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24 listopada 2022 roku odbyła się LIV se-
sja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku, 
w której udział wzięło 15 radnych Rady 
Miejskiej w Lubsku, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Skarbnik Gminy Anna 
Górska, naczelnicy wydziałów Urzędu 
Miejskiego, kierownicy gminnych jedno-
stek oraz spółek, sołtysi z terenu gminy 
Lubsko oraz goście i mieszkańcy. 
Obrady sesji rozpoczął Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Lubsku Artur 
Bondarenko, który na wstępie poprosił 
wszystkich o powstanie, by minutą ciszy 
uczcić pamięć zmarłego Pana Stanisława 
Czahajdy.
 W dalszym porządku obrad, Burmistrz 
Lubska przedstawił sprawozdanie z prac 
z okresu międzysesyjnego, w którym 
poinformował między innymi o:
- odbytych spotkaniach,
- trwających postępowaniach przetar-
gowych
- inwestycjach, które Gmina prowadzi, 
które się zakończyły oraz do realizacji 
których się przygotowuje.
Burmistrz omawiając podjęte działania 
zatrzymał się przy dacie 16 listopada, 
kiedy to uczestniczył w spotkaniu u 
Starosty Żarskiego Józefa Radziona, 
podczas którego omówione zostały trzy 
tematy, a mianowicie: sprawa Powiato-
wej Olimpiady Młodzieży, wykluczenia 
komunikacyjnego Lubska oraz utworze-
nia dodatkowych połączeń PKS na trasie 
Lubsko-Żary-Lubsko, a także inwestycji 
remontu dogi powiatowej ul. Kilińskiego 
w Lubsku. Jako, że omawiane tematy 
wróciły również w sprawach różnych, 
to streszczenie tej dyskusji podane jest w 
dalszej części niniejszej relacji.
Na zakończenie sprawozdania, Bur-
mistrz pogratulował dobrej gry oraz 
wyniku dającego zwycięstwo drużynie 
młodzików MLKS Budowlani Lubsko 
oraz LZS KADO Górzyn, który wyni-
kiem 2:1 wygrał z drużyną STAL Jasień. 
Burmistrz dodał, że kiedy sport jest 
uprawiany z pasją i sercem, to są tego 
pozytywne efekty.
 W kolejnym punkcie porządku obrad se-
sji, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Elżbieta Haściło omówiła 
zagadnienie wpływu demografii na stan 
lubskiej oświaty.
Posługując się zestawieniami danych 
statystycznych pokazała, że system lub-
skiej oświaty wymaga restrukturyzacji. 
Pani Naczelnik przedstawiła liczbę dzieci 
objętych opieką żłobkową, przedszkol-
ną oraz szkolną. Z zaprezentowanych 
danych wynika, że porównując liczbę 
urodzeń dzieci, które dziś uczęszczają 
do VIII klasy szkoły podstawowej (215) 
oraz liczbę dzieci urodzonych w 2021 
roku (116), zauważa się zmniejszenie 
o 50%.
Największym problemem na dziś jest 
niedostateczna infrastruktura żłobkowa. 
Na liczbę urodzonych w 2021 roku 
dzieci 116 – dostępne są tylko 24 miejsca 
żłobkowe publiczne. Mimo, że ta liczba 
wzrosła pierwotnie z 12 miejsc, potem 
do 16 miejsc, ostatecznie do 24 miejsc 
i mimo dodatkowych 10 miejsc w nie-
publicznym żłobku w Białkowie, jest to 
niewystarczające.
Gmina posiada opracowaną dokumen-
tację techniczną na budowę żłobka w 
budynku Przedszkola nr 5, jednak ocze-
kuje na ogłoszenie konkursu, z którego 
mogłaby pozyskać dofinansowanie na 
częściową rekompensatę kosztów tej 

inwestycji.
Najlepiej wygląda sytuacja w przedszko-
lach. Posiadana infrastruktura zabezpie-
cza potrzeby niemalże w 100%. Nawet 
obecnie w przedszkolach pozostaje 
jeszcze kilka wolnych miejsc.
Przerost infrastruktury występuje na-
tomiast w szkołach podstawowych. 
Już audyt z 2007 roku dawał zalecenie 
zmniejszenia liczby placówek. Przez 15 
lat nic nie zmieniło się jednak w zakresie 
ilości szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina. W całym systemie 
nastąpiła jednak zmiana. Otworzyły się 
szkoły niepubliczne. To spowodowało, 
że z 5 szkół podstawowych liczba wzro-
sła do 8 ogółem. To wszystko przy stale 
malejącej liczbie urodzeń, przynosi coraz 
gorszy wynik ekonomiczny.
Pani Naczelnik przedstawiła roczny 
koszt utrzymania dziecka w żłobku, 
przedszkolu oraz w szkole podstawowej.
W przypadku publicznego żłobka, średni 
koszt w 2021 roku wynosił 8 296,67 zł 
na jedno dziecko.
Średni koszt utrzymania 1 dziecka w 
2021 roku w publicznym przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę Lubsko 
wynosił 14 794,34 zł, w oddziale przed-
szkolnym 5604,27zł., natomiast kwota 
dotacji jaką przekazano w 2021 roku 
dla przedszkoli niepublicznych, to 610 
509,90 co stanowi na dziecko kwotę 9 
690,63 zł. 
Z kolei w odniesieniu do edukacji szkol-
nej, średni koszt utrzymania 1 ucznia w 
2021 roku w publicznej szkole podstawo-
wej prowadzonej przez Gminę Lubsko 
wynosił średnio 13 486,13,zł, natomiast 
kwota dotacji jaką przekazano w 2021 
roku dla szkół niepublicznych była na 
poziomie 2 168 549,55 zł, co stanowi na 
ucznia kwotę 7 582,34 zł. 
To obrazuje, jak dużą globalnie kwotę 
Gmina musi dokładać do oświaty z 
własnego budżetu. 
W ostatnich latach podjęto wiele działań 
oszczędnościowych, które przykładowo 
w 2021 roku doprowadziły do tego, 
że wykonanie do pierwotnego planu 
budżetu było niższe o 2,5 mln zł. Jak 
zauważył Przewodniczący Rady Miej-
skiej Artur Bondarenko odbyło się to 
bez szkody i uszczerbku edukacyjno-
-wychowawczego dzieci. Burmistrz 
dodał, że te działania oszczędnościowe 
niwelują rosnący wynik ekonomiczny. 
Wiele kosztów stałych, jak opłaty za 
media, wynagrodzenia kadry nauczy-
cielskiej i pozostałych pracowników, 
koszty utrzymania budynków rosną, 
a liczba dzieci maleje. Wprowadzenie 
działań, które racjonalizują wydatki 
jest konieczne i pożądane. Jak wyjaśnił 
dalej Burmistrz, na tę chwilę nie planuje 
działań prowadzących do ograniczania 
lubskich placówek..Próba była podjęta 
w 2019 roku. Niestety wówczas nikt nie 
słuchał racjonalnych argumentów. Teraz 
jest gotowy do rozmów, ale liczy również 
na oddolną inicjatywę. Działania są ko-
nieczne. Demografia nie jest sprzyjająca. 
Koszty utrzymania infrastruktury mają 
tendencję wzrostową. Gmina w obecnym 
stanie pokrywa ze środków własnego 
budżetu połowę kosztów oświaty. Gdy-
by poprzez restrukturyzację systemu 
ograniczyć koszty, środki można byłoby 
przeznaczać na inny ważny cel publiczny. 
Ale potrzebna jest rozmowa przy stole, 
na argumenty, gdyż strach przed zmianą 
i niechęć do zmian nie będą sprzyjać 

porozumieniu.
Naczelnik E. Haściło poinformowała 
zebranych o wynikach edukacyjnych 
placówek. Wśród wyróżniających się są: 
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Niepu-
bliczna w Lubsku, w części przedmiotów 
dobrze wypadła też Szkoła Podstawowa 
w Górzynie. Jak zauważyła również 
w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 
widać progres, gdyż osiągnięte wyniki 
są lepsze niż w roku poprzednim. Jak 
podała dalej, placówki uczestniczą w 
projekcie ORKE, w ramach którego 
nauczyciele doskonalą i rozwijają swoje 
kompetencje.
Pani E. Haściło omówiła również system 
organizowanych przez Gminę dowozów 
szkolnych. Dzieci dowożone są do 
wszystkich placówek. Dodatkowo do-
wozy mają charakter otwarty, więc mogą 
z nich skorzystać również mieszkańcy.
• Po zakończeniu prezentacji, przewod-
niczący stałych komisji przedstawili 
sprawozdania z działalności w okresie 
międzysesyjnym. W związku ze zbli-
żającym się zakończeniem roku, na 
komisjach dokonano podsumowań prac 
w 2022 roku oraz omówiono plany na 
2023 rok. Opiniowano również projekty 
uchwał.
Wśród poddanych pod dyskusję przez 
Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
tematów znalazły się: komunikacja 
publiczna na terenie gminy Lubsko, par-
kingi przy cmentarzach komunalnych, 
dzierżawa i sprzedaż nieruchomości 
w gminie Lubsko, a także informacja 
z KOWR o/Lubsko w sprawie obrotu 
nieruchomościami, zakupu, dzierżawy 
gruntów rolnych.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Finansów i Budżetu zajęła się podsu-
mowaniem inwestycji zrealizowanych w 
gminie w 2022 roku. Omówiła również 
zestawienia finansowe inwestycji w 
latach 2019-2022 oraz plany na 2023 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej po-
informowała o przeprowadzonej kontroli 
rozliczeń środków przekazanych przez 
Gminę Lubsko do LWiK Sp. z o.o., w 
toku której ustaliła, że przekazane na pod-
wyższenie kapitału zakładowego środki z 
przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 
posiadały wyodrębnione konta. Inwesty-
cje zakończone i rozliczone posiadają 
saldo 0 zł., natomiast w trakcie realizacji 
są jeszcze dwa zadania, na które Spółka 
ma zabezpieczone środki.
Podczas Komisji Bezpieczeństwa, Spraw 

Społecznych i Zdrowia przedstawiono 
tematy, jakie Komisja, zgodnie z przy-
jętym planem rocznym omawiała. Prze-
wodniczący Komisji przedstawił również 
pozaplanowe zadania, których analizą 
Komisja się zajmowała, wśród których 
znalazły się m.in. sprawy: transportu 
publicznego, w tym głównie na trasie 
Lubsko-Żary-Lubsko, planowanej in-
westycji powiatowej pn. „Remont drogi 
powiatowej ne3210F – ul. Kilińskiego 
w Lubsku”.
 W kolejnym punkcie sesji, przystąpiono 
do głosowania uchwał.
Podczas sesji podjęto uchwały w spra-
wie:
• "Rocznego programu współpracy 
Gminy Lubsko z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2023"
• Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Lubsko na 2023 rok
• zmiany uchwały nr XXXI/252/21 Rady 
Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2021 
r. w sprawie połączenia samorządowych 
instytucji kultury Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu 
Kultury w Lubsku w jedną instytucję 
kultury
• zmiany Uchwały budżetowej Gminy 
Lubsko na rok 2022
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036. 
• szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie „Senior 
+" w Lubsku oraz trybu ich pobierania.
Wszystkie uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie.
 Podczas sesji nie wpłynęły żadne inter-
pelacje i zapytania radnych i sołtysów. 
 W sprawach różnych Przewodniczący 
Rady Miejskiej poinformował o pismach, 
które wpłynęły do Biura Rady w okresie 
międzysesyjnym.
Następnie powrócono do dyskusji w 
tematach poruszonych przez Burmistrza 
w jego sprawozdaniu międzysesyjnym.
 Burmistrz wyjaśnił, że podczas spotka-
nia ze Starostą zapytał o zasadę przyzna-
wania wyróżnień podczas Powiatowej 
Olimpiady Młodzieży oraz zadał pytanie 
dlaczego żaden uczeń lubskich szkół po-
nadpodstawowych takiego wyróżnienia 
nie otrzymał. Zapytał również dlaczego 
w nagradzaniu pominięto Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wziął 

na siebie główny ciężar organizacji w 
lubskiej hali Olimpiady. Burmistrz zazna-
czył, że oczekuje pisemnej odpowiedzi 
na zadane pytania.
 Drugim dyskutowanym zagadnieniem 
była organizacja dodatkowych linii 
autobusowych na trasie Lubsko-Żary-
-Lubsko. Burmistrz wyjaśnił zasady 
organizacji transportu publicznego i 
wskazał, że jeśli transport dotyczy kilku 
gmin – jego organizatorem jest Powiat. 
I tak jest w tym wypadku. Odwołał 
się do dwóch aktów prawnych, które 
definiują kto jest organizatorem trans-
portu publicznego, drugi akt z 2019 
roku mówi o zasadach wnioskowania o 
dofinansowanie do nowo uruchamianych 
linii z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. Burmistrz wyjaśnił, że 
w omawianym przypadku organizatorem 
transportu jest Powiat Żary, który w myśl 
ustawy powinien wziąć na siebie ciężar 
i odpowiedzialność za to zagadnienie. 
Gmina może dołożyć własne środki do 
tworzonych linii, ale nie musi. Jeśli to 
stanie się przyczyną nieuruchomienia 
kursów, to i tak odpowiedzialność za to 
ponosi Powiat. Burmistrz zaznaczył jed-
nak, że nie uchyla się od tej współpracy, 
ale dotychczas oczekiwał rozwiązań, 
które będą korzystne dla mieszkańców 
i będą odpowiedzią na zgłaszane przez 
nich potrzeby.
Problem wykluczenia komunikacyjnego 
gminy jest duży. Burmistrz wskazał, 
że lubski samorząd podejmuje wiele 
działań, by go ograniczyć. Cały czas 
wspieramy i uczestniczymy w projekcie 
Kolej+ - mówił Burmistrz. Jesteśmy zde-
terminowani. Mamy wpisaną inwestycję 
w WPF ze środkami w kwocie 1,6 mln 
zł. Dofinansowanie do linii PKS nie jest 
problemem, bo w porównaniu do powyż-
szego zadania - kwota jest niewielka, ale 
dbamy o to, by wydatek był racjonalny. 
Nawet zabezpieczyliśmy w projekcie 
budżetu kwotę 107 000 zł – zgodnie z 
pierwszą propozycją Powiatu. 
Burmistrz zaznaczył, że nie godzi się na 
wykluczenie komunikacyjne Lubska. Z 
negocjacji ze Starostą jest zadowolony, 
podobnie jak tych z Prezesem Feniks V 
Sp. z o.o. z Żar, jako, że otrzymaliśmy 
kursy w godzinach popołudniowych i 
wieczornych. Po podjętych działaniach 
otrzymaliśmy w dużej części to, o co 
wałczyliśmy. Będzie dodatkowe połą-
czenie do Żar o godz. 16:10 i 18:45 i 
powrotnie do Lubska o godzinie 16:40 
i 19:20. Zmalała również kwota, którą 
pierwotnie Gmina miała dołożyć do 
transportu w 2023 roku z ok. 107 000 zł 
na ok. 37 000 zł. 
Burmistrz wyjaśnił ponownie, że nie 
przygotowywał wcześniej projektu 
uchwały w sprawie dotacji dla Powiatu 
Żarskiego z uwagi na fakt, iż przedsta-
wione i proponowane rozwiązania nie 
były korzystne dla Gminy i mieszkańców 
Lubska.
 Ostatnim tematem dyskusji była in-
westycja remontu drogi powiatowej ul. 
Kilińskiego w Lubsku.
Inwestorem tego zadania jest Powiat Żar-
ski. Przypominamy, że w poprzednich 
latach Powiat dokonał naprawy drogi 
poprzez powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni, jednak z uwagi na wady w 
wykonawstwie stan drogi nadal jest zły. 
Obecnie Powiat pozyskał na remont dro-
gi środki w ramach trzeciej edycji PGR 
Polskiego Ładu przy dofinansowaniu 

