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GMINNYCH SPÓŁEK

BURMISTRZ LUBSKA
OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM
I WOTUM ZAUFANIA

30 czerwca w sali
konferencyjnej lubskiego
pałacu, odbyła się XLIX
sesja zwyczajna Rady
Miejskiej w Lubsku. W
obradach udział wzięło 15
Radnych Rady Miejskiej
w Lubsku, Burmistrz
Lubska Janusz Dudojć,
Sekretarz Gminy Iwona
Poszwa, Skarbnik Gminy
Anna Górska, Naczelnicy
wydziałów Urzędu
Miejskiego, Kierownicy
jednostek, sołtysi oraz
goście.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko
pogratulował Robertowi Ściłbie wejścia
MLKS Budowlani Lubsko do IV Ligii
oraz otrzymania podczas finału Fortuna
Puchar Polski medalu Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej za wkład w rozwój
piłkarstwa. Przewodniczący podziękował także Burmistrzowi Lubska Januszowi Dudojciowi za zaangażowanie i
ściągnięcie tak ważnego i prestiżowego
wydarzenia, jak rozgrywki piłki nożnej
na szczeblu Lubuskiego ZPN do Lubska,
co było ogromnym wyróżnieniem oraz
promocją naszej gminy. W dalszej części
sesji Burmistrz Lubska przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, w którym informował m.in. o
przebiegu wizyty samorządowców z
Masny z Francji w Lubsku, o trwających
inwestycjach i przetargach, otrzymanych
dofinansowaniach do projektów, o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a
także o spotkaniach, w których uczestniczył. Po sprawozdaniu Burmistrza, informacje z działań podejmowanych w
ostatnim miesiącu przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji Rady
Miejskiej. Następnie Iwona Poszwa Sekretarz Gminy omówiła Raport o stanie
Gminy Lubsko za 2021 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej wystąpił z propozycją, by w przyszłości przygotować
wersję skróconą Raportu, przedstawioną
w formie np. graficznej prezentacji również udostępnioną do wiadomości publicznej, co miałoby pozytywne walory
edukacyjne. Przewodniczący odnosząc
się do części finansowej Raportu zaznaczył, że w latach 2019-2021 nie było
podnoszonych podatków, również opłata za śmieci pozostała na tym samym
poziomie, a jednak Gminie udało się
wyjść z kryzysu, wypracować stabilizację, inwestować i rozwijać się w sposób
bardzo zrównoważony, traktując z uwagą potrzeby zarówno wsi, jak i miasta.
Radny Marcin Choiński zwrócił uwagę
na problem mieszkalnictwa oraz na zagadnienie rolnictwa i liczby gospodarstw.
Tych o powierzchni ponad 100 ha jest
tylko 7. Rozdrobnienie gospodarstw
wynika w głównej mierze z jakości gleby.
Ziemi klasy V jest obszarowo więcej niż
ziemi klasy II, III i IV razem wziętych. Z
drugiej strony (jak zauważył Przewodniczący), może to ułatwić rozwój fotowoltaiki na terenie gminy. Dalej radny
Choiński odniósł się do problemu gospodarowania odpadami, zwracając uwagę
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na potrzebę edukacji i upowszechnianie
idei recyklingu, a także na potrzebę uregulowań prawnych w zakresie zasad
recyklingu przy prowadzeniu działalności gospodarczych. Radna Monika
Przysmak zapytała o przyczynę zmniejszenia liczby osób korzystających w
2021 roku z pomocy społecznej, co kierownik MGOPSu Lidia Rogacewicz
wytłumaczyła tym, że na zjawisko miały
wpływ: odejścia ludzi na emeryturę oraz
znalezienie zatrudnienia. Po debacie nad
Raportem, radni przystąpili do głosowania uchwały w sprawie udzielenia wotum
zaufania Burmistrzowi Lubska za 2021
rok. Uchwała została podjęta z wynikiem: 13 osób ZA i 2 osoby PRZECIW.
Po głosowaniu radny Robert Słowikowski zwrócił się z pytaniem do radnych
głosujących przeciwko uchwale o uzasadnienie ich decyzji. Radny Marian
Dziwulski jako argument podał, że jakiś
czas temu Burmistrz użył wobec jego
osoby określenia, które w opinii radnego
było obraźliwe. M. Dziwulski zwrócił
również uwagę na to, że w wystąpieniu
pokontrolnym RIO przedstawiło 12 zaleceń. Przywołał również kilka danych
liczbowych w sprawie m.in. przekroczenia planu budżetu po stronie dochodów.
Miał również uwagę do rosnących
względem Gminy należności oraz do
podawanej przez Burmistrza kwoty
długu Gminy w 2018 roku. Swoje uwagi
w zakresie pogłosek odnośnie odwołania
jej z funkcji sołtysa, zgłosiła radna Emilia Zajączkowska. W odpowiedzi na to
Burmistrz wskazał, że M. Dziwulski i E.
Zajączkowska uczestniczyli w przeszłości w działaniach, które szkodziły Gminie
i mogły być dla Gminy bardzo negatywne w skutkach. Burmistrz przypomniał
wystąpienie pokontrolne RIO z 2018
roku, po którym Gmina została wezwana
do opracowania programu postępowania
naprawczego. Burmistrz przypomniał

wystąpienia pokontrolnego RIO wskazał,
że część uwag dotyczy okresu poprzedniej kadencji, część wskazówek RIO już
zostało uwzględnionych. Nad częścią
trzeba popracować. Jednak jak podkreślił
Burmistrz: „żadne zalecenie nie jest w
skutkach tak poważne i niszczące dla
Gminy, jak te z 2018 roku”. W zakresie
rosnących należności względem Gminy
wyjaśnienia złożyła Pani Skarbnik, która
wskazała, że lata 2020 – 2021 to okres
pandemii, wiele firm miało problemy z
prowadzeniem swojej działalności i
utrzymaniem się na rynku. W odniesieniu
do mieszkańców – część z nich nie płaci,
dług powiększają rosnące stale odsetki.
Ma to także związek z zablokowanymi
w okresie pandemii niektórymi regulacjami prawnymi w zakresie windykacji
należności. Burmistrz zwrócił się do
radnego Dziwulskiego z pytaniami: „Czy
Pan Radny oczekuje, że ja będę wszystkich usuwał na bruk? A przedsiębiorcy
– nie dość, że w pandemii było im ciężko,
to Gmina miała bezwzględnie ściągać te
należności? Jak podkreślił na koniec
Burmistrz – zarzut dotyczący pretensji o
przekroczenie budżetu w stosunku do
planu po stronie dochodowej jest zaskakujący. Kiedy Gmina osiąga więcej dochodów, niż mówi plan to jest to tylko na
plus. Sytuacja, o której mówi Pan Radny
powodowana była m.in. tym, że Gmina
w trakcie roku otrzymała nagrodę w
kwocie 0,5 mln zł za szczepienia. To, że
dochody się zwiększają, to tylko dla
Gminy pożytek. Do dyskusji przyłączył
się radny Krzysztof Bielecki, który przypomniał, że gdyby nie dokonała się restrukturyzacja zadłużenia Gminy to teraz
wzrost odsetek, a co za tym idzie koszt
obsługi długu radykalnie by wzrósł.
Natomiast poprzez pożyczkę z budżetu
Państwa z 1,5% oprocentowaniem, dokonaliśmy spłaty najdroższych kredytów,
dzięki czemu koszt obsługi długu jest

Czerwcowa sesja była wypełniona wielowątkową dyskusją
także, że radni poprzedniej kadencji
podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie
subrogacji, co w praktyce oznaczałoby
dla Gminy Lubsko odkupienie przez
podmiot trzeci długu w kwocie 30 mln
zł za 12 mln zł kosztów. To ostatecznie
zwiększyłoby dług Gminy o tę właśnie
kwotę (12 mln zł). Mówiąc o tym, Burmistrz przywołał przykład Gminy
Ostrowice, która zniknęła z mapy Polski,
natomiast wobec wójta i skarbnika sąd I
instancji wydał wyrok 7 lat bezwzględnego więzienia. Dalej Burmistrz mówił:
„nam udało się uratować Gminę Lubsko
z tej zapaści”. Odnosząc się do zaleceń z

dużo niższy. Podczas dalszej części sesji
podjęto uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Lubsko za rok 2021. Uchwałę
podjęto 13 głosami ZA, 2 głosami
wstrzymującymi się; udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu
wykonania budżetu za rok 2021. Uchwałę podjęto 13 głosami ZA, 2 głosami
przeciw; „Strategii Rozwoju Gminy
Lubsko na lata 2022-2032”. Uchwałę
podjęto jednogłośnie 15 głosami ZA;
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Lubsko na rok szkolny

Najczęściej czerwiec
jest miesiącem, w
którym odbywają się
Zwyczajne Zgromadzenia
Wspólników
podsumowujące miniony
rok. Tak też było w

przypadku lubskich
spółek, w których Gmina
Lubsko posiada 100%
udziałów.
14 czerwca odbyło się Zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników PGKiM
w Lubsku Sp. z o.o., natomiast 29

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników LWiK Sp. z o.o. w Lubsku.

czerwca br. ZZW LWiK Sp. z o.o.
Podczas wyżej wymienionych Zgromadzeń Wspólników, Burmistrz
Lubska Janusz Dudojć reprezentujący jedynego właściciela obu Spółek
– Gminę Lubsko – zatwierdził w
formie podjętych uchwał sprawozdania finansowe oraz sprawozdania

Zarządów z działalności Spółek za
2021 rok. Udzielił także absolutorium Prezesom oraz członkom Rad
Nadzorczych Spółek z wykonywania
przez nich obowiązków w 2021 roku.
Co równie ważne, uchwałą Rady Nadzorczej PGKiM na prezesa tej Spółki
powołano Marcina Gołębiewskiego,

natomiast organ nadzoru LWiK na
prezesa Spółki powołał Romana
Żaczyka. Gratulujemy! Prezesom i
pracownikom obu Spółek życzymy
osiągnięcia dobrych wyników w 2022
roku oraz w kolejnych latach.
Tekst i fot. M.K.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.

75–lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie
Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska
z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Za uchwałą głosowało 13 radnych,
przeciw 2 osoby
2022/2023. Uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami ZA; zmiany uchwały Nr
XXXVIII/191/16 Rady Miejskiej w
Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w
sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Lubsku. Uchwałę podjęto jednogłośnie
15 głosami ZA; określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko. Uchwałę podjęto
jednogłośnie 15 głosami ZA; zmiany
uchwały nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w
Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w
sprawie statutu Zakładu Gospodarowania
Mieniem Komunalnym w Lubsku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami ZA; zmiany uchwały Nr XLV/335/22
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24
marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Uchwałę podjęto jednogłośnie
15 głosami ZA; zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami ZA; zmiany uchwały Nr LXVII/346/18
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7
września 2018 r. w sprawie zarządzenia
poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso. Uchwałę
podjęto jednogłośnie 15 głosami ZA; w
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub
ćwiczeniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę Lubsko. Uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami ZA.
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Wśród podjętych uchwał była uchwała
absolutoryjna. Burmistrz podziękował
za udzielone mu absolutorium oraz podkreślił, że to sukces całej gminnej wspólnoty. Podziękował za dobrą współpracę i
okazywane mu wsparcie: radnym Rady
Miejskiej w Lubsku, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek.
W sposób szczególny podziękował
Annie Górskiej Skarbnikowi Gminy za
ciągłe stanie na straży gminnych finansów oraz Iwonie Poszwie Sekretarzowi
Gminy za jej pomoc w codziennej pracy,
którą sprawia, że jemu jest nieco lżej. Słowa wdzięczności za zaufanie i zrozumienie skierował również do mieszkańców
gminy Lubsko. Inną istotną uchwałą była
również ta dotycząca dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski
będą mogli składać mieszkańcy, których
budynki leżą na obszarze, na którym nie
ma i na którym nie będzie budowana sieć
kanalizacji zbiorczej. Dokumenty będzie
można składać po 14 dniach od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego do 15
sierpnia. Rozliczenie przyznanej dotacji
powinno być dokonane do 15 listopada.
Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie
środki w wysokości 30 000 zł. Składane
wnioski nie będą mogły przekroczyć
3000 zł i 50% kosztów projektu. Po podjęciu uchwał nastąpił czas na interpelacje
i zapytania radnych i sołtysów, jednak takowe nie wpłynęły. W sprawach różnych
dyskusja toczyła się wokół gminnych
inwestycji, w tym tych z branży wodno-kanalizacyjnej. Rozmawiano również
o inwestycjach na terenach wiejskich
oraz o zasadności decyzji przekazania w
zarząd ZGMK świetlic wiejskich.
Tekst i fot. M.K.

Szczególnym dniem dla gminy lubsko, a zwłaszcza dla górzyńskiej
społeczności był dzień 24 czerwca.
Tego dnia obchodzone było 75-lecie
powołania jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górzynie. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w
intencji strażaków koncelebrowaną
przez ks. proboszcza Adama Firaka
w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Górzynie. Następnie
uczestnicy przemaszerowali na plac
remizy OSP, by uczestniczyć w dalszej
części uroczystości. Zaproszonych
gości przywitał Prezes OSP Górzyn
Tadeusz Dziedziński. Ochotnicza
Straż Pożarna w Górzynie została
odznaczona ZŁOTYM MEDALEM
ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
za wieloletnią, ofiarną działalność
w ochronie przeciwpożarowej, dla
dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenia dokonał
Członek Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP Edward
Skobelski wraz z Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Heleną Sagasz.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć
przekazał jednostce OSP w Górzynie
nowy samochód, wręczając kluczyki
do niego wraz z dowodem rejestracyjnym Prezesowi OSP Górzyn oraz
wyrażając wiarę w to, że to 9-osobowe
auto marki Renault Trafic, posiadające
także miejsce dla osoby niepełnosprawnej, będzie dobrze służyło OSP
Górzyn oraz całej Gminie Lubsko.
Prezes OSP podziękował za zakupiony samochód i powiedział, że będzie
on podnosił zdolności operacyjne
jednostki. Jednocześnie zapewnił, że
strażacy będą dbać o to, by samochód
był zawsze sprawny i należycie konserwowany. Dh Tadeusz Dziedziński

Jubileusz 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie zgromadził wielu znakomitych gości. Dla Górzyna oraz całej gminy Lubsko było to ważne wydarzenie
wręczył Burmistrzowi Lubska statuetkę za zaangażowanie w pozyskanie i przekazanie nowego pojazdu
lekkiego do OSP Górzyn. Uczestnicy
gratulowali strażakom jubileuszu oraz
życzyli kolejnych udanych lat służby
i bezpiecznych powrotów.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Żarski, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP dh Józef Radzion; Burmistrz Lubska oraz Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP dh Janusz Dudojć; Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edward Skobelski;
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego Anna
Chinalska; Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Sławomir Muzyka; Komendant Powiatowy PSP w
Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski;
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Helena Sagasz; Dowódca Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku st.
kpt. Stanisław Puzio; Z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko Grzegorz

Kielczyk; Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko; Sekretarz Gminy Lubsko/Z-ca
Burmistrza Lubska Iwona Poszwa;
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Zdrowia
w Lubsku Robert Słowikowski;
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Henryk Dybka; Proboszcz Parafii pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Górzynie ks. Adam

Firak; były wieloletni Proboszcz
Górzyna, a obecnie Proboszcz Parafii
pw. Chrystusa Króla w Tuplicach ks.
kan. Leszek Białuga.
*
Z książki autorstwa Stanisława Żyburta pt. „Zarys historii Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górzynie” dowiadujemy się, że Polscy osadnicy przybywający do wsi w latach 1945-1946
zastali niezniszczoną niewielką remizę strażacką wraz z podstawowym,

Wśród gratulacji i życzeń, były też specjalne odznaczenia oraz wyjątkowe
prezenty, a wśród nich przekazany przez Gminę Lubsko nowy, 9-osobowy
samochód renault trafic, z miejscem dla osoby niepełnosprawnej
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kompletnym sprzętem bojowym,
którego siłą pociągową był koń. Ten
fakt wykorzystali młodzi społecznicy,
którzy założyli jednostkę. Pierwszym
komendantem został Feliks Wroński,
prezesem Wiktor Gołdyga, a sekretarzem Ryszard Basaj. W 1946 roku
we wsi było już 20 zorganizowanych
strażaków. Dzisiaj jednostka liczy 34
druhów i druhen oraz 30 osobową
drużynę młodzieżową. W 2018 roku
jednostka otrzymała nowy średni
wóz bojowy, który Gmina Lubsko
zakupiła korzystając z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W
latach 2016-2021 OSP w Górzynie
uczestniczyła łącznie w 291 akcjach
ratowniczo- gaśniczych. Ostatni Prezesi OSP to: Władysław Broda, Artur
Jarzębiński, Tadeusz Dziedziński.
Przy OSP od lat działa również zespół
śpiewaczy „Modry Len”, który rozsławia sołectwo i gminę uczestnicząc w
rozmaitych festiwalach i przeglądach
muzyki ludowej i wojskowej.
Tekst i fot. M.K.
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KRONIKA STRAŻACKA
W GMINIE

W dniu 26 maja o godzinie 16:18
dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w
Żarach otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodów w kontenerze na
drodze wojewódzkiej nr 289 przy
miejscowości Marianka. Dyżurny
natychmiast zadysponował zastępy
z JRG Lubsko i OSP Brody. Przybyły
na miejsce zdarzenia pierwszy zastęp straży pożarnej zastał pożar

kontener do przewozu złomu, gdzie
w środku paliły się trzy samochody
osobowe przeznaczone do kasacji.
Kierowca zdążył wyładować kontener z samochodu ciężarowego na
drogę i odjechał na bezpieczną odległość. Działania zastępów polegały
na zabezpieczeniu miejsca pożaru i
ugaszeniu palących się samochodów
w kontenerze. Cała akcja trwała 90
minut.

*
W dniach 20,21,22 czerwca, strażacy JRG Lubsko zorganizowali cykl
ćwiczeń z zakresu ratownictwa
wodnego, które odbyły się na zbiorniku wodnym Nowiniec w Lubsku.
Całość przebiegała wg określonego
schematu. Jedna osoba się topi,
nikt ze światków zdarzenia nie
podejmuje działań ratunkowych.
Po zaalarmowaniu przez osobe

Cała akcja trwała 90 minut

postronną przybyli strażacy ratownicy zgodnie z obowiązującymi
procedurami ratowniczymi wydostawali bezpiecznie poszkodowanego na brzeg, udzielając pełnej
pierwszej pomocy. Celem ćwiczeń
było utrwalenie: zasad organizacji
ratownictwa wodnego, zasad bezpieczeństwa działań ratowniczych
na obszarach wodnych, sprawnego
sprawiania sprzętu wykorzysty-

wanego w przedmiotowym ratownictwie, zasad pływania i technik
podejmowania poszkodowanych z
wody. Ćwiczenia prowadzone przez
Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku oraz Koordynatora
Ratownictwa Wodnego Komendy
Powiatowej PSP w Żarach.
Opr. M.Sienkiewicz

Ćwiczenia przeprowadzono nad zalewem Nowiniec

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.

