziny nie chciał 
się fatygować do naszej wsi żeby być 
świadkiem przy bierzmowaniu takie-
go przeciętniaka jak ja więc za mną 
siedzi teraz wujek Stefan w garniturze 
z własnego ślubu przeterminowanym 
o jakieś piętnaście kilo. 
Ksiądz przechadza się po kościele 
w oczekiwaniu na wielkie wejście 
biskupa i patrzy na nas karcącym 
wzrokiem. Czyżby ktoś  nie wypro-
stował się wystarczająco prosto? 
A może przypomina mu się nasza 
wczorajsza spowiedź? Może niepo-
trzebnie przyznałem się do tego co 
robiłem z Kaśką tydzień wcześniej w 
samochodzie jej koleżanki, która już 
ma prawo jazdy i zostawiła nas na 
chwilę samych na parkingu przy sta-
cji benzynowej. Kaśka jest ode mnie 
starsza o osiem miesięcy i za kilka 
tygodni będzie pełnoletnia. Zapisała 
się już na prawo jazdy i jeśli zda za 
pierwszym razem, jeśli ojciec pożyczy 

jej samochód, jeśli znajdziemy jakieś 
miejsce na uboczu… 
Biskup wchodzi głównym wejściem i 
wszystkie oczy zwracają się ku niemu. 
Odwracam się też, bo to jest jedyna 
chwila kiedy mogę się odwrócić i 
poszukać wzrokiem Kaśki. Matka 
powiedziała, że mnie zatłucze jeśli 
przyniosę jej wstyd przed biskupem, 
a to znaczy, że mam stać jak skamie-
niały, patrzeć przed siebie, śpiewać 
szeroko otwierając usta i trzymać 
ręce złożone jak drugoklasista na 
próbie pierwszej komunii. Ona sama 
wdzięczy się przed biskupem jak Świ-
tezianka przed tym głupim chłopcem 
pięknym i młodym, który okazał się 
tak samo wiarygodny jak my wszy-
scy. W białej sukni do samej ziemi, z 
wytwornym kokiem na czubku głowy, 
oddaje biskupowi pokłon jak kró-
lowej angielskiej. I posyła mu jakiś 
poufały, porozumiewawczy uśmiech, 
jakby miał się z miejsca domyślić, że 
to ona we własnej osobie, bratanica 
księdza infułata i daleka, piąta woda 
po kisielu, krewna księdza proboszcza 
ze świętego miasta Wadowic, swój 
człowiek pośród wiejskiego plebsu, 
lepsza i czystsza od nich, w swojej 
skromnej białej sukni i czystym ser-
cem świeżo po spowiedzi, namaszczo-
na do zbawienia w pierwszym rzędzie 
przed innymi. 
Ksiądz biskup omiata nas wzrokiem 
bez szczególnej uwagi dla mojej 
matki, co ją wyraźnie wyprowadza z 
równowagi. Trąca łokciem ojca żeby 
się wyprostował i namierza mnie 
surowym, smoczym wzrokiem, za 
długo stoję odwrócony. Biskup już 

mnie minął więc powinienem wrócić 
na pozycje wyjściową, złożyć ręce i 
wpatrywać się w stopy ukrzyżowa-
nego Chrystusa zawieszonego między 
ołtarzem, a wejściem do zakrystii z 
właściwą chrześcijaninowi pokorą i 
bojaźnią. Niepotrzebnie zmarnowa-
łem chwilę odwrócenia na gapienie 
się na matkę, nie zauważyłem, że 
Kaśka w tym czasie skorzystała z 
zamieszania, przecisnęła się trochę 
do przodu i stoi równolegle do mnie, 
podśmiechuje się i gapi na ukrzyżo-
wanego Chrystusa bez pokory i bez 
bojaźni. Po prostu się na niego gapi, 
jakby zaskoczona tym,  że to ten sam 
Chrystus, którego co rok ogląda w 
charakterze dzieciątka leżącego w to-
warzystwie baranków, krówek i wiel-
błąda. Rodzice Kaśki odpuścili sobie 
Kościół już dawno, a ona sama nie 
wie czy wierzy czy nie wierzy w Boga. 
Trochę jej zazdroszczę, że ma prawo 
sama zdecydować. Opowiedziałem jej 
bajkę o narodzinach małego Jezuska, 
bo ona co roku, sama z siebie, chodzi 
na pasterkę i modli się do dzieciąt-
ka w żłóbku. Opowiedziałem jej tą 
łatwą wersję kościelną z osiołkiem, 
królami i gwiazdką betlejemską, bo 
nie miałem sumienia mówić, że praw-
dziwy Jezus urodził się w okolicach 
października, że tam gdzie się urodził 
nie pada śnieg, że to nie było w stajni 
tylko w jaskini i, że właściwie równie 
dobrze mogłaby uwierzyć w bajkę o 
Śnieżce i siedmiu krasnoludkach i 
pomodlić się do Gapcia. Kiedyś sama 
do tego dojdzie.

Opr. A.B. Wierzbicki

Anna Konstanty - pisarka z  Chlebowa
Urodzona w 1980 roku w Gubinie absol-
wentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
autorka zbiorów opowiadań „Wiosna i 
inne opowiadania”, „Cztery do kwadra-
tu” oraz powieści obyczajowej „To był 
maj”. Współautorka publikacji „Jakie 
czasy takie diabeł”, „Nasze widnokręgi” 
i wielu zbiorków pokonkursowych. Pu-
blikowała również w magazynie „Pasje 
literackie” wydawanym przez WiMBP w 
Zielonej Górze oraz w magazynie „Oko-
lica strachu”. Debiutowała w konkursie 
literackim im. Tadeusza Firleja o „Złote 
pióro” organizowanym przez Gubińskie 
Towarzystwo Kultury w 2012 roku. Złote 
pióra zdobyła również w roku 2013 i 
2014, od tego czasu aktywnie udziela 
się w życiu kulturalnym Gubina i oko-
lic. Obecnie jest prezeską Gubińskiego 
Towarzystwa Kultury. Aktywnie działa 
również w Polskim Towarzystwie Tury-
styczno-Krajoznawczym, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chlebowie, w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Chlebowie 
(społecznie powadzi księgowość stowa-
rzyszeń). Od wielu lat współorganizuje i 
prowadzi „Święto Chleba” w Chlebowie. 
Laureatka wielu konkursów literackich 
różnego kalibru, wśród najważniejszych 
nagród sama wymienia: trzykrotne 
zdobycie „Złotego Pióra” w konkursie 
literackim im. Tadeusza Firleja, dwu-
krotnie przyznaną Nagrodę Starostwa 
Powiatowego Krosno Odrzańskie za 
działalność kulturalną, wyróżnienie w  IV 
edycji otwartego konkursu literackiego 
Fantazje Zielonogórskie 2014 za opo-
wiadanie „Dzień Kobiet”, wyróżnienie 
w XVIII OGÓLNOPOLSKIM KON-
KURSIE LITERACKIM im. Zdzisława 
Morawskiego Gorzów Wielkopolski 

2013/2014 r., II miejsce w konkursie 
na opowiadanie kryminalne POZNAŃ 
ZŁY organizowanym przez Centrum 
Kultury „Zamek” w Poznaniu, I miejsce 
w ogólnopolskim konkursie literackim 
„Debiutanci 2014” organizowanym 
przez Wydawnictwo Papierowy Motyl, 
wyróżnienie w poetyckim konkursie 
im. Anny German w Zielonej Górze za 
wiersz „Mąż”, I miejsce w Konkursie 
literackim o tematyce zielonogórskiej 
organizowanym przez Towarzystwo Mi-
łośników Zielonej Góry za opowiadanie 
„Dziewczynka z zapalniczką”, I miejsce 
w XII ogólnopolskim konkursie literac-
kim „O pióro Reymonta” w Kobielach 
Wielkich za opowiadanie „Chleba nasze-
go”. Dwukrotnie uhonorowana Nagrodą 
Starostwa Powiatowego w Krośnie Od-
rzańskim za działalność kulturalną. Na co 
dzień matka dwójki dzieci, żona jednego 
męża. Zawodowo zajmuje się finansami, 
prywatnie lubi bujać w obłokach. W 
wolnym czasie najchętniej czyta, pływa, 
jeździ na motocyklu i zwiedza polskie 
miasta i miasteczka.

Anna Konstanty jest absolwentką UZ 
(internet)

W sobotę 26 marca można było do-
strzec liczne grupy motocyklistów, 
dostojnie przemieszczających się 
ulicami Lubska. Powodem tego skon-
centrowania się miłośników jednośla-
dów w naszym mieście, była impreza 
zorganizowana z okazji rozpoczęcia 
sezonu motocyklowego przez człon-

ków klubu BOXER M.C. POLAND.
- Jest to naszą coroczną tradycją, że 
sezon motocyklowy rozpoczynamy w 
początkach wiosny - mówi President 
BOXER M.C. POLAND Robert Ko-
ścik – którą kultywujemy od powsta-
nia Klubu w roku 1986 roku.
Na piknik integracyjny, który miał 

miejsce w domu klubowym „Boxe-
rów”, mieszczącym się w Dłużku, 
przybyło ponad sto motocykli. Nie 
tylko z miejscowości takich jak nie-
odległy Jasień, ale i znacznie oddalo-
nych jak: Świebodzin, Międzyrzecz 
czy Skwierzyna. Dotarli też goście z 
Legnicy, a także z klubów wielkopol-

skich. Tradycyjnie nie zawiedli człon-
kowie z zaprzyjaźnionych klubów zza 
Nysy. Byli przedstawiciele z Guben, 
Forst i Janschwalde. Nieśmiało pod 
siedzibę klubu podjeżdżali też miej-
scowi miłośnicy crossówek i ścigaczy.
- Młode chłopaki, przyjaciele - mówi 
o nich Robert Kościk -  zawsze chętnie 

uczestniczą w imprezach przez nas or-
ganizowanych. Sezon możemy uznać 
za otwarty. Integracyjny piknik z tym 
związany uważam za udany. Przy gril-
lu, piwku i dobrej muzyce bawiliśmy 
się do późnych godzin wieczornych.

Tekst i fot.
Adam Bolesław Wierzbicki

Otwarcie sezonu przez Boxerów 
to już tradycja 

Tradycji stało się zadość

W Przedszkolu Nr 2 w Lubsku, 
w grupach „Żabki”, Pszczółki” 
i „Tygryski” odbył się 28 marca 
konkurs recytatorski.

Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętno-
ści, recytując wiersze dotyczące tematycznie 
wartości zawartych w utworach dla dzieci. 
Celem konkursu było popularyzowanie poezji 

dziecięcej i pokonywanie nieśmiałości, podczas 
występów przed publicznością. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy. Każde 
dziecko biorące udział w konkursie otrzymało 
dyplom oraz nagrodę książkową, ufundowaną 
przez Radę Rodziców. Dziękujemy rodzicom 
za przygotowanie dzieci do konkursu. 

Ewelina Ścisło Grupa „Pszczółki”

Wartości moralne
w utworach dla
dzieci

Lubski pałac trzy lata 
stał pusty i ulegał 
dewastacji – dziś jest 
siedzibą, miejscem 
działalności oraz spotkań 
różnych stowarzyszeń i 
organizacji.

12 kwietnia 2022 roku odbyło się tam 
pierwsze spotkanie po przekazaniu w 
użyczenie Bibliotece-Centrum Kul-
tury wielofunkcyjnej sali oraz pozo-
stałych pomieszczeń I piętra pałacu. 
Było to przedświąteczne spotkanie ze 
stowarzyszeniami i instytucjami, które 
korzystają z ww. obiektu, działają w 
nim oraz mają tam swoją siedzibę. 
Burmistrz Lubska przedstawił proces 
odbudowy pałacu poprzez co nawią-
zał do obecnej sytuacji w Ukrainie 
mówiąc, że choć skala jest nieporów-
nywalnie inna to jednak symbolicznie, 
na przykładzie lubskiego pałacu wi-
dać, że wszystko można odbudować. 
Również Ukraina się odbuduje i nadal 
będzie pięknym i silnym krajem. 
Burmistrz poinformował o rodzaju i 
formie gminnej pomocy Ukrainie i jej 
obywatelom, również tym, którzy szu-
kając schronienia osiedlili się w Lub-
sku i okolicznych miejscowościach. 

Przedstawił dane statystyczne, a także 
omówił zasady współpracy Lubska i 
miast partnerskich Vlotho, Forst i Ma-
sny w zakresie pomocy humanitarnej 
Ukrainie. Podczas spotkania wyświe-
tlono filmy z nagraniami wypowiedzi 
przedstawiciela klubu piłkarskiego FC 
Exter z Vlotho, a także z Masny z ży-
czeniami oraz słowami wsparcia, kie-
rowanymi do Ukraińców. Były rów-
nież życzenia Pani Burmistrz Forst, 
a także nagranie prosto z Tarnopola z 
podziękowaniami za otrzymywane z 
Lubska wsparcie. W części artystycz-
nej wystąpili: Michalina Palamioti, 
dzieci ze Studia Piosenki Konsonans 
pod przewodnictwem Sebastiana 
Hubryja oraz dzieci korzystające z 
nauki gry na instrumentach w BCK 
pod przewodnictwem Pani Katarzyny 
Lewandowskiej. Podczas spotkania 
na skrzypcach zagrała również Ałła 
Aleksandrowa Suchomlinowa, absol-
wentka Konserwatorium w Doniecku, 
nauczycielka skrzypiec i altówki oraz 
fortepianu. Salę udekorowano m.in. 
kwietnymi kompozycjami w doni-
cach, użyczonymi przez Ogrodnictwo 
J&H Ziółek z Dłużka, nadając jej 
wiosennego klimatu. 

Tekst i fot. M.K.

Wszystko można odbudować

Na skrzypcach zagrała również 
Ukrainka Ałła Aleksandrowa 

Suchomlinowa

„Wszystko można odbudować. 
My odbudowaliśmy nasz pałac, 
Wy odbudujecie swój kraj” – takie 
słowa do przebywających w Lubsku 
uchodźców z Ukrainy skierował 
podczas spotkania Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć

W ramach Rekolekcji Wielkopostnych  Warsztaty Terapii Zajęciowej odwiedził Dominikanin Ojciec Wojciech Jędrzejewski 

 Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu 
Samopomocy przy wspólnym stole z żurkiem, jajkiem, 

białą kiełbasą, sałatką oraz z babkami i makowcem

Wieści z WTZ i ŚDS
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 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI REDAKTORKI „MAGAZYNU 
LUBSKIEGO”– ANNY ROSIŃSKIEJ

 H ISTORIA  HI STORI A 

Anna Rosińska - nauczycielka oraz 
redaktor naczelny „Magazynu Lub-
skiego”. Urodziła się 29 czerwca 1969 
roku w Lubsku, jej rodzicami byli:  
Stanisław Czerniawski i Krystyna 
Barbara z domu Szurmak. Stanisław 
Czerniawski urodził się 1 lipca 1936 
roku w Rakowie, w obwodzie mińskim, 
w rejonie wołożyńskim, 36 km na 
zachód od Mińska (obecnie Białoruś). 
Do Lubska przyjechał w 1945 roku 
wraz z rodzicami. Zamieszkali wówczas 
przy ulicy Przemysłowej 38. Ukończył 
Technikum Rolnicze w Szprotawie. W 
połowie 60–tych lat rozpoczyna pracę 
w lubskim szkolnictwie rolniczym. Hi-
storia szkolnictwa rolniczego w Lubsku 
rozpoczęła się w 1958 roku, w chwili 
utworzenia Szkół Przysposobienia 
Rolniczego. Były to szkoły działające 
we wsiach: Białków, Górzyn, Mierków, 
Tuplice, Krzystkowice, Czarnowice. 
W maju 1963 roku przystąpiono do 
organizowania dwuletniej Szkoły 
Przysposobienia Rolniczego w Lub-
sku. Pismem z dnia 10 maja 1963 roku 
Inspektor Szkolny Jan Juszczyszyn do 
zorganizowania i kierowania upoważnił 
Jana Witkowskiego, nauczyciela Szkoły 
Podstawowej dla Pracujących i organi-
zatora oświaty na wsi. Kadrę tworzyli: 
Jan Witkowski – kierownik szkoły, 
Janina Witkowska, Bożena Pietrzyk, 
Jan Komaiszko, Zygmunt Niwiński. 
1 września 1963 roku naukę w dwóch 
klasach rozpoczęło 70 uczniów: 22 
chłopców i 48 dziewcząt. Była to mło-
dzież ze środowisk wiejskich powiatu 
lubskiego, krośnieńskiego i żarskiego. 
Szkoła o tym profilu funkcjonowała 
w sumie sześć lat i wypuściła ogółem 
188 absolwentów. W 1968 roku szkołę 
przeniesiono tymczasowo do budynku 
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 
Bohaterów 6, a jej dyrektorem był wów-
czas Edward Dec. Kolejne lata przyno-
szą zmiany w strukturze organizacyjnej 
szkoły. Inspektor Szkolny Jan Jusz-
czyszyn orzeczeniem organizacyjnym 
z dnia 1 lipca 1969 roku przekształcił 
Szkołę Przysposobienia Rolniczego w 
Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Kierow-
nikiem zostaje Jerzy Kowalski, którego 
20 października 1969 roku zastępuje 
Stanisław Czerniawski, który w szkole 
był nauczycielem przedmiotów zawo-
dowych. W listopadzie 1969 roku szkoła 
otrzymuje budynek przy ul. XX–lecia 
16 i jest to jej pierwsza samodzielna 
siedziba. W 1970 roku powiększa się 
baza lokalowa szkoły. Otrzymuje ona 
od władz miasta budynek przy ul. Lubel-
skiej 4 na potrzeby sali gimnastycznej 
i pracowni, a w 1975 roku kompleks 
budynków przy ul. Nowotki 1 oraz ul. 
Reja 26. Inauguracja pracy szkoły w 
nowych, wyremontowanych budynkach 
miała miejsce w listopadzie 1975 roku. 
Uzyskane obiekty pozwoliły na urucho-
mienie nowych kierunków kształcenia, 
rozszerzenie bazy dydaktycznej, w tym 
warsztatów szkolnych. Powiększyła 
się baza techniczna szkoły. Pozyskano 
6 samochodów, 3 ciągniki „Ursus” z 
przyczepami z przeznaczeniem na na-
ukę jazdy przewidywaną programem 

nauczania. W tym czasie Zasadnicza 
Szkoła Rolnicza tworzy jeden orga-
nizm z Zasadniczą Szkołą Budowlaną, 
Zasadniczą Szkołą Obuwniczą i Szkołą 
Podstawową dla Pracujących. W 1974 
roku likwidacji ulega Zasadnicza Szkoła 
Budowlana, a Zasadnicza Szkoła Obuw-
nicza przechodzi do Zespołu Szkół 
Zawodowych w Lubsku. W 1976 roku 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Lubsku zostaje przeniesiona Szkoła 
Podstawowa dla Pracujących. 1 wrze-
śnia 1975 roku powołana zostaje Zasad-
nicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, 
a w 1 września 1976 roku Wieczorowe 
Średnie Studium Rolnicze dla Pracują-
cych. Rok 1977 przyniósł kolejne ważne 
wydarzenia. Decyzją Kuratora Oświaty 
i Wychowania w Zielonej Górze, na 
bazie istniejących szkół, powołuje się 
Zespół Szkół Rolniczych w Lubsku. W 
jego skład wchodzą: Liceum Rolnicze 
– 1 oddział, Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
– 2 oddziały, Zasadnicza Szkoła Mecha-
nizacji i Rolnictwa – 2 oddziały, Średnie 
Studium Zawodowe dla Pracujących 
– 4 oddziały, Szkoła Przysposobienia 
Zawodowego – 3 oddziały, Policealne 
Studium Zawodowe - 1 semestr. Szko-
ła kształciła rolników, ogrodników, 
mechanizatorów rolnictwa, techników 
uprawy roślin i hodowli zwierząt. 
W realizacji szkolenia praktycznego 
współpracowała z zakładami patronac-
kimi: Państwowym Gospodarstwem 
Rolnym i Państwowym Ośrodkiem 
Maszynowym w Lubsku oraz gospo-
darstwami indywidualnymi. Uczniowie 
mieli możliwość wyjazdu na praktyki 
zagraniczne do Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej i Węgier, gdzie pozna-
wali gospodarkę rolną i kulturę tychże 
krajów. 17 lipca 1979 roku oddano 
do użytku Stację Kontroli Pojazdów 
przy ul. PZPR 10 (obecnie ul. Prze-
mysłowa). Była ona wykorzystywana 
jako baza warsztatowa dla uczniów do 
praktycznej nauki zawodu. Świadczyła 
również usługi mieszkańcom Lubska  i  
okolicznych  miejscowości w zakresie 
diagnostyki pojazdów. Kierownikiem 
Stacji został Ryszard Dancewicz. Szkoła 
nadal powiększała i modernizowała 
bazę techniczną. Zakupiono 6 traktorów, 
4 samochody do nauki jazdy, autobus, 
kombajn i inne maszyny rolnicze. 
Środki finansowe pochodziły od organu 
prowadzącego, którym od 1981 roku 
był Wydział Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wo-
jewódzkiego w Zielonej Górze. Ważne 
wydarzenie w życiu szkoły to pierwsza 
w dziejach matura. Przystąpili do niej 
w maju 1979 roku słuchacze Średnie-
go Studium Zawodowego. Pierwsi 
absolwenci Liceum Rolniczego maturę 
zdawali w maju 1981 roku. W 1983 roku 
szkoła obchodziła jubileusz 25–lecia 
działalności. W tym jubileuszowym 
roku 1983 roku odbyła się uroczystość 
nadania szkole imienia Władysława 
Stanisława Reymonta, polskiego pisa-
rza, piewcy piękna i codzienności wsi 
polskiej, laureata Nagrody Nobla. Tego 
samego dnia dyrektor Stanisław Czer-
niawski odbiera sztandar ufundowany 