z własnych środków na poziomie 2%. 
Kontrowersyjny pozostaje temat zakresu 
zadania. Gmina chciała, by dokonać 
kompleksowej modernizacji drogi wraz 
z wymianą sieci, uporządkowaniem 
innych podziemnych instalacji, podbu-
dową, nową nawierzchnią i modernizacją 
chodników. Zadanie przygotowane przez 
Powiat obejmuje tylko remontowe prace 
powierzchniowe, pomijając te w zakresie 
wymiany instalacji.
W tej sprawie odbyło się już kilka 
spotkań. Planowana inwestycja była 
też częstym tematem dyskusji podczas 
komisji i sesji RM.
Burmistrz wyjaśnił, że w projekcie 
przewidziana jest tylko powierzchniowa 
naprawa nawierzchni asfaltowej, remont 
chodników oraz wymiana krawężników. 
Inwestycja nie wchodzi w roboty pod 
drogą w zakresie wymiany/modernizacji 
biegnących tam instalacji, m.in. sieci wo-
dociągowej. Burmistrz wskazał, że jego 
zdaniem taki wymiar inwestycji jest złym 
rozwiązaniem, ponieważ nie rozwiązuje 
problemu. Wskazał, że na etapie plano-
wania inwestycji Powiat nie prowadził 
rozmów z zarządcami sieci. Od początku 
było założenie tylko powierzchniowych 
robót. Zaznaczył, że kilkakrotnie mówił, 
że był jeszcze czas na zmianę projektu i 
jego rozszerzenie. Deklarował, że jeżeli 
inwestycja będzie poprowadzona kom-
pleksowo, Gmina dołoży się do zadania. 
Ale Powiat nie podjął tej próby. Podpisał 
umowę z wykonawcą na realizację prac 
powierzchniowych. Efekt końcowy 
dla oka będzie przyjemny, ale w chwili 
pierwszej awarii sieci – mieszkańcy 
zapytają: jak to się stało, że naprawiono 
drogę, ale nie wymieniono starych sieci 
pod nią. Burmistrz zapytał: do kogo 
wówczas będą pretensje? Do kogo będą 
kierowane pytania? Do Burmistrza, do 
mnie – odpowiedział sam sobie. 
Burmistrz stanowczo zaznaczył, że w 
tej sytuacji z przykrością, ale jako, że 
nic nie może już w tej sprawie zrobić 
ani zmienić, odcina się od tego zadania. 
Gdyby mógł – zablokowałby je, jako, że 
widzi jego złe przygotowanie, ale nie ma 
takich kompetencji.
Burmistrz przypomniał, że do dziś musi 
tłumaczyć się dlaczego Szkoła Podsta-
wowa nr 2 przeszła do innego budynku 
i mimo, że wyjaśnia, że tę decyzję podjęli 
nauczyciele i rodzice, to i tak na Gminę 
zrzuca się odpowiedzialność. Tak będzie 
i w tym wypadku. Mimo, że Burmistrz 
obecnie mówi, by inwestycji nie robić 
powierzchniowo tylko kompleksowo 
wraz z wymianą sieci, to jeśli Powiat nie 
posłucha i po odnowieniu dywanika zda-
rzy się awaria, to uwagi będą kierowane 
do Gminy, nie do Powiatu, choć Gmina 
będzie bez winy.
Burmistrz wyjaśnił, że Lubsko ma 
spółkę wodociągową, która jest gotowa 
podjąć się realizacji zadania, Gmina 
znajdzie środki na jego sfinansowanie, 
tylko Powiat musiałby zmienić projekt. 
Tak się jednak nie stało i umowa została 
podpisana.
Do dyskusji włączył się radny Robert 
Słowikowski, który uważa, że Gmina 
mogła bardziej zaangażować się w usta-
lenie zakresu we wcześniejszym okresie. 
Odwołał się do pism, które wpływały do 
wiadomości Urzędu.
Burmistrz w odpowiedzi wskazał, że 
obowiązkiem inwestora jest uzgodnienie 
wszystkich prac z zarządcami sieci. Tego 

nie trzeba robić z Gminą. Poza tym, od 
dawna temat jest dyskutowany i był czas 
na zmiany, bo Gmina w tym samym 
konkursie otrzymała środki na inne drogi 
i jest na etapie projektowania i ma czas 
na przetarg. Podobnie było z Powiatem, 
ale Powiat nie chce rozszerzać zakresu 
zadania i chce zrobić tylko powierzch-
niową naprawę.
Burmistrz poprosił obecnego na sesji 
Prezesa LWiK Romana Żaczyka, by 
wypowiedział się w tej sprawie.
Prezes wskazał, że najlepszym modelem 
współpracy jest ten, w którym łączy się 
roboty drogowe z instalacyjnymi. Jako 
dobry przykład podał przebudowę ul. 
Bohaterów, Przemysłowej, czy Wro-
cławskiej. W tamtych przypadkach już na 
etapie projektowania i przetargu Spółka 
wodociągowa była włączana do współ-
pracy. W przypadku ul. Kilińskiego nie 
było żadnych rozmów. Prezes zaznaczył, 
że on jako inżynier jest zdania, że insta-
lacja powinna być wymieniona przed 
remontem drogi. Przywołał tu przykład 
ul. Robotniczej, która została nawierzch-
niowo naprawiona, ale nie wymieniono 
sieci pod drogą i dziś co odcinek są 
wykopy z powodu awarii sieci. Nowy 
asfalt jest pocięty i połatany. Na koniec 
Prezes powiedział: czy ul. Kilińskiego 
to jeszcze temat możliwy do zmiany? – 
nie wiem, ale mi zależy na tym, by ten 
problem rozwiązać.
Radny R. Słowikowski chciał dowie-
dzieć się ile wykopów trzeba byłoby 
zrobić, by wymienić sieć i podłączyć 
budynki. Prezes w odpowiedzi poinfor-
mował, że trzeba zrobić ok. 430m sieci, 
180m przyłączy i 30-40 wykopów łącz-
nie z komorami w chodnikach i jezdni.
Burmistrz jednak ponownie podkreślił, 
że obecny projekt Powiatu nie pozwala 
na takie prace. Na zakończenie dyskusji 
Burmistrz raz jeszcze podkreślił, że 
ze swojej strony zrobił co mógł, by 
inwestycję przeprowadzić komplek-
sowo. W sytuacji, kiedy Powiat robi 
tylko powierzchniową naprawę, to jako 
Burmistrz i Gmina odcina się od tego. 
Jako, że w tej sytuacji nie może zrobić 
już nic, by zmienić obecny stan sprawy, 
nie chce ponosić odpowiedzialności za 
niewłaściwe podejście do zagadnienia i 
do połowicznego i chwilowego usunięcia 
problemu. Burmistrz wyraził oczekiwa-
nie, że Powiat weźmie odpowiedzialność 
przed mieszkańcami i użytkownikami tej 
drogi w chwili, gdy pojawią się awarie 
sieci i trzeba będzie niszczyć nowy asfalt, 
by naprawić np. wodociąg. 
 W dalszej części dyskusji radny Mi-
rosław Firuta zgłosił, że jest potrzeba 
wymiany instalacji elektrycznej w pla-
cówkach oświatowych i zaproponował, 
by w każdym roku zabezpieczać środki 
choć na jedną szkołę.
Burmistrz w odpowiedzi zaznaczył, że 
istotnie wymiana instalacji z aluminiowej 
na miedzianą jest konieczna, ale proble-
mem są finanse. To mocno wiąże się z 
tematem omawianym wcześniej przez 
Panią E. Haściło.
 Na zakończenie Burmistrz zaprosił 
radnych, by zobaczyli, jak po odnowie-
niu wygląda sala umuzykalnienia, do 
której umeblowania oraz wyposażenia 
wykorzystano meblościankę i inne ar-
tefakty z byłego Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Lubsku.

Tekst i zdjęcia M.K.

LIV SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ       W LUBSKU

W sprawach różnych powróciły m.in. zagadnienia dopłat do nowoutworzonych 
linii autobusowych na trasie Lubsko-Żary-Lubsko oraz powierzchniowego remontu 

ul. Kilińskiego w Lubsku, które są częstym tematem dyskusji oraz odmiennych zdań 
Burmistrza J. Dudojcia oraz radnego R. Słowikowskiego.

13 grudnia 2022 roku w odpowie-
dzi na wniosek Burmistrza Lubska 
odbyła się LV sesja nadzwyczajna 
Rady Miejskiej w Lubsku, podczas 
której jednogłośnie podjęto uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Lubsko na rok 2022.
Zwołanie sesji oraz dokonanie zmian 
w budżecie było podyktowane głów-
nie potrzebą wprowadzenia do bu-
dżetu Gminy Lubsko na 2022 rok 
środków zapewniających wypłatę 

świadczeń w zakresie obsługi zadań 
„Dodatek węglowy” oraz „Dodatek 
dla gospodarstw domowych i podmio-
tów wrażliwych”.

Tekst i zdjęcie M.K.

LV SESJA NADZWYCZAJNA 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Już od 1 grudnia 
br. mieszkańcy, dla 
których głównym 
źródłem ogrzewania ich 
gospodarstwa domowego 
jest energia elektryczna, 
mogą składać do Gminy 
wnioski o dodatek 
elektryczny i uzyskać 
jednorazowe wsparcie 
w wysokości 1000 zł lub 
1500 zł w zależności od 
zużycia energii elektrycznej 
w 2021 roku. Do 9 grudnia 
do Urzędu Miejskiego 
w Lubsku wpłynęło 6 
wniosków.

Dodatek elektryczny przysługuje odbior-
cy energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym (w rozumieniu ustawy – 
prawo energetyczne) w przypadku, gdy 
główne źródło ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest zasilane energią elek-
tryczną, np.: pompa ciepła, ogrzewanie 
elektryczne / bojler elektryczny; i źródło 
to zostało zgłoszone lub wpisane do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków 
do dnia 11 sierpnia 2022 roku, albo po 
tym dniu – w przypadku głównych źródeł 

ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych 
po raz pierwszy do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, jeśli jest to nowo 
uruchomione źródło. 
Przez gospodarstwo domowe rozumie 
się: 
- jednoosobowe gospodarstwo domowe 
(osoba fizyczna samotnie zamieszkująca 
i gospodarująca); 
- wieloosobowe gospodarstwo domowe 
(osoba fizyczna oraz osoby z nią spo-
krewnione lub niespokrewnione pozo-
stające w faktycznym związku, wspólnie 
z nią zamieszkujące i gospodarujące). 
W przypadku, gdy pod jednym adresem 
miejsca zamieszkania zamieszkuje wię-
cej niż jedno gospodarstwo domowe, 
jeden dodatek elektryczny przysługuje 
wszystkim gospodarstwom domowym 
zamieszkującym pod tym adresem. W 
przypadku, gdy wniosek o wypłatę do-
datku elektrycznego złożono dla więcej 
niż jednego gospodarstwa domowego 
mających ten sam adres zamieszkania, to 
dodatek ten jest wypłacany wnioskodaw-
cy, który złoży wniosek jako pierwszy. 
Pozostałe wnioski pozostawia się bez 
rozpoznania. 
Dodatek elektryczny nie przysługuje 
gospodarstwom domowym: 
- objętym pozytywnie rozpatrzonym 
wnioskiem o dodatek węglowy; 

- objętym pozytywnie rozpatrzonym 
wnioskiem dla gospodarstw domowych 
(o pellet; drewno kawałkowe; gaz LPG; 
olej opałowy, inny rodzaj biomasy);
- w którym jest wykorzystywana energia 
elektryczna pochodząca z mikroinstalacji 
(w rozumieniu ustawy – o odnawialnych 
źródłach energii). 
Dodatek elektryczny wynosi 1000 zł. Jed-
nakże w przypadku, gdy zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym 
w tym samym miejscu zamieszkania w 
2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, 
dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.
Wniosek o wypłatę dodatku elektryczne-
go składa się w terminie od dnia 1 grudnia 
2022 roku do dnia 1 lutego 2023 roku. 
Dodatek elektryczny wypłaca się w termi-
nie do dnia 31 marca 2023 roku. 
Wnioski o wypłatę dodatku elektryczne-
go przyjmuje Referat Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Lubsku, którego 
biura mieszczą się w budynku przy Alei 
Niepodległości 2, 68-300 Lubsko; łącznik 
budynku - pokój nr C 3, tel. 684576164; 
684576165.
Link do Dziennika Ustaw zawierającego 
wzór wniosku o dodatek elektryczny: 
h t t p s : / / d z i e n n i k u s t a w. g o v. p l /
DU/2022/2443

Tekst M.K.
Zdjęcie: http://www.gov.pl

Dodatek elektryczny 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok została podjęta jednogłośnie 15 głosami za.
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KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

KRONIKA POLICYJNA
W listopadzie lubscy policjanci od-
notowali ponad 239 interwencji 
zgłoszonych przez mieszkańców 
miasta i gmin: Lubsko, Jasień i Brody. 
Jest to znaczący spadek w stosunku 
do poprzedniego miesiąca o prawie 
40 interwencji. Na gorącym uczynku 
zatrzymali 8 sprawców przestępstw 
m.in.  kradzieży, nietrzeźwych kie-
rujących, osób znęcających się nad 
najbliższymi. Ujawnili i doprowa-
dzili do zakładów karnych 5 osób 
ukrywających się przed wymiarem 
sprawiedliwości. Do policyjnych 
pomieszczeń oraz miejsca zamiesz-
kania doprowadzono 1 osobę nie-
trzeźwą, która znajdowała się w 
okolicznościach zagrażających jej 
życiu i zdrowiu. Wylegitymowali 
731 osób, ujawnili 119 wykroczeń, 
z czego większość została zakoń-
czona na miejscu poprzez nałożenie 
mandatu lub pouczenie, w 6 przy-
padkach skierowany został wniosek 
o ukaranie do Sądu Rejonowego w 
Żarach. Odnotowano 11 zdarzeń 
drogowych w rejonie dróg publicz-
nych, jeden wypadek oraz kilka 
tzw. szkód parkingowych. Główną 
przyczyną zdarzeń drogowych było 
nieprawidłowe niedostosowanie 
prędkości do warunków na drodze 
oraz nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu. Listopadowe działania 
policyjne prowadzone w związku ze 
Świętem Zmarłych na naszym ternie 
przebiegły spokojnie. Doszło jedynie 
do kilku niegroźnych kolizji.

*
W pierwszą środę listopada policjan-
ci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie 
mogącym kierować samochodem 
osobowym w stanie nietrzeźwości. 
Najpierw miał uszkodził autem 
mur, następnie odjechać z miejsca 
zdarzenia. Na całe szczęście świa-
dek pojechał za nim i na bieżąco 
przekazywał lokalizację. W wyniku 
tego pojazd został zatrzymany na 
jednej z ulic Lubska. Okazało się, 
że trzydziestokilkuletni mężczyzna, 
mieszkaniec powiatu żarskiego 
w wydychanym powietrzu miał 
prawie dwa promile alkoholu. Do-
datkowo posiadał aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów. Za swoje 
nieodpowiedzialne zachowanie od-
powie przed sądem, gdzie grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 2 
połączona z wysokimi grzywnami. 

*
W tym samym dniu mieszkaniec 
gminy Lubsko powiadomił o tym, 
że odbywa się polowanie, na którym 
myśliwi mieli potencjalnie spożywać 
alkohol, używać broni i próbować 
strzelać w jego kierunku. Na miejsce 
niezwłocznie udały się spore siły 
policyjne. Całe zdarzenie okazało się 
być kłamstwem. Policjanci ustalili, 
że mężczyzna został wykluczony z 
nagonki za niewłaściwe zachowanie 
i próbował się zemścić na organiza-
torach, wymyślając całą sytuację. Za 
swój czyn odpowie przed żarskim 
sądem.