„RZECZNIK FINANSOWY”
Przeprawy z ubezpieczycielami to niejednokrotnie prawdziwa
droga przez mękę. Pozornie sprawa
wydaje się być prosta. Doszło do
szkody, majątkowej bądź osobowej,
wiemy kto ponosi za nią odpowiedzialność i tak się szczęśliwie składa,
że posiada on ubezpieczenie od takie
zdarzenia. Pełni nadziei składamy do
ubezpieczyciela wniosek o wypłatę
należnego nam odszkodowania,
wszak sprawa jest oczywista, a
decyzja o jego przyznaniu to tylko
formalność. Otrzymujemy decyzję i
o zgrozo odmówiono nam wypłaty
odszkodowania, bądź kwota jest tak
niska, że z pewnością nie wystarczy
na pokrycie szkody. Odwołujemy się
od decyzji pełni nadziei, że ubezpieczyciel skoryguje swoją oczywiście
błędną decyzję, ten jednak uparcie
nie chce uznać naszych racji.
Wydaję się, że jedyną możliwością dochodzenia swych roszczeń jaka nam pozostaje jest droga
sądowa. Jednak jest ona długa i
wiąże się ona z wydatkami. Zanim
zdecydujemy się na ten krok warto
rozważyć skorzystanie z pomocy
Rzecznika Finansowego. Jak stanowi
art. 17 o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym do zadań
Rzecznika należy podejmowanie

4

działań w zakresie ochrony klientów
podmiotów rynku finansowego,
których interesy reprezentuje, a w
szczególności:
1) rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych
na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku
finansowego w trybie rozpatrywania
reklamacji;
2 )rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej
zgodnie z wolą klienta w terminie, o
którym mowa w art. 9 pkt 4;
3) opiniowanie projektów aktów
prawnych dotyczących organizacji i
funkcjonowania podmiotów rynku
finansowego;
4) występowanie do właściwych
organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie
lub zmianę innych aktów prawnych
w sprawach dotyczących organizacji
i funkcjonowania rynku finansowego;
5) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w
funkcjonowaniu podmiotów rynku
finansowego;
6)inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w
dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego;
7) przekazywanie do Komisji Nadzoru
Finansowego informacji o liczbie i

charakterze skarg wskazujących na
naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
według stanu na koniec każdego
półrocza, w terminie 2 miesięcy po
upływie danego półrocza.
2. Przy Rzeczniku prowadzone są pozasądowe postępowania w sprawie
rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego
a tymi podmiotami.
Jak widać ma on całkiem
sporo zadań. Jednak nas w tym
momencie interesuje to ostatnie z
wymienionych czyli pozasądowe
rozwiązywanie sporów między klientami podmiotów rynku finansowego
a tymi podmiotami. Do Rzecznika
Finansowego możemy się zwrócić :
1) o istotny pogląd w sprawie,
2) o wszczęcie postępowania interwencyjnego,
3) o wszczęcie postępowania polubownego.
„Istotny pogląd to materiał
opiniodawczy o charakterze pomocniczym, wydawany przez Rzecznika
Finansowego. Choć dla sądu nie jest
wiążący, to w uzasadnieniu orzeczenia, sąd powinien ustosunkować się
do argumentów w nim przedstawionych.”(https://rf.gov.pl/istotne-poglady/)
Wniosek o wszczęcie postępowania interwencyjnego jest
bezpłatny. Po jego złożeniu Rzecznik

Finansowy zwróci się do instytucji
finansowej z wystąpieniem. „W ramach postępowania interwencyjnego
eksperci przygotowują argumentację,
która ma na celu przekonanie instytucji finansowej do zmiany stanowiska.
Rzecznik Finansowy nie ma jednak
możliwości wydania decyzji wiążącej podmiot rynku finansowego. To
oznacza, że podmiot rynku finansowego może nie zmienić stanowiska.”
(https://rf.gov.pl/postepowania-interwencyjne/)
Gdy tak się stanie Rzecznik
Finansowy przygotowuje pismo
kończące, które zawiera argumenty,
mogące się przydać klientowi podjąć
decyzję co do następnych kroków.
Można podjąć dalsze próby ugodowego rozwiązania sporu nr w postępowaniu polubownym przy Rzeczniku
Finansowym. Można też zdecydować
się na rozstrzygnięcie sporu w ramach postępowania cywilnego.
Postępowanie polubowne
jest odpłatne, jednak jego koszt nie
jest wysoki bo opłata wynosi 50zł.
Udział podmiotu rynku finansowego
w postępowaniu jest obowiązkowy.
Udział podmiotu rynku finansowego
w postępowaniu jest obowiązkowy.
W toku postępowania Rzecznik zapoznaje podmiot rynku finansowego
z roszczeniem klienta, przedstawia
stronom postępowania przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie
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oraz podejmuje działania mające na
celu umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu
przez jego strony lub przedstawia
stronom propozycję rozwiązania sporu. W przypadku braku polubownego
zakończenia postępowania, Rzecznik
sporządza opinię, w której zawiera w
szczególności ocenę prawną stanu
faktycznego w przedmiotowym postępowaniu.
Można zadać pytanie po co
decydować się na pomoc Rzecznika
Finansowego skoro nie jest on w
stanie wymusić na podmiocie finansowym zmiany niekorzystnej dla
nas decyzji. Kolokwialnie mówiąc,
czy skoro warta jest wyprawki. W
mojej ocenie z pomocy tej warto
skorzystać. Po pierwsze jest to bardzo tania forma próby rozwiązania
sporu. Po drugie w jej toku możemy
zweryfikować, czy nasze roszczenia
są zasadne czy też nie. Zyskamy
dzięki temu pewność co do słuszności
dochodzenia naszych roszczeń przed
sądem, zaś dokumentacja powstała
w toku postępowań przed Rzecznikiem Finansowym może posłużyć
nam do skutecznej argumentacji
swojego stanowiska w procesie.
Adwokat Michał Wójcicki

W GMINIE

KRONIKA POLICYJNA

W maju lubscy policjanci odnotowali
ponad 300 interwencji zgłoszonych przez
mieszkańców miasta i gmin: Lubsko,
Jasień i Brody. Jest to znaczący wzrost o
ponad 30 interwencji w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na gorącym uczynku zatrzymali 10 sprawców przestępstw:
gróźb karalnych, kradzieży i włamań,
znęcania się nad najbliższymi, posiadających środki odurzające oraz nietrzeźwych
kierujących. Ujawnili i doprowadzili do
zakładów karnych 15 osób ukrywających
się przed wymiarem sprawiedliwości. Do
policyjnych pomieszczeń oraz miejsca
zamieszkania doprowadzono 4 osoby
nietrzeźwe. Funkcjonariusze ujawnili
194 wykroczenia, z czego większość
została zakończona na miejscu poprzez
nałożenie mandatu lub pouczenia, w 11
przypadkach skierowany został wniosek
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żarach.
Odnotowano 7 zdarzeń drogowych w
rejonie dróg publicznych oraz kilka tzw.
szkód parkingowych. Doszło do jednego
zdarzenia zakwalifikowanego jako wypadek drogowy na drodze wojewódzkiej
289, gdzie ranna został młoda kobieta.
Główną przyczyną zdarzeń drogowych
było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
*
W czerwcu ilość interwencji spadła do
poziomu około 280. Zatrzymano 11
sprawców przestępstw m.in. kradzieży,
uszkodzenia ciała, włamania, kierowania
gróźb karalnych, pedofilii. Do wytrzeźwienia doprowadzono 3 osoby, które z
uwagi na swój stan stwarzały zagrożenie
dla siebie lub innych. Zatrzymano 8 osób
poszukiwanych. Zanotowano 11 zdarzeń
drogowych w rejonie dróg publicznych.
Ogólnie ujawniono 126 różnego rodzaju
wykroczeń. Prym wiodły wykroczenia z
ustawy o wychowaniu w trzeźwości (41)
oraz zakłócenia porządku publicznego
(21).
*
W majowe popołudnie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na obwodnicy
Jasienia zatrzymali do rutynowej kontroli
Volkswagena. Okazało się, że młody
mieszkaniec Lubska nie posiada uprawnień, ponieważ żarski sąd orzekł wobec
niego zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych. Dodatkowo
policjanci z uwagi na zachowanie kierującego mieli uzasadnione podejrzenie, że
jest pod wpływem środków odurzających.
Została mu pobrana krew do badań. W
tym przypadku kierujący może się spodziewać bardzo dotkliwej kary, nawet z
pozbawieniem wolności włącznie.
*
Przypominamy, że kierowanie rowerem
po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem.
Co prawda nie grozi za to utrata prawa
jazdy, niemniej jednak - jak dotkliwa może
być to kara - przekonał się mieszkaniec
Lubska. Mężczyzna, nie zważając na ilość
wypitego alkoholu, wsiadł na rower i
poruszał się nim po ulicach miasta. Został
zatrzymany przez patrol policji. W wydychanym powietrzu miał prawie 2 promile
alkoholu. Po wytrzeźwieniu otrzymał
mandat karny w wysokości 2500zł.
Trzeba również pamiętać, że taki osobnik
bardzo często stylem swojej jazdy sprawdza niebezpieczeństwo nie tylko na siebie,
ale również innych uczestników ruchu.
*

Na początku czerwca, w godzinach wieczornych dyżurny otrzymał zgłoszenie
o tym, że nietrzeźwy mężczyzna wpadł
do rzeki. Na miejsce niezwłocznie skierowano radiowóz. Ustalono, że podczas
próby załatwienia swojej potrzeby, stracił
równowagę i wpadł do wody. Całe szczęście, że nie odniósł żadnych poważnych
obrażeń. Z uwagi na konsekwencje, które
poniósł, policjanci odstąpili od ukarania.
*
Pod koniec czerwca działania prewencyjne na terenie działania lubskiego
komisariatu prowadzili policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji
Policji z Zielonej Góry. Podczas patrolu w
jednej z miejscowości ich uwagę zwrócił
mężczyzna, który poruszał się motorowerem bez obowiązkowego kasku. Nie
zastosował się do sygnałów świetlnych i
dźwiękowych oznakowanego radiowozu,
nakazujących zatrzymanie pojazdu. Wręcz
przeciwnie rozpoczął ucieczkę. Zjechał na
jedną z polnych dróg. Wydawałoby się, że
wszystko idzie zgodnie z jego zamiarem.
Jednak po przejechaniu pewnego odcinka,
na swojej drodze napotkał zwalone drzewo. Próbował jeszcze przenieść nad nim
swój motorower. Jednak w tym momencie
został zatrzymany przez policjantów.
Okazało się, że jest trzeźwy, a uciekał bo
nie miał kasku. I tak zamiast drobnego
mandatu za to wykrocznie, będzie odpowiadał za przestępstwo, którym jest
niezatrzymanie się do kontroli policyjnej.
*
W okresie maja i czerwca policjanci odnotowali kilkanaście zgłoszeń dotyczących
różnego rodzaju oszustw. Szczególnie
niepokojące jest to - jak łatwowierni są
użytkownicy Internetu. Bardzo często
różnego rodzaju oszuści kuszą nasz wysokim zyskiem, gdzie sami dobrowolnie
podajemy wszystkie dane osobowe, a nawet dane do swoich kont bankowych. Ale
nie dość, że oszuści „czyszczą” konto to
dodatkowo są na tyle perfidni, że „biorą”
maksymalne wartości kredytów. Zawsze
z dużą dozą ostrożności podchodźmy do
wszelkiego rodzaju zachęt, które oferują
nam wysokie zyski za pośrednictwem
różnego rodzaju krypto-waluty. Nie podawajmy nigdy naszych danych bankowych.
Kolejnym popularnym sposobem jest
metoda na tzw. blika. Za pośrednictwem
Facebooka wchodzimy na różnego rodzaju
strony. Ostatnio kilkukrotnie ukazywała
się informacji o Lubsku, gdzie miało dojść
do ataków zboczeńca. Już sama nazwa
strony powinna w nas wzbudzić podejrzliwość. Po wejściu przez nas na taką
stronę, oszust uzyskuj dostęp do naszego
Faceboooka i Mesengera. Następnie, podszywając się pod nas za pośrednictwem
komunikatora prosi naszych znajomych o
podesłanie kodu blika. Pamiętajmy o dobrym oprogramowaniu antywirusowym,
który ostrzeże nas, że strona na która
wchodzimy może być zainfekowana. Nie
przesyłajmy nigdy pieniędzy, jeżeli 100
procentowo nie potwierdzimy - z kim
piszemy lub rozmawiamy.
*
Dyspozytor pogotowia 11 czerwca otrzymał kilkukrotne zgłoszenie o mężczyźnie,
rzekomym cukrzyku, który miał zasłabnąć. Działo się to na drodze leśnej, nieopodal m. Brody. Zgłoszenia miał dokonywać
sam potencjalny cukrzyk. Skierowany na
miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego

nie stwierdził niczego niepokojącego w
tym zakresie. Okazało się, że zgłaszający
– będący pod wpływem alkoholu - umyślnie wprowadzał w błąd operatora 112,
ponieważ liczył na darmową podwózkę do
domu. Wezwani na miejsce policjanci ukarali delikwenta maksymalnym mandatem.
*
Ciekawe zgłoszenie odnotowano również
w czerwcu. Pewien mężczyzna powiadomił, że spod bloku ukradli mu samochód
osobowy. Nie potrafił podać numeru
rejestracyjnego, ponieważ niedawno go
kupił, a dokumentów nie ma przy sobie.
Po chwili okazało się, że pojazd jest na
swoim miejscu, a zgłaszający jedynie
pomylił kolory auta. Czego to ludzie nie
wymyślą.
*
Nad zalewem Karaś 9 czerwca w Lubsku
funkcjonariusze z Komisariatu Policji w
Lubsku wspólnie ze strażakami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku
przeprowadzili ćwiczenia z zakresu
ratownictwa wodnego. Ćwiczyli kwestie
związane z udzielaniem pierwszej pomocy
osobie topiącej się oraz poszukiwaniem
osób pod wodą. Wspólne działanie służb
jest bardzo ważne, aby jeszcze sprawniej
nieść pomoc. Policjanci wspólnie z innymi
służbami rozpoczęli także kontrole w
rejonach zbiorników wodnych zarówno
strzeżonych jak i niestrzeżonych. Podczas
tych działań mundurowi będą rozmawiali
z osobami przebywającymi nad wodą o
zasadach bezpiecznej kąpieli. Wszystko
po to, aby ograniczyć liczbę utonięć i
uzmysłowić dorosłym oraz dzieciom,
jak niebezpiecznym żywiołem może być
woda. Spotkania na temat bezpiecznego
wypoczynku nad wodą kontynuowane
są także w szkołach. Pamiętajmy, że
na rekreację wodną najlepiej wybierać
strzeżone kąpieliska. Bez względu na
umiejętności pływackie nie przeceniajmy
swych możliwości i przede wszystkim nie
wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.
Jeżeli nad wodę wybieramy się z dziećmi,
to ani na chwilę nie spuszczajmy ich z
oczu. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swych najbliższych.
*
Przestępstwa przeciwko mieniu, a dokładniej kradzieże z włamaniem, dotykają
wielu obywateli Europy. Średnio na terenie Unii Europejskiej co 1,5 minuty dochodzi do jednego włamania. W większości
państw członkowskich, w tym również w
Polsce, obserwuje się jednak stały spadek
liczby włamań, zwłaszcza od początku
pandemii COVID-19. Dowody naukowe
pokazują, że ich liczba ulega zmniejszeniu dzięki lepszemu i skuteczniejszemu
zapobieganiu przestępczości. Badania
wyraźnie pokazują skuteczność atestowanych zamków do okien i drzwi, rolet
antywłamaniowych, alarmów połączonych z monitoringiem czy zewnętrznych
świateł, które zapalają się, gdy ich czujniki
wykrywają ruch. Na bezpieczeństwie nie
warto oszczędzać! Niemniej jednak wciąż
wiele osób pada ofiarą włamań. Należy
powiedzieć, że przecież przestępstwo
kradzieży z włamaniem pociąga za sobą
nie tylko straty materialne, ale również
bardzo często wiąże się z utratą poczucia
bezpieczeństwa domowników. Dlatego
kluczowe jest, abyśmy stosowali się do
poniższych wskazówek: przed wyjazdem na urlop poprośmy sąsiada lub inną

zaufaną osobę o to, żeby podczas naszej
nieobecności zaopiekował się domem/
mieszkaniem, zebrał ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i
ulotki; nigdy nie zostawiajmy kluczy w
umówionym miejscu, np. pod wycieraczką
czy doniczką; pamiętajmy również, żeby
za każdym razem, kiedy wychodzimy z
domu zamykać drzwi i okna (również te
piwniczne i dachowe) oraz włączyć alarm.
*
W 2021 roku w województwie lubuskim
utonęło 20 osób, z czego 12 w okresie
wakacyjnym. Aby do takich tragedii nie
dochodziło, niezbędna jest rozwaga osób
przebywających nad wodą, ale także
profesjonalna i skuteczna praca służb
odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa nad akwenami. Na to gotowi
są policyjni wodniacy, którzy podczas
specjalistycznych szkoleń wielokrotnie
ćwiczyli scenariusze rożnych sytuacji,
gdzie zagrożone było ludzkie życie. W takich chwilach mundurowi muszą wykazać
się profesjonalizmem i zadbać nie tylko o
życie osoby tonącej, ale także o własne.
Poza sprawnym działaniem, dla bezpieczeństwa nad akwenami istotne znaczenia ma także profilaktyka. Dlatego też,
policjanci w ramach ogólnopolskiej akcji
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
podczas patrolu na łodzi, każdorazowo
przypominają napotkanym osobom o
zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas przebywania nad jeziorem
czy rzeką, a w szczególności o tym, aby: do
kąpieli wybierać tylko miejsca strzeżone;
będąc na kąpielisku, słuchać poleceń
wydawanych przez ratownika; zadbać o
bezpieczeństwo dzieci i nie pozostawiać
ich bez opieki; nie wchodzić do wody zaraz
po opalaniu się - może to grozić szokiem
termicznym lub utratą przytomności.
Schłodzić stopniowo swój organizm, nie
zapominając o okolicach serca, karku
oraz twarzy; nie próbować przepływać
jeziora czy wypływać na otwarty akwen
bez asekuracji; nie skakać do wody w
miejscach nieznanych, niesprawdzonych takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić
urazem kręgosłupa a nawet śmiercią;
podczas wodnych zabaw nie spychać z
pomostu, z materaca; przy użytkowaniu
sprzętu wodnego (kajak, rower wodny,
skuter) koniecznie zaopatrzyć się w kapok;
nigdy nie wchodzić do wody bezpośrednio
po jedzeniu, ani też z pustym żołądkiem;
nigdy nie łączyć wypoczynku nad wodą
z alkoholem; zwrócić uwagę na osoby
znajdujące się w pobliżu. Może okazać
się, że ktoś będzie potrzebował pomocy.
*
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku.
Narzędzie sprawdza się jako praktyczny
komunikator pomiędzy społeczeństwem
a policjantami. Pamiętajmy, że jednym z
celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie
dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa,
jak i oczekiwanych
sposobów ich eliminowania. Ponadto, KMZB
wykorzystuje informacje uzyskane na
podstawie własnych
ustaleń, czyli m.in. poprzez wykorzystanie
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statystyk policyjnych, informacji uzyskanych od podmiotów poza policyjnych
oraz na podstawie wyników badań opinii
publicznej. Główne cele Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa: poprawa
bezpieczeństwa i porządku publicznego
poprzez włączenie obywateli w wybrane
działania Policji, dostosowanie struktur
organizacyjnych oraz działań policji do
zagrożeń wskazywanych przez społeczeństwo, platforma wymiany informacji
o zagrożeniach. Nie możemy zapominać
o tym, że bardzo często to od nas zależy,
czy i jak szybko, zostanie wyeliminowane
zagrożenie. Pamiętajmy, że nanoszone
zagrożenia są anonimowe, a naniesienie
zagrożenia jest proste i intuicyjne. Dlatego
zachęcamy do korzystania z KMZB przy
pomocy smartfona, tabletu lub komputera. W tym roku opolscy policjanci otrzymali
za pośrednictwem tej aplikacji ponad 3
600 zgłoszeń. Blisko 40 procent dotyczyło
przekraczania dozwolonej prędkości.
Kolejne zgłoszenia to między innymi
nieprawidłowe parkowanie, spożywanie
alkoholu w miejscach niedozwolonych czy
też dzikie wysypiska śmieci. Jeśli widzisz,
że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą,
jeśli cenisz sobie stabilizację zatrudnienia,
jeśli jesteś wrażliwy na wszelkie formy
łamania prawa, jeśli chcesz się rozwijać
to optymalnym miejscem jest praca
w policji. Możesz zostać policjantem,
wykorzystując swoje dotychczasowe
umiejętności i predyspozycje. To służba
interdyscyplinarna, w której z pewnością
się odnajdziesz. Praca w policji to ciekawa
propozycja i perspektywa realizacji zadań, dająca wiele satysfakcji tym, którzy
marzą, aby pomagać innym. Oczywiście
to wyzwanie i wiele wyrzeczeń, ale jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi.
Z pewnością jest to ciekawa służba, w
której każdy może znaleźć miejsce dla
siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta
wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Służba prewencyjna,
kryminalna, dochodzeniowo-śledcza,
ruchu drogowego, policyjni antyterroryści,
technicy kryminalistyki, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, policjanci z
laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający
przestępczość gospodarczą, korupcyjną,
cybernetyczną, narkotykową czy zorganizowaną. Wolne miejsca czekają na
kandydatów również w lubskiej jednostce.
Wielu już się zdecydowało. Teraz ty dołącz
do naszej policji. Chętni proszeni są o kontakt z Zastępcą Komendanta Komisariatu
Policji w Lubsku kom. Krystianem Szylko
pod nr tel. 47 79 41 270.
Opr. M.Sienkiewicz
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W GMINIE

REKLAMA

Apele na zakończenie
roku szkolnego 2021/2022
Nadszedł długo oczekiwany przez
dzieci i młodzież czas – dzień zakończenia roku szklonego 2021/2022.
Jak we wszystkich szkołach w kraju,
tak i w szkołach w naszej gminie,
uroczystym apelem 24 czerwca podsumowano 10 miesięcy pracy uczniów,
kadry pedagogicznej, dyrekcji oraz
rodziców. Dla klas ósmych dzwonek
w ramach edukacji podstawowej wybrzmiał ostatni raz. Uczestniczący w
uroczystych apelach przedstawiciele
lubskiego samorządu gratulowali
uczniom nominacji do wyższych
klas, osiągniętych wyników w nauce,
a także w konkursach i olimpiadach.
Uczniowie odebrali świadectwa
ukończenia kolejnego roku nauki i po
krótkim spotkaniu w klasach rozpoczęli należny za trud pracy wakacyjny
odpoczynek.
Tekst i fot. M.K.