przez Komitet Rodzicielski. Długoletni 
dyrektor szkoły Stanisław Czerniawski 
odchodzi na emeryturę w 1986 roku. 
Przed przejściem na emeryturę w 1979 
roku Stanisław Czerniawski ukończył 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielo-
nej Górze, wydział wychowanie tech-
niczne, specjalność nauczycielska. Po 
odejściu Stanisława Czerniawskiego na 
emeryturę, nowym dyrektorem szkoły 
zostaje Michał Sobański, a wicedyrek-
torem – Mirosław Śliwiński. W 1988 
roku następuje  kolejna  zmiana  na  
stanowisku  dyrektora  szkoły. Zostaje 
nim Mirosław Śliwiński,  który pełni 

tę funkcję do 2006 roku, do  momentu  
odejścia  na  emeryturę.  Stanisław  
Czerniawski zmarł  8 stycznia 1996 
roku i został pochowany na cmentarzu 
komunalnym w Lubsku. 
Matka bohaterki artykułu Krystyna 
Barbara Szurmak urodziła się 31 marca 
1945 roku w Sommersdorfie w kraju 
związkowym Meklemburgia - Pomorze 
Przednie, w powiecie  Vorpommern 
- Greifswald, obecnie miejscowość 
wchodzi w skład Związku Gmin Löck-
nitz - Penkun. W tej miejscowości od 
1940 roku na przymusowych robotach 
przebywali jej rodzice Wacław (1920 

– 1981), pochodzący z Zakroczymia 
(powiat nowodworski, województwo 
mazowieckie) i Joanna (1920 - 1997) 
pochodząca z Wielkiej Wsi (dzisiej-
sze Władysławowo, powiat pucki, 
województwo pomorskie). Rodzina 
Szurmaków na jesień 1945 roku wraz 
z małą córeczką przybyła do Lubska. 
Zamieszkali  wówczas przy ulicy Kra-
kowskie Przedmieście 43 a, u rodziców 
Wacława. Rodzice Wacława - Zofia 
(1897 – 1950) i Stanisław (1894 - 1971) 
Szurmakowie przyjechali do Lubska 
latem 1945 roku i zaczęli  wówczas 
prowadzić sklep. Wacław z żoną i 
małą córeczką Basią zamieszkali więc 
we wspólnej kamienicy, gdzie oprócz 
rodziców Wacława, mieszkała jeszcze 
jego starsza córka Wanda z mężem Ka-
zimierzem Goskiem oraz jego młodsza 
córka Aniela Szurmak. Krystyna Bar-
bara Szurmak zwana od najmłodszych 
lat Basią ukończyła Szkołę Podstawową 
nr 2 w Lubsku, następnie ukończyła 
2–letnie Studium Muzyczne w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Po ukończeniu 
studium, została wydelegowana do 
Kowar (województwo dolnośląskie), 
gdzie przez rok w szkole podstawowej 
uczyła muzyki. W 1968 roku Barbara 
w kawiarni „Mocca”, która mieściła 
przy Lubskim Domu Kultury poznała 
Stanisława Czerniawskiego. W 1968 
roku wzięli ślub. Po ślubie Barbara 
zaczęła pracę w Zespole Szkół Rolni-
czych w Lubsku, tam gdzie pracował jej 
mąż. Uczyła na warsztatach szkolnych 
przedmiotów zawodowych, głównie 
ślusarstwa i obróbki drewna i metalu. 
W 1981 roku ukończyła podobnie jak 
mąż Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 
Zielonej Górze, wydział wychowanie  
techniczne,  specjalność  nauczycielska.  
Małżeństwo  miało  dwoje  dzieci: Annę 
(ur. 1969 r.) i Stanisława (ur. 1974 r.). 
Anna ukończyła Szkołę Podstawową 
nr 1 w Lubsku, następnie Liceum Ogól-
nokształcące i Ekonomiczne w Lubsku. 
Później wyjechała do Wrocławia, gdzie 
na Uniwersytecie Wrocławskim studio-
wała filologię polską. W czasie studiów 
poznała na rekolekcjach szkolnych 
Krzysztofa Rosińskiego (ur. 1969 r.); 
była to miłość od pierwszego wejrzenia. 
Para wzięła ślub 4 sierpnia 1990 roku. 
Z tego związku urodziło się trzech 
synów: Mateusz (ur. 1991 r.), Mikołaj  
(ur. 1992 r. ) oraz Maciej (ur. 1995 r.). 
Anna Rosińska od 1999 roku związana 
była zawodowo tak jak jej rodzice z 
Zespołem Szkół Rolniczych w Lubsku. 
W  90–tych latach, kiedy Anna Rosińska 
pracowała w Zespole Szkół Rolniczych  
nastąpił  okres rozwoju działalności  
kulturalnej. Od 1993 roku przez 5 ko-
lejnych lat Zespół Szkół Rolniczych w 
Lubsku organizował przy współpracy z 
Lubskim Domem Kultury wojewódzkie 
przeglądy kulturalne młodzieży szkół 
rolniczych. Uwieńczeniem tych działań 
była organizacja w dniach 3-5 czerwca 
1998 roku Przeglądu Ogólnopolskiego, 
nad którym honorowy patronat objął 
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej. Zespół Szkół Rolniczych w 
Lubsku za „wszechstronną artystyczną 

wypowiedź młodzieży w oryginalnej 
prezentacji scenicznej pod nazwą Rewia 
Cyrkowa” otrzymał nagrodę I stopnia. 
Szkoła rozpoczęła współpracę z podob-
nymi placówkami w Żarach, Gubinie i 
Szprotawie. Od 1994 roku datuje się 
współpracę zagraniczną, zapoczątkowa-
ną z Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Granichen w Szwajcarii. Zespół Szkół 
Rolniczych w Lubsku współdziałał z fir-
mą Agraimpuls w Brugg. Organizowane 
były praktyki uczniów i absolwentów w 
gospodarstwach rolniczych w Szwajca-
rii. Zespół Szkół Rolniczych współpra-
cował z departamentem Lot we Francji. 
Stronę francuską reprezentuje Liceum 
Rolnicze w Figeats. W 2015 roku Anna 
Rosińska podjęła pracę w Szkole Pod-
stawowej im. Edmunda Bojanowskiego 
w Lubsku. W 2018 roku została redak-
torem „Magazynu Lubskiego”, który w 
tym czasie był w kryzysie finansowym. 
Anna Rosińska włożyła wiele inicjaty-
wy, aby „Magazyn Lubski” mógł dalej 
istnieć. W listopadzie 2018 roku poznaje 
Jana Niedzielę, z którym wiele podróżo-
wała m.in. w swoje ulubione Bieszczady 
oraz dolnośląskie zamki. Anna Rosińska 
zmarła 27 listopada 2021 roku i została 
pochowana na cmentarzu komunalnym 
w Lubsku.  Wszystkich trzech synów 
Anny Rosińskiej poznałem, kiedy 
uczęszczali do Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Lubsku (dawnego Zespołu 
Szkół Rolniczych). Mateusz uczęszczał 
do Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego tylko 3 miesiące, później 
przeniósł się do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Ekonomicznych w Lub-
sku. Następnie do Technikum Żywienia 
i Gospodarstwa Domowego uczęszczał 
Mikołaj; w szkole prężnie  działał  w  
Szkolnym Zespole Tanecznym „Lubu-
szanie”. Na koniec do Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku uczęszczał 
Maciej, który był typowym społeczni-

kiem, zaangażowany w harcerstwo i w 
szkolny wolontariat.

Brat Ani, Stanisław (ur. 1974 r.), ukoń-
czył Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w Lubsku. W 1999 
roku ożenił się z Magdaleną Chwałą, z 
którą ma dwoje dzieci: Emilię (ur. 2003 
r.), oraz Antoninę (ur. 2008 r.). Ponadto 
był związany z Klubem Motocyklo-
wym „Boxer” w Lubsku. Początki 
klubu to nieformalne spotkania kilku 
miłośników motocykli w pierwszej 
połowie lat 80-tych. Wśród nich na-
leży wymienić: Zdzisława Niezgodę 
ps. „Niuniek”, Jerzego Piszczka ps. 
„Rambo”, Zdzisława Świerzawskiego, 
Mirosława Szymańskiego, Adama 
Jasińskiego, Jacka Nowakowskiego. 