*
W dniu 6 listopada w godzinach 
porannych policjanci kryminalni 
podczas patrolu na terenie gminy Ja-
sień zauważyli samochód osobowy, 
którego kierujący zachowywał się w 
niestandardowy sposób. Podali mu 
sygnał do zatrzymania na terenie 
jednej z miejscowości. Na ten widok 
mężczyzna zwiększył prędkość i roz-
począł ucieczkę. Po pościgu ulicami 
Jasienia został zatrzymany. Okazało 
się, że młody mężczyzna miesz-
kaniec powiatu krośnieńskiego nie 
posiadał uprawnień do kierowania 

pojazdami. Do tego jego zachowanie 
wskazywało, że może znajdować 
się pod działaniem narkotyków, co 
potwierdził przeprowadzony test. 
Pobrano mu krew do szczegółowej 
analizy. W przypadku potwierdzenia 
działania narkotyków, będzie dodat-
kowo odpowiadał jak za kierowanie 
w stanie nietrzeźwości. Do tego 
warto zauważyć, że nie zatrzymanie 
się do kontroli drogowej jest prze-
stępstwem; do tego za prowadzenie 
bez uprawnień będzie miał kolejną 
sprawą. 

*
Do ciekawego wydarzenia doszło 
po koniec listopada. W godzinach 
wieczornych w okolicy cmentarza 
zgłaszający zauważył mężczyznę, 
który przeskoczył przez płot na jego 
teren. Zaniepokojony tym faktem 
powiadomił policję. Dyżurny skie-
rował na miejsce patrol. Policjanci 
odnaleźli osobę, która weszła na 
skróty na teren cmentarza. Okazało 
się, że nie chciało mu się iść naokoło 
przez bramę, ponieważ miał grób 
bliskiej osoby w okolicy. Jednakże, 
sam zgłaszający okazał się być 
osobą poszukiwaną do odbycia kary 
pozbawienia wolności. W związku 
z powyższym został zatrzymany i 
doprowadzony do jednostki policji. 

*
W grudniowy poniedziałek dyżurny 
komisariatu otrzymał zgłoszenie o 
awanturze domowej. Narzeczony 
wszczął awanturę, miał uderzyć po-
krzywdzoną. Skierowany niezwłocz-
nie na miejsce patrol zgłoszenia nie 
potwierdził.  Ustalono, że doszło 
jedynie do sprzeczki zgłaszającej z 
partnerem o to, żeby już więcej nie 
spożywał alkoholu. Chwilę, po od-
jeździe radiowozu, policjanci otrzy-
mali kolejne tego typu zgłoszenie 
z tego samego adresu. Tym razem 
zgłaszająca z rozbrajającą szcze-
rością oznajmiła, że chciała jedynie 
porozmawiać z policjantami. Została 
w nagrodę ukarana 500-złotowym  
mandatem.

*
W ciągu ostatnich kilku dni tempe-
ratura powietrza znacznie spadła co 
sprzyja wchodzeniu na lód i zachęca 
wędkarzy do łowienia ryb spod lodu. 
Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki za-
wsze niosą za sobą niebezpieczeń-
stwo. Pamiętajmy, że każde wejście 
na zamarznięty zbiornik wodny 

jest ryzykowne, nawet przy bardzo 
dużym mrozie. Lód ulega ciągłym 
zmianom, również dobowym i nigdy 
nie ma tej samej grubości na całym 
zbiorniku. Poruszanie się po lodzie 
bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu 
asekuracyjnego może zakończyć się 
tragicznie. Co robić, jeśli pod kimś 
załamie się lód: w przypadku zała-
mania lodu starajmy się zachować 
spokój i próbujmy wezwać pomoc. 
Najlepiej położyć się płasko na wo-
dzie, rozłożyć szeroko ręce i starać 
się wpełznąć na lód. Starajmy się 
poruszać w kierunku brzegu leżąc 
cały czas na lodzie, kiedy zauwa-
żymy osobę tonącą, nie biegnijmy 
w jej kierunku, ponieważ pod nami 
również może załamać się lód. Nie 
wolno też podchodzić do przerębla w 
postawie wyprostowanej, ponieważ 
zwiększamy w ten sposób punktowy 
nacisk na lód, który może załamać 
się pod ratującym. Najlepiej próbo-
wać podczołgać się do tonącego, 
jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik 
lub grubą gałąź, spróbujmy podczoł-
gać się na odległość rzutu i starajmy 
się podać poszkodowanemu drugi 
koniec, jednocześnie nie wstając, 
jeśli sami nie mamy możliwości 
udzielić poszkodowanemu pomocy, 
natychmiast poinformujmy o wy-
padku najbliższą jednostkę Policji 
lub Straży Pożarnej, po wyciągnięciu 
osoby poszkodowanej z wody należy 
okryć ją czymś suchym (płaszczem, 
kurtką) i jak najszybciej przetrans-
portować do zamkniętego, ciepłego 
pomieszczenia, aby zapobiec dalszej 
utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie 
wolno poszkodowanego polewać 
ciepłą wodą, ponieważ może to 
spowodować u niej szok termiczny, 
w miarę możliwości należy podać 
poszkodowanemu słodkie i ciepłe 
(ale nie gorące) płyny do picia. Oso-
bę poszkodowaną powinien także 
zbadać lekarz.

*
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa to aplikacja dla każde-
go, kto chce podzielić się z Policją 
swoimi spostrzeżeniami na temat 
zagrożeń występujących w jego 
miejscu zamieszkania, pracy, nauki 
czy wypoczynku. Jest to również 
narzędzie, dzięki któremu może-
my pomóc osobom bezdomnym, 
szczególnie w okresie zimowym. 
Sama obsługa „Mapy” jest niezwykle 

intuicyjna i prosta, a jedno kliknięcie 
może uratować ludzkie życie. Krajo-
wa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
jest mobilnym narzędziem, które ma 
realny wpływ na poprawę naszego 
bezpieczeństwa. Spore grono oby-
wateli, już od dawna komunikuje się 
z Policją właśnie za pośrednictwem 
„Mapy”. Zachęcamy również osoby, 
dla których aplikacja jest nowością, 
ale chciałyby realnie wpływać na 
stan bezpieczeństwa, do skorzy-
stania z jej funkcjonalności. Po 
wpisaniu w dowolną wyszukiwarkę 
hasła: Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa lub po prostu KMZB, 
cały proces jej obsługi dzieje się 
niemal automatycznie i bardzo in-
tuicyjnie – przekonaj się o tym sam! 
Co ważne, dzięki aplikacji możemy 
również pomagać. Pamiętajmy, że 
w katalogu dostępnych zagrożeń 
prócz tych, które dotykają nas bez-
pośrednio, są również takie, które 
mogą mieć wpływ na zdrowie i życie 
innych osób. Wśród tych zagrożeń 
wyróżnić można kategorię „osoba 
bezdomna wymagająca pomocy”. 
Znacznik ten staje się szczególnie 
ważny w okresie zimowym, gdy 
temperatury spadają poniżej zera. 
Ty zgłaszasz, my reagujemy, razem 
pomagamy! Używając Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
prosimy o skorzystanie z wszelkich 
dostępnych funkcjonalności, w tym 
szczególnie z możliwości dodania 
opisu, co ułatwi szybsze dotarcie 
policjantów do osób potrzebujących, 
a w konsekwencji być może uratuje 
komuś życie. Prosimy o przekazywa-
nie wszelkich informacji o miejscach 
pobytu osób bezdomnych wymaga-
jących pomocy. Niskie temperatury 
mogą stanowić zagrożenie dla ich 
zdrowia i życia. W przypadkach 
wymagających natychmiastowej 
interwencji Policji, prosimy o kontakt 
pod numerem alarmowym 112.

*
Zbliża się dzień największych wy-
przedaży w roku. To czas wzmożonej 
aktywności internetowej, kiedy bę-
dziemy szukali najatrakcyjniejszych 
ofert. Wtedy też i cyberprzestępcy 
zwiększają swoją aktywność, po-
dejmując działania, których celem 
jest zdobycie naszych poufnych da-
nych a w konsekwencji wyłudzenie 
pieniędzy. Pamiętajmy, aby w wirze 
promocyjnych zakupów nie stracić 

zdrowego rozsądku i nie stać się 
ofiarą cyberprzestępstwa. Stosując 
się do kilku podstawowych zasad 
zamieszczonych poniżej, zwięk-
szamy swoje bezpieczeństwo w 
Internecie: wybierać te platformy i te 
sklepy, które cieszą się dobrymi opi-
niami klientów, szczególną uwagę 
zwracać na to, czy cena towaru nie 
wydaje się zbyt atrakcyjna – oszuści 
często kuszą kupujących bardzo 
niską ceną, pamiętajmy, że sklep in-
ternetowy jak każda inna firma, musi 
posiadać numer telefonu stacjonar-
nego, adres i dane rejestracyjne – np. 
numery NIP i REGON. Powinien być 
też zamieszczony nr KRS (Krajowy 
Rejestr Sądowy), który można zwe-
ryfikować online, sprawdzajmy datę 
uruchomienia sklepu internetowego 
(im dłużej sklep funkcjonuje, tym 
większą mamy pewność, że jest 
bezpieczny), dokonując płatności 
za zakupy nie korzystajmy z linków 
otrzymanych od niepewnych, nie-
znanych platform, nikomu i nigdy 
nie udostępniajmy naszych haseł i 
loginów do bankowości interneto-
wej, korzystając z portali aukcyjnych, 
za zakupy, jeśli to możliwe wybieraj-
my opcję płatności za pobraniem, 
przejrzyjmy fora internetowe i za-
poznajmy się z komentarzami innych 
klientów na temat tego sprzedawcy 
internetowego – wybierajmy te 
sklepy, które cieszą się największą 
liczbą pozytywnych opinii, dokład-
nie sprawdzajmy wiadomości, jakie 
otrzymujemy w toku płatności mo-
bilnych i czytajmy, na co wyrażamy 
zgodę, i jaki przelew potwierdzamy. 
Jedną z częściej stosowanych przez 
cyberprzestępców metod jest przej-
mowanie kont na portalach społecz-
nościowych i poprzez podszywanie 
się pod naszego znajomego lub 
członka rodziny, wyłudzanie kodów 
do realizacji szybkich płatności bez-
gotówkowych.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służ-
bą, jeśli cenisz sobie stabilizację 
zatrudnienia, jeśli jesteś wrażliwy 
na wszelkie formy łamania prawa, 
jeśli chcesz się rozwijać to opty-
malnym miejscem jest praca w 
policji. Możesz zostać policjantem, 
wykorzystując swoje dotychczaso-
we 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 jed-
nocześnie marzenie wielu młodych 
ludzi. Z pewnością jest to ciekawa 
służba, w której każdy może znaleźć 
miejsce dla siebie, gdzie jego umie-
jętności i zdobyta wiedza pomogą 
podnieść poziom bezpieczeństwa 
obywateli. Służba prewencyjna, kry-
minalna, dochodzeniowo-śledcza, 
ruchu drogowego, policyjni anty-
terroryści, technicy kryminalistyki, 
profilaktycy, psycholodzy, przewod-
nicy psów, policjanci z laboratorium 
kryminalistycznego, rzecznicy pra-
sowi, funkcjonariusze zwalczający 
przestępczość gospodarczą, korup-
cyjną, cybernetyczną, narkotykową 
czy zorganizowaną. Wolne miejsca 
czekają na kandydatów również w 
lubskiej jednostce. Wielu już się zde-
cydowało. Teraz Ty dołącz do naszej 
policji. Chętni proszeni są o kontakt z 
Komendantem Komisariatu Policji w 
Lubsku nadkom. Krystianem Szylko. 

Opr. M.Sienkiewicz

 W GMI NI E 

3 grudnia 2022 roku o godz. 11:32 do Stano-
wiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
PSP w Żarach wpłynęło zgłoszenie o dacho-
waniu samochodu osobowego na drodze 
powiatowej przy m. Guzów (gm. Jasień). 
Dyżurny SKKP do działań zadysponował 
zastępy ratowniczo-gaśnicze GLBA 1,1/1,3 
Iveco, GBA 3/16 Pr 250 z JRG Lubsko i GBA 
2/16 Man z OSP Zabłocie. Po przyjeździe 
pierwszego zastępu na miejsca zdarzenia za-
stano samochód osobowy marki Peugeot 307 
na dachu blokujący jeden pas drogi. Działania 
straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odłączeniu przewodów 
w akumulatorze samochodu osobowego. 
Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było 
niedostosowanie prędkości pojazdu do wa-
runków panujących na drodze.

W dniu 8 grudnia 2022 roku o godz. 12:13 do 
Stanowiska Kierowania Komendanta Powia-
towego PSP w Żarach wpłynęło zgłoszenie 
o kolizji samochodu osobowego ze słupem 
energetycznym w Górzynie. Dyżurny SKKP do 
działań zadysponował zastępy ratowniczo-ga-
śnicze GLBA 1,1/1,3 Iveco, GBA 3/16 Pr 250 
Volvo z JRG Lubsko i GBA 3/16 Renault z OSP 

Górzyn.Po przyjeździe pierwszego zastępu na 
miejsca zdarzenia zastano samochód osobowy 
marki Audi A3 po uderzeniu i uszkodzeniu słupa 
energetycznego oraz ogrodzeń dwóch posesji. 
Działania straży pożarnej polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworu 
instalacji LPG w pojeździe, zadysponowaniu na 
miejsce zdarzenia Pogotowia Energetycznego.

 Kolizja drogowa samochodu osobowego  
 ze słupem energetycznym w Górzynie. 

Prosimy o zachowanie ostrożności i rozwagi 
na drogach ze względu na trudne warunki 

atmosferyczne

Zima, to czas intensywnego palenia w 
piecach. Zdarza się, że ludzie bezmyślnie 
ogrzewają się przy otwartych drzwicz-
kach pieców kaflowych lub małych pie-
cyków na drzewo czy węgiel. Wówczas 
nie trudno o tragedię. 

Jak zwalczać powstały 
pożar?

1. W przypadku powstania pożaru wszy-
scy zobowiązani są podjąć działania w 
celu jego likwidacji:
zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu 
wszystkich dostępnych środków osoby 
będące w strefie zagrożenia, wezwać 
straż pożarną.

2. Telefoniczne alarmowanie należy wy-
konać w następujący sposób: Po wybra-
niu numeru alarmowego straży pożarnej 
998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie 
i wyraźnie podaje się:
swoje imię i nazwisko, numer telefonu, 
z którego nadawana jest informacja o 
zdarzeniu, 
adres i nazwę obiektu, 
co się pali, na którym piętrze, 
czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego. 
Po podaniu informacji nie odkładać słu-

chawki do chwili potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia.
Przyjmujący może zażądać:
potwierdzenia zgłoszenia poprzez od-
dzwonienie, 
dodatkowych informacji, które w miarę 
możliwości należy podać. 

3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu 
miejscowych środków gaśniczych do 
gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom 
zagrożonym w przypadku koniecznym 
przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. 
Należy czynności te wykonać w taki 
sposób aby nie doszło do powstania 
paniki jaka może ogarnąć ludzi będących 
w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi 
ogień i dym. Panika może być przyczyną 

niepotrzebnych i tragicznych w skut-
kach wypadków w trakcie prowadzenia 
działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego 
prowadząc jakiekolwiek działania w przy-
padku powstania pożar należy kierować 
się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do 
czasu przybycia straży pożarnej kiero-
wanie akcją obejmuje kierownik zakładu 
pracy /właściciel obiektu/ lub osoba 
najbardziej energiczna i opanowana.

Jak ewakuować ludzi 
i mienie?