SALA KONFERENCYJNO-BANKIETOWA
Dla klas ósmych dzwonek w ramach edukacji podstawowej wybrzmiał
ostatni raz

Podczas uroczystego apelu kończącego rok szkolny 2021/2022, Gminę Lubsko
reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko,
który wręczając na ręce Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi Jolancie Grossmann bukiet kwiatów, podziękował jej i całej kadrze
pedagogicznej oraz pracownikom szkoły za pracę i zaangażowanie w edukowanie
i wychowywanie młodego pokolenia. Uczniom natomiast życzył miłego,
bezpiecznego, wakacyjnego odpoczynku

Lubsko-Brody-Forst (Lausitz)
- ponad 20 lat razem

15 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku gościli z wizytą w ratuszu i baszcie. Podczas wycieczki
dzieci poznały wiele gminnych wątków z dawnych lat. Największe zainteresowanie wzbudziła sala zegarowa w baszcie
oraz architektura, tajemne skrytki i bardzo stare drzwi ratuszowej sali posiedzeń

Czym skorupka za młodu
nasiąknie...
Edukacja regionalna stanowi jedną
z formalnych odmian osobowościowego kształtowania człowieka za
pośrednictwem poznawania najbliższego środowiska życia przez dzieci i
młodzież, którzy w przyszłości staną
się aktywnymi obywatelami swojej
„Małej Ojczyzny”, a także będą
godnie ją reprezentować w ramach
podejmowanych działań w kraju i za
granicą. Istota edukacji regionalnej
polega na kształtowaniu poczucia tożsamości jednostki oraz społeczności
lokalnej i co za tym idzie, umacnianiu
ich wzajemnych więzi. Cel ten i ideę
dobrze rozumieją pedagodzy lubskich
szkół, którzy bardzo chętnie decydują
się na żywe lekcje w terenie, podczas
których uczniowie poznają miejsce, w
którym żyją, przez co budują w sobie
i pogłębiają regionalną tożsamość.
Tekst i fot. M.K.
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31 maja 2022 roku w Lubskim Pałacu
miało miejsce spotkanie partnerskie
Lubsko-Brody-Forst (Lausitz). Udział
w nim wzięli: Janusz Dudojć Burmistrz
Lubska, Ryszard Kowalczuk Wójt
Gminy Brody, Simone Taubenek Burmistrz Miasta Forst (Lausitz) i Sven
Zuber członek zarządu miasta Forst.
Tłumaczyła Aneta Bałuszek. Tematem
spotkania była współpraca partnerów
w tym: przystąpienie Lubska do Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej Polsko-Niemiecki Geopark
Łuk Mużakowa. Członkostwo w EUWT
daje możliwości pozyskiwania środków
bez konieczności poszukiwania partnera.
Burmistrz Lubska przedstawił partnerom
wstępną koncepcję utworzenia w pałacu
w Dłużku Centrum Kultury i Dziedzictwa Regionalnego. Obecnie trwa
procedura nieodpłatnego przekazania
Gminie Lubsko przez KOWR zespołu
pałacowo-parkowego. Burmistrz zaznaczył, że Gmina Lubsko opracowała już
program zagospodarowania zabytku,
który uzyskał pozytywną opinię Lubu-

skiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Zielonej Górze. Jest też
wydana decyzja na zmianę sposobu
użytkowania pałacu. Na wniosek Gminy,
KOWR wyraził zgodę na dysponowanie
nieruchomością na cele projektowe. Jak
tłumaczył Burmistrz, o przejęcie zabytku
Gmina stara się od trzech lat. W tym
czasie przeminęło wiele możliwości
pozyskania dofinansowania na remont
pałacu. Przystąpienie Lubska do EUWT
daje nowe perspektywy pozyskania dofinansowania na zagospodarowanie zabytku, przywrócenie mu dawnej świetności,
uchronienie go od całkowitej ruiny. Wójt
Gminy Brody Ryszard Kowalczyk objaśnił procedurę przystąpienia do EUWT
oraz, podobnie jak Burmistrz Forstu
zadeklarował pomoc i poparcie Lubska
w tej sprawie. Dalszym etapem spotkania było przedstawienie zadań, które
partnerzy realizują bądź zrealizowali, a
także tych planowanych do wykonania
w przyszłości.
Tekst i fot. M.K.

ZAPRASZA!!!

• imprezy okolicznościowe
• konferencje
• spotkania
• bankiety

Sala konferencyjno-bankietowa Biblioteki Centrum Kultury im. Jana Raka
aleja Wojska Polskiego 2a (były USC).
Klimatyzowana, cyfrowa, w centrum miasta.
Wynajem:
tel. 513085232 lub 68 372 05 21.
27 maja uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Górzynie zwiedzili Basztę
Pachołków Miejskich. Z uwagą wysłuchali opowieści o historii wieży, jak i o innych
zabytkach oraz miejscach w gminie Lubsko, które warto zobaczyć. Na koniec
dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą, wypełniając krzyżówkę o Lubsku

Podczas spotkania Burmistrz Lubska Janusz Dudojc wręczył Pani Burmistrz
Forst (Lausitz) Simone Taubenek obraz autorstwa jednej z lubskich malarek,
przedstawiający architektoniczną perłę ziemi lubskiej – pałac w Dłużku
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Dodatkowe informacje:
sekretariat B-CK pl. Jana Pawła II nr 1.
M AG A Z Y N L U B S K I N R 6/2022 ( 377 )

7

W LUBSKU NAWET
W WAKACJE TRWAJĄ
INWESTYCJE
W GMINIE

Ostatni etap prac wod-kan
na ul. Zamkowej

LWiK rozpoczął trzeci
etap zadania wykonania
sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zamkowej.
Przypominamy, że w
pierwszym etapie realizowane były prace w obrębie Domu Pomocy Społecznej. W drugim etapie
wykonany był odcinek od
DPS-u do ul. Krasińskiego. Pod koniec czerwca
ruszył ostatni etap robót
od ul. Krasińskiego do
ul. Kopernika. Inwestycja
obejmuje wymianę sieci
wodno-kanalizacyjnej
wraz z remontem i wymianą wpustów ulicznych
(tzw. deszczówek). Prace potrwają do połowy
lipca br. W związku z
realizowanym zadaniem
Realizacja zadania ma na celu
obowiązuje zmiana orga- uporządkowanie gospodarki wodnonizacji ruchu.
ściekowej w rejonie ul. Zamkowej

Przebudowa ul. E. Plater

8

Budowany trakt pieszo-rowerowy przy przystani kajakowej,
poprawi bezpieczeństwo oraz estetykę tego miejsca

Mieszkańcy podziękowali
za nową drogę

28 czerwca mieszkańcy sołectwa Mokra zorganizowali uroczyste
zakończenie inwestycji przebudowy odcinka drogi gminnej w m.
Mokra. Zadanie było realizowane w dwóch etapach. W pierwszym (w
2021 roku) wykonano: korytowanie, podbudowę, oraz nawierzchnię
zjazdów i ułożenie krawężników.
Obecnie zakończył się drugi etap przebudowy, który polegał na:
uzupełnieniu podbudowy, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni oraz ułożenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na grysie
bazaltowym.
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Powitalna wizyta w ratuszu

Kolejny etap przebudowy
ul. Wrocławskiej

Prace melioracyjne

Delegaci z Francji w piątek 27 maja, pod
przewodnictwem nauczyciela historii i
geografii, jednocześnie pełniącego funkcję radnego Rady Miejskiej w Lubsku
Bartosza Łapy zwiedzili lubskie zabytki,
w tym: renesansowy ratusz, kościół
mariacki, zamek oraz basztę. Goście
byli zauroczeni zabudową i architekturą
kamienic w centrum miasta. Z uznaniem
spotkał się także widok z tarasu baszty na
słoneczne Lubsko. Przewodnik opowiedział historię Lubska i poszczególnych,
zwiedzanych zabytków. Wśród delegatów z Masny byli tacy, którzy gościli
w Lubsku już wcześniej, ale byli i tacy,
którzy przyjechali tutaj pierwszy raz.
Wszystkim jednak Lubsko bardzo się
podobało.

Zorganizowane z inicjatywy społecznej spotkanie odbiorowe
było okazją do rozmów o Gminie, planowanych inwestycjach,
a także o potrzebach sołectwa

Zakończono przebudowę
ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z
ul. Bohaterów do skrzyżowania z ul. Sportową.
Obecnie inwestor (Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Zielonej Górze) dopełnia ostatnich formalności,
zmierzających do sfinali- Przebudowywana będzie droga oraz
zowania sprawy umowy
chodniki po obu jej stronach
na wykonawstwo robót
kolejnego etapu prac. Tym razem przebudowywana będzie droga oraz
chodniki po obu jej stronach na odcinku od ul. Sportowej do ul. M.
Reja. Z uwagi na fakt, iż po przetargu cena zadania wzrosła, Województwo Lubuskie zwróciło się do lubskiego samorządu o udzielenie
pomocy finansowej, co zostało sfinalizowane uchwałą Rady Miejskiej
w Lubsku podczas sesji z dnia 30 czerwca br.
Trwają prace
melioracyjno-konserwacyjne lubskich cieków wodnych.
Potrzeba ich
przeprowadzenia była szeroko omawiana
m. in. podczas
posiedzeń Komisji Stałych
Rady Miejskiej
w L u b s k u . Odcinek rzeki Lubszy po pracach melioracyjnych
Obecnie realizowany jest pierwszy etap prac na rzece Lubszy od ul. Farbiarskiej oraz
dalej rzeki Granicy w kierunku zalewu Nowiniec oraz Starej Wody.
Zadanie obejmuje: koszenie skarp i brzegów rzeki, odchwaszczanie,
odmulanie dna oraz usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie rzeki.
W drugim etapie, którego realizacja przypadnie w okresie wakacyjnym, planuje się do realizacji podobny zakres prac w rzece Lubszy
na odcinku od ul. Traugutta, przez miasto aż do obwodnicy, a także w
Kanale Młyńskim od ul. Farbiarskiej, przez ul. Pułaskiego, Kanałową,
Dębową. Dodatkowo, na odcinkach ww. cieków umocnionych cegłami, nastąpi także oczyszczanie dna z urobku oraz śmieci komunalnych.
Zadanie realizowane jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Nadzór Wodny w Lubsku.
Tekst i fot. M.K.

Batalia wygrana
- będzie tańszy gaz

Poznając Lubsko

Od stycznia br. PGiNG
sprzedaje lubskiej spółce
PGKiM gaz, który ta
wykorzystuje do produkcji
ciepła, po cenie 0,79 zł/
GJ. To spowodowało duży
wzrost ceny kupowanego
od PGKiM w Lubsku
ciepła.

Przypominamy, że stawka za ciepło
w 2021 roku w zakresie kosztu 1GJ
wynosiła 0,11zł. Niniejsze wskazuje
na to, że stawka w 2022 wzrosła aż o
700%. Aby temu zaradzić była tylko
jedna droga, choć opatrzona ryzykiem
niepowodzenia, a mianowicie, PGKiM w Lubsku Sp.
z o.o. złożyła do
PGiNG oświadczenia wskazując, że
produkowane przez
nich ciepło dostarczane jest niekiedy
w 100%, niekiedy
w przeważającej
mierze, mieszkańcom, dlatego
wniosła, by gaz był
sprzedawany przez
PGiNG po niższej
cenie – jak dla
indywidualnych
gospodarstw domowych, a nie jak
dotychczas jak dla
biznesu. Oświadczenia długo pozostawały bez rozpatrzenia. Jednak
po wielu monitach,
Spółka otrzymała
decyzję PGiNG.
Zgodnie z jej treścią PGKiM został potraktowany
jako indywidualny
odbiorca gazu i z
mocą od stycznia
br. 1 GJ sprzedawanego ww. Spółce
gazu będzie koszDzięki współpracy i podętym działaniom odniesiono
tował nie 0,79 zł, a

Burmistrz Masny Lionel Fontaine (po prawej) gościł w Lubsku pierwszy raz.
Dał się poznać jako osoba otwarta z przyjaznym usposobieniem i dużym
poczuciem humoru oraz dystansu do samego siebie
2021 w ramach pleneru malarskiego.
Burmistrz wręczył następnie włodarzowi Masny oraz Prezesowi Komitetu po
obrazie przedstawiającym dłużkowską
perłę architektury. Po Burmistrzu głos
zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w
Lubsku Artur Bondarenko, który powitał
gości z Francji w ich ojczystym języku,
czym zaskoczył wszystkich uczestników. Następnie Starosta Żarski wręczył
Francuzom prezenty oraz wyraził swoje
uznanie dla tak zacieśnionych więzi między Lubskiem a Masny. Jak powiedział,
jest to prawdziwie żywe partnerstwo i
współpraca. Podobnego zdania był radny Sejmiku Województwa Lubuskiego
Sławomir Muzyka, który, jak powiedział
był kilka lat temu w Masny i chciałby
tam jeszcze pojechać. Radny wyraził
swoje zadowolenie tym, że miasta nadal
ze sobą współpracują, że nie straciły
kontaktu mimo pandemii. Radny wręczył
delegatom upominki w postaci lubuskich,
regionalnych produktów. Lubsko i Masny
współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. Były wspólne działania w zakresie
sportu i kultury. Ostatnimi czasy miasta

zjednoczyły się w pomocy Ukrainie. Jak
powiedział Burmistrz Lionel Fontaine:
„Masny, to region cechujący się wielką
solidarnością. Teraz ludzie dali tego
dowód, jako,
że „solidarność”, to nie tylko słowo,
ale i czyn”. Jak uzupełnił Prezes Komitetu
Partnerskiego Paul Lestienne, pomoc, z
jaką mieszkańcy przyszli w odpowiedzi
na apel pomocy Ukrainie – przeszła ich
wszelkie oczekiwania. Dzięki hojności
mieszkańców, do Lubska wysłano 6
ciężarówek pomocy humanitarnej. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wyjaśnił, że
pomoc, która trafiała do Lubska z Masny,
ale także z Forst i Vlotho, trafiła kilkoma
transportami do: Tarnopola, Buczacza,
Charkowa, Kijowa oraz innych miejscowości na Ukrainie. Burmistrz Masny
zadeklarował chęć dalszej współpracy.
Zapewnił również, że Masny będzie dla
Lubska partnerem w pomocy Ukrainie.
Na zakończenie spotkania, wystąpiła
solo śpiewając i akompaniując sobie na
fortepianie Michalina Palamioti. Jej występ został doceniony gromkimi brawami.
Tekst i fot. M.K.

Polsko-francuskie spotkanie
samorządowe

27 maja 2022 roku odbyło się w lubskim
pałacu polsko-francuskie spotkanie
samorządowe. Udział w nim wzięli: samorządowcy z Masny z Francji na czele z
Burmistrzem Masny Lionel Fontaine oraz
Prezesem Komitetu Partnerskiego Lubsko-Masny Paul Lestienne, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Sławomir
Muzyka, Starosta Powiatu Żarskiego Józef Radzion, radni powiatowi, radni Rady
Miejskiej w Lubsku z Przewodniczącym
Rady Arturem Bondarenko, członkowie
UTW w Lubsku, kierownicy gminnych
jednostek oraz komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Lubsku. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć, który przywitał gości
oraz opowiedział kilka słów o odbudowie
lubskiego pałacu. Wspomniał także o
pałacu w Dłużku, o którego nieodpłatne
przejęcie Gmina się stara. Zrobił to nie
bez powodu. Przedstawił rys historyczny
cennego zabytku w Dłużku, który stał się
motywem przewodnim prac wykonanych
przez lubskim malarzy w okresie wakacji

0,20 zł. To bardzo dobra wiadomość
- zwłaszcza dla mieszkańców, którzy
zamieszkują lokale przynależne do
spółdzielni mieszkaniowej, a także
wspólnot mieszkaniowych ogrzewanych przy pomocy kotłowni PGKiM.
Współpraca zawsze buduje, a tu było
jej naprawdę dużo. Pomogły wskazane argumenty oraz dbałość o dobro
mieszkańców. To wspólny sukces i
wynik pracy Zarządu, Zgromadzenia
Wspólników oraz Rady Nadzorczej
Spółki PGKiM. Ta jedność w działaniu cieszy. Najbardziej jednak cieszy
to, że w czasie rosnących cen - cena
za gaz zmaleje.
Tekst i fot. M.K.

wymierny sukces

Samorządowcy z uznaniem podziwiali z widokowego tarasu baszty lubski
krajobraz

Spotkanie było bardzo urozmaicone i owocne na przyszłość

REKLAMA

23 maja została podpisana umowa na
przebudowę ul. E.
Plater w Lubsku. W
ramach inwestycji
zostanie przebudowany odcinek ww.
drogi od baszty do
skrzyżowania z ul.
Bohaterów. W wyniku realizacji zadania
zostanie wykonana
droga o nawierzchni
z masy bitumicznej,
chodniki i zjazdy
oraz ścieżka rowerowa z kostki brukowej. Wykonawcą
przebudowy drogi
Tak miejscami wygląda ul. E. Plater.
jest Pomoc DrogoPrzebudowa
tej drogi, to jedna z bardziej
wa Tomasz Duczmal
oczekiwanych
inwestycji, na realizację
z Lubska. W odpoktórej
Wykonawca
ma 7 miesięcy od daty
wiedzi na postępopodpisania umowy
wanie przetargowe
wpłynęły trzy oferty,
w tym najkorzystniejsza złożona przez ww. Wykonawcę w wysokości 2 549 997,87 zł brutto. Inwestycja finansowana jest ze
środków własnych Gminy Lubsko, zabezpieczonych w budżecie
na 2022 rok. Realizacja zadania poprawi stan techniczny drogi.
Powstaną wymiarowe chodniki oraz ścieżka rowerowa. Będzie
bezpieczniej i ładniej. Prowadzone prace mogą powodować
utrudnienia w ruchu. Inwestycja będzie zrealizowana do końca
bieżącego roku.

Inwestycje nad zalewem Karaś

Ruszyła budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej przy przystani
kajakowej zalewu Karaś. Zadanie realizowane jest w ramach projektu
pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy ścieżki pieszo
– rowerowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubsku”, na który
Gmina Lubsko pozyskała dofinansowanie w kwocie 178 407 zł. W
wyniku wykonania projektu powstanie piękny trakt pieszo-rowerowy,
który połączy dwa końce istniejącej już ścieżki.
Wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą
zadania jest Pomoc Drogowa Tomasz Duczmal z Lubska. Ma on
4 miesiące na realizację inwestycji. Wartość zamówienia wynosi:
302 132,77 zł brutto.

Delegacja samorządowców
Masny w Lubsku
W piątkowy poranek 27 maja, goszcząca
w Lubsku delegacja z Francji na czele z
Burmistrzem Masny Lionel’em Fontaine,
oraz Prezesem Komitetu Partnerskiego
Lubsko-Masny Paul’em Lestienne
odwiedziła Burmistrza Lubska Janusza
Dudojcia. Burmistrz Lubska przedstawił
najbardziej istotne informacje dotyczące Gminy. Była dyskusja na temat
funkcjonowania gminnego (lubskiego)
samorządu, trudnej drogi, którą przeszedł
od 2018 roku do teraz, systemu oświaty,
pomocy społecznej, a także opieki nad
zwierzętami. Burmistrz wskazał, że największym problemem Lubska sprzed 3
lat były finanse, kiedy przy budżecie 78
mln zł, zadłużenie wynosiło 70 mln zł.
Po trzech latach Gmina osiągnęła budżet
102 mln zł przy zadłużeniu na poziomie
48 mln zł. Burmistrz wskazał, że obecnie największymi problemami Gminy
Lubsko są: mieszkalnictwo socjalne/
komunalne, wymagający restrukturyzacji
system oświaty, a także pomoc społeczna.
Podczas rozmowy poruszono również
temat pomocy Ukrainie, w którą zaangażowało się Lubsko i miasta partnerskie:
Masny, Vlotho oraz Forst. Na zakończenie spotkania włodarze przekazali sobie
upominki z regionalnymi produktami.

Jest i na windę

2 czerwca ostatecznie sfinalizowano podpisanie umowy na realizację nowego
zadania pn: „Przebudowa
i rozbudowa budynku przy
al. Wojska Polskiego 2a
w Lubsku - etap III winda dla niepełnosprawnych
wraz z zagospodarowaniem
terenu”. Dofinansowanie
obejmuje następujący zakres robót budowlanych:
wykonanie murowanego
Gmina Lubsko na każdy etap
szybu windy, doprowadzeadaptacji budynku przy al.
nie zasilenia elektrycznego,
Wojska Polskiego 2a pozyskiwała
wykonanie instalacji oświedofinansowanie
tleniowej szybu, dostawę i
montaż platformy pionowej, wykończenie szybu, zagospodarowanie
terenu, w tym wykonanie 4 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Gmina Lubsko pozyskała na ten cel 95 701,23 zł ze
środków PFRON za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Zielonej Górze. Inwestor jest w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót. W wyznaczonym terminie wpłynęły
cztery oferty i obecnie trwa ich ocena.

W GMINIE
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KOLEJNE
DOFINANSOWANIA
DLA GMINY LUBSKO
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Górskiej podpisał 31maja
dwie umowy dofinansowania z Województwem Lubuskim. W tym celu
przybył do Lubska Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego Stanisław
Tomczyszyn, który - jako, że umowa
była podpisywana w świetlicy przy
stadionie OSiR w Lubsku - mógł
osobiście zobaczyć boisko, które w

wyniku realizacji jednego z projektów
otrzyma oświetlenie.
Gmina Lubsko startowała do konkursów w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej oraz Lubuskiej Bazy Turystycznej
uzyskując dofinansowanie do obu
złożonych projektów, a mianowicie:
do projektu pn.: „Oświetlenie boiska
stadionu w Lubsku” o całkowitej
szacunkowej wartości 92 565,02 zł
pozyskała wsparcie w wysokości 46

Poodbiorowa
wizytacja
drogi w Garei
Gmina Lubsko pozyskała łącznie 82 200 zł na dwie inwestycje, tj. na:
oświetlenie boiska stadionu oraz stajnię dla rowerów nad zalewem Karaś
200 zł, co stanowi niemal 50% kosztów, natomiast do projektu pn. „Stajnia
dla rowerów w gminie Lubsko” (przy
CIT na zalewie Karaś) o całkowitej
szacunkowej wartości 98 000 zł otrzymała dotację w kwocie 36 000 zł, co

stanowi ok 37% wszystkich kosztów.
Oba projekty zostaną zrealizowane
jeszcze w tym roku. Wkład własny
zostanie pokryty ze środków budżetu
Gminy Lubsko na 2022 rok.
Tekst i fot. M.K.

Korzystając z obecności
w Lubsku, Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego Stanisław
Tomczyszyn podpisał również
umowę z Proboszczem ks. kan.
Zygmuntem Mokrzyckim w zakresie
dofinansowania projektu remontu
kościoła filialnego pw. Narodzenia
NMP w Dłużku.