Najpierw jeździli na własną rękę, a 
po jakimś czasie padł pomysł, aby 
zrzeszyć się w jedną z sekcji działa-
jących przy Lubskim Domu Kultury, 
którego dyrektorem był wówczas Lech 
Krychowski. Po kilku spotkaniach  
zrodziła się idea nazwania  klubu.  
Pomysłodawcą dzisiejszej nazwy 
BOXER (pochodzi ona od typu silnika) 
był Mirosław Szymański ps. „Dziadu”. 
Klub „BOXER” od lat wspiera WOŚP, 
Mikołajki, Festiwal Dzieci i Młodzieży 
Specjalnej Troski oraz inne okolicz-
nościowe wydarzania, współpracując 
z różnymi instytucjami i stowarzysze-

niami. Poza tym organizuje cykliczne 
imprezy jak np. lokalne zloty nad 
zalewem Nowiniec  lub sezonowe 
spotkania. Jeżdżą po kraju i za granicę, 
przyjmując zaproszenia i uczestnicząc 
w różnych imprezach, promujących 
działalność klubów motocyklowych. 
Nieodłącznym elementem ich działal-
ności są organizowane corocznie zloty. 
Członkowie uważają, że jest to promo-
cja Lubska i atrakcja dla mieszkańców, 
którzy z przyjemnością uczestniczą w 
imprezie i chętnie integrują się z nimi 
m.in. podczas tradycyjnej parady. Wia-
domości o zlocie aktualnie ukazują się 

we wszystkich branżowych gazetach i 
w Internecie, informacja idzie w świat. 
Dzięki temu pojawiają się na zlocie 
motocykliści z najróżniejszych stron 
świata, a nazwa miasta Lubsko weszła 
już na stałe do repertuaru organizo-
wanych w tej części Europy imprez 
motocyklowych. Obecnie Stanisław 
Czerniawski należy do klubu Nine Six 
MC Lubsko.

Anna Rosińska od najmłodszych lat 
bardzo lubiła jeździć w Bieszcza-
dy, tam poznała rzeszowski zespół 
muzyczny „Żmije”. Zespół „Żmije” 
koncertuje wszędzie i dla wszystkich, 
odnajdując radość z muzykowania  
zarówno na dużych imprezach ple-
nerowych, jak i małych koncertach 
klubowych.  W repertuarze posiadają 
utwory autorskie o zabarwieniu folko-
wym. Podczas koncertów wykonują 
również polskie pieśni ludowe w ich 
autorskich aranżacjach. Duży wpływ 
na ich muzykę i teksty ma Podkarpacie, 
a w szczególności Bieszczady, Beskid 
Niski, Roztocze, a także ich podróże, 
praca, spotkania z ludźmi i marzenia. 
Po śmierci Anny Rosińskiej zespół na-
pisał pożegnalną piosenkę pt. „Rzeka, 
kaczki, chleb”.

Krzysztof Kowsz

Anna Rosińska przy torcie urodzinowym
- zdjęcie wykonał znany lubski fotograf Andrzej Łynda (1912 - 2005).

(źródło: zbiory prywatne Barbary Czerniawskiej)

Rodzice Anny Rosińskiej  - Barbara i Stanisław Czerniawscy całe swoje 
życie zawodowe związali z Zespołem Szkół Rolniczych w Lubsku, w którym 

przepracowali po 30 lat. Stanisław Czerniawski był dyrektorem szkoły w latach 
1969 – 1986. (źródło: zbiory prywatne Barbary Czerniawskiej)

W czasie studiów poznała na rekolekcjach szkolnych Krzysztofa Rosińskiego. 
Para wzięła ślub 4 sierpnia 1990 roku. 

(źródło: zbiory prywatne Barbary Czerniawskiej)

Anna Rosińska wraz z synami Maciejem i Mikołajem.
(źródło: zbiory prywatne Barbary Czerniawskiej)

Annę Rosińską poznałem we wrześniu 2003 roku, kiedy zacząłem pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Lubsku. Anna Rosińska uczyła języka polskiego,
była też wielokrotnie wychowawcą klas (na zdjęciu kadra Zespołu Szkół Rolniczych w Lubsku w roku szkolnym 2003/2004 ). (źródło: zbiory autora)

W listopadzie 2018 roku Anna Rosińska poznała Jana Niedzielę. 
 (źródło: zbiory prywatne Jana Niedzieli)

Brat Anny Rosińskiej - Stanisław 
Czerniawski jest zapalonym 

miłośnikiem motocykli.
(źródło: Moja Gazeta Żary)
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publikacji, autor opisuje wrażenia z 
podróży, językiem bardzo zrozumia-
łym i obrazowym. Cechuje go dobra 
pamięć, gdyż w szczegółach nam 
przypomina rzeczywistość tamtych 
lat. W podróżach, Marian Łysakowski 
zachwyca się człowiekiem, zabytkami 
i krajobrazem odwiedzanych państw. 
Doznaje tam wielu gestów przyjaźni 
i sympatii. Dzięki znajomości języka 
angielskiego i języka rosyjskiego, 
dobrze sobie radzi w pilotowaniu grup 
turystycznych. Książka pt. „Podróże 
i przygody pilota wycieczek w XX i 
XXI wieku” jest rodzajem pamiętnika 
z podróży w czasie których styka się 
autor z różnymi, trudnymi zdarzenia-

mi i niespodziankami. Zawsze jednak 
wychodzi z nich zwycięsko, bez 
uszkodzeń cielesnych. Książka ta jest 
adresowana do szerokiego gremium 
czytelników, którzy interesują się po-
znawaniem świata i chętnie podróżują. 
W 2022 roku mija czterdzieści pięć 
lat jego kolekcjonowania dzwonków. 
Zdjęcia 575 dzwonków zjego kolekcji, 
z opisami, można zobaczyć w Interne-
cie, wpisując: „Marian Łysakowski, 
kolekcjoner dzwonków”. Na koniec 
panu Marianowi Łysakowskiemu, 
memu ulubionemu nauczycielowi ję-
zyka angielskiego z technikum, życzę 
dużo zdrowia i serca jak dzwon.

Krzysztof Kowsz

 H ISTORIA 

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI ZIELONOGÓRSKIEGO KOLEKCJONERA 
DZWONKÓW – MARIANA ŁYSAKOWSKIEGO

"WĘDROWANIE  SZLAKIEM 
SŁYNNYCH  POSTACI - PO 
RAZ KOLEJNY NA SZLAKU"

„Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, 
który wzywa do modlitwy”.

Marian Łysakowski jest pedagogiem, 
turystą, podróżnikiem, pilotem wy-
cieczek, przewodnikiem turystycz-
nym i entuzjastą turystyki rowerowej, 
a przede wszystkim kolekcjonerem 
dzwonków i janczarów. Urodził się 
w Mławie w 1945 roku. Do Zielonej 
Góry przyjechał w 1958 roku z ro-
dzicami i rodzeństwem. Z wykształ-
cenia jest pedagogiem, absolwentem 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Zielonej Górze. Był nauczycielem 
języka angielskiego w Zespole Szkół 
Technicznych w Zielonej Górze i 
lektorem języka angielskiego w To-
warzystwie Wiedzy Powszechnej w 
Zielonej Górze. W latach 2004 - 2011 
wykładowca w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej, w Instytucie 
Turystyki i Rekreacji w Sulechowie. 
 Marian Łysakowski to podróżnik 
z zamiłowania. Jako pamiątki z po-
dróży przywozi dzwonki i janczary. 
O dzwonkach może opowiadać 
godzinami. Mnie najbardziej zain-
teresowało, co było inspiracją, do 
ich zbierania. „Nie wszyscy sobie 
uświadamiają, że dzwon jako taki 
towarzyszy nam od urodzenia aż 
do śmierci. W momencie kiedy jest 
jakaś uroczystość to się dzwoni. Jako 
młody chłopiec miałem dzwonek 
przy sankach. Dzięki temu moja 
mama zawsze wiedziała gdzie jestem 
jak słyszała jego dźwięk. Po prostu 
kojarzyła mnie z tym dzwonkiem i z 
tymi sankami. Potem przenieśliśmy 
się do Zielonej Góry. Po jakimś 
czasie mama zachorowała na gry-
pę. Leżała w swoim pokoju, a my 
z bratem przebywaliśmy w swoim. 
Mama czasami wołała nas żebyśmy 
przynieśli jej lekarstwo bądź zrobili 
herbatę. Wobec tego wymyśliłem, 
że wezmę ten dzwonek z sanek, za-
wieszę na hakach, a koniec sznurka 
daliśmy mamie. Kiedy tylko czegoś 
potrzebowała to tym dzwonkiem 
po nas dzwoniła. Po jakimś czasie 
kolega odwiedzając mnie zapytał 
czy dam mu ten dzwonek i wtedy 
zdałem sobie sprawę, że to nie jest 
obojętny i niepotrzebny mi dzwonek. 
On się wiąże z chorobą mamy, moim 
dzieciństwem, sankami, poczułem 
jakiś sentyment do tego dzwonka. I 
tak na dobrą sprawę od niego zaczęła 
się moja kolekcja” – wyjaśnia. W 
1977 roku na dobre rozpoczął ko-
lekcjonowanie dzwonków, wówczas 
do jego dwóch dzwonków dołączyły 
następne, podarowane mu przez Jana 
Felczyńskiego mistrza ludwisarstwa, 
właściciela Odlewni Dzwonów w 
Przemyślu. Następnie w 1978 roku 
był pilotem studenckiej grupy tram-
pingowej BPiT Almaturu z Zielonej 
Góry do Indii, skąd przywiózł trzy 
kolejne mosiężne dzwonki. Dzisiaj 
ma ponad 700 dzwonków, z 65 
krajów i 6 kontynentów iz 90 miast 
Polski. Najmniejszy ma 3 milimetry 
wysokości. Największy waży 1,65 
kilograma. Jak bym nim zadzwonił 
to w promieniu 200 metrów wszyscy 

ludzie by słyszeli, że ktoś dzwoni. 
Kupił go w Zielonej Górze na tra-
gach kolekcjonerów od jednego z 
mieszkańców Wałbrzycha. Po raz 
pierwszy swoje dzwonki publicznie 
zaprezentował w 1989 roku. Kończył 
wówczas Wyższą Szkołę Pedago-
giczną w Zielonej Górze. Dyrektor 
biblioteki poprosił, go aby wystawił 
swoje dzwonki. I wszystko wtedy 
się zaczęło. W latach 2005 - 2007 
wystawiał swoje dzwonki w Biblio-
tece Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Sulechowie. W 2009 
roku były Wystawy w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze i w Mu-
zeum Etnograficznym w Ochli, potem 
w Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i 
Regionu Kozła w Zbąszyniu. Łącznie 
do tej pory miał kilkanaście wystaw 
w 22 miastach. Dzwonki oglądali 
mieszkańcy m. in. Kluczborka, 
Lubska Międzychodu, Sulechowa, 
Świnoujścia, Zielonej Góry, Zbąszy-
nia, Żagania. Swoje dzwonki Marian 
Łysakowski 2 grudnia 2007 roku 
prezentował w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Lubsku. Zswoimi 
dzwonkami w plecaku, odwiedził 
nawet jedną niemiecką miejscowość 
– Cottbus. Podczas spotkań autor-