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnie-
nie osobom szybkiego i bezpieczne-
go opuszczenia strefy zagrożonej lub 
objętej pożarem. Do celów ewakuacji 
ludzi służą korytarze – poziome drogi 

ewakuacji i klatki schodowe – pionowe 
drogi ewakuacyjne z których istnieje 
możliwość bezpośredniego wyjścia na 
zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne 
oznakowane muszą być pożarniczymi 
tablicami informacyjnymi zgodnie z 
PN – 92/N – 01256/02 „Znaki Bezpie-
czeństwa – Ewakuacja. Ewakuacją ludzi 
z części lub z całego obiektu zarządza 
kierujący akcją ratowniczo – gaśniczą. W 
przypadku zaistnienia pożaru lub innego 
zagrożenia budynku lub jego części, osoby 
nie biorące udziału w akcji ratowniczej 
powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby 
opuszczające strefę zagrożenia kierują się 
do najbliższego wyjścia służącego celom 
ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewaku-
acji zabronione jest:

dokonywanie jakichkolwiek czynności 
mogących wywołać panikę, 
przechodzenie w kierunku przeciwnym 
do kierunku ewakuacji, 
zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu 
w inny sposób. 
Osoby ewakuowane muszą podporząd-
kować się poleceniom ratowników to 
jest osobom prowadzącym ewakuację: 
strażacy, pracownikom służby zabez-
pieczenia obiektu. Poza ewakuacją ludzi 

niejednokrotnie zachodzi konieczność 
ewakuacji mienia. Celem ewakuacji 
mienia jest zabezpieczenie cennych 
przedmiotów oraz ważnych dokumentów 
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w 
przypadku pożaru lub innego zagrożenia.
Ewakuowane przedmioty i dokumenty 
należy umieszczać aby nie były narażone 
na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania 
ewakuacyjne muszą być prowadzone w 
sposób skoordynowany, nie powodujący 
utrudnień w innych działaniach. Kierujący 
działaniami powinien wstępnie określić 
pomieszczenia z których należy wynieść 
mienie.
Do pomieszczeń, z których należy ewaku-
ować mienie w pierwszej kolejności, jeśli 
istnieje taka możliwość bez narażenia 
życia i zdrowia zalicza się: pomieszczenia 
bezpośrednio zagrożone pożarem, w 
których jest źródło ognia, pomieszczenia 
sąsiednie ( w pionie i w poziomie) – moż-
liwość rozprzestrzeniania się pożaru lub 
uszkodzenia przez działanie wysokiej 
temperatury i gazów pożarowych (dymu), 
pomieszczenia pod palącym się pomiesz-
czeniem narażone na możliwość zalania 
w czasie akcji gaśniczej. 

Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego Roku.

 Brak rozwagi oraz nieodpowiednie obchodzenie się  
 ze źródłem ciepła, może doprowadzić do pożaru.

Nadkomisarz Krystian 
Szylko 5 grudnia br. 
otrzymał z rąk p.o. 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Żarach komisarza 
Mateusza Domaradzkiego 
rozkaz powołania go na 
stanowisko Komendanta 
Komisariatu Policji w 
Lubsku. 

Wprowadzenie Komendanta odbyło się 
podczas uroczystej zbiórki, przy obecności 
dostojnych gości. Prowadząca zbiórkę 
podkomisarz Katarzyna Wujciów, po 
złożeniu meldunku przedstawiła przebieg 
kariery zawodowej nowego Komendanta, 
który w mundurze służy już 20 lat, w tym 
13 lat w Policji. Zaczynał pracę właśnie 
w Komisariacie w Lubsku w Ogniwie 
Patrolowo-Interwencyjnym, następnie 
jako dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych. 
W 2013 roku jako pierwszy policjant z 
garnizonu lubuskiego został nagrodzony w 
plebiscycie „Policjant, który mi pomógł”. 
Kolejny etap w karierze, to dyżurny 
Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji 
w Lubsku. Potem kierownik Referatu 
Prewencji KP w Lubsku. W 2015 roku z 
wynikiem bardzo dobrym ukończył Wyż-
szą Szkołę Policyjną w Szczytnie. Przez 
ostatnich 5 lat pełnił służbę na stanowisku 

Zastępcy Komendanta KP w Lubsku, a 
od 3 miesięcy powierzono mu obowiązki 
Komendanta KP w Lubsku.
Zawsze zaangażowany w wykonywaną 
pracę, oddany służbie. Jak sam o sobie 
powiedział: Lubsko znam bardzo dobrze, 
spędziłem tutaj 40 lat. Jestem dobrej myśli 
w sprawie dalszej pracy Komisariatu, którą 
planuję zacząć od polepszenia sytuacji 
kadrowej. Zwracając się do kolegów z 
pracy powiedział, że nigdy od nikogo nie 
wymaga więcej niż od siebie. Tak będzie 
nadal. Liczy na współpracę opartą na 
szacunku, koleżeństwie, bezinteresownej 
pomocy. Zaznaczył, że powierzenie mu 
stanowiska Komendanta, to duża odpowie-
dzialność oraz dany mu kredyt zaufania. 
Podziękował żarskiemu Komendantowi, 
współpracownikom, a także wszystkim, z 
którymi Komisariat współpracuje. Słowa 
wdzięczności skierował również do naj-
bliższej rodziny, która cały czas wspiera 
go oraz stale ma dla niego wyrozumiałość 
i cierpliwość.
Biorący udział w zbiórce goście życzyli 
nowemu Komendantowi powodzenia w 
dalszej służbie oraz równie dobrej współ-
pracy, jaka była dotychczas.
Po złożeniu meldunku Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Żarach kom. M 
Domaradzkiemu przez podkom. K. Wuj-
ciów przyszedł czas na wspólne zdjęcie 
oraz wpis do pamiątkowej księgi.

W tym ważnym dla nadkom. K. Szylko 
dniu towarzyszyli mu: p.o. Komendant 
Powiatowej Policji w Żarach Komisarz 
Mateusz Domaradzki, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Burmistrz Jasienia An-
drzej Kamyszek, Wójt Brodów Ryszard 
Kowalczuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Lubsko Leszek Banach, Dowódca Jed-

nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku 
Państwowej Straży Pożarnej starszy kapi-
tan Stanisław Puzio, Zastępca Dyrektora 
Zakładu Karnego w Krzywańcu Oddział 
Zewnętrzny w Lubsku podpułkownik 
Anna Stawna, Przewodniczący Związków 
Zawodowych Policjantów asp. szt. Marek 
Murawski, a także policjantki, policjanci 
oraz pozostali pracownicy Komisariatu 

Policji w Lubsku.
Panu Komendantowi Komisariatu Policji 
w Lubsku nadkomisarzowi Krystianowi 
Szylko gratulujemy zawodowego awansu 
oraz życzymy wielu dalszych zawodo-
wych sukcesów, satysfakcji z powierzo-
nych obowiązków służbowych, a także 
akceptacji i szacunku społecznego.

Tekst i zdjęcia: M.K.

NADKOMISARZ KRYSTIAN SZYLKO KOMENDANTEM KOMISARIATU POLICJI W LUBSKU

Nadkomisarz Krystian Szylko w mundurze 
służy od 20 lat, w tym od 13 w Policji. 5 
grudnia otrzymał rozkaz o powołaniu go 
na stanowisko Komendanta Komisariatu 

Policji w Lubsku.

W uroczystości powołania Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku obok kadry 
kierowniczej, policjantów i pracowników cywilnych komisariatu oraz rodziny, 

uczestniczyli także włodarze Lubska, Jasienia i Brodów, a także przedstawiciele 
lubskich służb mundurowych.
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 W GMINIE 

Gmina Lubsko wg planu na 2022 rok 
przeznaczy na inwestycje 10,6 mln zł. 
Zadania finansowane są częściowo 
ze środków pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych, pozostałe ze środków 
własnych. Gmina zainwestowała 
w wiele obszarów: w drogi, infra-
strukturę sportową i rekreacyjną, 
w świetlice wiejskie, a także w infra-
strukturę społeczną. To gwarantuje 
jej zrównoważony rozwój.
Poniżej przedstawiamy ważniejsze 
inwestycje 2022 roku.

Budowa SUW Górna Glinka

Przebudowa ul. Emilii Plater
Przebudowano odcinek drogi od basz-
ty do ul. Bohaterów. Na odcinku od ul. 
Chopina do ul. Bohaterów wykonano 
ścieżkę rowerową, oświetlono ją i 
posadzono wzdłuż szpaler drzew. Na 
całej długości drogi wyremontowano i 
poszerzono chodnik, wymieniono sieć 
wodociągową, uporządkowano sieć 
kanalizacyjną, elektryczną i gazową.  
Wykonano zatoczki i parking.

Modernizacja dróg: ul. Sybiraków 
i Kosmonautów w Lubsku 

oraz w Tucholi Żarskiej
Zadanie sfinansowane ze środków 
własnych Gminy Lubsko.

Przebudowa ul. Wrocławskiej
Przebudowie podlegał odcinek od 
skrzyżowania z al. Niepodległości 
do ul. Reja. Dodatkowo zamówienie 
obejmowało remont chodników po 
obu stronach drogi. LWiK wymienił 
również sieć wodociągową.
Przy okazji realizacji tego zadania, 
przebudowano także drogę i chodniki 
w obrębie skrzyżowania ul. Sybira-
ków i Powstańców Wlkp.

Zagospodarowanie terenu 
i montaż windy w lubskim pałacu

Inwestycja zwiększa dostępność 
obiektu względem osób ze szczegól-
nymi potrzebami, co jest szczególnie 
ważne z uwagi na funkcję budynku.

Przebudowa byłej SP2 na Urząd 
W 2019 roku Szkoła opuściła budy-
nek przy al. Niepodległości 2. Gmina 
wyremontowała go i dała drugie życie. 
Dziś mieszczą się tam: większa część 
biur Urzędu Miejskiego w Lubsku, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Zakład Gospodaro-
wania Mieniem Komunalnym.

Nawodnienie płyty głównej boiska 
stadionu

Wykonanie automatycznego systemu 
nawadniania, to docelowo oszczęd-
ność wody oraz czasu.

Oświetlenie bocznego boiska 
stadionu 

Dzięki realizacji inwestycji, treningi 
i mecze będą mogły odbywać się 
również po zapadnięciu zmroku. 
Dostępność boiska wzrasta, co ma 
istotne znaczenie w okresie jesienno-
-zimowym. 

Stajnia dla rowerów 
nad zalewem Karaś

Stajnia z dwoma modułami wiat, 
wewnątrz których zamontowano 
stojaki na rowery i dla wózków. Do-
pełnieniem są ławki, kosze na śmieci i 
kwietniki. Założono także monitoring 
wizyjny.

Budowa Centrum Informacji 
Turystycznej

W 2022 roku zrealizowano drugi etap 
prac. Wybudowane obiekty stanowią 
administracyjno-sanitarne zaplecze 
infrastruktury zalewu Karaś.

Na I etap Gmina pozyskała w 2021 
roku 80 000 zł z programu Lubuska 
Baza Turystyczna.

Ścieżka pieszo - rowerowa nad 
zalewem Karaś 

Wykonana promenada połączyła dwa 
końce istniejącej wcześniej ścieżki 
wokół zalewu Karaś. Uporządkowa-
ła również teren wzdłuż przystani 
kajakowej.

Ogrodzenie basenu

Tekst i zdjęcia: M.K.

10,6 mln zł na inwestycje w gminie 10,6 mln zł na inwestycje w gminie LubskoLubsko

POZOSTAŁE 
INWESTYCJE 
2022 ROKU:
- remont świetlicy w 
Mierkowie 
- remont i zmiana systemu 
centralnego ogrzewania w 
świetlicy w Białkowie
- wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej 
w świetlicy / remizie w 
Starej Wodzie
- remont dachu i części 
pomieszczeń w świetlicy 
w Lutolu
- remont 10 lokali 
komunalnych
- wymiana sieci gazowej 
i wodociągowej w ul. 
Poznańskiej (inwestorzy 
PSG i LWiK)

Trwa etap projektowania 
inwestycji, której dalsza realizacja 
przewidziana jest w latach 2023-

2024. Dofinansowanie: 7,9 mln zł z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycję sfinansowano ze środków 
własnych Gminy Lubsko.

Ulica Sybiraków

Ulica Kosmonautów

Droga w Tucholi Żarskiej

Inwestorem zadania był Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
Realizowany etap przebudowy ul. 

Wrocławskiej, został dofinansowany 
w kwocie 665 300 zł przez Gminę 
Lubsko z jej środków własnych.

Dofinansowanie: 117 717,08 zł 
z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze ze 

środków PFRON.

Zadanie sfinansowane ze środków 
własnych Gminy Lubsko.

Dofinansowanie: 30 000 zł w ramach 
Programu Nawadniania Boisk 

Piłkarskich w 2022 r.

Dofinansowanie: 46 200 zł z 
Programu inwestycyjnego pn. 

„Lubuska Baza Sportowa”.

Dofinansowanie: 36 000 zł z 
Programu inwestycyjnego pn. 
„Lubuska Baza Turystyczna”.

II etap inwestycji sfinansowano ze 
środków własnych Gminy Lubsko.

Dofinansowanie: 178 407 zł ze 
środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.

Zadanie sfinansowane ze środków 
własnych Gminy Lubsko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Nadzór Wodny w Lubsku prze-
prowadziło w 2022 roku szereg prac me-
lioracyjno-konserwacyjnych na lubskich 
ciekach wodnych. 
Pierwszy etap robót (czerwiec 2022) wy-
konano na rzece Lubszy od ul. Farbiarskiej 
oraz dalej na rzece Granica w kierunku 
zalewu Nowiniec oraz Starej Wody. 
W drugim etapie kontynuowano prace na 
rzece Lubszy na odcinku od ul. Traugutta, 
przez miasto aż do obwodnicy, a następnie 
we wrześniu i październiku br. w Kanale 
Młyńskim od ul. Farbiarskiej, przez ul. 
Pułaskiego, Kanałową i Dębową. 
Ostatni etap robót (listopad br.), to czysz-
czenie kanału przeciwpożarowego. 
Zadanie obejmowało: koszenie skarp i 
brzegów rzeki / kanałów, odchwaszczanie, 
ręczne i mechaniczne odmulanie dna oraz 
usuwanie roślinności korzeniącej się w 
dnie rzeki i kanałów.
Dodatkowo, na odcinkach ww. cieków 
umocnionych cegłami, oczyszczono dna 
z urobku oraz śmieci komunalnych.
W wyniku zrealizowanych prac zebrano 
i zutylizowano wiele odpadów komunal-
nych. Zaśmiecanie cieków, to problem, 
który stale do nas wraca. To problem łatwy, 
a jednocześnie trudny do rozwiązania. 
Łatwy, bo wystarczy nie śmiecić. Trudny, 
bo musiałby tego apelu posłuchać każdy. 
Śmiecą niestety zarówno dzieci, młodzież, 
jak i dorośli. Jeśli zwróci się komuś uwagę, 
to zamiast pokory, spotyka nas atak. 
Nie zaśmiecajmy rzeki, kanału. Lubsko 
jest urokliwe i niezwykłe także dzięki 
temu, że ma tyle wód płynących. Teraz, 
kiedy stan wody podniósł się, jest to tym 
bardziej urokliwe.
Dbajmy o środowisko! Dbajmy o to, co 
jest przecież naszym wspólnym dobrem!

Tekst i zdjęcia: M.K.

Tegoroczne prace 
melioracyjne na 
lubskich ciekach 
wodnych 

W wyniku przeprowadzonych prac 
oczyszczania cieków, zebrano, 

wywieziono i zutylizowano wiele śmieci 
komunalnych. Zaśmiecanie szkodzi 
środowisku, stanowi zagrożenie oraz 

psuje wizerunek.

Ścisłe centrum miasta okolone jest 
ciekami wodnymi, co nadaje okolicy 
urokliwości i wyróżnia ją. Niestety 
stale występującym problemem 
jest zaśmiecanie rzeki i kanałów. 

Mimo cyklicznych akcji porządkowo-
melioracyjnych – problem powraca.

Lubsko dba o zrównoważony rozwój całej 
gminy, czego dowodzą między innymi 
realizowane inwestycje. Obok tych miej-
skich, wiele dzieje się również na terenach 
wiejskich. 

Świetlica w LUTOLU
Obecnie trwa remont dachu budynku 
świetlicy wiejskiej w Lutolu. W zakresie 
prowadzonych prac są: rozbiórka pokrycia 
z papy, wymiana deskowania na styk 10%, 
pokrycie dwuwarstwowe dachu papą ter-
mozgrzewalną, obróbki z blachy stalowej 
ocynkowanej oraz wywiezienie i utylizacja 
starej papy. Dodatkowo ZGMK wykonał 
w tym roku remont sali głównej, kuchni 
wraz z przedsionkiem, przedsionka przy 
toaletach (skrobanie i mycie ścian, usu-
wanie odspojonych tynków, uzupełnienie 
tynków, częściowe szpachlowanie ścian, 
impregnacja ścian środkiem grzybobój-
czym, gruntowanie i dwukrotne malowa-
nie ścian, wykonanie kratek wentylacyj-
nych pod oknami w sali głównej i kuchni). 
Dodatkowo ZGMK przekazał sołectwu 
farby z przeznaczeniem do pomalowania 
magazynu oraz toalet. Sołectwo wykonało 
dotychczas prace w zakresie odświeżenia 
magazynu, natomiast malowanie toalet 
pozostaje do realizacji.
Również w 2021 roku ZGMK przepro-
wadził remont komina w kotłowni wraz z 
wymianą rury zapiecowej, a także roboty 

na instalacji elektrycznej. Przekazał także 
skrzydło drzwiowe do toalety, którego 
montażem zajęło się sołectwo.
Gmina Lubsko łącznie z ZGMK przezna-
czyła na ww. prace ponad 30 000 zł.