NAJWIĘKSZY MERCEDES W LUBSKU
Zapewne już Państwo widzieli na drogach naszej gminy będący własnością
LWiKu specjalistyczny pojazd ssąco-ciśnieniowy z systemem recyklingu wody
do hydrodynamicznego czyszczenia
kanalizacji. Praca przy pomocy tego
sprzętu będzie efektywna, ekonomiczna
oraz z zachowaniem wszelkich zasad
ergonomii. Jak to wspaniale się złożyło,
że w dniu, w którym obchodzony jest
Dzień Przedsiębiorcy (21 czerwca br.),
LWiK-owi przekazano nowe auto. To
niecodzienne święto Spółki, jej Zarządu
oraz pracowników. Temu wydarzeniu
towarzyszyli zaproszeni przez Prezesa
LWiK Sp. z o.o. Romana Żaczyka goście,
a wśród nich: Burmistrz Lubska Janusz
Dudojć, członkowie Rady Nadzorczej
LWiK z Przewodniczącą Elżbietą Banaś, pracownicy Spółki, przedstawiciele
Müller Polska Sp. z o.o. - firmy, która
dostarczyła auto, prezesi lokalnych i
regionalnych spółek wodociągowych i/
lub kanalizacyjnych, Prezes PGKiM w
Lubsku Sp. z o.o., Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej w Lubsku oraz dyrektor
Biblioteki-Centrum Kultury. Prezes Roman Żaczyk powitał zgromadzonych na
placu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
gości. Następnie skierował swoje słowa
do Burmistrza Lubska, któremu podziękował za to, że za Jego kadencji oraz
między innymi za sprawą Jego i radnych
Rady Miejskiej w Lubsku rozpoczął się
rozwój Spółki. Prezes podkreślił, że jest
dumny z tego, że wszystkie uchwały w
sprawie dokapitalizowania Spółki były
podejmowane jednogłośnie. Poprosił,
by Burmistrz przekazał radnym podziękowania. Entuzjazm Prezesa podzielił
również Burmistrz Lubska Janusz
Dudojć, który w swoim wystąpieniu
zauważył, że problemy w zakresie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej w
gminie wciąż pozostają spore. Rozwój
Spółki poprzez inwestycje jest niezbędny.
Podziękował Prezesowi LWiK, Radzie
Nadzorczej oraz załodze Spółki za
ciężką i uczciwą pracę, niejednokrotnie
w trudnych warunkach. Na zakończenie
Burmistrz wyraził nadzieję, że auto będzie dobrze służyło celom, dla których
zostało zakupione i że po wyczyszczeniu
kanalizacji ogólnospławnej, żadna ulewa
nie będzie niosła ze sobą negatywnych
skutków. Głos w dyskusji zabrał również
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W czwartek 9 czerwca na drodze do
Garei spotkali się przedstawiciele
lubskiego magistratu oraz Nadleśnictwa Lubsko. Była to wizytacja
zrealizowanego na koniec 2021 roku
remontu ww. drogi. Trudność zadania
polegała na bardzo krótkim czasie jego
realizacji, przy dużym uzależnieniu
prowadzenia robót od pogody. Ale
udało się. Droga do Garei oraz w Garei
została wyremontowana i dziś służy
mieszkańcom, a także Nadleśnictwu, w
związku z prowadzoną przez jednostkę
gospodarką leśną. To druga inwestycja
dofinansowana ze środków Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Lubsko.
Na podobnych zasadach w 2020 roku
Gmina Lubsko wyremontowała most
w Tarnowie, pozyskując wówczas
na ten cel 280 000,00 zł z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Lubsko.
Podczas dalszej części spotkania, pro-

wadzonego już w gabinecie Burmistrza
Lubska, rozmawiano o możliwości
realizacji podobnych zadań w przyszłości. Obie strony zadeklarowały taką
chęć i gotowość. Teraz wszystko zależy
tylko od finansowych i technicznych
uwarunkowań. Rozmawiano również
nt. fotowoltaiki, inwestycji gminnych
oraz Lasów Państwowych, a także o
bardzo ważnej sprawie, to jest - mieszczących się na trasie z zalewu Karaś
do Dłużka studniach artezyjskich. W
spotkaniu udział wzięli: z ramienia
Nadleśnictwa Lubsko Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lubsko Leszek Banach
oraz Sekretarz Marcin Flies, natomiast
z ramienia Gminy Lubsko Burmistrz
Lubska Janusz Dudojć, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku Artur
Bondarenko oraz pracownik Wydziału
Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Rafał Jędryś.
Tekst i fot. M.K.

Droga do Garei, której stan techniczny był bardzo zły, została przysłowiowym rzutem
na taśmę wyremontowana w końcówce 2021 roku poprzez ułożenie dywanika
asfaltowego. Gmina Lubsko pozyskała na to zadanie dotację z Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lubsko w kwocie
100 000 zł, natomiast 50 000 zł dołożyła do remontu ze środków własnych.

STALE GORĄCY
TEMAT DALSZEJ
BUDOWY
OBWODNICY
LUBSKA
Zagadnienie budowy
drugiego etapu obwodnicy
Lubska budzi od dawien
dawna sporo emocji. Mimo,
że sprawa trwa już wiele
lat, lubszczanie wciąż
wierzą w realizację tej
ważnej i bardzo potrzebnej
inwestycji.
Wierzą też lubscy i jasieńscy samorządowcy, którzy 10 czerwca br. uczestniczyli w zorganizowanym w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
spotkaniu w tej sprawie. Dyskusja, w której udział wzięli: przedstawiciele ZDW
w Zielonej Górze z Dyrektorem Pawłem
Tonderem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Józef
Kruczkowski, przedstawiciele Gminy
Jasień: Burmistrz Andrzej Kamyszek,
Kierownik Referatu Gospodarowania
Mieniem Komunalnym Infrastruktury i
Rozwoju Bogdan Bakalarz oraz przedstawiciele Gminy Lubsko: Burmistrz
Janusz Dudojć oraz radny Rady Miejskiej w Lubsku Jarosław Bednarek, rzuca
nowe światło na sprawę. W związku z
koniecznością zmiany przebiegu trasy
obwodnicy Lubska, zaistniała potrzeba
ponownego opracowania Raportu oddziaływania na środowisko. Został już
wyłoniony Wykonawca dla tego zadania.

Przygotowanie tego zadania inwestycyjnego trwa już wiele lat. ZDW jest
nadal na etapie opracowania dokumentacji planistyczno-technicznej.
Zaproponowany wariant przebiegu drugiego odcinka (etapu) obwodnicy
Lubska, uwzględnia interes społeczny, gospodarczy i ekologiczny, co daje
nadzieję na pozytywny finał sprawy
Następnym etapem dokumentacyjnym
(po Raporcie), będzie wydanie decyzji
środowiskowej. Nowy wariant idzie z
duchem czasu: przewiduje zjazdy do
pól, wybudowanie ścieżki rowerowej,
nie ingeruje w istniejące skrzyżowanie
drogi w Budziechowie z linią PKP. A
co najważniejsze, jest opracowany tak,
by nie kolidował z domostwami miesz-

kańców Budziechowa oraz działkami
przeznaczonymi pod zabudowę. W nowym wariancie droga będzie biegła górą,
estakadą, nad znajdującym się poniżej
parkiem, omijając w ten sposób obszar
Natury 2000. Nowy wariant przebiegu
obwodnicy Lubska spotkał się z akceptacją wszystkich stron.
Tekst i fot. M.K.

FASCYNUJĄCY SPOSÓB NA NUDĘ

Prezes LWiK Sp. z o.o. Roman Żaczyk podziękował Burmistrzowi Lubska za
to, że za Jego kadencji oraz między innymi za sprawą Jego i radnych Rady
Miejskiej w Lubsku rozpoczął się rozwój Spółki
Prezes Spółki Wodociągowej POMAK
w Czerwieńsku Tomasz Frąckowiak,
pełniący jednocześnie funkcję Prezesa
Lubuskiego Forum Wodociągowego,
który pogratulował mądrego podejścia
do spraw wodociągowych. Po ww.
wystąpieniach Dyrektor Handlowy
Müller Polska Sp. z o.o. Marcin Wałek
opowiedział w telegraficznym skrócie o
zaletach i możliwościach samochodu, a
następnie zaprosił Burmistrza Lubska
do pierwszego uruchomienia sprzętu. W
dalszej części, pracownicy LWiK - jeszcze przy wsparciu fachowców z Müller
Polska Sp. z o.o., dokonali czyszczenia
odcinka kanału na terenie Oczyszczalni.
Efekt zaskoczył wszystkich. Do obsługi
nowego samochodu przeszkolony został
Zbigniew Przygocki, który w wodociągach pracuje już 20 lat. Do tej pory

pracował na WUKU na podwoziu firmy
MAN. Jak sam mówi – „Teraz moja
praca będzie łatwiejsza do wykonania,
będzie też lżej, ponieważ nowe auto ma
wiele udogodnień. Zmechanizowanie
i zautomatyzowanie przyczynia się do
tego, że praca rąk będzie ograniczona,
gdyż część rzeczy maszyna wykona
sama”. Najważniejsze cechy nowego
auta do ciśnieniowego mycia kanałów
z funkcją recyklingu to: zastępujemy
pojazd ponad dwudziestoletni, wyeksploatowany, nowoczesnym autem
spełniającym najwyższe standardy pracy
w zakresie bhp, emisji spalin - EURO
6, ergonomii pracy; pojemność beczki
dwukrotnie większa od obecnej, (auto
posiada trzy osie zamiast dwóch, co
pozwala załadować dwukrotnie więcej
osadów ściekowych); czyścimy kanały

Zakupiony samochód ułatwi oraz usprawni realizację zadań,
do których Spółka została powołana
oczyszczonymi i pobranymi z kanalizacji
ściekami, a nie wodą pitną z hydrantu
jak było to dotychczas; nowy sprzęt
pozwala na pracę nieprzerwaną przez
pełne 8 godzin ze względu na funkcję
recyklingu, czyli uzdatniania ścieków;
(w poprzednim pojeździe sprawność
pracy auta - pompy ciśnieniowej na
ośmiogodzinnej zmianie, to 2 godziny);
spalanie paliwa w dobie rosnących cen
niższe o 10 litrów na 100 kilometrów;
dotychczas była możliwość czyszczenia
kanałów o średnicy do 250 mm, teraz
do 1 200 mm; dzięki funkcji ogrzewania
ciepłym powietrzem, istnieje możliwość
pracy w temperaturze nawet do minus 15
stopni Celsjusza; obrotowy kołowrót 270
stopni umożliwia czyszczenie kanalizacji
posadowionej w trawnikach stojąc na
drodze, bez potrzeby wjeżdżania na
chodniki i tereny zielone; auto posiada
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pistolet ciśnieniowy do mycia nawierzchni, dzięki czemu po zakończeniu prac
nieczystości nie są pozostawiane na
drodze; w sytuacjach kryzysowych
można wykorzystać auto jako awaryjną
przepompownię, dzięki funkcji jednoczesnego ssania i tłoczenia. LWiK Sp.
z o.o. zakupiła ww. samochód w formie
leasingu operacyjnego. Jest to jedno z
dwóch aut zaplanowanych do zakupu
w tym roku. Spółka czeka obecnie na
dostawę samochodu asenizacyjnego z
funkcją WUKO. Zakupiony, nowoczesny sprzęt spełnia współczesne standardy
i będzie wykonywał nie tylko codzienne
funkcje, ale również skomplikowane
technologicznie zadania. Poprzez ten
zakup inwestycyjny Spółka pokazała,
że idzie z duchem czasu oraz z postępem
technologicznym.
Tekst i fot. M.K.

Plan imprez wakacyjnych organizowanych
w Oddziale dla dzieci
z udziałem Czytelni Muzycznej i Internetowej
Biblioteki – Centrum Kultury w Lubsku.

Zapraszamy w godzinach 11:00 – 12:30
28.06. – Impreza ph. „Spotkajmy się w wiosce Smerfów” zorganizowana z okazji Dnia Smerfa (25.06.)
W programie:
- projekcja Smerfnych bajek,
- warsztaty plastyczne,
- zagadki i zabawy.
5.07. – Warsztaty plastyczne ph. „Ja i mój pies” nawiązujące do obchodów Światowego Dnia Psa (01.07.)
W programie:
- wykonanie przybornika – jamnika,
- quiz nt. „Jaka to rasa”,
- „Psie troski”, czyli zabawne momenty w psim życiu.
7.07.- Czwartkowe kino - bajka animowana dla dzieci.
12.07. – Impreza ph. „W morskich głębinach” związana
z Dniem Rekina (14.07.)
W programie:
- wykonanie rekina – zabawki,

- „Zagadki z dna oceanu”,
- projekcja bajek.

14.07. - Czwartkowe kino - bajka animowana dla dzieci.
19.07. - Impreza z okazji Dnia Czerwonego Kapturka
ph. „W leśnych ostępach”.
W programie:
- wykonanie portretu Czerwonego Kapturka z papierowych kółek,
- czytanie nowej wersji bajki,
- zabawa „Prawda czy fałsz”.
21.07. - Czwartkowe kino - bajka animowana dla dzieci.
26.07. – Warsztaty plastyczne ph. „Kolczasty przyjaciel
z ogródka”
W programie:
- wykonanie jeżyków z włóczki,
- zagadki i zabawy ruchowe,
- projekcja bajek ph. „Jeżykowe opowiastki”.
28.07. - Czwartkowe kino - bajka animowana dla dzieci.
02.08. – Warsztaty plastyczne ph. „Pomaluj mnie w
kolorach tęczy” zorganizowane z okazji Dnia Kolorowanek.

W programie:
- kolorowanie wybranych obrazków,
- rozmowa dotycząca powstawania zjawiska tęczy,
- zabawy z łączeniem kolorów,
- projekcja tęczowych bajek.

4.08. - Czwartkowe kino - bajka animowana dla dzieci.
09.08. – Impreza ph. „Zabawy na kocią nutę” nawiązująca do obchodów Międzynarodowego Dnia Kota
(08.08.)
W programie:
- wykonanie postaci kota z papieru
- konkurencje zręcznościowe,
- zabawa „Prawda czy fałsz” dotycząca zachowań kota,
- „W świecie kotów” - filmiki edukacyjne.
11.08. - Czwartkowe kino - bajka animowana dla dzieci.
16.08. – Impreza ph. „Lato Słonia Trąbalskiego”
W programie:
- wykonanie pudełka – słonia,
- projekcja bajki pt. „Proszę słonia”,
- zabawy i zagadki.
18.08. - Czwartkowe kino - bajka animowana dla dzieci.
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23.08. – Warsztaty plastyczne ph. „Co tak błyszczy, co
tak lśni” zorganizowane z okazji przypadającego 26.08.
Święta Brokatu.
W programie:
- wykonanie ozdobnych kartek okolicznościowych z
wykorzystaniem brokatu,
- wspólne wykonanie pracy z plastycznej z płyt CD,
- projekcja bajek „magicznym pyłem posypane”.
25.08. - Czwartkowe kino - bajka animowana dla dzieci.
30.08. – Impreza ph. „Samoloty z papieru ” nawiązujące
do obchodów Święta Lotnictwa Polskiego (28.08.)
W programie:
- wykonanie samolotów z papieru,
- zabawy i konkurencje z wykorzystaniem wykonanych
samolotów.
W pozostałe dni dzieci będą mogły korzystać z gier
planszowych, puzzli oraz podstawowych materiałów
plastycznych.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o
wcześniejsze zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach.
Telefon kontaktowy: 609-943-366
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Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada

W ramach cyklu
„Czytelnicy pytają,
redakcja odpowiada”
prezentujemy kolejny
materiał.

ZESPÓŁ PRZEROSTU FLORY
BAKTERYJNEJ JELIT (SIBO) I
DIETA LOW FODMAP

SIBO (Small Intestinal Bacterial
Overgrowth) to inaczej zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego.
Charakteryzuje się przerostem bakterii
w jelicie cienkim, bądź też pojawianiem się w tym odcinku szczepów nietypowych. Te patologiczne zjawiska
prowadzą do zaburzeń prawidłowego
trawienia składników pokarmowych,

ale również powodują ich zaburzone
wchłanianie jak i stopniowe uszkadzanie wyściółki jelit. Na ilość oraz rodzaj
bakterii jelitowych wywierają wpływ
ilości oraz skład żywności, zażywane
używki takie jak; alkohol, narkotyki,
styl życia, stres jak i inne czynniki
psychosomatyczne. Zwiększoną częstotliwość występowania SIBO można
zaobserwować u osób z jednostkami
chorobowymi jak: otyłość, ZJN, celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna,
zespół krótkiego jelita, stłuszczenie
wątroby, marskość wątroby, neuropatia cukrzycowa, fibromialgia, choroby
limfoproliferacyjne, akromegalia, niedoczynność tarczycy, alkoholizm, trądzik różowaty, infekcje pasożytnicze,
zespół niespokojnych nóg. Obecne
leczenie tego zespołu chorobowe-

go opiera się przede wszystkim na
zmniejszeniu obciążenia bakteryjnego
a więc główną metodą wykorzystywaną przez lekarzy jest antybiotykoterapia. Z punktu dietetycznego istnieje
kilka modeli żywieniowych, które są
wykorzystywane w leczeniu przerostu
bakteryjnego. Najbardziej popularnym modelem jest DIETA LOW
FODMAP. Fodmap to fermentujące
oligo-, di-, monosacharydy oraz poliole, które są słabo wchłaniane w jelicie
cienkim, szybko ulegają fermentacji
przez bakterie w okrężnicy, działają
osmotycznie- zwiększają wydzielanie wody do światła jelita. W Etapie
I (Fazie indukcji) omawianej diety
należy unikać wszystkich produktów
o wysokiej zawartości FODMAPs
– czas trwanie- 6-8 tygodni. Etap II

(Faza ponownego zastosowania) – następuje pojedyncze wdrażanie produktów charakteryzujących się wysoką
zawartością FODMAPs oraz obserwacja organizmu. Tutaj chciałabym
stanowczo podkreślić, że dieta ta jest
restrykcyjna i powinna być stosowana
pod ścisłą kontrolą Dietetyka. Produkty o wysokiej zawartości FOODMAPs
to m.in.; nektarynka, jabłko, morela,
gruszka, śliwka, kalafior, por, czosnek,
cebula, grzyby, mleko krowie, rośliny
strączkowe np. bób, soczewica, ciecierzyca, fasola, pieczywo bazujące na
pszenicy, jęczmieniu etc. Zazwyczaj
zalecana jest suplementacja: witaminą D3, B12, B6, kwasem foliowym,
selenem, cynkiem, kwasami omega3
magnezem, wapniem, maślan sodu.
Wszelkie metody lecznicze ustalane

są INDYWIDUALNIE w zależności
od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia, stanu odżywienia, wyników badań, przypadku. Zalecana jest
konsultacja.
Dietetyk Monika Rycerz

Program artystyczny festynu był bardzo różnorodny, wystąpił m.in. Modry Len

GraMY LUBSKO!

Sztalugi pełne lata
Rozpoczęła się najcieplejsza pora
roku. Wkrótce lubska biblioteka zapełni się dziećmi spędzającymi wakacje
w mieście. Z myślą o najmłodszych
użytkownikach w holu biblioteki
przygotowana została wystawa plastyczna ph. „W polu i na łące – letnie
pejzaże”. Do jej powstania przyczynili
się lubscy plastycy, których pełne cie-

pła, nastrojowe krajobrazy wypełniły
ekspozycję.
Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i obejrzenia cieszących oczy melancholijnych, delikatnych akwareli
oraz pełnych urokliwych widoków
obrazów olejnych. Wystawę oglądać
będzie można do końca września.
Renata Włodarczak

Tegoroczny mecz piłki nożnej wygrało grono pedagogiczne

Festyn Dzień Rodziny
W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
im. Jana Pawła II w
Lubsku odbył się 31 maja
I Festyn "Dzień Rodziny" w całości
zorganizowany przez społeczność
szkolną. Wydarzenie miało na celu
podkreślenie wagi rodziny oraz docenienie jej znaczenia w życiu codziennym. Była to idealna okazja do
wspólnego spędzenia czasu, zacieśnienia więzi oraz świetnej zabawy. W
wydarzeniu udział wzięli nauczyciele
oraz pracownicy szkoły na czele z
dyrekcją i kierownictwem placówki,
zaproszeni goście w tym starosta
żarski Józef Radzion oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku Artur
Bondarenko, a także uczniowie i ich
rodziny. Podczas festynu uczestnicy
raczyli się pysznym domowym ciastem przygotowanym przez uzdolnione mamy uczniów, nie zabrakło także
grochówki, którą ugotował szef szkolnej stołówki, wuefiści zadbali o to by
każdy w ten pogodny dzień posilił się
także kiełbaską i kaszanką z grilla.
Dla głodnych wrażeń był cały wachlarz atrakcji, na scenie występował
szkolny zespół artystyczno-wokalany
oraz nauczyciele, którzy wcielili się
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dla dzieci w rolę aktorów i odegrali
bajkę. Był także mecz piłki nożnej
uczniowie kontra nauczyciele, tym
razem grono pedagogiczne wygrało.
Do tego malowanie twarzy, tatuaże,
zabawy sensoryczne, bańki mydlane,
animator, zajęcia z dogoterapii oraz
najchętniej uczęszczane miejsce zamek dmuchany. W festynie udział
wzięła także Grupa Poszukiwawczo-

-Ratownicza OSP Żary-Kunice, która
zaprezentowała wszystkim krótki trening psów biorących udział w akcjach
oraz policjanci z komendy w Lubsku i
miejscowi strażacy, którzy zaprezentowali dzieciom specjalistyczny sprzęt
oraz przeprowadzili zajęcia mające na
celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii bezpieczeństwa.
I.T.