skich godzinami o nich opowiada. 
Po każdym spotkaniu ludzie mogą 
wpisać się do jego kroniki, czy to z 
podziękowaniem, gratulacjami czy 
swoją opinią. W grubej kronice ma 
w środku wsadzone w folię m. in. 
zdjęcie z Maciejem Orłosiem, pro-
wadzącym „Teleexpress”. 24 maja 
2005 roku redakcja „Teleexpressu” 
pokazała jego dzwonki i wpisała 
go do „Galerii ludzi pozytywnie 
zakręconych”. W czwartek 04 maja 
2017 roku można było zobaczyć 
w „Teleexpressie” dzwonki po raz 
drugi. Marian Łysakowski był w 
trzydziestu krajach Europy, Azji, 
oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Wśród nich, duże wrażenie wywarły 
na nim Iran, Afganistan, Pakistan, 
Indie, Turcja i Stany Zjednoczone. 
W dniu 24 kwietnia 2014 roku, był 
pilotem grupy pielgrzymów z Zielo-
nej Góry i Świebodzina do Watykanu, 
na kanonizację Papieża Jana Pawła 
II i Jana XXIII. Z tej pielgrzymki, 
przywiózł nowy dzwonek ze świętym 
Janem Pawłem II, oraz z Papieżem 
Franciszkiem. Prawie w każdym 
odwiedzanym kraju kupuję dzwonki, 
które włącza do kolekcji. Był w 30 
krajach świata, a dzwonki ma z 65 
państw, z sześciu kontynentów. To 
zasługa jego znajomych, członków 
swojej rodziny, przyjaciół, pilotów 
wycieczek, swoich byłych uczniów 
i studentów, sąsiadów, znajomych, a 
także nieznanych mu ofiarodawców. 
Wszyscy jak dowiedzieli się, że 
zaczął je kolekcjonować to gdziekol-
wiek wyjechali wracali z dzwonkiem. 
Dlatego jego kolekcja dziś jest taka 
duża. Część jego kolekcji to pre-
zenty, ale sporo zostało przez niego 
zakupionych. Choć lepiej byłoby po-
wiedzieć – wytargowanych. Jeżdżąc 
bowiem po Azji nauczył się targować. 
Najlepiej wspomina „szkołę" handlu 
w Teheranie. Bazar tam taki jak pół 
Zielonej Góry, a na nim jedna z hal 
wielka, że samolot się zmieści. I 
tylko jeden właściciel, handlujący 
dywanami. Zaprosił, go żeby usiadł, 
pogadał, wypił sześć herbat. W końcu 

Marian Łysakowski zapytał go, co on 
mu chce sprzedać. Okazało się, że 
istotne było nie samo sprzedawanie, 
a właśnie to, iż handlarz tak długo 
rozmawiał z białym. Tym sposobem 
rosło jego poważanie wśród innych. 
W Azji zapamiętał i nauczył się 
zasad dobrego targowania. Mówi, 
że w życiu to mu się przydało. Nie 
tylko gdy kupował dzwonki. W jego 
kolekcji jest ciekawy dzwonek noc-
nego stróża z Babimostu. Dostał go 
od pana, który zaraz po wojnie był 
członkiem miejskiej straży obywatel-
skiej. Powołano takie ciało przeciwko 
szabrownikom. Grupa mężczyzn z 
kijami i dzwonkami pilnowała miasta 
nocą. Jeśli ludzie słyszeli dzwonie-
nie, czuli się bezpiecznie. Inny cie-
kawy eksponat to niemiecki dzwonek 
nosi nazwę „Wołanie spragnionego". 
Gdy się weń uderzy, kelner przynosi 
natychmiast mu piwo. Najdroższym 
eksponatem w jego zbiorach jest 
replika Papieskiego Dzwonu Jubile-
uszowego, którym papież Jan Paweł 
II ogłaszał przejście Chrześcijaństwa 
w III tysiąclecie. Kupił go ponad 20 
lat temu za 350 złotych. Jak jego 
żona Wisia zobaczyła, że wyjmuje z 
różnych zakamarków swoje oszczęd-
ności, aby kupić ten dzwonek, to w 
jednej chwili stracił z nią kontakt na 
kilka dni. Marian Łysakowski ma 
zawsze choć jeden dzwonek przy 
sobie. Jestem przewodnikiem i pod-
czas wycieczek jest mu bardzo przy-
datny. Tam gdzie dzwoni, dzwonek, 
to znaczy, że on tam jest. „Kiedyś 
jechałem z grupą z Zielonej Góry 
na długą wycieczkę po Włoszech. 
W autobusie wsiadam, wyjmuję 
dzwonek i mówię: „Proszę państwa, 
nazywam się Marian Łysakowski, 
jestem państwa pilotem. Jak ktoś się 
zgubi, proszę słuchać dzwonka”. A 
z daleka, na końcu autobusu, wstaje 
starszy facet, widać doświadczony 
turysta. Mówi: „Panie pilocie, ja nie 
będę chodził za pana dzwonkiem, ja 
nie jestem żadnym baranem”. Ja mu 
mówię: „nie o to chodzi, po prostu 
niech pan słucha”. Po powrocie, po 
pięknych wspaniałych wrażeniach, 
przed Palmiarnią w Zielonej Górze, 
podszedł do mnie, jak już nikogo 
nie było: „Panie pilocie, chciałem 
panu powiedzieć: gdyby nie pana 
dzwonek, trzy razy bym się zgubił”. 

Natomiast gdy zadzwoniłem na 
turystów w moskiewskim metrze, 
od razu pojawił się milicjant. Niel-
zia! I woła do biura. Innym razem 
poszedłem na plac świętego Marka 
w Wenecji, stanąłem pod latarnią i 
zacząłem dzwonić. Tłumy, gołębie. 
I co zobaczyłem? Przechodziła pol-
ska grupa z księdzem, na oko ponad 
40 osób, i nagle wszyscy uklękli. 
Czemu państwo klękacie? A bo my 
myśleliśmy, że idzie ksiądz z Panem 
Bogiem do chorego”– opowiada 
Marian Łysakowski. 
 Dla Mariana Łysakowskiego dźwięk 
tego specyficznie odlanego metalu 
jest czymś niemal metafizycznym. 
Układającym się w harmonię. Choć 
w kolekcji ma nie tylko dzwonki me-
talowe. Są również dzwonki, szklane, 
gliniane, porcelanowe, z ceramiki, 
drewniane, kryształowe z Abchazji i 
Czech, ba, nawet wiklinowy. 14 marca 
2018 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Cypriana 
Norwida w Zielonej Górze odbyło się 
spotkanie z Marianem Łysakowskim, 
pedagogiem, podróżnikiem, pilotem 
wycieczek, kolekcjonerem dzwon-
ków i janczarów, autorem książki pt. 
„Podróże i przygody pilota wycieczek 
w XX i XXI wieku". Rozmowę po-
prowadzi dr Longin Dzieżyc. W tej 

Marian Łysakowski jest moim sąsiadem jak to się mówi kolokwialnie „zza 
miedzy”, mieszka w Zielonej Górze przy ulicy Władysława Reymonta 38

Marian Łysakowski jest największym kolekcjonerem dzwonków w Polsce jego 
kolekcja liczy obecnie ponad 700 egzemplarzy. (źródło: pracownia.hosti.pl)

Marian Łysakowski, oprócz dzwonków, zbiera też misy tybetańskie,
które służą do medytacji i leczenia dźwiękiem. (źródło: pomorska.pl)

W sierpniu 2019 roku mój ojciec 
Tadeusz Kowsz podarował Marianowi 

Łysakowskiemu dzwoneczek  
z Maiami Beach, który dostał od 
sąsiada Łukasza Maciejewskiego 

(źródło: zbiory autora)

Z ogromną radością informujemy, 
że nasz redakcyjny kolega Krzysztof 
Tadeusz Kowsz wydał kolejną książkę 
historyczną. Książka pt. „Wędrowanie 
szlakiem słynnych postaci – po raz 
kolejny na szlaku”, jest suplementem 
do ośmiu poprzednich tomów. W 
dodatkowym dziewiątym tomie, znaj-
dują się 122 nowe postaci, z którymi 
zetknął się w czasie letniej wędrówki 
do województwa świętokrzyskiego; są 
to sylwetki m.in.: Władysława Beliny 
- Prażmowskiego - twórcy kawalerii 
legionowej, Wojciecha Belona - twórcy 
Wolnej Grupy Bukowina, Bodzantego 
- biskupa krakowskiego, Marii Teresy 
Budzanowskiej - łączniczki Armii 
Krajowej, Jana Hieronima Caccia - 
rusznikarza z Bergamo, prof. Zygmunta 
Czubińskiego - wybitnego polskiego 
botanika, Milesa Deweya Davisa - ame-
rykańskiego trębacza, Adolfa Dygasiń-
skiego - powieściopisarza naturalizmu, 
Zbigniewa Frączkiewicza - rzeźbiarza 
ze Szklarskiej Poręby, Przemysława 
Gosiewskiego – współzałożyciela 
Prawa i Sprawiedliwości, Władysława 
Horodeckiego - polskiego architekta 
modernizmu, ppłk. Zbigniewa Kabata 
- żołnierza oddziału partyzanckiego 
„Jędrusie”, Helmuta Kappa - gesta-
powca z Jędrzejowa, Jana Karskiego 
- tajnego emisariusza Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, Hugo Kołłątaja 
- pisarza i publicysty oświeceniowego, 
Stanisława Konarskiego - założyciela 
Collegium Nobilium, prof. Tadeusza 
Konopińskiego - organizatora tajnych 
wykładów, ks. Kacpra Kotkowskiego - 
Komisarza Rządu Narodowego w czasie 
Powstania Styczniowego, Stanisława 
Albina Kowalskiego - pioniera szkol-
nictwa średniego na ziemi opoczyńskiej, 
Leopolda Kozłowskiego – Kleinmana - 
„Ostatniego klezmera Galicji”, Barbary 
Kwiatkowskiej – Lass - polskiej aktorki 
filmowej, gen. Mariana Langiewicza 
- dyktatora Powstania Styczniowego, 
Leszka Czarnego - księcia krakowskie-
go, Eugeniusza Lisowskiego - Dyrek-
tora Browaru „Sulimar”, Wojciecha 
Lubawskiego - Prezydenta Kielc, ks. 
Adama Łęckiego - Proboszcza i Ku-
stosza Pokamedulskiego Klasztoru w 
Rytwianach, Kornela Makuszyńskiego 
- przedwojennego pisarza dla dzieci i 
młodzieży, Esterki Małach - najsłynniej-
szej kochanki Kazimierza Wielkiego, 
Jacka Małachowskiego - założyciela 
Zakładów Porcelany w Ćmielowie, Sta-
nisława Małachowskiego - Marszałka 
Sejmu Wielkiego, Piotra Martyniuka - 
Arcybiskupa Prawosławnego, Edwarda 
Meissnera - działacza Polskiego Czer-
wonego Krzyża, Edwarda Najgebauera 
- Dyrektora Generalnego Elektrowni w 
Bełchatowie, Jana Niedźwiedzia - od-
krywcy złóż miedzi koło Kielc, Zbignie-
wa Oleśnickiego - pierwszego polskiego 
kardynała, Krzysztofa Ossolińskiego 
- wojewody sandomierskiego, Józefa 
Ozgi – Michalskiego - pisarza i poety 
świętokrzyskiego, Maksa Petersa - ge-
stapowca z Buska – Zdroju, Pielgrzyma 
Świętokrzyskiego - kamiennego rycerza 
z Nowej Słupi, Jana Piwnika - dowódcy 
Armii Krajowej w Górach Święto-