Świetlica w BIAŁKOWIE
W toku realizacji są prace remontowe w 
świetlicy w Białkowie. Zadanie obejmuje: 
wymianę instalacji elektrycznej, odmalo-
wanie pomieszczeń obiektu. W wyniku 
prowadzonych prac remontowych zmienił 
się układ komunikacyjny. Obecnie klatka 
będzie służyła tylko Bibliotece, dla której 
zrobiono również odrębną toaletę. Zmienia 
się także lokalizacja wejścia do obiektu. 
Teraz głównym wejściem będzie to na 
frontowej ścianie, dzięki czemu budynek 
znów odzyska wygląd dworku. Ważnym 

elementem robót jest wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania wraz z montażem 
gruntowych pomp ciepła. Całkowity koszt 
zadania, to ok 316 tys. zł.

Świetlica w MIERKOWIE
Zakończoną i bardzo cieszącą efektem 
finalnym inwestycją, jest remont świetli-
cy w Mierkowie. Zadanie obejmowało: 
wykonanie szamba bezodpływowego, co 
porządkuje sprawy w zakresie instalacji 
kanalizacyjnej; w zakresie remontu świe-

tlicy: wykonanie sufitu podwieszanego 
w sali głównej, malowanie ścian i lam-
perii. Odświeżono sanitariaty, kuchnię, 
pomieszczenia boczne sceny oraz samą 
scenę. Wnętrza są czyste i jasne. Wyko-
nany remont, to kawał dobrej i sprawnie 
wykonanej roboty! Wszystko pachnie 
świeżością. Koszt zadania, to 66 236 zł.
W 2021 roku Gmina wykonała w świetli-
cy system centralnego ogrzewania wraz 
z montażem pompy ciepła (koszt: 135 
078 zł). 

Świetlica / remiza OSP 
w STAREJ WODZIE

Również w świetlicy w Starej Wodzie 
Gmina Lubsko w 2021 roku wykonała 
instalację c.o. z zastosowaniem pomp 
ciepła. Obecnie realizowany jest remont 
świetlicy i garażu w zakresie wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt 
zadania, to 31 500 zł, w tym ponad 
29.000 zł pozyskanego dofinansowania.

Inne remonty i modernizacje
To jeszcze nie wszystko! Gmina 
(ZGMK) systematycznie realizuje prace 
remontowe i konserwacyjne również w 
innych świetlicach, zgodnie z bieżącymi 
potrzebami oraz w ramach posiadanych 
możliwości finansowych. W pierwszej 
kolejności wykonywane są zalecenia 
wynikające z corocznych przeglądów 
technicznych obiektów. 
W świetlicy w Osieku ZGMK w 2021 
roku zrealizował roboty budowlane w 
zakresie: położenia płytek w kuchni, 
wymiany uszkodzonych płytek na scho-
dach wejściowych, prace na instalacji 
elektrycznej oraz wodnej. Również w 
2022 roku, wspólnie z Kołem Gospodyń 
Wiejskich z Osieka wyremontowano 
WC oraz pomieszczenie gospodarcze. 
Zakupiono także materiały do poma-
lowania ścian w sali głównej świetlicy. 
Poniesiony przez ZGMK koszt materia-

łów/robocizny, to łącznie ok. 6 000 zł.
  W 2022 roku ZGMK wykonało 
naprawę dachu świetlicy w Mokrej. 
Koszt robót w wysokości 5 315 zł 
został pokryty z uzyskanego zwrotu z 
ubezpieczenia, co było możliwe dzięki 
założonej przez ZGMK książce obiektu 
oraz terminowo prowadzonym przeglą-
dom technicznym świetlicy.
  Obecnie Gmina jest na etapie przy-
gotowania dokumentacji technicznej 
w zakresie modernizacji świetlicy i 
częściowo remizy OSP w Chociczu. 
Realizacja inwestycji przewidziana 
jest w 2023 roku. Na jej sfinansowanie 
Gmina pozyskała środki z III edycji Pol-
skiego Ładu-PGR w kwocie 882 000 zł.

Inne zadania OSiR i ZGMK
Wcześniejsze decyzje w zakresie 
przekazania placów zabaw OSiRowi 
pod zarząd i opiekę, a także świetlic 
wiejskich Zakładowi Gospodarowania 
Mieniem Komunalnym, przynoszą 
pozytywny efekt. Dzięki temu każdy 
obiekt ma założoną i prowadzoną 
książkę obiektu, terminowo prowadzo-
ne są okresowe, wymagane prawem 
przeglądy techniczne. Również OSiR 
dba o powierzone mu nieruchomości, 
w tym także o przekazane w tym roku 
boisko – Arena Górzyn wraz z szatnią 
sportową.
To zmiana na plus. Takie rozwiązanie 
systemowe jest dobre i przynosi wy-
mierny efekt. Gmina dba o inwestycje w 
infrastrukturę. OSiR, ZGMK, również 
PGKiM Sp. z o. dbają o utrzymanie 
w dobrym stanie technicznym oraz 
porządku obiektów i nieruchomości 
gminnych. Do tego aktywność spo-
łeczna sołectw, w tym powstałych Kół 
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń. To 
wszystko tworzy sprawnie działający 
system, który się sprawdza. 

Tekst i zdjęcia: M.K.

Gmina LUBSKO inwestuje w świetlice wiejskie

W czwartek 15 grudnia 
Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, spotkał się z 
radnymi Młodzieżowej 
Rady Powiatu Żarskiego.

Karolina Pożoga Przewodnicząca Rady 
oraz Przemysław Nowak Sekretarz 
Rady, to młodzi, pełni energii, pomy-
słów i zapału do pracy ludzie. Oboje 
pochodzą z Lubska, tutaj mieszkają od 
dziecka, obecnie uczą się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku. 
Podczas spotkania z Burmistrzem roz-
mawiali o gminie, w tym o problemach, 
które ją dotykają, także o dużym pro-
blemie wykluczenia komunikacyjnego 
Lubska, który znają z autopsji. Chęć 
poprawy tej sytuacji, a także innych 
obszarów, była jednym z argumentów 
startowania do Rady. Jak mówią – brak 
połączeń autobusowych popołudniami 
i w godzinach wieczornych jest dużym 
utrudnieniem i ograniczeniem, zwłaszcza 
dla ludzi w ich wieku. Jak dyskutowali, 
obecnie często jest sytuacja, że, aby po 
lekcjach wrócić do domu, trzeba biec na 
dworzec PKS lub nawet zwalniać się z 

lekcji, by zdążyć na ostatnie połączenie 
do Lubska. O spędzeniu czasu w Żarach 
po szkole, nie ma mowy. To musi się 
zmienić – mówili młodzi radni, bo takie 
są potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. 
Burmistrz przekazał, że temat jest ostat-
nio szeroko dyskutowany z Powiatem i 
innymi, ościennymi gminami. Zapewnił, 
że słucha głosu mieszkańców i właśnie 
z propozycją utworzenia takich linii 
(popołudniami i wieczorami) wystąpił 
do Starosty Żarskiego.
W dalszej części spotkania, Burmistrz 
dyskutował z radnymi o planowanych 
gminnych inwestycjach, głównie z 
zakresu infrastruktury rekreacyjnej, 
sportowej oraz kulturalnej, a także o 
bazie zlokalizowanych w Lubsku szkół 
ponadpodstawowych.
Włodarz pogratulował radnym objęcia 
tak ważnych funkcji w Radzie. Po-
wiedział również, że liczy na bardzo 
dobrą współpracę oraz na to, że Rada 
reprezentując Powiat, będzie pamiętała 
również o dbaniu o interes gminy Lub-
sko oraz jej mieszkańców.

***
Kilka słów o Karolinie i Przemku…
 Karolina udając na sesję Rady, jechała 

z nastawieniem, by spytać właśnie o 
transport zbiorowy, jako, że wykluczenie 
Lubska w tym zakresie jest duże. Trzeba 
usuwać bariery utrudniające mieszkań-
com gminy Lubsko dostęp do oferty 
edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej Żar, 
a komunikacja odgrywa w tym jedną z 
kluczowych ról. Karolina angażuje się 
również w inne sprawy. Jest przewod-
niczącą Szkolnej Rady Młodzieży. Po 
zajęciach w szkole gra w Sekcji Teatral-
nej w Żarach, jak również w lubskim 
Teatrze bez nazwy. Ponadto interesuje się 
logopedią i psychologią i w tym kierunku 
chciałaby się kształcić dalej. Jej pasją jest 
teatr. Widzi siebie w roli przewodnika po 
teatrach. Mogłaby również podjąć dalszą 
edukację w tym kierunku.
Powiedziała: „Nie sądziłam, że w MRPŻ 
obejmę stanowisko przewodniczącej, ale 
cieszę się z tego. Poprzez naszą dzia-
łalność w Radzie chcemy pokazać, że 
Powiat Żarski, to nie tylko miasto Żary, 
ale również inne, mniejsze miejscowo-
ści. Lubsko także jest częścią powiatu 
żarskiego i należy o nie dbać tak samo 
dobrze, jak o Żary.

 Przemek działa w rockowym zespole 

RDZA. Jest instrumentalistą, gra na per-
kusji i gitarze. Chce się rozwijać w tym 
kierunku oraz chce, by Lubsko rozwijało 
się artystycznie. Będzie dążyć do tego, 
by zespoły, takie jak jego, miały szansę 

powstawać i umacniać się. Pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącej Szkolnej Rady 
Młodzieży. 

Tekst i zdjęcie: M.K.

Karolina Pożoga oraz Przemysłowa Nowak, to młodzi ludzie z Lubska, którzy 
rozpoczynają swoją pracę w Młodzieżowej Radzie Powiatu Żarskiego. Liczymy 
na to, że będą mądrym i odważnym głosem doradczym, a także, że zadbają o 
to, by sprawy Lubska i innych mniejszych gmin, były na równi z tymi żarskimi. 
Gratulujemy młodym radnym z Lubska! Liczymy na Wasz głos w ważnych dla 

Lubska sprawach!

LUBSKO MA SWOICH PRZEDSTAWICIELI
W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE POWIATU ŻARSKIEGO

 W GMI NI E 

W świetlicy w Lutolu robiony jest 
obecnie dach. Wcześniej wykonano 
wiele prac remontowych wewnątrz 

obiektu. Łączny koszt robót to ponad 
30 000 zł.

Trwa remont świetlicy w Białkowie. 
Wykonawca zrealizował już większość 
prac instalacyjnych. Całkowity koszt 

zadania, to ok 316 tyś zł.

Świetlica po remoncie, w ramach 
którego: wykonano szambo 

bezodpływowe, odnowiono salę 
główną, kuchnię, sanitariaty, scenę 

oraz pomieszczenia przy scenie. 
Łączny koszt tegorocznych robót, to 

66 236 zł.
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2022 rok, to czwarty, pełny rok kadencji 
Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia 
oraz Rady Miejskiej w nowym składzie.
Zestawienie sytuacji Lubska z grudnia 
2018 roku do sytuacji obecnej pokazuje, 
jak wielka praca została wykonana. Są 
dwa tematy, o których trzeba rozmawiać, 
kiedy mówi się o Lubsku, a są to: zadłu-
żenie i inwestycje.
W obu przypadkach widać ogromny krok 
milowy i progres w dobrym kierunku. 
O stanie gminnych finansów, o tegorocz-
nych inwestycjach oraz planach na przy-
szły rok rozmawialiśmy z Burmistrzem 
Lubska Januszem Dudojciem.

Jakie ważne zadania udało się Gminie 
zrealizować w kończącym się 2022 
roku?
Przede wszystkim dbaliśmy o mądrą 
i racjonalną politykę finansową. Stale 
utrzymujemy konsekwencję w spłacie 
zadłużenia, które z 70 mln w 2018 roku 
spadnie do końca tego roku do 45 mln zł. 
Przy tym wiele inwestujemy, a montaż 
budżetów zadaniowych układamy ze 
środków pozyskanych z zewnątrz i wła-
snych. Nie posiłkujemy się kredytami, 
czy pożyczkami. 
2022 rok był mocno inwestycyjny. 
W zakresie infrastruktury drogowej - 
wyremontowano drogi: ul. E. Plater, 
Sybiraków, Kosmonautów, w Tucholi. 
Gmina wsparła również finansowo 
zadanie przebudowy ul. Wrocławskiej. 
Dodatkowo zrobiliśmy nawodnienie 
płyty głównej oraz oświetlenie boiska 
bocznego stadionu miejskiego. Nad za-
lewem Karaś zakończono budowę Cen-
trum Informacji Turystycznej, stajni dla 
rowerów, ogrodzono teren pod przyszły 
basen, a także zagospodarowano plac 
przy przystani kajakowej łącząc w ten 
sposób istniejącą wokół zalewu ścieżkę 
rowerową. Ponadto: zmodernizowali-
śmy budynek Urzędu po byłej Dwójce 
oraz wykonaliśmy zagospodarowanie 
terenu przy budynku przy al. Wojska 
Polskiego 2a oraz zamontowaliśmy w 
nim windę. Wykonaliśmy wiele zadań 
remontowych i modernizacyjnych w 
świetlicach wiejskich w Mierkowie, 
Białkowie, Starej Wodzie i Lutolu, a 
także przeprowadziliśmy remont 10 
gminnych lokali komunalnych. Wspar-
liśmy również organizacyjnie Rodzinne 
Ogrody Działkowe Jaśmin w pozyskaniu 
dotacji na pierwszy etap rozprowadzenia 
sieci elektrycznej do działek w obrębie 
ich ROD. 
Ponadto w wyniku przekazanych do 
LWiK środków, Spółka wymieniła w 
wielu drogach sieć wodociągową.
Przypominam również o tym, że w 2022 
roku Gmina Lubsko, dzięki pozyskanej 
nagrodzie, zakupiła dwa samochody, w 
tym jeden - 9cio osobowy bus dosto-
sowany także do przewożenia osoby 
niepełnosprawnej, który przekazała 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie. 
To, co również się udało w tym roku, to 
ustalenie nowej, optymalnej i racjonalnej 
do wykonania trasy przebiegu drugiego 
etapu obwodnicy Lubska, która omija 
zabudowania mieszkalne Budziechowa, 
a dzięki estakadzie nie ingeruje w chro-
nione obszary Natury 2000.
Działamy mocno w zakresie przeciw-
działania wykluczeniu komunikacyj-
nemu Lubska. Dużym sukcesem jest 
również to, że projekt ponownego uru-
chomienia kolei na trasie Lubsko-Zielona 

Góra oraz Lubsko-Żagań przez Bieniów 
otrzymał dofinansowanie. Na osiem pro-
jektów, tylko kolej do Lubska pozostaje 
dziś w dalszej grze.
Od dawna zabiegamy o przejęcie od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa pałacu w Dłużku. To nasze wielkie 
dziedzictwo kulturowe i historyczne, 
o które chcemy zadbać. W tym roku 
uzyskaliśmy w końcu zielone światło 
do procedowania przejęcia pałacu. 
Otrzymaliśmy już tytuł do dysponowania 
nieruchomością na cele opracowania 
niezbędnej dokumentacji budowlanej. 
Przygotowujemy się również do złożenia 
wniosku w kolejnej edycji Polskiego 
Ładu, którego obecny konkurs nakiero-
wany jest na inwestycje w zabytki.
Innym pozytywnym aspektem tegorocz-
nej działalności, jest też konsekwentne 
wypełnianie przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich założeń wynikających z poro-
zumienia Gminy Lubsko i Województwa 
Lubuskiego w zakresie przebudowy 
ul. Wrocławskiej. Pierwotne założenia 
umiejscawiały tę inwestycję w planie 
do wykonania w 2027 roku. Monity 
samorządu  gminnego oraz ludzi nas 
wspierających, dały efekt w postaci nie-
dawno zakończonej przebudowy drogi i 
częściowo jej chodników.