Zapraszamy do lubskiej biblioteki

Święto kolorów
w Lubsku
24 czerwca to nie tylko rozpoczynające
się wakacje, ale też dobra okazja do
spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi
na święcie kolorów. O godzinie 16:00
mieszkańcy Lubska przyszli tłumnie pod
LDK-owy plac, żeby posłuchać muzyki
i obrzucać się nawzajem kolorowym
proszkiem. To zabawa świetna nie tylko

Do szkolnej rodziny należy starosta żarski Józef Radzion oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Artur Bondarenko, na zdjęciu z psychologiem Januarym
Palcatem, wicedyrektor Anitą Gargalis oraz dyrektor Elżbietą Maćko
M AG A Z Y N L U B S K I N R 6/2022 ( 377 )

Im bliżej lata i wakacji, tym robi się
bardziej festynowo. Taki chillout’owy
klimat był wyczuwany 28 maja br.,
podczas zorganizowanego przy stadionie
OSiR eventu ph. GraMY LUBSKO.
Choć pogoda była dość kapryśna, to
jednak dobre nastroje uczestników
festynu, rozganiały zbierające się raz
po raz deszczowe chmury! Były: dobry
humor, dobra zabawa, dobra muzyka i
wiele atrakcji.
Śpiewem i muzyką umilili wszystkim
czas lokalni oraz przyjezdni artyści. Jako
pierwsze z festynowej sceny wybrzmiały

piosenki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Trzymając się ludowej i folklorystycznej
nuty – zaśpiewał Modry Len z Górzyna
pod przewodnictwem scenicznym Artura
Jarzębińskiego. Zaraz po tym, swoje
wokalne talenty zaprezentowały dzieci
i młodzież Studia Piosenki KONSONANS, kończąc tym samym pierwszy
moduł programu artystycznego. Kolejną
część programu pod hasłem: Solidarni z
Ukrainą rozpoczęła swoim występem
Familia Brisenko, po której na scenę wyszli włodarze Lubska, Forstu oraz Masny,
którzy pozdrowili uczestników festynu,

Polsko-ukraińsko-francusko-niemiecka przyjaźń – w Lubsku jest do tego
dobry klimat!

życząc im jednocześnie na dalszą część
dnia dobrej zabawy. Burmistrz Masny
Lionel Fontaine powiedział: „Jestem
bardzo wzruszony, że mogę uczestniczyć
z Wami w Waszym Święcie. Musi być
wola z obu stron, by odkrywać co nas
łączy, co nas dzieli. Trzeba szukać płaszczyzn do współpracy. Integrować się we
wspólnej sprawie i czynić dobro. Dziś z
satysfakcją poznaję Was. Chcę z naszego
pobytu w Lubsku uczynić symbol przyjaźni miedzy naszymi miastami i krajami.
Mam jedno życzenie: niech żyje Masny!
Niech żyje Lubsko!”. Burmistrz Lubska

podziękował obecnemu na scenie Paulowi Lestienne Prezesowi Komitetu Partnerskiego Lubsko-Masny, który bardzo
dba o podtrzymywanie i pielęgnowanie
kontaktów z Lubskiem i dzięki któremu
współpraca z Lubskiem jest stale żywa.
Przemówienia zakończyła swoim wystąpieniem Burmistrz Forstu Simone
Taubenek, która wspomniała o wieloletnim partnerstwie Lubska, Brodów oraz
Forst. Powiedziała: „pandemia Covid
ograniczyła kontakty oraz nie pozwoliła
na uczczenie jubileuszu partnerstwa.
Współpraca znów się jednak zacieśnia”.

Po tej części, przyszedł czas na mocniejsze granie. W energetyzującym koncercie
wystąpił Sławomir Gazdowski, a następnie zespół ROADHOUSE. Lubscy
wokaliści i instrumentaliści dostarczyli
zebranym akustycznych wrażeń.
Gwiazdą wieczoru był zespół The
POSTMAN grający covery The Beatles,
Czerwonych Gitar. Było widowiskowo!
Festyn zakończyła dyskoteka pod przewodnictwem muzycznym DJ Szymka.
Tekst i fot. M.K.

Jubileusz 100. urodzin Pana Szczepana Kuki z Białkowa
Mieszkaniec gminy Lubsko Pan
Szczepan Kuka z Białkowa 22 maja br.
obchodził piękny jubileusz 100-lecia
urodzin. Z tej okazji dostojnego Jubilata odwiedziło wielu gości. Obecny
podczas uroczystości Wicewojewoda
Lubuski Wojciech Perczak, w imieniu
Wojewody Lubuskiego Władysława
Dajczaka wręczył Jubilatowi medal
pamiątkowy „Obrońcy Ojczyzny
1935-1945”, przyznany przez szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych. Burmistrz
Lubska Janusz Dudojć przekazał Panu
Szczepanowi list gratulacyjny oraz
kosz z rozmaitościami. Życzenia zdrowia i dalszych długich lat życia Panu
Szczepanowi złożyli również: rodzina
i przyjaciele. Nie zabrakło miłych,
pełnych serdeczności słów, czułych
gestów, a także pomysłów na wspaniałe prezenty. Jubileat dostał oprawiony
w ramę kolaż zdjęć z dawnych lat,

a także drzewo genealogiczne. Pan
Szczepan Kuka urodził się w 1922
roku na Kresach, we wsi Łosiacz (województwo tarnopolskie). W czasie II
wojny światowej został aresztowany,
a od 1944 roku służył w zwiadzie 1.
Brygady Piechoty Zmotoryzowanej
Wojska Polskiego. Po zakończeniu
wojny nie wrócił w rodzinne strony –
wybrał się tam ponownie dopiero w
2013 roku jako uczestnik wycieczki
„Śladami Henryka Sienkiewicza”. W
zeszłym roku Pan Kuka został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi
za wybitne zasługi dla niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP Andrzeja
Dudy wręczył Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak.
Odznaczenie nadawane jest osobom
mającym szczególne zasługi dla państwa lub obywateli – chodzi tutaj o
ofiarną działalność publiczną, ofiarne

niesienie pomocy, działalność charytatywną, jak również czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków
obywatela, a zarazem przynoszące
znaczną korzyść państwu lub rodakom. Zorganizowana przez rodzinę
uroczystość z okazji Jubileuszu setnych urodzin była piękna i podniosła.
Minęła w atmosferze ciepła, życzli-

wości, radości oraz wzajemnej troski.
Poza wymienionymi wyżej gośćmi,
udział w niej wzięli również: Szefowa
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w
Zielonej Górze Maria Brygida Grzybowicz, Proboszcz Parafii p.w. NNMP
w Lubsku ks. kan. Marian Bumbul,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Żarskiego Krzysztof Czerniawski

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubsku Artur Bondarenko.
Panie Szczepanie - gratulujemy tak
pięknego Jubileuszu i życzymy kolejnych lat upływających w zdrowiu,
jak i otoczeniu kochających bliskich.
M.K.

dla młodzieży w wieku szkolnym, ale
także dla młodszych dzieci, lubiących
zabawę pośród barw na świeżym powietrzu. Przyjemność w tym święcie
znajdują także dorośli, chcący oderwać
się od codzienności szarych dni, dodając
im kolorytu zabawą w większym gronie.
Kasia Chojka

To była naprawdę nie lada atrakcja

Pan Szczepan Kuka otrzymał wiele życzeń, kwiatów oraz prezentów, a wśród
nich rozrysowane drzewo genealogiczne rodziny Kuka (fot. M.K.)

Mszę świętą w intencji Jubilata odprawił w Białkowie Proboszcz Parafii p.w. NNMP w Lubsku
ks. kan. Marian Bumbul (fot. Bartosz Łapa)
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Msza św. Prymicyjna
ks. Tomasza
Dragańczuka
W niedzielę 29 maja w kościele mariackim w Lubsku
odbyła się msza prymicyjna prowadzona przez księdza prymicjanta Tomasza
Dragańczuka. Ks. Tomasz
pochodzi z Lubska. Tutaj
mieszkał od urodzenia, w
kościele pw. NNMP przyjął
sakrament chrztu św., komunii św., bierzmowania.
Szkołę podstawową, potem
gimnazjum, następnie szkołę
średnią skończył w Lubsku.
Rozpoczął studia pedagogiczne w Poznaniu, które
jednak po dwóch latach przerwał, by rozpocząć studia w
Seminarium w Paradyżu. Po
I komunii św. został kandydatem na ministranta, potem
ministrantem, ukończył kurs
lektorski i został lektorem.
Studiując w Poznaniu poczuł,
że kapłaństwo jest drogą,
którą powinien iść. W sobotę
28 maja odbyło się świecenie kapłańskie
w katedrze w Gorzowie Wlkp.
Podczas udzielenia sakramentu kapłaństwa w jednej chwili diakon staje się
kapłanem i otrzymuje pełną możliwość
sprawowania sakramentów świętych.
W niedzielę nowowyświęcony ksiądz
Tomasz, zgodnie z przyjętą tradycją,
pierwszą mszę odprawił w parafii swojej
rodzimej miejscowości. To była piękna
uroczystość rozpoczęta wprowadzeniem
księdza do świątyni w asyście proboszczy oraz innych kapłanów. Przed rozpoczęciem mszy był czas na gratulacje i
dobre słowa skierowane do ks. Tomasza.
W kazaniu ks. Łukasz Mielnik mówił:
„Rozpoczęła się Twoja droga życia.
Brama oraz przejście przez nią dokonały
się podczas przyjęcia sakramentu chrztu
świętego. Tak zaczęła się przygoda, która
trwa do dziś. Najpierw szkoła i kształtowanie charakteru, intelektu. Ksiądz
przywołał wspomnienie, jak to niektórzy
wciąż mówią o tym, jak ks. Tomasz swoim stałym zwyczajem zachodził do cukierni na deptaku, i degustował różnego
rodzaju ciasta i torty, choć do dziś po nim
tego nie widać. Czas szkoły był czasem
spotkań z przyjaciółmi, rozmów, ale też
czasem kształtowania ducha i wiary. Być
może w całej tej dotychczasowej drodze
był moment zawahania. Takim okresem
były prawdopodobnie 2 lata studiów,
kiedy ks. Tomasz poszukiwał najlepszej
dla siebie drogi. Tak ważna decyzja musi
być podjęta z pełną świadomością i przekonaniem, gdyż raz dokonując wyboru,
całe życie musimy potwierdzać, że był to
wybór właściwy. Te 2 lata studiów były
czasem kształtowania decyzji kluczowych słów: chcę i pragnę być dla Boga
i Ludu Bożego. Ksiądz Łukasz podczas
kazania podzielił się z wiernymi wynikami swoich obserwacji i oceny tego, jakim
człowiekiem jest ks. Tomasz. Powiedział,
że jest on człowiekiem pełnym humoru,
radości, zaangażowanym i pracowitym.
Inni cenią w nim jego dobroć serca oraz
to, że akceptuje wady innych i docenia
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Z wizytą w salonie piękności
dla psów„Cztery Łapki”

„Biedronki” z Przedszkola nr 3

Pożegnanie Przedszkola nr 3
zalety. Kontynuując kazanie zwrócił
się do ks. Tomasza zapewniając go
o tym, że Pan Bóg jest najlepszym
pracodawcą, nie mylącym się w tym,
kogo „zatrudnia”. Wyraził również
życzenie, by ks. Tomasz dbał o to, by
relacje z Bogiem były oparte na trzech
zasadach: systematycznej spowiedzi,
codziennym sprawowaniu Eucharystii,
codziennej modlitwie. Życzył także, by
ludzie, których ks. Tomasz spotka na
swojej drodze widzieli w nim człowieka,
księdza dbającego o zbawienie siebie
i innych. Kazanie wygłoszone przez
księdza Łukasza wywołało uśmiech,
ale też i wiele przemyśleń. W dalszej
części mszy ks. Tomasz podziękował
swoim rodzicom za trud wychowania i
za miłość. Podziękował również bratu,
proboszczowi, kapłanom, kolegom ze
studiów, dalszej rodzinie, przyjaciołom
za wsparcie, a także za pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu liturgii. Szczególną chwilą było udzielone wiernym
przez ks. Tomasza błogosławieństwo.
W zwyczaju mszy prymicyjnej, kapłan
błogosławi wiernych. Takie błogosławieństwo prymicyjne ma szczególną
wartość, ponieważ związane jest z łaską
odpustu zupełnego. Ksiądz wg istniejącego obrzędu udziela błogosławieństwa
każdej osobie indywidualnie. Poprzez
nałożenie rąk i krótką modlitwę nad
osobą, Bóg za pośrednictwem neoprezbitera udziela wszelkich potrzebnych
łask. To była wzruszająca chwila, na pamiątkę której, a także na pamiątkę całego
wydarzenia mszy świętej, ks. Tomasz
wręczył każdemu obrazek z wyrazem
wdzięczności Bogu za dar powołania i
kapłaństwa, z błogosławieństwem oraz
prośbą o modlitwę. Niedzielne (29.05)
wydarzenie było niezwykłym przeżyciem, w szczególności dla ks. Tomasza,
który tego dnia obchodził również swoje
27. urodziny, dla jego rodziców i brata,
ale także dla dalszej rodziny, kapłanów,
nauczycieli, wychowawców, przyjaciół,
jak i dla wszystkich zebranych wiernych.
Tekst i fot. M.K.

Tak jest w przypadku Malwiny Zając,
która już nieco ponad rok działa na
lubskim rynku pracy świadcząc usługi
pielęgnacyjne oraz fryzjerskie w swoim
salonie piękności dla psów Cztery Łapki.
3 czerwca z wizytą do działającego po
sąsiedzku zakładu udał się Burmistrz
Lubska Janusz Dudojć. Niespodzianka
ta ucieszyła Panią Malwinę, a także, jak
sama przyznała, pozytywnie zaskoczyło
ją to, że Burmistrz wykazał zainteresowanie jej działalnością i znalazł czas na
odwiedziny. Pani Malwina była akurat
w trakcie strzyżenia Franka - psa rasy
sznaucer. Była to pierwsza wizyta Franka
w salonie, i psiak spisał się jak należy.
Burmistrz pochwalił Panią Malwinę za
pomysł i za odwagę w zakresie decyzji
jego realizacji. Jak powiedział, branża
usługowa wciąż wykazuje tendencję
rozwojową. Świadomość ludzi w zakresie dbałości oraz opieki nad zwierzętami
pogłębia się, co w przypadku usług w
zakresie psiego fryzjerstwa, ma duże
znaczenie. W rozmowie Pani Malwina
mówi, że miłość i empatię do zwierząt
miała w sobie od zawsze. Zawsze było
z nią również marzenie pracy ze zwierzętami. Jednak jak to bywa – życie

niale zaopiekowany
i może skorzystać
z całego wachlarza
oferty, to jest z: kąpieli, strzyżenia, czesania, trymowania,
usuwania martwego
podszerstka, obcinania pazurków oraz
czyszczenia uszu.
Pani Malwina stawia na komfort pracy
swojej oraz czworonogich klientów. By
oswoić szczenięta
ze stresem, stwarza
możliwość odbycia
Włodarz Lubska udał się do Salonu Pani Malwiny Zając
z sąsiedzką wizytą, by pogratulować jej pomysłu na biznes wizyty adaptacyjnej
w obecności właścioraz odwagi w realizacji zawodowych marzeń
ciela. Kiedy jest to
napisało swój własny scenariusz. Pani
Malwina pracowała „na etacie” przez 13 potrzebne, umożliwia właścicielowi
lat. Dopiero macierzyństwo wymusiło pobyt w salonie podczas zabiegów
zmiany w życiu zawodowym. Przed pielęgnacyjnych jego zwierzaka. Pani
dokonaniem tych zmian, zorientowała Malwina jest osobą otwartą, z elastyczsię w lubskim rynku i okazało się, że nym podejściem do potrzeb klientów.
brakuje psich fryzjerów. Jak mówi dalej: Wszystko odbywa się przy zachowaniu
„Postawiłam wszystko na jedną kartę i zasad bezpieczeństwa oraz w dbałości
przebranżowiłam się. Mija już rok od o wygodę psów. Wyposażenie salonu
otwarcia salonu Cztery Łapki i jestem pozwala na świadczenie usług w sposób
szczęśliwa, że mam pracę, do której profesjonalny. Psi fryzjer, to dość niecochodzę z przyjemnością”. Pani Malwina dzienny pomysł na własny biznes. Odw swojej pracy stawia na profesjonalizm. ważny. Ale jak mówi powszechnie znane
Dba o zapewnienie swoim klientom powiedzenie: do odważnych świat nale(psom, jak również kotom), a także ich ży. Pani Malwino, gratulujemy pomysłu
właścicielom przyjaznej atmosfery. Każ- na siebie, na swój zawodowy rozwój.
demu zwierzęciu poświęca tyle czasu, ile Życzymy powodzenia w prowadzeniu
potrzeba. Co ważne, nie stosuje środków działalności, a także łagodnych i zawsze
uspakajających. Przyjmuje psy każdej zadowolonych z efektów pracy klientów
rasy, również kundelki – te małe i te duże. oraz, co równie ważne – ich właścicieli.
Tekst i fot. M.K.
Klient, który trafia do salonu jest wspa-

Dla jednych nauka jest obowiązkiem,
dla innych przyjemnością. 20 czerwca
władze Gminy Lubsko podczas uroczystego spotkania podsumowującego
rok szkolny 2021/2022, wręczyli
laureatom i finalistom konkursów
przedmiotowych listy gratulacyjne
i nagrody. Wśród nagrodzonych
znalazło się 14 laureatów i 30 finalistów konkursów przedmiotowych na
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Naczelnik Wydziału Edukacji i
Spraw Społecznych Elżbieta Haściło
z ogromną dumą podkreśliła fakt,
że w gminie Lubsko są uczniowie
ceniący sobie mądrość i wykształcenie. Podziękowania za trud, jaki
wkładają nauczyciele w wychowanie
i nauczanie młodych pokoleń oraz
przekazywanie ponadczasowych
wartości, na ręce dyrektorów jednostek oświatowych złożył Burmistrz
Lubska Janusz Dudojć, który życzył
jednocześnie satysfakcji z pracy oraz

sukcesów zawodowych i osobistych.
Wiele ciepłych słów do przybyłych
na spotkanie skierowała przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Samorządu Rady Miejskiej
w Lubsku Ewa Śmiałek-Kowalewska gratulując sukcesów, dziękując
uczniom, rodzicom i nauczycielom,
za zaangażowanie i wysiłek wkładane w codzienną pracę. Spotkanie
uświetnili występami artystycznymi
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gminy Lubsko.
Z uznaniem można było podziwiać
lubskie talenty. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy sukcesów i życzymy
nieustającej ciekawości w poznawaniu
świata oraz niezłomnej wiary w sens
nauki. Wierzymy, że wkładana przez
uczniów w zdobywanie wiedzy praca,
jest przyjemnością, realizacją marzeń
i powodem do radości, a jej efekty są
źródłem satysfakcji.
Tekst i fot. M.K.

Od listopada do końca czerwca wiele się
w naszej Uczelni wydarzyło. Nie próżnujemy. Nasze zajęcia są różnorakie. Takie
związane z naszą codziennością, jak i te
specjalne, związane z realizacją zadań
projektowych. Wiadomo bowiem, że
jesteśmy uczestnikami wielu projektów
międzynarodowych. Wiążą się z tym wyjazdy do partnerów, jak i przyjmowanie
ich u nas. W listopadzie nasi Słuchacze
brali udział w takim spotkaniu na Słowa-

cji. To nasz najdłuższy stażem partner. Na
co dzień mamy zajęcia własne. Boccia i
kręgle w sali gimnastycznej to już nasze
gry, bez których tydzień to tydzień stracony. Podobnie zajęcia z Panem Mirkiem.
Czy to plastyka, makrama, czy to haft.
Organizujemy też imprezy okazjonalne
jak Andrzejki, Sylwester, tzw. Jajeczko
wielkanocne. 2 razy w minionym okresie
spotkalibyśmy się z Burmistrzem Lubska
Januszem Dudojciem. Bierzemy udział

w życiu kulturalnym miasta, np. wysłuchaliśmy opowieści Joanny Brodzik.
Obejrzeliśmy 2 jednoaktówki A. Czechowa ("Oświadczyny" i "Jubileusz"),
a także teatr Doroty de Teleyrand-Perigord z Żagania. W okresie WOŚP nasi
Słuchacze wystąpili z widowiskiem
pod nazwą "Po sezonowi". Kochamy
też kontakt z przyrodą. Jak każdego
roku i teraz byliśmy w pięknym lesie w
Jeziorach Wysokich. Spacer tradycyjnie

zakończyliśmy pieczeniem i zjedzeniem
kiełbasek. Nauczeni już jesteśmy mieć
przy sobie rodowe srebra. Wzięliśmy
udział w ważnych spotkaniach z Paniami Amazonkami oraz ze strażakami. W
maju odbyła się 3 już edycja prezentacji
wokalnych „Śpiewać każdy może,
również ty seniorze” z wydatną pomocą
dyrektora BCK im. Jana Raka Pawła
Skrzypczyńskiego. Pan dyrektor świetnie się sprawdza jako prezenter. Dwa

razy widziałam i słyszałam i dwa razy
mi się podobało. W maju odbyły się też
dwa wyjazdy projektowe. Do Portugalii
i na Łotwę. W maju nasz chór wziął
udział w Dniach Lubska. W śpiewaniu
dla Ukrainy również. I tak się kręci nasz
uniwersytecki Światek.
Bożena Manik - Koszałek Opałek.

„Wybieram marzenia, nie
uzależnienia”, to jedno
z haseł widniejących na
przygotowanych przez
uczniów transparentach.

lubskich szkół oraz zaproszeni goście
zebrali się przy hali sportowej, by przejść
uroczystym korowodem do stadionu
OSiR, gdzie odbywał się happening
ph. „Młodość wolna od uzależnień”.
Organizatorem sfinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki eventu było

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
w Lubsku, natomiast jego celem było
propagowanie zdrowego stylu życia.
Dopisała pogoda i dobre nastroje. Dzieci
przygotowały wiele występów, w tym
także tych bardzo wymownych w formie
i treści. Stanowczo wypowiedziane NIE

– przeciw uzależnieniom – mocno wybrzmiewało przez cały czas festynu. Inne
hasła krzyczące z transparentów to m.in.
Uzależnienia to do siebie mają, że głowę
ogłupiają! Zmień alkohol na owoce, one
mają super moce! W życiu dobre rozdanie, to używek unikanie! Happening miał

Dobry pomysł w
uruchamianiu własnego
biznesu, to duży procent
powodzenia działalności.
Kiedy dojdą do tego
wypełnienie niszy rynkowej
oraz praca zgodna z
zainteresowaniem i
zamiłowaniami – to sukces
gwarantowany!