krzyskich, Michała Płatka - Prezesa 
Zarządu Uzdrowiska Busko – Zdroju, 
ks. Jana Józefa Potockiego - pastora 
i działacza niepodległościowego, dr 
Adama Próchnika - historyka i działacza 
socjalistycznego, Feliksa Przypkow-
skiego - twórcy największej kolekcji 
zegarów słonecznych, Michała Rawi-
ty–Witanowskiego - piotrkowskiego 
historyka i krajoznawcy, Jana Rzeszow-
skiego - spowiednika Kazimierza IV 
Jagiellończyka, Mendela Schlosberga 
- założyciela Fabryki Włókienniczej 
w Piotrkowie Trybunalskim, Jana 
Sienieńskiego - założyciela Akademii 

Rakowieckiej, Henryka Sienkiewicza 
- najsłynniejszego powieściopisarza pol-
skiego, Jerzego Sikorskiego - polskiego 
artysty – rzeźbiarza, Kazimierza Jakuba 
Stronczyńskiego - twórcy numizmatyki 
polskiej, Jana Styki - współtwórcy Pa-
noramy Racławickiej, Tadeusza Sygie-
tyńskiego - założyciela Państwowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, 
Władysława Szafera - Dyrektora Kra-
kowskiego Ogrodu Botanicznego, Kazi-
mierza Szmidta - Prezydenta Piotrkowa 
Trybunalskiego, ks. Piotra Ściegiennego 
- polskiego działacza niepodległościo-
wego, Wincentego Tymienieckiego – 
ordynariusza diecezji łódzkiej, Moszeka 
Mordki Wargonia - Radnego Miasta Ję-
drzejowa, Wincentego Witosa - „Ojca” 
niepodległej Polski, feldmarszałka 
Arvida Wittenberga - dowódcy Armii 
Szwedzkiej, Ignacego Zakrzewskiego 
- przedwojennego Burmistrza Opoczna, 
Sobiesława Zasady – kierowcy rajdo-
wego i przedsiębiorcy, Tomasza Zieliń-
skiego – kieleckiego kolekcjonera dzieł 
sztuki, Tadeusza Żarskiego - działacza 
socjalistycznego i komunistycznego, 
oraz Marcina Żewłakowa – polskiego 
reprezentanta w piłce nożnej.

 W książce również znalazły się postacie 
związane ze Parkiem Miniatur SABAT 
KRAJNO w Krajnie – Zagórzu; są 
to postaci m.in. Bazylego z Cezarei 
- „Ojca” wschodniego monastyzmu, 
Johna Borgluma - amerykańskiego 
monumentalnego rzeźbiarza, Karola 
Boromeusza - Inkwizytora General-
nych Kongregacji Świętego Oficjum, 
Faraona Cheopsa - inicjatora budo 
-wy największej piramidy w Egipcie, 
Jeana Francoisa Chalgrina - twórcy 
Łuku Triumfalnego w Paryżu, Hernana 
Cortésa - zdobywcy Meksyku, Gustawa 
Eiffela - najsłynniejszego francuskiego 

architekta, Fryde-
ryka I Barbarossy 
- Świętego Cesarza 
Rzymskiego, Gali-
leo Galilei - pioniera 
nowożytnej fizyki, 
Wilhelma i Jacoba 
Grimm - twórców 
najsłynniejszych 
baśni na świecie, 
Victora Hugo - wy-
bitnego twórcy lite-
ratury francuskiej, 
Iwana IV Groźne-
go - Cara Rosji z 
dynastii Rurykowi-
czów, Klemensa XII 
- inicjatora budowy 
Fontanny di Trevi w 
Rzymie, Paula Lan-
dowskiego - projek-
tanta Statuy Chry-
stusa Zbawiciela, 
Ludwika II Bawar-
skiego - „Bajkowe-
go Króla”, Oscara 
Niemeyera - archi-
tekta architektury 
modernistycznej, 
Peryklesa - twórcy 
demokracji ateń-
skiej, Św. Piotra - 
pierwszego papieża, 

Nicola Pisano - włoskiego rzeźbiarza, 
Qin Shi Huanga - inicjatora budowy 
Wielkiego Muru Chińskiego, Ramzesa 
II - najwybitniejszego faraona starożyt-
nego Egiptu, Króla Salomona - najmą-
drzejszego władcy Izraela, Carlosa de 
Sigüenza y Góngory - meksykańskiego 
matematyka i geografa, Szahdżaha-
na - fundatora hinduskiej „Świątyni 
Miłości”, Hidetady Tokugawy - bu-
downiczego Pałacu Cesarskiego w Ja-
ponii, Jorna Oberga Utzona - duńskiego 
architekta modernistycznego, Jerzego 
Waszyngtona - pierwszego Prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, Wespazjana 
- cesarza rzymskiego, Toma Wraighta 
- projektanta Hotelu Burdż–al–Arab 
w Dubaju, Tiziano Vecelliego (Tycja-
na) - włoskiego malarza renesansu, 
Minoru Yamasaki - projektanta World 
Trade Center. Władimir Iljicz Uljanow 
powiedział kiedyś: „Teoria bez praktyki 
jest martwa, a praktyka bez teorii jest 
ślepa”. Dlatego w książce oprócz cie-
kawych biografii zamieszczono ponad 
sześćset zdjęć z miejsc, które związane 
są z daną postacią. 

Redakcja

Okładka książki Krzysztofa Kowsza pt. „Wędrowanie 
szlakiem słynnych postaci –  po raz kolejny na szlaku”.

Marian Łysakowski jest pedagogiem, 
turystą, podróżnikiem, pilotem 

wycieczek, przewodnikiem 
turystycznym i entuzjastą turystyki 

rowerowej.
(źródło: iswinoujscie.pl)

W marcu 2018 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Cypriana Norwida w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z Marianem 

Łysakowskim autorem książki pt. „Podróże i przygody pilota wycieczek
w XX i XXI wieku”. (źródło: zbiory autora)
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Przedstawiamy aktualną kadrę 
MLKS Budowlani – Kobiety. 

A nowym zawodniczkom 
życzymy powodzenia i samej 

przyjemności z gry w zespole.
I.G.

MLKS BUDOWLANI - KOBIETY

 Zawodniczki rozpoczynają sezon 2021/2022 (fot. zbiory autora) 

Klub szachowy Forster SC 95, którego 
barwy reprezentują m.in. zawodnicy 
Lubskiego Klubu Szachowego CAIS-
SA (Dariusz Bieliński, Grzegorz Dą-
browski, Waldemar Szylko, Andrzej 
Kiełek, Mariusz Kucharski) zwyciężył 
w 8 rudzie niemieckiej Oberligi Nord 
Ost z zespołem SG Güstrow-Teterow 
6:2. Przypomnijmy, że Forster SC 95 
w ubiegłym sezonie awansował z Lan-

desligi do Oberligi, ze zdecydowaną 
przewagą nad pozostałymi drużyna-
mi. Zespół, po wygranej 3 kwietnia, 
zajmuje obecnie 7 miejsce, z bardzo 
dużymi szansami na pozostanie w 
Oberlidze Nord Ost w kolejnym se-
zonie. Gratulujemy i trzymamy kciuki 
za kolejne zwycięstwo!

ms

SUKCES 
SZACHISTÓW
W OBELIDZE!

W Lubskim Domu Kultury odbył się 
1 kwietnia Turniej Szachowy Szkół 
Podstawowych POWITANIE WIO-
SNY. Po rozegraniu 7 rund, sędzia 
główny Mariusz Kucharski ogłosił 
wyniki. Kategoria klas I-III: chłopcy 
- 1. Paweł Urbaniak (SP nr 2 Lubsko), 
2. Kacper Ostapowicz (SP Górzyn), 3. 
Filip Uliasz (SP nr 2 Lubsko); dziew-
częta – 1. Zuzanna Wrona (SP Jasień), 
2. Kornelia Cieślak (SP nr 1 Lubsko), 
3. Anna Krewko (SP Górzyn). Katego-
ria klas IV-VIII: chłopcy – 1. Wiktor 
Milczanowski (NSP Mierków), 2. 
Wiktor Fila (NSP Mierków), 3. Cy-
prian Skibicki (SP nr 1 Lubsko); 1. 
Gabriela Boranowska (SP nr 2 Lub-
sko), 2. Lena Uliasz (NSP Mierków), 
3. Nikola Stępnik (NSP Mierków). 
Dyplomy dla zwycięzców wręczali: 
Prezes Lubskiego Klubu Szachowe-
go CAISSA Waldemar Szylko oraz 
Dyrektor Biblioteka-Centrum Kul-
tury im. Jana Raka w Lubsku Paweł 

Skrzypczyński, jako współorganizator 
turnieju. Dla wszystkim były również 
upominki. Serdecznie gratulujemy! 
A wszystkich chętnych zapraszamy 

we wtorki i piątki od godziny 16-tej 
na zajęcia szachowe do LDK, gdzie 
mieści się siedziba LKSz CAISSA.

ms

SZACHIŚCISZACHIŚCI
POWITALIPOWITALI
WIOSNĘWIOSNĘ

Gabriela Boranowska zwyciężyła 
w kat. IV-VIII.