Czy jest coś, czego nie udało się zrobić?
Niestety, mimo trzech przetargów, nie 
wybraliśmy wykonawcy dla zadania 
przebudowy drogi pomiędzy tzw. małą 
a dużą Tucholą Żarską. Podjęliśmy trzy 
próby, jednakże oferty, które wpływały 
znacznie przewyższały środki, które 
Gmina mogła przeznaczyć na tę inwe-
stycję. Było to zadanie z zaplanowanym 
dofinansowaniem, z którego musieli-
śmy zrezygnować. Jednak w wyniku 
uwolnienia środków zabezpieczonych 
wcześniej na wkład własny, samodzielnie 
wyremontowaliśmy drogę w tej wsi na 

odcinku, którego stan techniczny był 
najgorszy.

2022 rok był bogaty w różnego rodzaju 
inwestycje, czy Gminę będzie stać na 
utrzymanie tej tendencji zarówno w 
2023 roku, jak i w latach kolejnych?
Projekt Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2023-2036, zakłada w 2023 
roku 17,5 mln zł na inwestycje, wśród 
których są: przebudowa ul. Sportowej, 
Żeromskiego i Podgórnej, budowa drogi 
wewnętrznej na trasie Dłużek – zalew 
Karaś, budowa basenu, modernizacja 
świetlicy i remizy w Chociczu oraz 

wieloletnie zadanie modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody Górna Glinka, które-
go łączny koszt wynosi 10 mln zł. 
W ocenie mamy wniosek na budowę 
skateparku. Jak wspomniałem będziemy 
również aplikować o środki na naprawę 
dachu pałacu w Dłużku oraz zagospoda-
rowanie i zabezpieczenie terenu wokół 
tego zabytku.
W planie przyszłorocznego budżetu 
mamy także zaplanowaną kwotę 1,6 mln 
zł na dalszy etap realizacji projektu rewi-
talizacji linii kolejowej Lubsko-Bieniów.
Do tego jesteśmy przygotowani doku-
mentacyjnie do wielu innych inwestycji. 
Posiadamy dokumentację na moderniza-
cję odcinka ul. Moniuszki, plan naprawy 
ul. Transportowej, remont ul. Szkolnej, 
a także na żłobek nr 2. Realizacja tych 
zadań uzależniona jest od środków w 
budżecie, a w przypadku żłobka od moż-
liwości aplikowania o środki pomocowe. 
Oczywiście będziemy nadal sukcesyw-
nie spłacać zadłużenie.

Co według Pana jest największym 
sukcesem Lubska w ostatnich latach?
Uregulowanie, uporządkowanie i stabili-
zacja finansów bieżących. W programie 
postępowania naprawczego było założe-
nie, że nie będzie inwestycji, natomiast 
nam udało się zainwestować już w 2019 
roku 767 tyś zł, w 2020 roku była to już 
kwota 1,7 mln zł, w 2021 – 9,5 mln zł, 
w tym roku 10,6 mln zł, a w kolejnym 
aż 17,5 mln zł. 
Bardzo ważne też są strategiczne in-
westycje, w tym SUW Górna Glinka i 
odbudowa trasy Lubsko-Bieniów, która 
łączy nas z województwem.

Znany jest Pan z tego, że zawsze ma 
Pan jakiś plan działania, a nawet dwa, 
na wypadek, gdyby z tym pierwszym 
się nie powiodło. Jakie ma Pan plany 
i co chciałby Pan jeszcze zrobić w tej 
kadencji. Powiedział Pan o zamierzo-
nych inwestycjach, czy poza nimi jest 
jakieś inne, dodatkowe założenie na 
kolejne półtora roku?
Dalej będziemy spłacać zadłużenie. Nie 
uda się nam uwolnić Gminy od długów 

w ciągu półtora roku, ale zmniejszenie 
ich o niemal 50% w stosunku do bilansu 
otwarcia, którym zaczynałem kadencję, 
uważam za duży sukces. Dzięki naszym 
działaniom i przewidywaniom, alterna-
tywnym strategiom na różne sytuacje, 
postawiliśmy Gminę na nogi. Dziś stać 
nas, by spłacać zadłużenie, inwestować, 
a nawet, by wspierać innych (np. zakup 
karetki dla powiatowego szpitala, czy 
dopłaty do remontów dróg spoza gmin-
nego zarządu). Dziś mamy szacunek w 
takich instytucjach, jak np. Regionalna 
Izba Obrachunkowa, Ministerstwo Fi-
nansów. Dziś, mimo trudnych czasów, 
radzimy sobie. 
Dla Lubska - czasy trudne jak są teraz 
dla wszystkich, były już w 2019 roku i 
poradziliśmy sobie. Sami, bo wtedy nikt 
nie chciał pomóc. Ale udało się. W dzi-
siejszych trudnych czasach radzimy so-
bie dobrze, też z tego powodu, ponieważ 
zostaliśmy wcześniej zaprawieni w boju. 
Jednak naszym stałym zadaniem jest 
przygotowywanie Gminy do tego, by 
poradziła sobie w czasach trudniejszych 
i cięższych od tych, które są teraz. Nawet, 
jeśli takie nie przyjdą, na co rzecz jasna 
liczymy, ale logistycznie – musimy  być 
przygotowani.
Przez lata 2019-2020 nauczyliśmy się 
zarządzać kryzysem. Dziś tak, jak w sza-
chach - planujemy i przewidujemy kilka 
kroków do przodu oraz działamy, by do 
tego kryzysu na powrót nie dopuścić.

Bycie Burmistrzem wydaje się być 
trudną i odpowiedzialną pracą. Co dla 
Pana jest najtrudniejsze w pełnieniu 
tej funkcji, a co sprawia Panu najwięk-
szą satysfakcję i radość?
Trudny jest niekiedy brak wśród części 
społeczeństwa zrozumienia niektórych 
spraw i słuszności podejmowanych w 
Gminie decyzji. Ciężkie, ale bardzo 
potrzebne, wręcz konieczne, jest przy-
pominanie w jak czarnej i głębokiej 
dziurze jako Gmina byliśmy. Trudne jest 
ściąganie ludzi na ziemię. Stale musimy 
realizować program oszczędnościowy, i 
robimy to, ale to powoduje ograniczenia, 
co z kolei niekiedy wywołuje w miesz-

kańcach niezadowolenie. Bądźmy jednak 
dalekowzroczni, przewidujmy, miejmy 
zawsze plan B. Wówczas, nawet w 
sytuacji kryzysu – damy radę.
W pewnym momencie trudna do przy-
jęcia staje się również pozbawiona 
argumentów krytyka.
Z mojej pracy, która istotnie jest trudna i 
odpowiedzialna, czerpię też wiele pozy-
tywnych rzeczy, jak choćby możliwość 
współpracy ze wspaniałymi ludźmi, 
fachowcami w swojej branży. Mam tu 
na myśli współpracowników i radnych, 
a także partnerów biznesowych.
Mocno też wierzę w słuszność planu, 
który wspólnie realizujemy. Wiem, że 
jest on wypełniony dobrymi rozwiąza-
niami i decyzjami. Czasem przynoszą 
one pozytywny skutek od razu, czasem 
na korzystne oddziaływanie trzeba 
poczekać. Wiem jednak, że kierunek, 
w którym jako Gmina podążamy jest 
słuszny i prawidłowy. Obraliśmy kurs 
i trzymamy się go. Mam też ogromną 
satysfakcję z budowania. Bo to zostanie 
i będzie służyło mieszkańcom na lata.

Co według Burmistrza jest najtrud-
niejszym problemem, z którym Lub-
sko się zmaga oraz gdzie tkwi jego 
potencjał?
Najtrudniejszy był finansowy bałagan i 
zachwianie stabilności, ale poradziliśmy 
sobie z tym. Trudnymi do rozwiązania 
problemami są te społeczne, w tym te w 
zakresie niedostatecznej  infrastruktury 
mieszkaniowej. Na to jednak też mamy 
plan. W tym roku wyremontowaliśmy 
10 lokali komunalnych. Są też wstępne 
plany, by budynek po Urzędzie Miejskim 
w Lubsku (przy ul. Powstańców Wlkp. 
3) przekształcić w zakresie użytkowa-
nia i przebudować go na mieszkania 
komunalne.
Innymi problemami zagrażającymi 
Lubsku są: pogłębiające się wyklucze-
nie komunikacyjne Lubska, a także 
wymagająca remontów infrastruktura 
techniczna, głównie w zakresie sieci 
wodno-kanalizacyjnej.

Potencjałem natomiast niewątpliwie są 
ludzie. Sukces zaczyna się od myśli. 
Ludzie, to istoty myślące. Mamy w 
Lubsku wielu wybitnie zdolnych ludzi, o 
szerokich horyzontach i nietuzinkowych 
osobowościach. Szanuję ludzi, którzy 
związali się z Lubskiem i pracują dla 
Lubska i zwyczajnie ciągną w jego stro-
nę. Otacza mnie wielu ludzi, z którymi, 
jak trzeba, idziemy w bój o naszą gminę, 
by miała ona swoje mocne i stałe miejsce 
na mapie zrównoważonego rozwoju 
województwa lubuskiego oraz Polski.

Czy chciałby Burmistrz skierować 
jakieś słowa do mieszkańców?
Będąc Burmistrzem zaciągnąłem tylko 
jeden kredyt – u mieszkańców – kredyt 
zaufania. Mam nadzieję, że swoimi 
działaniami, do których słuszności jestem 
przekonany – spłacam go. Jak obieca-
łem – innych kredytów nie zamierzam 
zaciągać. Moim celem jest umocnienie i 
budowanie Wielkiego Lubska. I robię to. 
Wspólnie z Państwem! Za co jak zawsze, 
z wielkim szacunkiem i wdzięcznością 
– dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.

Opracowanie i zdjęcie: M.K.

 W GMINIE 

Burmistrz jak dobry szachista – przewiduje kilka kroków do przodu!

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć mówi o zrealizowanych zadaniach, planach 
na przyszłość oraz o trudach i pozytywach swojej pracy.

Pracowity, ale bardzo dobryPracowity, ale bardzo dobry
rok dla LWiKurok dla LWiKu
Końcówka roku, to dobry moment na 
podsumowanie podejmowanych w jego 
trakcie działań. Jaki był 2022 rok dla 
Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o.? O tym, co się udało, a co wymagało 
większego zaangażowania i dopracowa-
nia, a także o planach na najbliższą i dalszą 
przyszłość Spółki rozmawialiśmy z jej 
Prezesem Romanem Żaczykiem.
Zanim przejdziemy do sedna tematu 
dyskusji, proszę przedstawić zarządza-
ną przez Pana Spółkę.
R. Żaczyk: Działalnością podstawową 
Spółki LWiK wynikającą z uchwały Rady 
Miejskiej w Lubsku i aktu powołania, jest 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków na terenie 
gminy Lubsko. Od kilku lat analogiczną 
działalność w tym zakresie prowadzimy 
również we wsi Budziechów w gminie 
Jasień. Dodatkowo Spółka realizuje rów-
nież działalności poboczne, w zakresie 
wywozu nieczystości ciekłych, opróżnia-
nia i utylizacji osadów z przydomowych 
oczyszczalni ścieków, produkcji i sprze-
daży nawozów powstałych z osadów 
ściekowych, budowy sieci, przyłączy 
wodociągowych, kanalizacyjnych i innych 
robót budowlanych.
Wielokrotnie na łamach Magazynu 
Lubskiego pisaliśmy o inwestycjach, 
wśród których wiele było tych instala-
cyjnych w zakresie budowy lub wymia-
ny sieci wodociągowych. Czy pracowity 
rok dla Spółki, to dla niej dobry rok? 
R. Żaczyk: Z całą stanowczością tak. 
Najważniejszym w mojej ocenie wyda-
rzeniem w zakresie działalności Spółki 
w 2022 roku, było niewątpliwie do-
prowadzenie do szczęśliwego finału w 
postaci podpisania przez Gminę Lubsko 
umowy na budowę i modernizację Ujęcia 
Wody i Stacji Uzdatniania Wody Glinka 
Górna. Złożony proces uzyskania dotacji 
z programu Polski Ład, procedury do-
kumentacyjne, projektowe, szczęśliwie 
przeprowadzony proces wyłonienia wyko-
nawcy i podpisanie umowy, zabezpieczy 
mieszkańców gminy Lubsko w wodę o 
najwyższych standardach na najbliższe 
pięćdziesiąt lat. Jest to według mnie 
najważniejsze zdarzenie mijającego roku. 
Równie ważnymi zdarzeniami, podobny-
mi w swoim zakresie, tylko w mniejszej 
skali, było podpisanie umów na realizację 
projektów technologicznych i budowla-
nych dotyczących budowy i modernizacji 
Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody 
w Białkowie i Oczyszczalni Ścieków w 
Tucholi Żarskiej. Kolejnymi działaniami 
ujętymi w tegorocznych planach, były 
modernizacje, remonty i budowy nowych 
sieci wraz z przyłączami w ulicach: Zam-
kowej, Emilii Plater, Wrocławskiej i Po-
znańskiej. Przedwojenne, skorodowane, 
awaryjne sieci i przyłącza wymieniamy 
na nowoczesne, wykonane z rur poliety-
lenowych instalacje, których żywotność 
i zdolność eksploatacyjną szacuje się 
na ponad sto lat. Ważne jest również to, 
że we współpracy z zarządcami dróg, 
powyższe inwestycje są prowadzone w 
ramach remontów nawierzchni, co po-
zwala Spółce zredukować koszty zadania 
o koszt odtworzenia. Szacunkowo daje to 

oszczędność na poziomie 50%.
Czy wszystkie zaplanowane na ten rok 
inwestycje udało się zrealizować?
R. Żaczyk: Obecnie z powyższych pla-
nów pozostała nam do wykonania jedynie 
instalacja w ulicy Poznańskiej. Prace trwa-
ją i są mocno zaawansowane. To zadanie, 
stanowi część większego projektu, którego 
kolejnymi etapami będą: wykonanie po-
łączenia z ulicą Błotną i siecią w strefie 
aktywności gospodarczej w Górzynie. 
Więc mijający rok może śmiało otrzy-
mać miano inwestycyjnego. Czy poza 
wspomnianymi przez Pana zadaniami, 
które są niewątpliwie sukcesem Spółki, 
jej Zarządu i pracowników, a także 
Gminy Lubsko, wydarzyło się jeszcze 
coś pozytywnego, co sprzyja rozwojowi 
Spółki?
R. Żaczyk: W obecnym roku dostarczono 
nam jeden z wcześniej zamówionych sa-
mochodów ciśnieniowych do czyszczenia 
kanalizacji, wyposażony w recykling 
wody.  Kolejny samochód asenizacyjny 
z funkcją WUKO ma być dostarczony do 
końca tego roku. Zastąpią one użytkowane 
przez nas auta ciężarowe, których eksplo-
atacja przekroczyła już ponad dwadzieścia 
lat. Pozytywnym skutkiem odbudowy 
taboru, niewątpliwie  będzie uzyskanie 
pełnej drożności eksploatowanych sieci 
kanalizacyjnych, ważnych między inny-
mi w przypadku gwałtownych i obfitych 
opadów deszczu. 
Miło jest słuchać o sukcesach Spółki. 
Osiągnięcia każdego gratulujemy. A czy 
jest coś, czego w 2022 roku nie udało się 
zrobić i dlaczego?
R. Żaczyk: Wszystkie ważniejsze cele i 
plany na ten rok zostały wykonane lub są 
w fazie realizacji. Chciałoby się więcej, 
jednak niestety, tak jak wszyscy w dobie 
pandemii i obecnie trwającej wojny za na-
szą wschodnią granicą, odczuwamy skutki 
finansowe światowych i krajowych zmian 
gospodarczych. Ambitne zamierzenia za-
warte w planie modernizacji na lata 2021-
2025 są stopniowo realizowane, jednak 
już dziś szacuje się, że zakres rzeczowy i 
finansowy wszystkich przekracza przewi-