W dniu 22 czerwca odbyło sie uroczyste pożegnanie 6-latków „Biedronek".
Był to dzień szczególny, pełen przeżyć
emocjonalnych dla przedszkolaków,
rodziców i opiekunów. Dzieci pięknie
zatańczyły poloneza, przedstawiły krótki pożegnalny program artystyczny. Jednak największym przeżyciem była dla

dzieci pożegnalna wycieczka do „Alpakowej Zagrody” niedaleko Zielonej
Góry oraz pobyt w Sali zabaw „Arek”.
Wycieczka ta dostarczyła dzieciom
wielu przyjemnych emocji, wzbogaciła
wiedzę przedszkolnych absolwentów
a co najważniejsze umocniła dziecięce
przyjaźnie. Wszystkim naszym absol-

wentom życzymy sukcesów w szkole
oraz wspaniałych nowych przyjaźni.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy pomogli zorganizować uroczystość
„Pożegnania absolwentów”, a także
współpracowali z nami w ciągu całego
pobytu dzieci w przedszkolu.
Grono pedagogiczne

UTW bawi się i pracuje

To już tradycyjne spotkania z najlepszymi uczniami

Spotkanie z laureatami i finalistami
konkursów przedmiotowych
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem
jaki można dać dziecku- jest wykształcenie”
Arystoteles

Happening „Młodość wolna od uzależnień"

Spotkanie integracyjne odbyło się na zalewem Karaś

Wieści z koła PZN
Członkowie Koła PZN Lubsko powitali lato na pikniku integracyjnym
w pięknych plenerach lubskiego
zalewu "Karaś". Pogoda dopisała i
humorki jak zawsze też. Było wspólne biesiadowanie, tańce i spacery. W
gronie członków mamy czerwcowego
Jubilata Miecia który kończy 85 lat,

były życzenia dla Jubilata i chóralne
odspiewanie tradycyjnych 100 Lat.
Muzycznie czas nam umilał D.J. Arek,
gdy nadszedł czas rozstania przykro
było się rozchodzić.Miesiąc lipiec
będzie przerwą wakacyjną i praca
naszego Biura będzie zawieszona.
Ponownie zapraszamy wszystkich już
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31 maja dzieci, młodzież, nauczyciele

dużą wartość edukacyjną i terapeutyczną.
Do akcji włączyły się również instytucje
zaangażowane w problemy zdrowotne
oraz uzależnienia, tj.: GKRPA, PIK, ZID,
Policja, Sanepid, Straż Pożarna.
Tekst i fot. M.K.

3 sierpnia. Wszystkim członkom i ich
rodzinom życzymy miłego wakacyjnego wypoczynku. Do zobaczenia w
sierpniu.
Prezes Koła PZN Lubsko
Helena Szyperska

Występy dzieci i młodzieży podczas happeningu ph. „Młodość wolna od uzależnień”.
M AG A Z Y N L U B S K I N R 6/2022 ( 377 )
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H I S TO R I A

L U D Z I E , W Y DA R Z E N I A

UWAGA!

Redakcja ML poszukuje współpracowników, którzy chcieliby pisać artykuły o różnorakiej
tematyce lokalnej: imprezy, wydarzenia kulturalne, oświatowe, sportowe, prezentacja
ludzi, wywiady, ciekawostki itp. Nadsyłane artykuły powinny być napisane poprawnie
gramatycznie i stylistycznie, z załączonymi zdjęciami. Zainteresowane osoby prosimy o
kontakt na e-mail Wydawcy ML: biblioteka@lubsko.pl, wraz z informacją na swój temat
i dane kontaktowe.

MOTOCY
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Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”
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Lubsko jest dla motocyklistów nym corocznie przez klub
a
Wszystko to dzięki organizow ND zlotom.
LA
motocyklowy BOXER MC PO
To cykliczne wydarzenie, które
w tym roku miało swoją 19. odsłonę, zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem i to nie tylko
miłośników dwóch kółek. Lubski
zlot skupił ludzi z wielu stron, z
bliskich okolic, ale też i z dalekich
zakątków. Wszystkich łączy pasja,
jaką są motocykle. Jak mówią: „Po
prostu kochamy motocykle. Kochamy też tę atmosferę braterskiej
więzi. Podczas takich zlotów możemy spotkać się i porozmawiać o
naszych wyprawach, przygodach,
obejrzeć zdjęcia i filmiki z wypraw
po Polsce i tych zagranicznych.
Pogoda czasem nam sprzyja, a
czasem nie - ale tak naprawdę dla
prawdziwych zapaleńców - nie
ma większego znaczenia. Liczy
się wiejący w czasie jazdy wiatr
i grzmiący głos silnika. To duża
część naszego życia”. Teraz zno-
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wu spotkali się w Lubsku. Niektórzy
przyjechali tu pierwszy raz, ale
przeważająca część uczestników już
tutaj była. A są i tacy - i to wcale nie
jest mała grupa - którzy brali udział
we wszystkich lubskich zlotach. Tegoroczny zlot, śladem lat ubiegłych,
odbył się nad zalewem Nowiniec.

Miejsce sprzyja organizacji tego
rodzaju imprez. W tym roku dopisała
również pogoda. Kto był na zlocie
ten wie, jak dobrze wszystko było
zorganizowane. Zalew Nowiniec
na dwa czerwcowe dni (3-4 czerwca) zamienił się w motocyklowe
miasteczko, w którym można było

znaleźć: wiele pięknych motocykli,
pozytywnie zakręconych motocyklistów, mocne brzmienie muzyki,
atrakcyjne miejsce handlowe i gastronomiczne. Zgodnie z tradycją,
w sobotnie południe (4 czerwca)
odbyła się parada motocykli, w której zlotowicze wzięli udział. Tradycją
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jest też udział Burmistrza Lubska
i jego obowiązkowa przejażdżka
ustaloną trasą parady. Cieszymy
się, że jesteście i promujecie nasze
Lubsko. Do zobaczenia za rok.
Tekst M.K.
Fot. Maciej Rowecki

ŚLADAMI ZAKONNICY Z ŻAR –
JULIANY EDELBURGIS KUBITZKI

Juliana Edelburgis Kubitzki była
to niemiecka zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (elżbietanek), męczennica okresu II wojny
światowej, obecnie Czcigodna Służebnica Boża kościoła katolickiego.
Juliana Kubitzki urodziła się 9 lutego
1905 roku w Dąbrówce Dolnej, w
województwie opolskim, w rodzinie
wielodzietnej, jako przedostatnia z
sześciorga rodzeństwa Wilhelma i
Katarzyny z domu Bieniek. 14 lutego tegoż roku została ochrzczona w
kościele św. Stanisława Biskupa w
Fałkowicach. Jeden z jej braci Piotr,
podobnie jak ona wybrał również drogę życia konsekrowanego, ponieważ
całe rodzeństwo wychowane było w
atmosferze głęboko religijnej. Mając
24 lata, idąc za głosem powołania
wstąpiła 15 września 1929 roku do
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.
W następnym roku, 23 kwietnia rozpoczęła nowicjat obierając imię zakonne Maria Edelburgis, a po roku (24
kwietnia 1931 roku) złożyła pierwszą profesję zakonną. Po zdobyciu
w 1932 roku uprawnień pielęgniarki,
24 września tegoż roku przełożone
skierowały ją do placówki zakonnej
w Żarach, gdzie służyła pomocą ambulatoryjną. W latach 1935 – 1936
opiekowała się osobami starszymi
we Wrocławiu przy ul. Rybackiej. 29
czerwca 1936 roku złożyła uroczyste
śluby wieczyste we Wrocławiu, po
których 15 lipca 1936 roku powróciła
do placówki w Żarach, gdzie służyła
jej mieszkańcom jako pielęgniarka
ambulatoryjna. Tam zastał ją tragiczny
wybuch II wojny światowej.
Najtrudniejsze chwile mieszkańcy
Żar przeżyli 13 lutego 1945 roku,
kiedy do miasta wkroczyła idąca ze
wschodu Armia Czerwona. Następnego dnia radzieccy żołnierze wkroczyli
na teren klasztoru sióstr elżbietanek,
nakazując jego opuszczenie. Wraz
z innymi prześladowanymi kobietami siostry znalazły się następnie w
tymczasowym miejscu schronienia
w gospodzie. Miejsce to okazało się
jednak niezbyt bezpieczne, dlatego
przebierając się w świeckie ubrania
postanowiły udać się na miejscową
plebanię, zatrzymując się tam w
urządzonej prowizorycznej kaplicy.
Ale również i to miejsce nie było
bezpieczne, ponieważ w nocy z 17 na

celu wyniesienia jej na
ołtarze. Jednak przez
długie lata powojenne
ze względów, głównie
politycznych w Polsce
nie było to możliwe.
Dopiero w 2009 roku
Zarząd Generalny sióstr
elżbietanek dysponując
stosownymi, zebranymi i uporządkowanymi
dokumentami podjął
decyzję o wszczęciu
postępowania beatyfiTablica nagrobna Juliany Edelburgis Kubitzki
kacyjnego. Następnie, w
(źródło: zbiory prywatne)
lutym 2010 roku na ręce
metropolity wrocławrozpoznania i sporządzenia listy osób
konsekrowanych, które broniąc tego skiego abp. Mariana Gołębiewskiego,
depozytu zostały zamordowane. Po- siostry elżbietanki zwróciły się z prośczątkowo pojedynczo (Maksymilian bą o wyniesienie na ołtarze dziesięciu
Juliana Edelburgis Kubitzki broniąc swej czystości 20 .02 1945 roku
Maria Kolbe, Edyta Stein OCD i swoich sióstr prowincji wrocławskiej,
została zamordowana na żarskiej plebani przez czerwonoarmistę bp Michał Kozal), a potem zbiorowo, w tym również siostry Juliany Edelburna zdjęciu pomnik nagrobny Juliany Edelburgis Kubitzki przed kościołem
stopniowo grupując liczne grono mę- gis Kubitzki. 25 listopada 2011 roku
p.w. Wniebowstąpienia N.M.P w Żarach (źródło: zbiory prywatne)
czenników okresu II wojny światowej, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela
18 lutego trzy siostry wraz z kilkoma dokonał ks. prał. Tadeusz Dobrucki.
kościół wynosił ich na ołtarze. Pierw- we Wrocławiu uroczystą mszą świędziewczętami zostały uprowadzone
Kościół mocą tradycji oraz szacunku sza grupa 108 męczenników tego okre- tą został otwarty proces beatyfikacyjny
przez czerwonoarmistów. Kolejny do depozytu wiary, złożonego na Krzy- su została beatyfikowana 13 czerwca przez abp. Mariana Gołębiewskiego
raz żołnierze pojawili się w budynku żu przez Chrystusa otacza szczególną 1999 roku w Warszawie przez papie- siostry Marii Paschalis Jahn z grupą
plebanii 20 lutego. W obawie przed czcią jego spadkobierców, którzy w ża Jana Pawła II podczas jego piel- dziewięciu innych elżbietanek (wśród
ich napastowaniem siostry udały się jego obronie złożyli swoje życie w grzymki do Polski. W macierzystym nich siostry Edelburgis), które poniosły
na drugie piętro, chroniąc się w grupie ofierze ponosząc śmierć męczeńską. zakonie siostry Edelburgis powstała męczeńską śmierć w okresie ostatniej
starszych osób i dla kamuflażu zało- Mając to na uwadze, po zakończeniu po jej męczeńskiej śmierci szlachet- wojny. Powołany został specjalny
żyły chustki na głowy. Zostały jednak działań wojennych przystąpiono do na myśl, aby uczynić co możliwe w Trybunał Diecezjalny w celu zbadania
przez żołnierzy rozpoznane, a jeden z
dokumentacji, świątobliwości życia
nich podszedł do siostry Edelburgis i
i okoliczności męczeństwa wszystnakazał jej pójść za nim. W obawie
kich sióstr, a postulatorką procesu
przed przykrymi skutkami siostra stazostała mianowana elżbietanka s.
nowczo odmówiła. Czerwonoarmista
Miriam Zając CSSE. Specjalnym
zagroził jej wówczas śmiercią, jeśli
listem zwrócono się do wiernych z
tego nie zrobi. Po ponownej stanowapelem o udostępnienie posiadanych
czej odmowie, kilka razy uderzył ją
dokumentów mogących dokładniej
lufą pistoletu w głowę, a następnie
zbadać życie i działalność sióstr. 26
wycelował i oddał do niej z małej
września 2015 roku w archikatedrze
odległości kilka strzałów. Siostra
wrocławskiej abp. Józef Kupny w urostraciła przytomność. Zaalarmowaczystej mszy świętej zakończył proces
ny wikariusz przybiegł, aby udzielić
na szczeblu diecezjalnym z udziałem
umierającej ostatnich sakramentów.
czterech z dziesięciu rodzin zamordoPo kilku chwilach siostra zmarła.
wanych sióstr, po czym akta zostały
Ciało zastrzelonej siostry położono
przekazane watykańskiej Kongregacji
na podłodze pomieszczenia plebanii.
Spraw Kanonizacyjnych. W 2019 roku
Pogrzeb zamordowanej odbył się parę
złożono tzw. Positio, wymagane w
dni później 23 lutego. Pochowana
dalszej procedurze beatyfikacyjnej,
została początkowo obok głównego
po czym 19 czerwca 2021 roku pawejścia miejscowego parafialnego kopież Franciszek podpisał dekret o jej
W 2011 roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu uroczystą
ścioła Wniebowzięcia NMP. W 1947
męczeństwie i dziewięciu towarzyszek,
mszą świętą został otwarty proces beatyfikacyjny siostry Marii Paschalis
roku przeniesiono potajemnie trumnę
co otwiera drogę do ich beatyfikacji.
Jahn z grupą dziewięciu innych elżbietanek (wśród nich siostry Edelburgis),
ze szczątkami siostry na przyparafial- które poniosły męczeńską śmierć w okresie ostatniej wojny (na zdjęciu siostry Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej
ny cmentarz. Uroczystego poświęceSłużebnicy Bożej.
elżbietanki przed obrazem żarskiej Czcigodnej Służebnicy Bożej).
nia nagrobnej tablicy pamiątkowej
Krzysztof Kowsz
(źródło: Internet, gazetalubuska.pl)
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Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI ŻOŁNIERZA II
ARMII WOJSKA POLSKIEGO
– SZCZEPANA KUKI
Szczepan Kuka urodził się 28. 05.
1922 roku w Łosiaczu, powiat Borszczów, województwo tarnopolskie. Od
końca XVIII wieku miejscowość ta
znalazła się w rękach Gołuchowskich,
znanego rodu polityków i dyplomatów, którzy mieli zamek w pobliskiej
Skale Podolskiej. Miejscowość Łosiacz była wsią bardzo dużą, liczącą
ponad 1000 numerów. Poszczególne
rodziny zamieszkiwały tutaj od dawien dawna, z dziada pradziada.
Gospodarstwa chłopskie były we wsi
raczej biedne, chałupy często sklepione z gliny, pokryte słomianą strzechą.
Owszem, były też gospodarstwa, które
liczyły ponad 15 morgów i nie były to
pojedyncze przypadki, bowiem tak
jak i teraz, tak przed wojną, był ciąg
ludzi do pieniądza i powiększania
swojego majątku. Gospodarze zamiast
unowocześniać swoje gospodarstwa,
wprowadzać nowe maszyny rolnicze,
skupiali się przede wszystkim na powiększaniu areału. Rozumiem tych
ludzi, bo każdy ojciec chciał zapewnić
swoim dzieciom lepszą przyszłość,
aby nie tak jak on, musiały ciężko
pracować w polu. Niestety mało gospodarzy stać było na wykształcenie
swoich dzieci, ale to już oddzielny
problem. Nagminnie zdarzało się
w tamtych czasach, że mężczyzna
po śmierci żony, powtórnie wysyłał
swatów do kolejnej zamożnej panny
czy wdowy mającej morgi. To miało
przecież zapewnić byt jemu i licznym
jego potomkom.
Wracając do wsi Łosiacz, przy drodze
na Dębówkę wznosił się budynek
szkoły powszechnej. Natomiast przy
ulicy Cerkiewnej, stała cerkiew służąca prawosławnym mieszkańcom, ale
nie tylko, ponieważ nikt nie zabraniał
modlić się w niej także katolikom.
Dlatego też katolicy często uczestniczyli w prawosławnych uroczystościach religijnych, a Ukraińcy tłumnie
uczestniczyli w katolickich Świętach
Bożego Narodzenia, czy też Świętach
Wielkanocnych. Nieco dalej w centrum wsi, po stronie głównego traktu,
stał Dom Polski, czyli budynek Domu
Ludowego. W nim wspaniale wyposażona biblioteka Towarzystwa Szkoły
Ludowej (TSL). Na półkach można
było odnaleźć powieści i poematy tak
znanych pisarzy i poetów jak: Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk
Sienkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski. Plac przed Domem Ludowym
zdobiła piękna figura Matki Boskiej
Królowej Polski. W niewielkiej odległości od głównego traktu biegnącego
z Czortkowa do Skały Podolskiej,
wzdłuż jego lewej strony, płynęła
rzeczka o nazwie Cyganka, tworząc
w końcowej części wsi dość szeroki
zalew, zwany Zalewem nad Cyganką.
Prawie przez cały rok kobiety ze wsi
prały nad jego brzegiem bieliznę. W
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Szczepan Kuka - żołnierz II Armii
Wojska Polskiego (źródło: zbiory
prywatne Kazimierza Kuki)

Rodzice Szczepana Kuki – Magdalena Strylczuk i Michał Kuka
(źródło: zbiory prywatne Kazimierza Kuki)

części wsi zwanej Lipichówka stał największy skarb miejscowości, kościół
pod wezwaniem świętego Antoniego.
Kościół wybudowano z fundacji hrabiny Marii Gołuchowskiej. Budowę
rozpoczęto w 1889 roku, a oddano do
użytku wiernym w 1906 roku. Parafię
erygowano w 1909 roku, natomiast
świątynię konsekrował metropolita
lwowski abp Bolesław Twardowski
w 1932 roku. Proboszczem parafii
w latach 1912 – 1945 i dalej, aż do
śmierci 16 grudnia 1953 roku, był
ksiądz Kazimierz Holicki. Za kościołem droga ostro skręcała w lewo, w
kierunku rzeki Cyganka i dalej przez
wieś Burdiakowce prosto zmierzała w
kierunku Skały Podolskiej.
W tym czasie na Kresach nie było
konfliktów narodowościowych. Polscy kawalerowie wybierali sobie za
żony najładniejsze ukraińskie dziewczęta i odwrotnie. Wieś bowiem w
połowie zamieszkiwała ludność polska i ukraińska. Przyjezdni niekiedy
nie mogli połapać się w tych polsko
- ukraińskich koligacjach rodzinnych.
Co najgorsze to dopiero miało nadejść za sprawą działań wojennych
i buńczucznych żądań ukraińskich
nacjonalistów, żądających ustanowienia niepodległej Ukrainy. W czerwcu
1941 roku do Łosiacza wkroczyli
Niemcy. Rozpoczęła się na szeroką
skalę akcja unicestwienia narodu
żydowskiego. Działania hitlerowców
doprowadziły do wywiezienia z polskich miast i wsi większości Żydów.
Ginęli w obozach koncentracyjnych
lub byli rozstrzeliwani na miejscu.
Wzrastająca nienawiść Ukraińców
wobec Polaków i Żydów sprawiła, że
w końcowym okresie wojny utracili
oni wiarę w swoje bezpieczeństwo
mimo, że mieszkali w Polsce na
swej ojcowiźnie. Niemcom w 1944
roku wobec sromotnych porażek na
wschodnim froncie, zależało już tylko,
aby przeżyć tę wojnę, obronić własną
skórę, niż uganiać się za ukrywającymi się tu i ówdzie osobnikami pocho-

dzenia żydowskiego. Nie odpowiadało
to faszyzującym Ukraińcom, którzy
chcieli na „swojej ziemi” wytępić
wszystkie rodziny żydowskie. Zanim
doszło do drastycznych wydarzeń II
wojny światowej, mieszkańcy podolskiego Łosiacza żyli spokojnie ciężko
pracując na swoich gospodarstwach,
w pobliskim Czortkowie lub w powiatowym Borszczowie. Miasteczko

Borszczów, odległe 105 km na południe od Tarnopola, leży nad rzeką
Niczławą, obecnie liczy 11,5 tysiąca
mieszkańców. W okresie międzywojennym Borszczów był miastem
powiatowym i przynależał do województwa tarnopolskiego. Stacjonował
tutaj garnizon macierzysty Batalionu
KOP „Borszczów". W 1931 roku w
powiecie borszczowskim mieszkało:

W 1947 roku Szczepan Kuka ożenił się Weroniką Czajkowską
(źródło: zbiory prywatne Kazimierza Kuki)
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52 612 Ukraińców (50,9%), 46 153
Polaków (44,7%) oraz 4 302 Żydów
(4,2%). 17 września 1939 roku miasto
zostało zajęte przez wojska sowieckie.
07 lipca 1941 roku do Borszczowa
wkroczyli Niemcy. Po zakończeniu II
wojny światowej UPA dokonało mordów na tutejszej ludności polskiej oraz
grabieży i niszczeń polskich zagród i
wsi. W Borszczowie zginęło wówczas
35 Polaków, a około 2000 zostało
wysiedlonych. W połowie 1941 roku
w mieście przebywało około 3000 Żydów - miejscowych oraz uciekinierów
z terenów Polski centralnej.
Rodzicami Szczepana Kuki była
Magdalena z domu Strylczuk, pochodząca z Łosiacza i Michał Kuka,
również pochodzący z tej miejscowości. Michał Kuka w młodości chciał
zostać księdzem prawosławnym,
studiował w seminarium, jednak
w czasie I wojny światowej został
zmobilizowany do wojska. Walczył
w Alpach. Po powrocie z wojny, nie
kontynuował już nauki w seminarium.
Wrócił w rodzinne strony i ożenił
się z Magdaleną Strylczuk. Z tego
związku małżeństwo miało siedmioro
dzieci: 5 synów (Szczepana, Józefa,
Wojciecha, Antoniego, Władysława)
oraz 2 córki (Annę i Aleksandrę).
Michał Kuka we wsi był wielkim
społecznikiem. Z tę charytatywną i
bezinteresowną działalność na rzecz
lokalnej społeczności żona zawsze
miała do niego pretensje. W 1936
roku pożar strawił cały dobytek Państwa Kuków. Ocalała tylko szopa.
Jednak po 2 latach, wspólnymi siłami
całej rodziny, odbudowano dom. Michał Kuka mając parę koni świadczył
wraz z małoletnimi synami okolicznej
ludności usługi transportowe, w tym
czasie całym gospodarstwem zajmowała się żona.
Najstarszy syn Państwa Kuków
- Szczepan, ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości.
Jako młody chłopak służył w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół”, czyli w najstarszym polskim towarzystwie gimnastycznym,
którego członkowie przyczynili się
m.in. do popularyzacji gimnastyki w
społeczeństwie polskim, powstania
wielu klubów sportowych i Związku
Harcerstwa Polskiego. „Sokół" działał
w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym. Szczepan Kuka po agresji
ZSRR na Polskę, wraz z kolegami,
pełnił służbę wojskową na granicznej
rzece Zbrucz. Jednak po kilku tygodniach żołnierze zostali zmuszeni do
wycofania się, starsza część jego kolegów wraz z dowódcą przedostała się
do Rumunii, młodsza część przebrała
się w cywilne ubrania i powróciła do
domów. Po powrocie do domu Szczepan przeżył najgorszą część okupacji

Dom rodziny Szczepana Kuki w Łosiaczu, powiat Borszczów, województwo
tarnopolskie (źródło: zbiory prywatne Kazimierza Kuki)
i mordów banderowskich. Podczas
„Rzezi wołyńskiej” banda banderowców uprowadziła w nocy z domu brata
ojca jego przyszłej żony – Juliana
Czajkowskiego. W lasach w okolicy
Skały Podolskiej torturowano go i
znęcano się nad nim, jedynie dlatego,
że był Polakiem. Na koniec wydłubano mu żywcem jedno oko, potem
drugie, na koniec wyrwano mu język i
dopiero wówczas zamordowano. Całą
tę zbrodnię widziała jego sąsiadka ze
wsi Katarzyna Chrobrowska (matka
Kazimierza Chrobrowskiego, która
również była wówczas pojmana. Po
wojnie całą tę historię opowiedziała
w rodzinnej wsi).
Szczepan Kuka w 1944 roku zaciągnął się do wojska w Żytomierzu,
następnie ukończył szkołę czołgową
w Berdyczowie i został wówczas
wcielony do I Brygady Kompanii
Zwiadowczej II Armii Wojska Polskiego, z którą przeszedł cały szlak
bojowy od Lublina do Budziszyna.
Po wojnie walczył jeszcze przez 2
lata w Bieszczadach z bandami UPA.
W 1947 roku po śmierci gen. Karola
Świerczewskiego tzw. Akcją „Wisła”
zlikwidowano problem z bandami
UPA. W tym czasie jego ojciec - Michał Kuka wraz z rodziną, w ramach
repatriacji, przyjechał na Ziemie
Odzyskane do miejscowości Dębno
(województwo zachodniopomorskie,
powiat myśliborski). W czasie wojny
Szczepan Kuka miał cały czas kontakt
z rodziną, poprzez pocztę polową,
dlatego po demobilizacji wiedział,
że rodzice z rodzeństwem mieszkają
w miejscowości Dębno. Szczepan
Kuka po przyjeździe na Ziemie Odzyskane w 1947 roku wziął ślub z
Weronką Czajkowską, której rodzinę
znał jeszcze z dzieciństwa. Weronika
Czajkowska przed wojną mieszkała
we wsi Cygany 5 kilometrów od Łosiacza. W 1945 roku transportem emigracyjnym przyjechała do Białkowa
wraz z rodzicami: Anastazją z domu
Junik i Piotrem Czajkowskim, oraz z
czworgiem rodzeństwa (Kazimierą,
Pauliną, Anną i Wiktorem). Piotr
Czajkowski był analfabetą, umiał się
tylko podpisać. Jednak pomimo tego
był człowiekiem bardzo zaradnym,
dbał o dom i rodzinę, przed wojną
handlował z Żydami, dzięki temu dom
odziedziczony po ojcu coraz bardziej
rozbudowywał i unowocześniał. Natomiast Anastazja Junik miała siedem
klas szkoły podstawowej, ale jak

na tamte czasy była kobietą bardzo
oczytaną. Interesowała się aktualnymi wydarzeniami, jeździła do młyna
(przynajmniej dwa razy w miesiącu),
gdzie wraz żoną młynarza śledziły w
radiu wydarzenia. Ponadto zajmowała
się również tkactwem, wyrabiała płótno oraz tkała kilimy (które Kazimierz
Kuka przechowuje do dziś). Po ślubie
Szczepan Kuka zamieszkał u teściów
w Białkowie. Na początku pracował
na gospodarstwie, następnie w latach
1973 - 1980 znalazł zatrudnienie w
Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”. Od 1980 roku, aż
do przejścia na emeryturę w 1992
roku, pracował w Lubskiej Centrali
Produktów Naftowych przy ul. Przemysłowej. Państwo Szczepan i Weronika Kukowie doczekali się dwójki
dzieci: (Kazimierza ur. 1948 r.)
oraz (Czesławę ur. 1952 r.).
Kazimierz Kuka ukończył Przyzakładową Szkołą przy Fabryce Maszyn
Budowlanych w Jasieniu – kierunek
tokarz, następnie kontynuował naukę w Technikum Samochodowym
w Żarach. Po ukończeniu szkoły w
latach 1969 - 1972 pracował jako
majster produkcji w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego
(PBRol) w Lubsku, następnie w latach 1972 -1980 w Fabryce Maszyn
Budowlanych „ZREMB” w Jasieniu,
oraz w latach 1980 - 1983 w Zakładach Transportu Samochodowego
w Jasieniu. W 1983 roku zatrudnił
się jako nauczyciel przedmiotów
zawodowych w Fabryce Maszyn
Budowlanych „ZREMB” w Jasieniu,
gdzie pracował do 1990 roku. W tym
czasie ukończył Studium Pedagogiczne przy zielonogórskim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli. W latach
1990 - 1993 był wiceprzewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego.
Pod koniec pracy zawodowej w latach
1993 - 1995 pracował na kontrakcie
w Fabryce Chemicznej „DEDERON”
w Gubenie. W 1995 roku z powodów
zdrowotnych przeszedł na rentę. W
1978 roku Kazimierz Kuka ożenił
się z Jadwigą Twarkiewicz (ur. 1955
r.), jego żona ukończyła Technikum
Ekonomiczne w Zielonej Górze i
początkowo w latach 1974 - 1993
pracowała w Fabryce Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Jasieniu,
następnie w latach 1993 - 2015 w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku.
Kazimierz Kuka z żoną Jadwigą miał

W 2021 roku Szczepan Kuka został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę - Krzyżem Zasługi,
który wręczył mu Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak - (źródło: zbiory prywatne Kazimierza Kuki)
troje dzieci: Krzysztofa (1979 - 2016)
lekarz- chirurg mieszkał w Warszawie, Marka (ur. 1980 r.) – diagnosta
samochodowy mieszka z rodziną w
Chomęcicach pod Poznaniem, oraz
Adriannę (ur. 1993 r.) – biotechnolog
mieszkająca w Warszawie. Natomiast
Czesława Czukin (z domu Kuka)
siostra Kazimierza, ukończyła Studia
Ekonomiczne w Warszawie i przez
cały okres zawodowy zatrudniona
była jako główna księgowa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubsku. Czesława
Czukin ma tylko jedno dziecko: Dorotę Kuka - Panasiuk (ur. 1975 r.),
która jest doktorem nauk medycznych
i pracuje jako ginekolog – położnik w
Katowickim Centrum Medycznym.
W 2013 roku Kazimierz Kuka po raz
pierwszy pojechał w rodzinne strony
ojca. Wycieczkę na Kresy „Szlakiem
Sienkiewiczowskim” zorganizował
wówczas dr Stanisław Tokarczuk Prezes Familijnego Stowarzyszenia
Zbarażan w Lubinie, który współpracuje z Towarzystwem Turystyczno

- Krajoznawczym im. Orląt Lwowskich w Żarach. Stanisław Tokarczuk
twierdzi że: „Pojęcie „Ukraińcy” jak
ich w czasie wojny nazywano, odnosiło się do Rusinów zorientowanych
politycznie, którzy m.in. uznali w
1918 roku, że Lwów należy się im, a
nie Polakom, i że warto walczyć kolejny raz o niepodległość Ukrainy. Na
Ukrainie powstała OUN (Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów), która
potem w części przekształciła się w
banderowców, uznających i popierających faszyzm na Kresach. Nacjonaliści w walce o niepodległość Ukrainy
przyjęli dwie strategie: pierwsza to
było zastraszanie poprzez wydawanie
wyroków śmierci i wypędzanie Polaków i to głównie działo się w rejonach,
np. Stanisławowa; druga, to masowe
mordy, głównie na Wołyniu i Podolu.
Według najnowszych źródeł UPA wymordowała ponad 200 tys. Polaków
na całych Kresach, w Lubelskiem i
Bieszczadach. Do tego trzeba dodać
m.in. ponad 800 tys. zamordowanych
Żydów. UPA nie honorowała konwen-

Krzysztof Kowsz wraz z Jubilatem Szczepanem Kuką w Restauracji „Okaryna”
podczas uroczystości 100 rocznicy urodzin (źródło: zbiory prywatne)
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cji międzynarodowych dotyczących
funkcjonowania armii, dlatego trudno
tu mówić, że w ogóle była armią.
Żadna armia nie zabija cywilów. Oni
mordowali wszystkich, także dzieci
i kobiety. Armia walczy bronią, natomiast banderowcy walczyli tym,
co mieli: siekierami, nożami, rżnęli
piłami, rozrywali dzieci i zawieszali
je na ogrodzeniach, kobietom obcinali piersi. Równocześnie dokonywali
zaboru mienia i dokumentów, głównie
paszportów zamordowanych, na których wielu z SS - Galizien uciekło
na Zachód. Dopóki nie pojawił się
nacjonalizm na Kresach, ludzie od
wieków żyli ze sobą w zgodzie. Nawet
w czasie tych mordów, ludzie sobie
pomagali. Dobrzy Ukraińcy, byli
terroryzowani przez bandy, ale mimo
to, nie tylko ostrzegali Polaków, ale i
potępiali banderowców, za co wielu
zapłaciło życiem. Szacuje się, że
zamordowano od 10 do 20 tys. Ukraińców, którzy pomagali m.in. Polakom
i Żydom, bądź odmawiali wykonania
rozkazu zamordowania np. bliskich,
w przypadku małżeństw mieszanych.
Nie mówiono o tym głośno m.in.
dlatego, że po wojnie w Polsce funkcjonowały nacjonalistyczne struktury.
Tu był również punkt przerzutowy
SS - Galizien dla nacjonalistów do
Niemiec. Prawda o zbrodniach na
Ukrainie, podobnie jak Katyń, była też
niewygodna dla ówczesnych władz.
Uznawały, że to „nie wypada”, bo
jesteśmy „wspólną bracią” z ZSRR.
Mówiono, by o tym zapomnieć”.
Podróż na kresy dla Kazimierza Kuki
okazała się sentymentalna. Mimo że
nigdy wcześniej tam nie był, bezbłędnie trafił do każdego z domów, gdzie
mieszkali jego dziadkowie. 22 maja
2022 roku Szczepan Kuka obchodził
swoje 100 – ten urodziny, w związku
z tym w Kościele w Białkowie odbyła
się uroczysta Msza św., którą odprawił
ks. Marian Bumbul. Następnie zaproszeni goście udali się do Restauracji
„Okaryna” w Lubsku, gdzie odbyła się
uroczystość na cześć Jubilata.
Krzysztof Kowsz
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SPORT

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI KSIĘCIA KOŻUCHOWSKO
– ZIELONOGÓRSKIEGO –
HENRYKA VIII WRÓBLA
Henryk VIII Młodszy był to formalny
książę żagańsko - głogowski w latach
1369 – 1378. Od 1378 roku panował
w Zielonej Górze, Szprotawie, Kożuchowie, Przemkowie i Sulechowie, od 1395
roku był właścicielem połowy Głogowa, Ścinawy i Bytomia Odrzańskiego.
Tytułował się księciem żagańskim, zielonogórskim, szprotawskim i głogowskim.
Henryk VIII był najmłodszym synem
księcia żagańskiego Henryka V Żelaznego i Anny, księżniczki mazowieckiej. Księstwo głogowskie pod rządami
księcia Henryka V Żelaznego miało na
Śląsku silną pozycję. Książę w czasie
swego panowania znacznie rozszerzył
posiadłości. Prowadził aktywną politykę międzynarodową – nawiązał alians
z Królestwem Polskim, a swą córkę
Jadwigę wydał za mąż za Kazimierza
Wielkiego. Na przyjazne związki Henryka z Polską niechętnie patrzył król Czech
i cesarz – Karol IV. Po śmierci Henryka V
Żelaznego księstwo głogowskie zaczęło
jednak tracić swą dotychczasową, liczącą
się pozycję. Przyczyny tego faktu były
między innymi natury genealogicznej –
książę Henryk V miał liczne potomstwo,
w tym trzech synów: Henryka VI Seniora
(Starszego), Henryka VII Rumpolda i
Henryka VIII Młodszego (1360 - 1397)
zwanego Wróblem (niem. Sperling). Po
śmierci ojca trzej książęta sprawowali
rządy wspólnie. Bracia podzielili się
dziedzicznym księstwem dopiero w
1378 roku
W wyniku podziału najstarszy z braci
Henryk VI Senior otrzymał księstwo
żagańskie z Żaganiem, Świebodzinem
oraz Krosnem Odrzańskim, Henryk VII
Rumpold otrzymał część księstwa głogowskiego (książęcą) z połową Głogowa, Bytomia, Ścinawy i Góry, natomiast
Henrykowi VIII Wróblowi przypadło
w udziale księstwo kożuchowsko - zielonogórskie z Kożuchowem, Zieloną
Góra, Szprotawą, Sulechowem, Przemkowem i Sławą. Było ono nowo utworzone, specjalnie dla niego, a obejmowało środkową część ojcowskiej dzielnicy.
Już na początku swych rządów – w 1381
roku – książę Henryk Wróbel zwolnił
z hołdu mieszczan Głogowa i okręg
głogowski. Książę Henryk VIII używał
tytulatury księcia Śląska, pana Zielonej
Góry i Kożuchowa (niem. Heinrich
herzogin Slesien herre czu Grunenberg
und czur Freyen -stadt). W 1388 roku
Henryk VIII poślubił księżniczkę Katarzynę – córkę księcia Władysława
Opolczyka. Jako wiano dla Katarzyny
wyznaczono Prudnik, Głogówek i sumy
zastawne na Karniowie. Para książęca
rezydowała na zamku w Kożuchowie,
który został wówczas rozbudowany od
strony zachodniej; przypuszcza się również, że w czasie panowania Henryka
VIII zbudowano też kaplicę zamkową.
Drugą siedzibą książęcą był zamek
w Zielonej Górze. Po bezpotomnej
śmierci braci – Henryka VI w 1393 roku
i Henryka Rumpolda w 1395 roku –
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AWANS
BUDOWLANYCH DO
IV LIGI!

Awans do IV ligi to kolejne wyzwania dla klubu, zawodników i trenera (źródło Budowlani Lubsko)

Henryk VIII Wróbel - książę
kożuchowsko – zielonogórski
(źródło: Internet, poczet.com)
Henryk VIII Wróbel objął władzę w ich
dzielnicach. Zostało to uwidocznione
w jego tytulaturze książęcej, tytułował
się bowiem panem Żagania i Głogowa,
panem Żagania i Kożuchowa. Książę
ten zasłynął ze swego zamiłowania
do turniejów rycerskich. Organizował je i czynnie w nich uczestniczył,
była to jednak kosztowna rozrywka,
przekraczająca możliwości finansowe
księstwa. Książę zaciągał liczne długi,
najbardziej był zadłużony u księcia
Konrada oleśnickiego, bo łącznie na
sumę 6 820 grzywien. Właśnie kłopoty
finansowe księcia były powodem jego
konfliktów z duchowieństwem. Henryk
próbował bowiem przejmować dochody
należące do kleru. Zajęcie dochodów
kościelnych miało reperkusje jeszcze po
śmierci Henryka VIII Wróbla. Biskup
wrocławski ogłosił ekskomunikę zmarłego Henryka i na jego polecenie opat
klasztoru augustiańskiego w Żaganiu, w
którym Henryk był pochowany, musiał
wydobyć trumnę ze zwłokami księcia.
Przez osiem dni trumna pozostawała
na powierzchni. Dopiero interwencja
księcia Ruprechta legnickiego, opiekuna małoletnich synów Henryka VIII
Wróbla, spowodowała, że ciało księcia

Henryk VIII Wróbel wraz z żoną Katarzyną mieszkał na Zamku Książęcym w Kożuchowie (źródło zbiory prywatne)
Henryka zostało powtórnie złożone do
grobu.
Książę Henryk VIII Wróbel jako
pierwszy na Śląsku wykorzystał proch
strzelniczy i urządzał pokazy strzeleckie
w Głogowie, użył też prochu w potyczce
pod Zgorzelcem. Książe Henryk stał się
ofiarą swego zamiłowania do turniejów
rycerskich na jednym z nich, zorganizowanym w Legnicy, został raniony
włócznią. Ranny został przewieziony
do Szprotawy i zmarł w tym mieście
14. 03. 1397 roku. Książę Henryk VIII
Wróbel został pochowany, po opisanych
wyżej perypetiach, w Żaganiu. Pod
władzą Henryka VIII Wróbla na krótko
udało się zjednoczyć ziemie księstwa
głogowskiego. Jednak kłopoty finansowe
księcia spowodowane zadłużeniem i

Henryk VIII Wróbel uwielbiał polować na zielonogórskich wzgórzach, dlatego
jedno ze wzgórz w mieście nazwano na jego cześć - Wzgórzami Piastowskimi
(na zdjęciu siedziba Biskupa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
na Wzgórzach Piastowskich) (źródło zbiory prywatne)

brak talentów politycznych sprawiły, że
scalenie ziem księstwa głogowskiego nie
zaprocentowało niczym szczególnym. Z
pewnością Henryk VIII nie dorównywał
zdolnościami swemu ojcu. Pozostawił
po sobie bardzo zadłużone księstwo i
księżnę wdowę Katarzynę z pięciorgiem
dzieci: Janem I, Henrykiem IX, Henrykiem X, Wacławem i Anną. Księżna
jako oprawę wdowią miała wyznaczone
Zieloną Górę i Kożuchów. Szczególnym
rysem jej rządów była działalność dobroczynna, której doświadczył zwłaszcza
kościół parafialny w Kożuchowie.
Katarzyna była nazywana przez mieszkańców Kożuchowa „matką Katarzyną
i opiekunką ubogich”. Księstwo kożuchowsko - zielonogórskie wydzielone
w 1378 roku, przetrwało około 100 lat.

Jednak jako wyodrębniona, samodzielna
dzielnica, funkcjonowało ono w latach
1378 - 1395, następnie w latach 1397 1420 stanowiło oprawę wdowią księżnej
Katarzyny, którą od 1413 roku dzieliła
ona z młodszymi synami. W tym czasie
księstwo kożuchowsko - zielonogórskie
było jedną z części składowych dzielnicy
głogowskiej. Księstwo kożuchowsko
- zielonogórskie było typowym w warunkach śląskich, niedużym terytorium
administracyjnym, skupionym na swych
partykularnych sprawach. Dopiero rządy
Henryka IX, zwłaszcza gdy doszło do ponownej integracji dzielnicy głogowskiej,
sprawiły, że obszar ten stał się areną działań wielkiej, polityki międzynarodowej.
Krzysztof Kowsz

Henryk VIII Wróbel zginął podczas turnieju rycerskiego. Po licznych perypetiach
jego ciało złożono w Kościele Augustiańskim w Żaganiu. W kościele tym jeszcze
pochowanych jest kilku ostatnich książąt głogowsko – żagańskich, dlatego Kościół
Augustiański w Żaganiu nazywany jest Mauzoleum Piastów Śląskich.
(źródło: zbiory prywatne)
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Budowlani Lubsko
awansowali do IV ligi.
Postanowiliśmy zapytać
dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji a
zarazem trenera drużyny
Roberta Ściłbę o kilka
aspektów związanych
z tym sukcesem oraz
pochodnymi kwestiami.