W kat. I-III zwyciężyła Zuzanna 
Wrona.

 Zwycięzcy w kat. IV-VIII. 

II Szachowe Mistrzostwa Seniorów 
Państw Grupy Wyszehradzkiej na rok 
2022 odbyły się w dniach 04-10 kwiet-
nia w miejscowości Ustroń-Jaszowiec. 
W turnieju wzięło udział około 150 
zawodników. Rozegrano 9 rund. 
Bardzo dobrze spisali się szachiści z 
Lubskiego Klubu Szachowego CA-
ISSA. W swojej kategorii wiekowej 
Waldemar Szylko zajął 10 miejsce a 
Andrzej Rapiej 17. Warto dodać, że 
prezes LKSz CAISSA W. Szylko prze-
grał tylko w jednej rundzie. Gdyby nie 
przypadkowy zbieg okoliczności, by-
łoby podium. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

ms

TYM TYM 
RAZEM RAZEM 
POZ A POZ A 
PUDŁEMPUDŁEM

W wielkosobotnie popołudnie jedni 
myślami byli już przy wielkanocnym 
stole, inni wracali z koszyczkiem ze 
święconki, a w Lubsku rozegrała się 
bitwa o Twierdzę Lubsko. Naprzeciw-
ko siebie stanęła lubska husaria pod 
dowództwem Siwego Pepa i rycerze z 
Ochli. Różnica miejsc w tabeli mogła 
uśpić czujność Bandy Siwego, a kibi-
com na myśl podsunąć  wizję nudnego 
pojedynku, ale nic bardziej mylnego. 
Budowlani skupieni i zmotywowani 
wyszli na boisko najsilniejszą możliwą 
jedenastką. Do kadry powrócił kapitan 
zespołu Marcin Piech, który poprzedni 

mecz z racji drobnego urazu rozpoczął 
na ławce rezerwowych. Już w 5 min. 
drogę do bramki przyjezdnych odnalazł 
Patryk Siwik mierzonym strzałem, 
pokonując bezradnego bramkarza 
przyjezdnych. Budowlani po strzelonej 
bramce cofnęli się do defensywy, pró-
bując gry kontratakiem. Gdy wszyscy 
myślami byli na przerwie, Paweł Nie-
wiadomski, znajdując się we właści-
wym czasie w odpowiednim miejscu, 
z zimną krwią zapakował przyjezdnym 
bramkę „do szatni”. Po przerwie obraz 
gry nie uległ zmianie. Najpierw rozpę-
dzony w obecnej rundzie niczym eks-

pres relacji Paryż-Lyon Patryk Siwik 
skompletował dublet pięknym strzałem 
pod porzeczkę, a dzieła zniszczenia w 
69 minucie dokonał łasy na bramki 
w tej rundzie niczym niedźwiedź na 
pszczeli ul, lubski Roberto Carlos, czyli 
Damian Krajewski. Podsumowując... 
lubski walec nie zatrzymuje się w 
drodze do czwartej ligi, z każdym ty-
godniem wykonując kolejne małe kroki 
po upragniony awans. Budowlani Lub-
sko - Zorza Ochla 4:0 (2:0). Bramki:  
Siwik(5'), Niewiadomski(45+1'), Siwik 
(53'), Krajewski (69). Widzów: ok 150.

Opr. I.G.

TWIERDZA LUBSKO 
OBRONIONA

Jakiś czas temu natknęłam się na 
wypowiedź John’a  Taylor’a Gatto- 
Nauczyciela Roku stanu Nowy Jork, 
który twierdził, że „ (…) sieci takie 
jak szkoły nie są społecznościami, tak 
jak tresowanie nie jest edukowaniem.” 
Za każdym razem, gdy spotykam na 
swej zawodowej drodze dziecko, które 
patrzy na mnie wielkimi oczyma, a ich 
wielkość nie jest efektem zdziwienia, 
odczuwam smutek i gniew. Smutek, z 
powodu tresury, która już odcisnęła na 
tym młodym człowieku swoje piętno. 
Gniew, gdyż zdaję sobie sprawę, jak 
niewiele serc jestem w stanie poruszyć 
pisząc. Z pewnością nie wywołam re-
wolucji, bo słowo pisane to nie miecz. 
Chciałabym wywołać chociaż reflek-
sję wśród tych, którzy trawią swoje 
życie na wychowywaniu innych. 
Weźmy choćby system edukacji. Już 
samo słowo „system” budzi niechęć i 
opór. Kojarzy się bowiem z zasadami, 
normami, zakazami, mówiąc krótko 
z ograniczaniem tego, co każdej 
ludzkiej istocie jest przyrodzone: 
kreatywności. William James napisał: 
„Fantazja nosi nazwę reproduktywnej 
wtedy, gdy jedynie kopiuje, produk-
tywnej- gdy zestawia elementy z 
różnorodnych doświadczeń, tak że 
tworzą nowe całości.” Tymczasem z 
moich obserwacji wynika, że kolejne 
pokolenia są coraz mniej produktywne 
i coraz bardziej odtwórcze. Zasada 
„kopiuj- wklej” dotyczy większo-
ści sfer współczesnego życia, a w 

niektórych (w przestrzeni edukacji) 
stanowi plagę. Myślę, podobnie jak 
Astrid Lindgren, że zmiana tego 
stanu rzeczy wciąż jest możliwa, a 
należy ją zacząć od początku, czyli 
od dzieci. „O tym, czy dziecko bę-
dzie serdecznym, otwartym, ufnym 
człowiekiem umiejącym współżyć 
z innymi, czy zimną, destrukcyjną , 
samotną istotą- decydują ci, którzy 
przyjmują dziecko do świata i uczą 
co to jest miłość (…)” dodam jesz-
cze, że także swoją postawą pokazują 
czym jest miłość. Czy w systemie 
szkolnym, który zabiera młodym 
ludziom 50% całego czasu, zamyka 
ich z innymi młodymi ludźmi w tej 
samej przestrzeni, wyrywa z zadumy 
metalicznym dźwiękiem dzwonka 
urywając w pół wypowiadane zdanie 
jest miejsce na poznanie tego, czym 
jest miłość? Czy zmuszanie dzieci do 
myślenia o tym samym zagadnieniu, 
w tym samym czasie, według tego 
samego schematu jest powodowane 
miłością? A ocenianie: dobrze- źle to 
przejaw akceptacji i wyrozumiałości 
wobec prawa do popełniania błędów? 

Goethe napisał: „Człowiek uczy się 
wszystkiego od tego, kogo kocha.”. Ilu 
uczniów  lubi swoich nauczycieli? Kto 
z nas – dorosłych z sympatią wspomi-
na panią z przedszkola? A profesora 
z ukończonej uczelni? Od najmłod-
szych lat jesteśmy, w dobrej wierze, 
wrzucani w tryby mechanizmu, który 
wymuszając na nas tak zwany postęp, 
odbiera nam witalność. Wszyscy, 
dzieci, nauczyciele, administratorzy, 
rodzice, wychodzimy z tych miejsc 
z poranioną godnością. Jesteśmy jak 
rycerz Kato z utworu Astrid Lindgren 
„Mio, mój Mio.”, który nie wiedział, 
choć czuł, że „(…) nikt nie nienawi-
dził rycerza Kato tak bardzo, jak sam 
rycerz Kato.” 
Wtedy jeszcze raz patrzę w te wielkie 
oczy i zaczynam dostrzegać to, co po-
czułam już w pierwszej chwili. Świat 
rzeczy nieznanych i przerażających. 
Monstrualny świat dorosłych, którzy 
tak długo żyją, tak wiele wiedzą. A 
co posiada taki maluch? Zaufanie, że 
ci dorośli bezpiecznie przeprowadzą 
go przez ten świat i nauczą jak w nim 
żyć. I choć minęły dziesiątki lat od 

czasów, gdy obecność książek pod 
każdą strzechą była tylko marzeniem, 
to nadal aktualne są słowa owego 
marzyciela, który napisał: „(…) co 
dzień postrzegam, jak młódź cierpi na 
tem,/ Że nie ma szkół uczących żyć z 
ludźmi i światem.” Z trwogą czytałam 
książkę „Wielkie zatrzymanie.”, w 
której profesor Aleksander Nala-
skowski przytacza wyniki ostatnio 
prowadzonych badań: „Jednocześnie 
takie cechy jak zawiść, egoizm, czy 
roszczeniowość lokują się bardzo wy-
soko w piramidzie cech charakteryzu-
jących Polaków wedle nich samych.” 
W kontekście wyników tych badań 
przyszłość następnych pokoleń, ale 
także moja przyszłość nie maluje się 
w pastelowych barwach, bo co można 
wybudować spajając cegły żółcią? 
I wtedy znów patrzę w te wielkie oczy 
i rozumiem, nareszcie rozumiem to, 
co poczułam już w pierwszej chwili. 
To strach. Strach, że ktoś wie, że on 
nie wie, że ktoś będzie oczekiwał, iż 
on będzie coś wiedział. A kiedy już 
otworzy usta po okresie mylącego 
mnie milczenia, próbuje zagadać 

swój lęk powtarzając zasłyszane w 
telewizji lub w Internecie banały, 
usiłując sprawiać wrażenie, że to jego 
autorskie przemyślenia i wnioski. 
Potem ta „nowomowa” przeradza się 
w krzyk, którym próbuje zagłuszyć 
wstyd, bo przecież nie jest głupi i 
wie, że nie potrafi czytać, pisać ani 
się wysłowić. Ostatecznie jego ton 
staje się pretensjonalny. A wszystko 
po to, by za wszelką cenę udowodnić, 
by przekonać, nie, nie mnie, samego 
siebie, że niczego, nikogo się nie boi, 
choć cały drży ze strachu. Dlatego 
nieustannie zajmuje ręce smatfonem i 
coraz niżej pochyla głowę choć czuje 
się tak, jakby jakaś niewidzialna siła 
kazała mu przyjąć tę postawę uniżo-
ności i uległości. A to, co się dzieje 
dziś na ulicach jest emanacją jego 
rozedrganego, pozlepianego z różnych 
strzępów wnętrza. 
Po raz kolejny patrzę w te wielkie 
oczy i docieram do źródła. Widzę 
w nich małą dziewczynkę niczym 
nie skrepowaną, zadającą mnóstwo 
pytań, radosną, skaczącą, z wielkimi 
oczami, którymi pochłania piękno i 
złożoność otaczającego ją świata. Od 
tego patrzenia zaczynają mi łzawić 
oczy. Obraz staje się coraz bardziej 
rozmyty, coraz mniej ostry. Pozosta-
je świadomość, że „najważniejsza 
wiedza o dzieciach ukryta jest w nas 
samych”. 