dziane w 2021 roku kwoty o wartość 35 
milionów złotych. Wzrost kosztów ener-
gii, materiałów, usług i innych pozwala 
domniemać, że będzie na te cele potrzebna 
kwota o wiele wyższa. Miejmy nadzieję, 
że pojawią się środki zewnętrzne, które 
mimo wszystko pozwolą na realizację 
całego zakresu planu.
Mieszkańcy zapewne chcieliby się 
dowiedzieć, jaka korzyść ze zrealizo-
wanych przez Spółkę zadań płynie 
dla nich?
R. Żaczyk: Dzisiejsza rzeczywistość 
gospodarcza, polityczna w Polsce i Eu-
ropie, w kontekście prowadzonych za 
naszą wschodnią granicą działań wojen-
nych uzmysławia nam wszystkim, że w 
zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, 
najważniejsze w naszej gestii, jest nie-
zawodne dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków. Wszystkie przytoczone 
wcześniej działania i inwestycje, mają na 
celu zabezpieczyć mieszkańców naszej 
gminy w wodę o najwyższej jakości, 
a także zapewnić bezpieczeństwo oraz 
niezawodność  jej dostawy.
Jakie zadania Spółka stawia przed sobą 
w 2023 roku?
R. Żaczyk: W 2023 roku powinny się 
rozpocząć pierwsze roboty budowlane 
związane ze Stacją Uzdatniania Wody 
w Górnej Glince. Ponadto planujemy 
rozpocząć wykonawstwo w zakresie 
SUW Białków i Oczyszczalni Ścieków 
w Tucholi Żarskiej. W zakresie infrastruk-
tury sieciowej planowane do wykonania 
są sieci w ulicy Sportowej, Krakowskie 
Przedmieście, Paderewskiego i inne sieci 
związane z uzbrajaniem terenów pod 
inwestycje i zabudowę mieszkaniową. 
Mimo, że dziś, w dobie dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji gospodarczej, 
trudno cokolwiek planować, to jednak 
trzeba. Jakie są plany rozwojowe Spółki 
w perspektywie 5 lat?
R. Żaczyk: Plany rozwojowe na lata 
2021-2025 zostały zapisane we wspo-
mnianym wcześniej Wieloletnim Planie 
Modernizacji uchwalonym przez Radę 
Miejską w Lubsku w 2021 roku. Jedną z 
ważniejszych pozycji, o której wcześniej 
nie wspominałem, jest plan budowy 
magistrali wodociągowej, nazwanej 
przeze mnie Magistralą Zachodnią o 
długości około 10 kilometrów. Początek 
tejże magistrali o średnicy 400 i dalej 300 
mm, będzie miał miejsce na SUW Górna 
Glinka i poprzez ulicę Złotą, drogę do 
Dłużka, Robotniczą, Lisią, obwodnicę, 
Paderewskiego, zasili dodatkowo strefę 
aktywności gospodarczej w Górzynie. 
Tak znaczące zasilenie w wodę  rejonu 
ulic: Robotniczej i Witosa, pozwoli na 
rozwój infrastruktury mieszkaniowej w 
tym rejonie, natomiast w obrębie strefy 
gospodarczej, będzie zabezpieczać plano-
wane tam działalności gospodarcze. To są 
niezbędne elementy warunkujące rozwój 
gospodarczy i finansowy  gminy Lubsko.
Plany są ambitne i dobrze. Zawsze 
trzeba mierzyć wysoko, by nawet, jeśli 
realizacja planu nie będzie stuprocento-
wa – i tak cieszyła. Skąd jednak wziąć 
środki najpierw choćby na start, a 
potem na kontynuację wykonawstwa 

tego zadania?
R. Żaczyk: W tym zakresie planowanie, 
mapy geodezyjne i projekty zaczęliśmy 
już realizować. Wykonawstwo będzie 
uzależnione jednak od środków zewnętrz-
nych. Koszt wspomnianej wcześnie in-
westycji w postaci magistrali, przekroczy 
10 milionów złotych. To duża kwota, 
jednakże jest to inwestycja dla Lubska 
niezbędna.
Udało się nam jako całej Gminie ruszyć 
z ogromną inwestycją przebudowy SUW 
Górna Glinka, więc jestem pełen optymi-
zmu i wiary w to, że tu też się nam uda.
Objął Pan stanowisko Prezesa w 2015 
roku. Co w tym czasie zmieniło się w 
Spółce na dobre?
R. Żaczyk: Trudno jest mi obiektywnie się 
w tej materii wypowiadać. Jedyną rzecz, 
którą chcę podkreślić, to relacje z pracow-
nikami. Udało się zbudować zespół, który 
samodzielnie jest w stanie wykonywać 
większość inwestycji, bez potrzeby zle-
cania robót za ciężkie pieniądze firmom 
zewnętrznym. Powstałe w ten sposób 
oszczędności można przeznaczyć na roz-
wój osobowy pracowników, podnoszenie 
kwalifikacji i profesjonalne wyposażenie 
w sprzęty techniczne. Pod względem 
inżynierskim jesteśmy w czołówce firm 
wodociągowych województwa lubuskie-
go i wielu prezesów spółek podobnych 
branżowo do naszej, przyjeżdża do nas 
wraz ze swoimi pracownikami podpatry-
wać zastosowane u nas rozwiązania. To 
miłe i z tego jestem najbardziej dumny.
Czy na zakończenie naszej rozmowy, 
chciałby Pan skierować kilka słów do 
mieszkańców naszej gminy?

Dziękuję za rozmowę.
Zdjęcia i oprac. M.K.

 W GMI NI E 

W podsumowującej 2022 rok 
rozmowie, Prezes Lubskich 

Wodociągów Sp. z o.o. Roman 
Żaczyk, przedstawił charakter 

działalności Spółki, zrealizowane 
zadania inwestycyjne, plany na 2023 

rok oraz te w perspektywie 5 lat.

R. Żaczyk:R. Żaczyk:  
C h c i a ł b y m  z  o k a z j i C h c i a ł b y m  z  o k a z j i 
zbliżających się Świąt Bożego zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzyć w imieniu Narodzenia życzyć w imieniu 
swoim i pracowników LWiK-u swoim i pracowników LWiK-u 
wszystkim naszym odbiorcom wszystkim naszym odbiorcom 
i mieszkańcom Zdrowych, i mieszkańcom Zdrowych, 
Spokojnych Świąt, a czas Spokojnych Świąt, a czas 
Nowego Roku niech nam Nowego Roku niech nam 
wszystkim przyniesie mniej, wszystkim przyniesie mniej, 
lub w ogóle uciążliwych lub w ogóle uciążliwych 
dla naszych mieszkańców dla naszych mieszkańców 
awarii. O ile jednak zdarzą awarii. O ile jednak zdarzą 
się w przyszłości pojedyncze się w przyszłości pojedyncze 
awarie, chciałbym zapewnić, awarie, chciałbym zapewnić, 
że powołane przeze mnie że powołane przeze mnie 
pogotowie techniczne w pogotowie techniczne w 
możliwie  krótkim czasie możliwie  krótkim czasie 
sprawsprawnie się z nimi upora.nie się z nimi upora.
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Z Pawłem Skrzypczyńskim, 
dyrektorem Biblioteki 
– Centrum Kultury im. 
Jana Raka o mijającym 
roku rozmawia Marek 
Sienkiewicz.

Początek roku wszystkich zaskoczył.
- Tak, to prawda, rok zaczął się niecieka-
wie, podwyżki nośników energii, gwał-
towny wzrost kosztów. Nie wiedzieliśmy 
co nas czeka, bo wszystko wskazywało 
na to, że jesienią nie będziemy mieli w 
budżecie pieniędzy na ogrzewanie i prąd. 
Trudno było cokolwiek planować. Trze-
ba było czekać na ustawę, potem pisać 
wnioski, do tego przyszło zamieszanie z 
przepisami „Polskiego Ładu”. 
Wszyscy się z tym borykali, nie tylko 
Wy.
- Tak, my jednak działamy w innym sys-
temie pracy niż urząd czy firma prywatna. 
Mamy dyscyplinę finansów publicznych 
i planujemy konkretne działania z dużym 
wyprzedzeniem. Nie da się zrobić wyda-
rzenia z dnia na dzień.
To dzieje się coś, czy nie dzieje w B-CK?
- Dzieje się, ale jak zwykle najwięcej mają 
do powiedzenia ci, którzy z niczego nie 
korzystają. W Żarach też niektórzy miesz-
kańcy od 30 lat twierdzą, że w tamtejszym 
domu kultury nic się nie dzieje. Sprawa 
jest banalna, ludzie mają po prostu różne 
gusta i oczekiwania. Robimy np. wyda-
rzenia wysokiej klasy, a mimo to nawet 
za darmo ludziom przyjść się nie chce. 
Żeby zaspokoić te gusta i oczekiwania, 
to trzeba byłoby dysponować setkami 
tysięcy do wydania. Ja rozumiem, że sporo 
ludzi chciałoby mieć występy gwiazd 
estrady za darmo. Nie wiem jednak skąd 
to przekonanie, że kultura ma być za 
darmo, to zabobon z poprzedniej epoki. 
Proponujemy więc biletowane koncerty, 
kabarety czy spektakle. Najczęściej mamy 
zapełnioną salę. Zdajemy sobie sprawę 
z możliwości lokalnego rynku, dlatego 
proponujemy wydarzenia nie częściej niż 
raz w miesiącu. Ludzie bilety kupują i 
wszyscy są w efekcie zadowoleni.
Czyli nie da się nic zrobić? 
- Wszystko się da, ale wszystko kosztuje. 
Wyświetlamy np. w każdy poniedziałek 
bajki dla dzieci. Nieodpłatnie, ale nie ozna-

cza to, że nas to nic nie kosztuje. Musimy 
regularnie zapłacić za wykup licencji, 
ponieść koszty ogrzewania i prądu, zakupu 
środków czystości, sprzątania. Za tzw. 
bezpłatne występy, które organizujemy, 
też ponosimy opłaty licencyjne. Za pracę 
instruktorów i animatorów też trzeba za-
płacić. Mało kto wie, że np. przygotowanie 
spotkania autorskiego czy wernisażu prac 
malarskich, wiąże się z kosztami.
No dobrze, czyli nie mam pieniędzy, to 
nie skorzystam?
- Nie, to nie tak. W B-CK cały czas coś 
się dzieje. Nie każdy jednak to widzi i 
o tym wie. Seniorzy cały czas się spo-
tykają, śpiewają piosenki, bawią się, 
tańczą, biesiadują. Różne grupy formalne 
i nieformalne korzystają z naszych sal. 
Spotykają się cały czas grupy zajmujące 
się malarstwem. Ostatnio mieliśmy piękne 
spotkanie mikołajkowe, przygotowane 
przez szkołę w Mierkowie. Na sali rodzice, 
dziadkowie, nauczyciele, występowały 
dzieci. Kolorowo, świątecznie, rodzinnie. 
Działają też cały czas odpłatne sekcje, 
niektóre obłożone w 100 procentach 
możliwości.
Ma pan na myśli te związane z muzyką? 
- Tak. Wszystkie zajęcia muzyczne prze-
nieśliśmy do sali na piętrze budynku po 
dawnym Urzędzie Stanu Cywilnego przy 
al. Wojska Polskiego. Prowadzone są tam 
kilka razy w tygodniu do późnych godzin 
zajęcia wokalne i gry na instrumentach. 
Tego też nie widać i nie wszyscy o tym 
wiedzą. Wyposażyliśmy salę do nauki 
teorii muzyki. W dużej mierze to sprzęty 
po dawnym Ognisku Muzycznym, ale 
część z nich wymagała renowacji, za co 
trzeba było zapłacić.

A coś się zmienia w B-CK?
- Cały czas, jedni pracownicy odchodzą 
inni przychodzą, mamy dwójkę nowych, 
kadra się odmładza. Musieliśmy poczynić 
wiele spraw remontowych i naprawczych, 
wymienić zużyty sprzęt AGD, który jest 
niezbędny na zapleczu sali, którą wynaj-
mujemy. Musieliśmy też zamontować 
np. drzwi przeciwpożarowe. Zakupiliśmy 
też niezbędny do funkcjonowania naszej 
instytucji sprzęt, bo nie było, w moim prze-
konaniu, podstawowych narzędzi pracy. 
Jakich narzędzi? 
- Kupiliśmy np. piłę łańcuchową i dmu-
chawę do liści. To sprzęt firmowy, nie tani 
z marketu, ale taki dobrej jakości, który 
posłuży na lata. Zanim objąłem funkcję 
dyrektora została zakupiona dobrej klasy 
kosiarka ręczna. Kupiliśmy też sporo 
drobniejszego sprzętu. 
To wszystko jest potrzebne do działal-
ności kulturalnej? 
- Proszę pamiętać, że zarządzamy sporym 
terenem zielonym w centrum miasta, 
mamy plac zabaw dla dzieci i zewnętrzną 
siłownię. Pielęgnacja zieleni wymaga 
sprzętu i nakładów, a było sporo zaszłości. 
Systematycznie więc poprawiamy stan 
zieleni. Wcześniej te usługi świadczyła 
firma zewnętrzna, ale oczywiście od-
płatnie. Uważam jednak, że sami robimy 
to taniej, a odpowiedzialni pracownicy 
efektywniej wykorzystują swój czas pracy. 
Stale też konserwujemy i naprawiamy 
sprzęt na placu zabaw. Też robimy to 
sami. Mamy już kolejny rok pozytywne 
opinie Sanepidu. 
No dobrze, a do działalności ściśle 
kulturalnej?
- To też. Kupiliśmy sprzęt niezbędny do 
prowadzenia zajęć i realizacji wydarzeń 
od strony technicznej.
Mieszkańcy pytali o stronę internetową. 
- Mamy już gotową. Wygospodarowali-
śmy na ten cel pieniądze z naszego budże-
tu, nie mogliśmy tego zrobić w pierwszej 
połowie roku. Pojawiły się sugestie, że 
stronę można zrobić za niewielkie pie-
niądze, że jakiś informatyk w domu może 
itd. W moim przekonaniu to partyzantka, 
nieodpowiedzialne myślenie. Żadna, 
szanująca się instytucja tak nie robi - byle 
gdzie i byle jak. Trzeba przecież zapewnić 
serwis, bezpieczeństwo  i ochronę danych 

osobowych. 
Czyli strona już jest dostępna? 
- Jeszcze wypełniamy ją treściami. Nie 
wiem, czy w dniu wydania gazety będzie 
już powszechnie dostępna, ale będzie w 
grudniu. Ważne, że wszyscy zaintereso-
wani otrzymają nowoczesne narządzie 
informacji, spełniające także wymogi 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
A co z napisem na budynku? Zniknął 
Lubski Dom Kultury, zostały tylko śla-
dy, źle to wygląda. Będzie nowy?
- Można powiedzieć, że stary napis zerwał 
wiatr historii. Kolejne litery spadały, ule-
gały zniszczeniu. Będzie nowy, z trwałych 
materiałów, podświetlany z aktualną 
nazwą instytucji. Mamy zamówiony, cze-

kamy na realizację zamówienia. To także 
zostało sfinansowane z oszczędności, 
które poczyniliśmy. 
Z czym są największe problemy?
Borykamy się z wandalizmem i brakiem 
elementarnej kultury. Ludzie niszczą 
infrastrukturę, śmiecą niemożliwie, po-
mimo zakazu wjazdu wjeżdżają autami. 
Szczególnie ludzie młodzi. W 2023 po-
błażania, napominania i apelowania już nie 
będzie. Policja będzie nakładać mandaty 
i tyle. Będę rozmawiać o tym z nowym 
komendantem. 
Czego należy sobie życzyć w Nowym 
Roku?
Życzę wszystkim dużo zdrowia.