- Przede wszystkim gratuluję.
Awans Budowlanych to teraz oczekiwania kibiców na rozwój, na
coraz lepszą grę i wyniki. Jak Pan
to ocenia w perspektywie kolejnego
sezonu?
- Witam i serdecznie dziękuje. Ten
awans to duży sukces klubu i wielkie
wyróżnienie tym bardziej, że został
„zrobiony” ludźmi stąd, co jest w
tych czasach bardzo trudnie. Dlatego
podziękowania kieruję przede wszystkim do zawodników, za poświęcony
czas, pasję i zaangażowanie, no i za
to, że wytrzymali ze mną dwa sezony. Musimy sobie jednak zdawać
sprawę z tego, że czeka nas teraz
trudne zadanie zarówno te sportowe,
jak i organizacyjne. Dalekie wyjazdy, dobry przeciwnik i wiele innych
uwarunkowań to duże wyzwanie. Jeśli
chcemy zaistnieć na tym poziomie,
musimy być jeszcze lepiej zorganizowanym stowarzyszeniem. Kibice,
którzy nam kibicują od lat również
chcą zwycięstw, niezależnie od ligi w

jakiej gra drużyna, a o zwycięstwa nie
będzie łatwo. 4 liga jest pełna dobrych
zawodników i trenerów. Dlatego margines błędu będzie znacznie mniejszy.
Dawno nie graliśmy na tym poziomie,
a mecze kontrolne z czwarto-ligowcami, które rozegraliśmy zimą (Kożuchów, Żagań czy Zielona Góra),
ukazały nasze braki praktycznie w
każdym obszarze piłkarskiego rzemiosła. Dlatego świętowanie awansu już
za nami, a przed nami ciężka praca.
- Co Pana zdaniem zdecydowało o
tym sukcesie?
- W skrócie można by rzec, że w odpowiednim czasie i miejscu spotkała
się odpowiednia grupa ludzi, co składa
się na końcowy wynik. Rozkładając to
na czynniki pierwsze to pod względem
sportowym kluczowe było pojawienie
się kilku zawodników. Już w zeszłym
sezonie powrócili Marcin Piech, Radek Romanowski, przybył Michał
Wypchło, a w obecnym sezonie doszli do nas Dawid Szyja oraz Paweł
Niewiadomski. Ten ostatni transfer
to taki mój mały sukces, bo za „Armią” musiałem się trochę nachodzić.
Ale jak widać było warto. To bardzo
doświadczony zawodnik, mający na
swoim koncie występy w wielu klubach na poziomie 2 i 3 ligi, który wraz
ze Żwirkiem i Michałem stworzyli
świetną, drugą linię pomocy. Paweł
miał duży wpływ na drużynę i na jej
sposób gry; uważam go za Faktor X,
którego w latach poprzednich nam

brakowało. Do tego trzeba dołożyć
ponad 20 bramek Marcina, no i mamy
awans. Oczywiście nie można nikomu
niczego umniejszać – świetny sezon
zanotował Patryk Siwik, znakomicie
zaaklimatyzował się Dawid Szyja,
który przy słabszej dyspozycji Tymka
Dynowskiego spowodowanej kontuzją, uzupełnił linię obrony obok takich rutyniarzy jak Kamil Skrobania,
Dawid Walczak i Damian Krajewski.
Damianowi dziękuję też za wsparcie finansowe z firmy „Kam-Stahl
Krajewski”, której jest współwłaścicielem. Nasz wychowanek Tobiasz
Błaszków bardzo skutecznie bronił
bramki pod nieobecność Szymona
Kondyckiego. Pozostali zawodnicy
również prezentowali dobrą, stabilną
formę - to wszystko składa się na
ten sukces. Każdy zawodnik, będąc
w kadrze pierwszej drużyny dołożył
swoją, bardzo istotną cegiełkę do
awansu. Nie można zapomnieć o
kwestii organizacyjnej. Sukces to również ciężka praca zarządu z prezesem
Tomaszem Duczmalem na czele. Na
pokładzie naszego statku pojawiło
się kilku sponsorów m.in. Jan Deka,
Dawid Łobodziec, Łukasz Gacek,
Państwo Natalia i Adrian Kurpias,
Kamil Krajewski, Wiesław Szymczak
czy Gmina Lubsko z Burmistrzem
Januszem Dudojciem na czele jako ten
największy sponsor. Byliśmy w tym
sezonie jak wielka rodzina, do końca
razem, nawet w trudnych momentach

potrafiliśmy się nawzajem motywować i wierzyć w końcowy sukces.
- Łączenie roli dyrektora i zarazem
trenera to wyzwanie. W jaki sposób
łączy Pan skutecznie te funkcje?
- Łączenie obowiązków zawodowych
z funkcją trenera to zawsze wielkie
wyzwanie. Trudność związana jest
głównie z umiejętnością skoncentrowania się w danym momencie na
konkretnym zadaniu. Zawsze powtarzam zawodnikom, że 90 minut
meczu to czas, w którym musimy być
„sfokusowani” wyłącznie na piłce.
Jeśli nasze myśli są gdzieś indziej
to trudno jest o dobrą grę. To samo
dotyczy mojej osoby. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku jest bardzo
specyficznym miejscem pracy, łącznie
zarządzam przeszło 50 h. obiektów
o różnym przeznaczeniu, które są
rozproszone po całej Gminie Lubsko.
Do tego dochodzi organizowanie
imprez kulturalno–sportowych o
zasięgu gminnym, wojewódzkim czy
międzynarodowym, a to wszystko
wymaga umiejętności planistycznych
i zarządczych oraz dobrej grupy ludzi.
W swojej menedżerskiej przygodzie
zawsze podkreślam znaczenia słowa
MY jako grupy ludzi, wykonujących
pewna zadania. W tej kwestii można
porównać drużynę piłkarską do miejsca pracy, gdyż zarówno w jednym,
jak i drugim przypadku zarządzasz
ludźmi, a sukces w postaci czy to
awansu czy tez dobrze wykonanej
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pracy zależy w głównej mierze od tego
jak tą grupę zmotywujesz do działania.
Właśnie temat zarządzania ludźmi
jest sprawą łączącą funkcję trenera i
dyrektora, póki co udaje mi się je jakoś
pogodzić. Mam nadzieję, że podobnie
będzie na szczeblu wyżej.
- Na jakie elementy taktyki czy
szeroko pojętej logistyki będzie Pan
zwracał szczególną uwagę?
- W klasie okręgowej a większości
spotkań byliśmy stroną dominującą.
Mamy pewne zasady gry i swój własny model gry, którego nie zmieniamy
praktycznie nigdy. Chcemy posiadać
piłkę i odzyskać ją zaraz po stracie,
niezależnie od tego z kim gramy. Kilka
razy mieliśmy srogą lekcję, ale kieruję
się dewizą, że bitwę od czasu do czasu
można przegrać, aby na koniec cieszyć
się z wygranej wojny. Czwarta liga to
już inny poziom pod względem taktyki, techniki i motoryki, dlatego zdaję
sobie sprawę, że częściej będziemy
musieli się bronić w średnim i niskim
ustawieniu. Tak jak wspomniałem
wcześniej – ostatni raz byliśmy na tym
poziomie rozgrywek kilka lat temu.
Bardzo istotne jest to, żebyśmy nabyli
doświadczenia na pewnym poziomie
rozgrywek , bo tego nie wytrenujesz
na żadnym treningu. Na koniec, dziękując kibicom za wsparcie, życzę im
dużo sportowych wrażeń w nadchodzącym sezonie.
- Dziękuję za interesującą rozmowę.
Rozmawiał M. Sienkiewicz
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LUBSKO PRZYNIOSŁO
SZCZĘŚCIE LECHII
ZIELONA GÓRA
W sobotnie popołudnie (25.06.) na
lubskim stadionie OSiR rozegrano
emocjonujący finał FORTUNA Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej. Do rywalizacji
stanęły kluby: LECHIA Zielona Góra
vs WARTA Gorzów Wlkp. Z uwagi na
remisowy wynik 0:0 po dwóch połowach meczu, potrzebna była dogrywka,
której celem było wyłonienie zwycięzcy. I stało się! W 92. minucie spotkania,
pierwszą dla Lechii Zielona Góra oraz
jednocześnie jedyną w całym meczu
bramkę zdobył Konrad Sitko. Była to
bramka na wagę tytułu, dzięki której
LECHIA Zielona Góra po raz trzeci
z rzędu zdobyła wojewódzki Puchar
Polski. Triumfator rozgrywek otrzymał
nagrodę w wysokości 40 000 zł i będzie
reprezentować województwo lubuskie
na szczeblu centralnym. Jak to się

mówi – przezorny zawsze ubezpieczony, tak i LECHIA przygotowała się na
ewentualność wygranej i zakupiła na
tę okazję specjalne koszulki. Była to
bardzo emocjonująca gra, zmienna w
tempie i ilości podbramkowych akcji.
Zmienna tego dnia była również
pogoda, która najpierw przywitała
żarem z nieba, natomiast w drugiej
połowie dogrywki przyniosła burzę z
porywistym wiatrem, wyładowaniami
atmosferycznymi i ulewnym deszczem.
Spowodowało to, że arbiter zdecydował o chwilowej przerwie w meczu.
Szczęśliwie, mecz został wznowiony
i wyłonił zwycięzcę. Nie zawiedli
kibice, którzy zapełnili trybuny niemal
w całości. Dopiero deszcz przegonił
część z nich, natomiast ta wytrwalsza
została do końca.
W przerwie meczu Wicemarszałek

województwa lubuskiego Stanisław
Tomczyszyn i Prezes Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej Robert Skowron
odznaczyli zasłużone osoby: Andrzej
Dworkiewicz – Odznaka Honorowa
Urzędu Marszałkowskiego za zasługi
dla woj. lubuskiego, Robert Ściłba –
Medal Lubuskiego ZPN za wkład w
rozwój piłkarstwa, Jarosław Wysokiński – Złota Odznaka Honorowa Lubuskiego ZPN, Daniel Kowalski – Złota
Odznaka Honorowa Lubuskiego ZPN.
Czas przed rozpoczęciem meczu oraz
w czasie przerwy swoim śpiewem i
graniem na instrumentach umilał ukraiński zespół LUBYSTOK z Krzemieńca. Finał FORTUNA Pucharu Polski na
szczeblu Lubuskiego ZPN, to pierwszy
taki mecz w Lubsku w XXI wieku!
We wcześniejszych latach mecze były
rozgrywane w innych miastach woje-

SPORT

POLSKA LIGA TENISA
W LUBSKU

4 czerwca na kortach tenisowych w
Lubsku rozegrano turniej w ramach
Polskiej Ligii Tenisa. Rozgrywki były
prowadzone w singlu. Wystąpiło ośmiu
zawodników, w tym trzech z Lubska,
natomiast pięciu przyjezdnych. Turniej
składał się z rozgrywek w grupach. Po
wyłonieniu czołowych zawodników z
grup, odbyły się gry systemem pucharowym – czyli przegrywający odpada. W
finale spotkali się Wojciech Tomków ze
Słubic oraz Arkadiusz Białonoga z Żar.
Na podium stanęli: I miejsce – Arkadiusz
Białonoga, II miejsce – Wojciech Tomków, III miejsce – Sławomir Klawiński,

III miejsce – Adam Jaworski. Statuetki
oraz drobne upominki wygranym wręczyli Burmistrz Lubska Janusz Dudojć
oraz Prezes Stowarzyszenia Jerzy Balicki. Organizatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego NET w
Lubsku, natomiast inicjatorem pomysłu
przeprowadzenia rozgrywek w Lubsku
był Arkadiusz Śliwiński. STZ NET działa
od 2005 roku. To wówczas Pan Edward
Lisicki, wieloletni Prezes Stowarzyszenia, wraz z kilkunastoma miłośnikami
tenisa – mimo braku kortów w Lubsku
- stworzyli stowarzyszenie. Rok później
„ziściło się marzenie Edzia” – tak można

przeczytać na tablicy przy wejściu do
kortów – zawieszonej ku czci nieżyjącego już założyciela. Na początku stowarzyszenie liczyło 16 członków, obecnie
liczy – około 50. Stowarzyszenie przynależy do Związku Tenisa Województwa
Lubuskiego. Członkowie stowarzyszenia
NET stale rozwijają swoją pasję, uczestniczą w różnych turniejach w kraju i
zagranicą. Jedną z misji stowarzyszenia
jest poszukiwanie i szkolenie młodego
pokolenia, by rozpoczęta w 2005 roku
inicjatywa – nadal była kontynuowana.
Tekst i fot. M.K.

To pierwszy taki turniej z cyklu rozgrywek Polskiej Ligii Tenisa. Jego
organizatorem było Stowarzyszeniu Tenisa Ziemnego NET w Lubsku. Podjęta
inicjatywa ma wiele pozytywnych aspektów, gdyż obok tego, że promuje sport
i aktywne postawy, to także rozsławia i promuje Lubsko w regionie i na świecie

WALDEMAR SZYLKO NA PODIUM
W GRAND PRIX ZIEMI LUBUSKIEJ!!!

W 92. minucie spotkania, pierwszą dla Lechii Zielona Góra oraz
jednocześnie jedyną w całym meczu bramkę zdobył Konrad Sitko
wództwa lubuskiego, najbliżej po
sąsiedzku w Żarach i Krośnie Odrzańskim. W tym roku wyróżnione zostało

LUBSKO.

Tekst i fot. M.K.

W niedzielę (26.06) w Bibliotece –
Centrum Kultury w Lubsku odbyły się
zawody szachowe Grand Prix Ziemi
Lubuskiej. Po rozegraniu 9 rund sędzia
główny Mariusz Kucharski ogłosił
wyniki, informując przy tym, że turniej
przebiegł w atmosferze fair play. A oto
wyniki. Kategoria A: I miejsce Nikolai
Aliavdin (Husaria Biesiekiesz), II Paweł
Piotrowski (Caissa Pion Zielona Góra),
III Waldemar Szylko (warto zaznaczyć,
że Prezes LKSz Caissa zremisował w
bezpośrednim pojedynku ze zwycięzcą
turnieju). Bardzo dobrze spisali się
również inni zawodnicy, reprezentujący
Lubsko: Grzegorz Dąbrowski 4, Dariusz
Bieliński 9, Andrzej Kiełek 11, Maciej
Kiełbratowski 13, Ryszard Szydzik
18, Andrzej Rapiej 22. Kategoria B: I
Sebastian Jakubowski (Niwiska), II Michał Sawicki (Nowogród Bobrzański),
III Oliwier Bobrowski (KSGU Tęcza
Krosno Odrzańskie). Zaraz za podium
znalazł się zawodnik LKSz Caissa Patryk
Płoneczka. Wyróżnienie za najlepsze
miejsce w kategorii kobiet otrzymała
Adrianna Urbaniak (LKSz Caissa).
Ms

Franek Milczanowski zajął bardzo dobre 5 miejsce

KOLEJNE SUKCESY
NASZYCH SZACHISTÓW

Od lewej: Nikolai Aliavdin, Paweł Piotrowski, Waldemar Szylko,
Mariusz Kucharski

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów zostały rozegrane w Sulechowie w dniach 28-29.05.
Wśród 100 zawodników biorących
udział w zawodach znaleźli się Wiktor
i Franciszek Milczanowscy, reprezentujący Lubski Klub Szachowy CAISSA.
W grupie do lat 12 bardzo dobrze spisał
się Franek. Ostatecznie z wynikiem 4,5
punktu z 7 partii, został sklasyfikowany

na miejscu 5 (tylko pół punktu zabrakło
do podium) i przy okazji wypełnił normę
na III kategorię szachową. W najstarszej
grupie wiekowej rywalizował Wiktor.
Wynik 3,5 punktu można zdecydowanie
uznać za pozytywny, biorąc pod uwagę
kategorie szachowe rywali. W klasyfikacji do lat 14 Wiktor zajął ostatecznie
7 miejsce.
Ms

WĘDKARSKIE WIEŚCI
Prezentujemy wyniki
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach
Wędkarskich - Ślesin 2022

LECHIA Zielona Góra finalistą Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego ZPN! Wygrana, to reprezentacja województwa
lubuskiego na szczeblu centralnym oraz czek o wartości 40 000 zł!

PINGPONGOWE
WIEŚCI
Zawodniczki i zawodnicy UKTS
Olimpii Lubsko uczestniczyli
18czerwca w turnieju tenisa stołowego w Forst w Niemczech. W turnieju
brali udział zawodnicy z WSG Königs
Wusterhausen, Automation Cottbus,
Germania Neuendorf, SV Tauer, TSV
Peitz, ESV Lok Guben, SV Guhrow,
Frauendorfer SV, Cottbuser TT-Team. Nasze zawodniczki i zawodnicy
uplasowali się na następujących
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pozycjach. Wśród najmłodszych wygrała zawodniczka Ania Yamkovenko
przed Oliwią Makarewicz, 5 Oliwia
Słodka, 6 Wiktoria Słodka, 7 Martyna
Kuraś. Kat. wiekowa 2012 i młodsi
(chłopcy): miejsce 2 Jan Czerniak, 4
Paweł Góralczyk, 6 Antek Franczak,
7 Michał Góralczyk, 8 Wiśniewicz
Jeremiasz, 9 Jan Bandziak.
Red.

To kolejne sukcesy pingpongistów

M AG A Z Y N L U B S K I N R 6/2022 ( 377 )

Mikołaj Marciniak - kategoria wiekowa
do 12 lat: pierwsze miejsce w testach ekologiczno-wędkarskich, pierwsze miejsce w zawodach wędkarskich, trzecie
miejsce w konkurencji sprawnościowej,
czwarte miejsce w trójboju rzutowym.
W klasyfikacji generalnej U-12 pierwsze
miejsce. Hubert Otrębski - kategoria do
14 lat: trzecie miejsce w testach, trzecie
w sprawności, czternaste w spławiku i
szóste w trójboju rzutowym. W klasyfikacji generalnej U-14 szóste miejsce.
Bartosz Szymczak - kategoria do 16 lat:
trzecie miejsce w testach, dwunaste w
sprawności i spławiku, osiemnaste w
trójboju rzutowym. W klasyfikacji generalnej U-16 dziewiąte miejsce. Drużyna:
pierwsze miejsce w testach ekologiczno-wędkarskich, czwarte miejsce w
sprawności, piąte w zawodach spławikowych i siódme w trójboju rzutowym.
W klasyfikacji generalnej trzecie miejsce
z siedemnastoma punktami.
Red.

Nasi młodzi wędkarze nie
odpuszczają
M AG A Z Y N L U B S K I N R 6/2022 ( 377 )

23

ró

w

iego

bsk

Kulinarne
smaki...
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JEDNEGO OBRAZU

red akto

GALERIA

M agazynu

Makaron
ze szparagami
i pieczarkami

SKŁADNIKI NA OK. 4 PORCJE:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

• 200g makaronu wstążki (tagliatelle)
• 500g zielonych szparagów
• 30g masła
• 250g brązowych pieczarek
• ok. 6 świeżych liści czosnku niedźwiedziego
lub młodej, zielonej cebulki
• 50g orzechów włoskich
• 200g słodkiej, płynnej śmietany 30- 36%
• sól, pieprz

Masło roztopić na patelni. Dodać szparagi i smażyć, na średniej
mocy palnika, przez ok. 10 minut. (Instrukcję przygotowania
szparagów znajdziecie tutaj). W międzyczasie ugotować makaron w
osolonej wodzie al dente według przepisu na opakowaniu. Odcedzić.
Do szparagów dodać przygotowane pieczarki i smażyć dalej, aż
woda z pieczarek wyparuje i całość lekko się przyrumieni. Przyprawić
solą i pieprzem. Wlać śmietanę, przykryć patelnię i dusić całość przez
parę minut. Następnie dodać makaron, czosnek niedźwiedzi i orzechy.
Całość wymieszać i doprawić do smaku solą i pieprzem. Smacznego!

KRZYŻÓWKA NR 6 (377) 2022 r.

Nagrodę, za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 5/376 ML, wylosowała: Regina Zielińska z Lubska.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 2.
2

1

Poniedziałkowa grupa malarska przy MARFO 10 czerwca zorganizowała wystawę pt. „Malarskie horyzonty”. Prezentowane są na niej obrazy o szerokiej
tematyce. Od pejzaży, poprzez kwiaty, abstrakcje, martwe natury do portrecików naszych „braci mniejszych” (psów, kotów). Techniki demonstrowane to:
olej, akryl, akwarela. Grupa zrzesza osoby od 14 do powyżej 80 lat. Najmłodsza
uczennica to Misia Trzebińska. Jest tu również najsłynniejsza lubska malarka Henryka Pogorzelec. Gorąco zapraszamy do zwiedzania wystawy, która czynna
będzie do 31 lipca w Bibliotece - Centrum Kultury im. Jana Raka. Małej Galerii
użyczył grupie Dyrektor B-CK Paweł Skrzypczyński, jak zwykle wspierający
wszelkie inicjatywy krzewiące kulturę w lubskiej społeczności. Red.
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NZOZ VITAMED
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PRZYJMUJĄ LEKARZE:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy
lek. Ireneusz Dębski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej

5

7

Fot. Poniedziałkowa grupa plastyczna przy MARFO przedstawia obraz
z cyklu „Lato” namalowany przez Teresę Janicką

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

4
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BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

27

28

30

25

26

29

31

32

33

34

35

Litery z kratek ze strzałką
wpisane w kolumnę obok
krzyżówki dadzą rozwiązanie,
które należy przesłać na adres
redakcji do 31 sierpniaa br.
Poziomo: 1. Nie wojskowy, 7.
Pojazd na wycieczki, 8. Zakończenieizolacji uziemiającej, 9.
Krzywizna, 10. Stary, ale cenny
mebel, 11. Byk czczony w starożytnym Egipcie, 14. Mieszkaniec
pn. Afryki, 17. Zmotoryzowane
Odwody Milicji Obywatelskiej, 19.
Pokaz, parada, 20. Za nią Niemcy,
21. Pastwisko, 22. Imię Comăneci,
23. Ludowy zwyczaj witania
wiosny, 24. Obsesja erotomana,
27. Pożywka dla drobnoustrojów,
31. Ojciec Odoakera, 32. Wzgórze
warowne w starożytnej Grecji, 33.
Jon ujemny, 34. Żółty ptaszek,
ziarnojad, 35. Johannes, fizyk
niemiecki - noblista.
Pionowo: 1. Laska podhalańska,
2. Lewa, karciana bitka, 3. Kieliszek do wina, 4. Przy kuchennym
stole, 5. Boczna część czoła, 6.
Owocowe w sadzie, 12. Przetwór
owocowy ze śliwek, 13. "Dom" z
gałęzi, 15. Prawnik w firmie, 16.
Zniewolona białogłowa, 18. Wąskonosa małpa, 23. Tost, gorąca
kromka, 25. Zakonnik w pustelni,
26. Horeszko, bohater "Pana Tadeusza", 28. Najszybszy kot, 29.
Odpoczynek, daje odprężenie, 30.
Kolor pomarańczowy.
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