Renata Diaków

Wielkie oczy
„Jeśli zdarzy się nam spotkać na jakimś przyjęciu człowieka, który

przez całe swe życie wychowywał samego siebie- rzadki to okaz,
przyznaję, jednak spotyka się go czasem- wracamy do siebie

bogatsi wewnętrznie, zdając sobie sprawę, że jakiś szczytny ideał
na chwilę uświęcił nasze życie”. 

Oscar Wilde

BURMISTRZ LUBSKA BURMISTRZ LUBSKA działając na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy pl. działając na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy pl. 
Wolności 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczonych do zbycia, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę i użyczenie.Wolności 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczonych do zbycia, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę i użyczenie.

* WARUNKI PRZETARGU:* WARUNKI PRZETARGU: Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo  Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo 
przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie 
nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia 
pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione 
przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, 
niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu 
zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu 
i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowa informacja udzielana jest w Wydziale Infrastruktury Szczegółowa informacja udzielana jest w Wydziale Infrastruktury 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26) lub pod nr tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26) lub pod nr tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.
monitorurzedowy.pl.monitorurzedowy.pl.
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BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 93/26 położonej przy ul. Kolejowej w Lubsku.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 108.000,00 złotych. Wadium wynosi 10.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 25 maja 2022r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 
1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 20 maja 2022r. Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana oznaczona działką nr 93/26 o pow. 0,3297 ha położona jest przy ul. Kolejowej w Lubsku (obręb 0007), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów niezabudowanych oraz terenów zabudowy niemieszkalnej. Działka ma 
kształt wielokąta. Teren płaski, częściowo ogrodzony, zadrzewiony i zakrzaczony. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, gazowe i wodno - kanalizacyjne. Dostęp 
do nieruchomości bezpośrednio z drogi – ul. Kolejowej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054432/8. W dziale III księgi wieczystej zapis - odpłatna i nieograniczona 
w czasie służebność przejazdu przez działkę numer 93/26, do działki numer 93/21 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 93/21, dział IV – wolny od wpisów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Dla przedmiotowej 
nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Gleby działki w 
świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego 
uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z 
dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium symbolem 81. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i 
budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności 
w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości 
może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. 

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Lubsku. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 25 maja 2022r. o godz. 
10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 63.000,00 złotych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. 
z 2020r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 6.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, 
wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 20 maja 2022r. Sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 40,60 m2 usytuowanego na parterze budynku 
mieszkalno – użytkowego, trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 9 w Lubsku w zabudowie półzwartej. Lokal użytkowy o przeciętnym rozwiązaniu funkcjonalnym o niskim standardzie, 
składa się z 2 magazynów i szatni. Wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte 
zbywanego lokalu. Sprzedaż lokalu niemieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką 1/15 o powierzchni 1066 m2 w udziale 14/100 położonego w obrębie 0008 miasta Lubsko przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00033878/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów).

* 
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 141/3 obr. 0001 miasta Lubsko, ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z przedmiotową działką. 

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 25 maja 2022r. o godz. 10:40 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 8.500,00 złotych Wadium wynosi 2.000,00 
złotych. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu do dnia 20 maja 2022r. do godz. 14:00 w siedzibie tut. Urzędu (Ratusz, parter, biuro podawcze) zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z potwierdzeniem 
spełnienia ww. ograniczenia (aktualny ważny trzy miesiące odpis z księgi wieczystej swojej nieruchomości lub wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie wyżej wymienionego zgłoszenia oraz 
wniesienie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. w terminie do 20 maj 2022r. Na dzień przed terminem 
przetargu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku (Ratusz, pl. Wolności 1) zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 141/3 o pow. 0,0143 ha położonej 
w obrębie 0001 miasta Lubsko wewnątrz terenów zabudowy mieszkaniowej. Działka częściowo ogrodzona, zagospodarowana przez dotychczasowego najemcę. Na działce znajduje się wiata na drewno stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot 
własności (wiata będzie usunięta przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości). Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00050347/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań 
(dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nieruchomości położona jest na terenie, dla którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w 
Żarach oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Przedmiotowy grunt 
nie stanowi tzw. samodzielnej działki budowlanej i nie może zostać zagospodarowany jako odrębna nieruchomość (ze względu na brak dostępu do drogi publicznej). Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich. 
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prawo	do	skracania	i	redagowania	bądź	nadawania	tytułów.
Magazyn Lubski dostępny jest w następujących punktach: ▪ Biblioteka	–	Centrum	Kultury,	pl.	Jana	Pawła	II	nr	1,	AL.	Wojska	Polskiego	2, 
▪	Księgarnia	ALP,	ul.	Krakowskie	Przedmieście	3,	▪	Sklep	Prasa	Chemia	Znicze,	ul.	Krakowskie	Przedmieście,	▪ Sklep	Lewiatan,	ul.	Poznańska, 
▪ Sklep	PSS	Społem,	ul.	Robotnicza	95,	▪ Sklep	PSS	Społem,	ul.	Robotnicza	2,	▪ Sklep	Żabka,	ul.	Chrobrego,	▪ sklep	Żabka,	ul.	Reja,	▪ Intermarche,	
ul.	Reymonta,	▪ Market	ABC,	ul.	Przemysłowa,	▪ Telewizja	kablowa,	ul.	Norwida,	▪ Sklep	Chata	Polska,	ul.	Wrocławska,	Sklep	Lewiatan	w	Górzynie.

Poziomo: 1.	Znane	biuro		podróży,	
7.	Uznane	dzieła	mistrzów,	8. Rol-
nicza	osada,	9.	Śniadaniowe	kieł-
baski,	10.	Uczta	pierwszych	chrze-
ścijan,	11.Pojemnik	na	śmieci,	14. 
Imię	najlepszego	skoczka	z	Wisły,	
17.	Raj	dla	dzikich	zwierząt	Afryki,	
19.	Ratuje	ostarżonego,	20.	Rodzaj	
sprawdzianu,	21.	Niezbędny	do	ży-
cia,	22.	Czubek	buta,	23.	Dawniej	w	
Indiach	obyczaj	palenia	wdów,	24. 
Samochód,	27.	Starożytne	pań-
stwo	semickie	w	Mezopotamii,	31. 
Przeciwnik,	konkurent,	32.	Łęcka	
z	"Lalki",	33.	Wiano,	34.	Tytułowa	
bohaterka	 tragedii	Eurypidesa,	
córka	Agamemnona	i	Klitemestry,	
35.	Kurza	mama.

Pionowo: 1.	Napój	z	migdałów,	
2.	 Tarasuje	 ruch,	3.	Drewniane	
naczynie	z	klepek	na	mleko,	4. 
Gatunek	herbaty,	5. Kalebasa,	6. 
Imię	Czerkawskiego,	hokeisty,	12. 
Wieś	w	woj.	wielkopolskim,	13. 
Skupienie	się	wielu	elementów	w	
jedną	całość,	15.	Odchudzająca,	
lekkostrawna,	16.	Zasadzka,	sieć,	
18.	 Cicha	mowa,	23.	 Pasożyt	
samotnik,	25.	Przepaść,	uskok,	
26.	Dział	omitologii	zajmujący	się	
badaniem	ptasich	jaj,	28.	Zbieranie	
datków, 29. Zdarta	miotła,	30. 
Ofiara,	wsparcie.
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4 5 6 Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 30 kwietnia br.

Nagrodę, za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 3/374 ML, wylosowała:
Elżbieta Sommerfeld z Lubska. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
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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

SKŁADNIKI:

• makaron spaghetti,
• mięso mielone,
• cebula,
• ser,
• pomidory w puszce lub
   świeże pomidory i koncentrat
   pomidorowy w kartonie,
• przyprawa do mięsa
   mielonego, 
• oregano,
• listki bazylii,
• ząbek czosnku,
• olej do smażenia

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

Czynna: pon. - pt. 8-18 • REJESTRACJA TELEFONICZNA: 68 457 17 77
Pacjenci umówieni na godzinę, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

LEKARZE RODZINNI UMOWA Z NFZ
Przyjmują lekarze:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
lek. Ireneusz Dębski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej
UWAGA! od 1 czerwca br. czynna jest PORADNIA KARDIOLOGICZNA
- Ireneusz Dębski (wizyty prywatne)

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

GALERIA GALERIA 
JEDNEGO JEDNEGO 
OBRAZUOBRAZU

SzybkieSzybkie
spaghettispaghetti

PRZYGOTOWANIE:

1. Na rozgrzany olej wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę i smażymy do zeszklenia. 
W tym samym czasie gotujemy makaron spaghetti.
2. Do podsmażonej cebuli dodajemy mięso mielone i chwilę smażymy.
3. W trakcie smażenia dodajemy przyprawę do mięsa mielonego,ewentualnie 
sól,pieprz,paprykę mieloną.
4. Kolejnym krokiem jest dodanie pomidorów z puszki lub świeżych pomidorów 
i koncentratu pomidorowego. Następnie wyciskamy ząbek czosnku i wszystko 
mieszamy.
5. Chwilę wszystko przesmażamy i dodajemy oregano. Smakujemy, pamiętając o 
tym, że pomidory lubią sól, dosalamy do smaku. Nasz sos jest gotowy.
6. Wykładamy makaron na talerz, kładziemy sos, ścieramy trochę żółtego sera 
i gotowe. Możemy udekorować nasze danie listkami świeżej bazylii i gotowe.

Smacznego!

Grupa plastyczna przy MARFO przedstawia
obraz z cyklu Dworki Polskie namalowany

przez Irenę Nowakowską.