Mijający rok 2022 był dla Spółki 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Lubsku 
okresem niezwykle trudnych decyzji 
i negocjacji. I chociaż początek roku 
rysował się w czarnych barwach, to 
dzisiaj śmiało możemy stwierdzić, że 
jesteśmy zadowoleni z osiągniętych 
rezultatów.
Co roku największym wyzwaniem 
dla Spółki jest zapewnienie sobie 
tzw. „frontu robót”, a więc udział w 
przetargach na odbiór odpadów. Od 
tego zależy, czy prawie połowa pra-
cowników Spółki będzie miała pracę 
w danym roku. Ponieważ odbywa się 
to na zasadzie zamówień publicznych, 
więc już na początku roku należy 
przewidzieć mnóstwo czynników 
składowych stawki, np. jaka będzie 
w ciągu roku cena oleju napędowego 
czy innych materiałów. Przewidzieć 
to jedno, a wygrać przetarg to już 
zupełnie inna sprawa, bo jest to za-
leżne od środków, które gmina może 
przeznaczyć na dany cel. I choć jest 
to zadanie z wieloma niewiadomymi, 
w bieżącym roku Spółka świadczyła 
usługi w zakresie odbioru odpadów 
w gminie Lubsko oraz w sąsiednich 
gminach: Tuplice, Trzebiel i Brody. 
Aby nadal świadczyć te usługi, Spółka 
nieustannie inwestuje w niezbędny 
sprzęt – zakupuje śmieciarki i inne 
pojazdy specjalistyczne.
Początek roku 2022 przyniósł jeszcze 
jedno poważne wyzwanie. To pod-
wyżka ceny gazu. Już w styczniu 
Spółka otrzymała faktury za gaz 

ze stawką nawet 7 razy wyższą niż 
w grudniu poprzedniego roku. A 
ponieważ Spółka dostarcza ciepło i 
ciepłą wodę do budynków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lubsku oraz wielu 
Wspólnot Mieszkaniowych w Lubsku, 
więc rozpoczęła się prawdziwa batalia 
prawna o mieszkańców naszego mia-
sta. Z podobnym problemem zmagały 
się spółki w całym kraju i trzeba było 
dopiero stworzyć podstawy do indy-
widualnego potraktowania wszystkich 
gospodarstw domowych. Chociaż ta 
niełatwa walka trwała kilka miesięcy, 
to ostatecznie zakończyła się sukce-
sem i wszyscy mieszkańcy Lubska 
otrzymują ciepło w jednakowej ce-
nie, przewidzianej dla gospodarstw 
domowych.
Mijający rok był również trudny dla 
Wspólnot Mieszkaniowych. Remon-
ty części wspólnych nieruchomości 
często były niemożliwe do wykonania 
z uwagi na wysoki koszt robót i brak 
środków zgromadzonych na funduszu 
remontowym wspólnoty. Spółka jako 
zarządca wychodziła naprzeciw po-

trzebom współwłaścicieli i pomagała 
w pozyskiwaniu kredytów bankowych 
rozłożonych w spłacie na wiele lat, 
dzięki czemu miesięczna stawka 
funduszu remontowego nie obciąża 
zbytnio i tak często napiętych do gra-
nic możliwości budżetów domowych. 
Dzięki temu dokonano wymiany 
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, 
gazowych i elektrycznych wielu 
Wspólnot Mieszkaniowych w Lubsku 
i Jasieniu. Wykonano też remonty po-
kryć dachowych i klatek schodowych. 
Wiele zadań jest nadal w toku.
Zakres realizowanych przez Spółkę 
działań jest bardzo szeroki. Poza 
wspomnianymi wyżej obszarami dzia-
łalności, Spółka nieustannie realizuje 
również zdania w zakresie: letniego i 
zimowego utrzymania dróg, placów 
i chodników, utrzymania terenów 
zielonych, wynajmu kontenerów na 
odpady budowlane, mycia i dezynfek-
cji pojemników, napraw samochodów 
i wiele innych. Prowadzi także Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

Tak różne działalności są możliwe do 
zrealizowania dzięki zaangażowaniu 
i sumiennej pracy pracowników 
Spółki. Często wykonują oni mało 
zauważalne, a jak potrzebne zajęcia - 
bez względu na warunki pogodowe i 
istniejące zagrożenia.
Temperatury na zewnątrz wskazują, 
że przyszła do nas zima –również nie-
łatwy okres dla firm zajmujących się 
zimowym utrzymaniem dróg. Jednak 

nasza Spółka była przygotowana na 
„biały” scenariusz, wcześniej miała 
zakupione odpowiednie ilości soli 
drogowej i przygotowany sprzęt, więc 
zima nas nie zaskoczyła.

 W GMINIE  W GMI NI E 

Ośrodkiem Sportu  i Rekreacji w Lub-
sku zarządzam od 2018 roku. Myślę, że 
każdy mieszkaniec „zaangażowany” w 
życie naszego miasta kojarzy ten czas z 
zapaścią finansową i wprowadzeniem 
programu postępowania naprawczego. 
Oznaczało to dla nas wszystkich spore 
ograniczenie chociażby inwestycyjne, 
a dla kierowników jednostek gmin-
nych w dużym skrócie z „zaciskaniem  
pasa”. 
Dzisiaj u progu 2023 roku finansowo 
jesteśmy stabilni, ale za to zderzamy 
się z kolejnym zagrożeniem – tym ra-
zem energetycznym, czyli szybującymi 
w górę cenami paliw - gazu , prądu i 
ropy naftowej. W mojej ocenie to było 
największym wyzwaniem mijających 
12-stu miesięcy. 300%-owe podwyżki 
wyczyściły już w pierwszym kwartale 
finanse na całoroczny  zakup energii i 
gdyby nie rozsądna polityka finanso-
wa Burmistrza i Rady Miejskiej oraz 
zabezpieczone środki bieżące, mogło 
być bardzo źle. Dzisiaj już mogę po-
wiedzieć, że udało nam się. Ten rok 
przeżyliśmy  bardzo efektywnie. 
Dowodem tego mogą być inwestycje 
w obszarze kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji. Nie skłamię mówiąc, że 
każdy zarządzany przeze mnie obiekt 
zyskał w tym roku „powiew świeżo-
ści”- udoskonaleń i funkcjonalności. 
Na początek Zalew Karaś i nowy budy-
nek Centrum Informacji Turystycznej, 
z łącznikiem ciągu pieszo rowerowego 

- to długo wyczekiwane inwestycje, 
zwłaszcza przez miłośników czynnej 
rekreacji. Często korzystam z infra-
struktury tego miejsca i uważam, że 
zastąpienie dziurawego asfaltu na 
polbruk było tzw. strzałem w dziesiąt-
kę. Szczególnym sentymentem darzę 
stadion miejski, dlatego duma mnie 
rozpiera z poczynionych inwestycji w 
tym miejscu, mianowicie mam tu na 
myśli automatyczne nawodnienie płyty 
głównej i oświetlania boiska bocznego. 
Z jednej strony to bardzo ułatwia pracę 
związaną z utrzymaniem zieleni, z 
drugiej nadaje prestiżu i zwiększa 
możliwości treningowe. 
Warto wspomnieć, że Gmina pozysku-
je część środków z zewnątrz, dzięki 

różnym funduszom  wojewódzkim i 
ministerialnym. 
 Z tego miejsca chciałem serdecznie 
podziękować Burmistrzowi Januszowi 
Dudojciowi za w/w działania, oraz 
Radzie Miejskiej za przychylne oceny 
naszej pracy i finansowanie inwestycji. 
Sporo prac poczyniliśmy na nowo 
w przejętym obiekcie sportowym  w 
Górzynie, np. zakładając odpowiednią 
dokumentację budowlaną spełniającą 
wymagania  admiratorów budowli 
publicznych.
Od dwóch lat zarządzam też gminnymi 
placami zabaw, na których codzien-
nie  podejmujemy prace naprawcze i 
konserwacyjne zapewniające bezpie-
czeństwo korzystających z nich dzieci. 
Poprawiliśmy wizerunek stadionu, 
dzięki wymianie ogrodzenia od stro-
ny ul. Żeromskiego, a  także zalewu 

Karaś, poprzez wymianę pomostów 
w obrębie przystani kajakowej. Zre-
alizowaliśmy także nasze flagowe 
wydarzenia; Ferie, Wakacje, Mikołajki 
z Osirem, Bieg Policz się z cukrzycą, 
zorganizowaliśmy kąpielisko miejskie 
oraz pogram nauki pływania, prze-
prowadzaliśmy rozgrywki szkolne, 
współorganizowaliśmy ponad to sze-
reg imprez gminnych o charakterze 
kulturalnym. 
Uważam, że rok minął bardzo pra-
cowicie. Za co dziękuję serdecznie 
swoim pracownikom, gdyż stanęli na 
wysokości zadania, tym biurowym i 
tym z zaplecza sportowego. Dziękuję 
im tym mocniej, gdyż niejednokrotnie 
pracowali w bardzo wymagających 
warunkach, w zmniejszonym składzie 
etatowym, wykonując obowiązki wy-
kraczające poza swoje własne. 

Co czeka nas w nowym roku? Muszę 
pochwalić się, że 2023 rok zapowiada 
się równie owocnie w obszarze inwe-
stycji. Pozytywnej oceny Urzędu Mar-
szałkowskiego doczekał się Skatepark, 
który ma być zlokalizowany na stadio-
nie miejskim w Lubsku. Dobrze rokuje 
także będący w trakcie aplikowania o 
środki projekt tężni solankowej, która 
wzbogaci infrastrukturę zalewu Karaś.
Prawdziwą „bombą” może być basen 
miejski, w miejscu byłego basenu, przy 
przystani kajakowej. Wiem, że  Ośro-
dek Sportu i Rekreacji staje się coraz 
bardziej atrakcyjny, zaspakajając coraz 
więcej potrzeb naszych mieszkańców. 
Wspomnę również, że nasza działal-
ność gospodarcza OSiR tj. wynajem, 
dzierżawa i inne usługi, przyniosły 
Gminie przeszło 400 tysięcy dochodu!

Podsumowanie roku w OSiR przez Dyrektora Roberta Ściłbę

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2023 Roku, życzę Państwu dużo spokoju,
bezpieczeństwa, ciepła oraz domowej atmosfery
wypełnionej miłością, a także wulkanu energii
i pozytywnych myśli do realizacji
zamierzonych celów w Nowym Roku!

Robert Ściłba - Dyrektor Osir w Lubsku

Jak minął rok w PGKiM Lubsko i co przyniesie nowy 
- wypowiedź Prezesa Marcina Gołębiewskiego

Z zimą kojarzą nam się święta i dni spędzane
w gronie najbliższych.
Życzymy, aby spędzili je Państwo w zdrowiu
i nadziei, jaką mają wszyscy pracownicy
Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Lubsku – że nadchodzący rok 
2023 przynajmniej nie będzie gorszy niż obecny,
a może nawet pozytywnie nas zaskoczy.

Wiatr Historii

W holu głównym 
nowego budynku Urzędu 
Miejskiego w Lubsku 
przy punkcie obsługi 
interesantów pojawił 
się stolik zintegrowany 
z samoobsługowym, 
naramiennym, 
automatycznym 
ciśnieniomierzem.

Urządzenie jest łatwe i szybkie w 
obsłudze. Dzięki dużemu i czytelnemu 
wyświetlaczowi jest również bardzo 
dobre dla osób starszych. 
Ciśnieniomierz podarował Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Lubsku, 
farmaceuta z zawodu - Artur Bon-

darenko.
Urządzenie jest ogólnodostępne 
dla mieszkańców oraz interesantów 
Urzędu w dniach i godzinach jego 
funkcjonowania. Pierwsze pomiary 
już były i to pod opiekuńczym okiem 
Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia 
oraz Przewodniczącego Rady Artura 
Bondarenko.
Aparat do mierzenia ciśnienia jest 
przeznaczony do użytku publicznego, 
a więc wzięto pod uwagę, że korzy-
stający z niego mieszkańcy nie mają 
fachowej wiedzy w zakresie jego ob-
sługi. Urządzenie jest wyposażone w 
czujniki, które pozwalają, by pomiar 
był najbardziej wiarygodny. Pomiar 
może być wykonany zarówno na pra-

wej, jak i na lewej ręce. Jeżeli zdarzy 
się sytuacja, że mierzący ciśnienie 
będzie się poruszał lub rozmawiał, 
aparat pokaże błąd pomiaru. Jeżeli 
zdarzy się sytuacja, że mankiet zało-
żony zostanie inaczej i aparat nie po-
każe błędu, wówczas pomiar ciśnienia 
można uznać.
Ciśnieniomierz, to nie jedyny dar od 
Przewodniczącego, który korzystając 
z przypadającego w dniu 6 grudnia 
Dnia Świętego Mikołaja - przekazał 
również kolorowy stolik z dwoma 
krzesełkami, przy którym najmłodsi 
będą mogli kreatywnie spędzić czas 
oczekując na załatwiających urzędo-
we sprawy rodziców.

Tekst i zdjęcia: M.K.

URZĄD SEDRECZNY
MIESZKAŃCOM

Ciśnieniomierz oraz stolik z krzesłami dla dzieci, to wkład Przewodniczącego 
Rady Miejskiej A. Bondarenko w budowanie przyjaznego mieszkańcom 

Urzędu. Na stoliku obok aparatu dostępna jest tekstowo-obrazkowa instrukcja, 
która wyjaśnia sposób obsługi urządzenia.
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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.

UWAGA!

Proste i czytelne warunki!
Szybkość realizacji!

Gmina Lubsko poinformowała o 
przystąpieniu do programu zakupu 
węgla i dalszej jego sprzedaży po pre-
ferencyjnej cenie mieszkańcom swojej 
gminy 3 listopada, natomiast już 22 
listopada rozpoczęła sprzedaż węgla. 
To naprawdę sprawne działanie, 
czyniące LUBSKO przodownikiem 
wśród ościennych samorządów w 
realizacji tego nowego zadania.

Procedura postępowania w tej sprawie 
jest prosta i klarowna.
1. Rozpoczyna ją złożenie przez 
mieszkańca wniosku w biurze ob-
sługi interesanta Urzędu Miejskiego 

w Lubsku.
2. Następnie wnioski są rozpatrywane 
według kolejności ich wpływu.
3. Po pozytywnej weryfikacji pracow-
nik Urzędu dzwoni do mieszkańca na 
numer telefonu podany we wniosku i 
przekazuje dalsze instrukcje.
4. Mieszkaniec musi wnieść opłatę za 
węgiel, która wynosi 1900 zł za 1 tonę.
Może to zrobić:
• w kasie Urzędu Miejskiego w Lub-
sku przy Alei Niepodległości 2 w 
dniach i godzinach otwarcia kasy, tj. 
w poniedziałek 8:00 – 14:00, wtorek-
-środa 8:00 – 13:00;
lub
• na konto bankowe Gminy Lubsko w 
PKO BP nr 42 1020 5402 0000 0502 
0267 7714 

5. Po wpłacie pieniędzy, mieszkaniec 
otrzymuje fakturę, z którą we wskaza-
nym przez pracownika UM terminie 
udaje się do składu opału przy ul. 
Budowlanych 3 w Lubsku po odbiór 
węgla i uzgodnienie terminu jego 
dowozu do gospodarstwa domowego. 
6. Przy odbiorze węgla mieszkaniec 
podpisuje protokół odbioru.

Procedura dystrybucji węgla na te-
renie gminy Lubsko została wydana 
w formie zarządzenia nr 128/z/2022 
Burmistrza Lubska i jest ona dostępna 
w pełnej formie na stronie https://bip.
lubsko.pl.

Według stanu na 7 grudnia do Urzędu 
Miejskiego w Lubsku wpłynęło łącz-

nie 366 wniosków na zakup 488,1 ton 
węgla, z czego:
- 56 wniosków na ekogroszek na 
78,5 tony
- 310 wniosków na orzech na 409,6 
tony.
W tym samym okresie 146 osób 
kupiło w sumie 192,9 ton węgla, co 
daje wykonanie w odniesieniu do 
złożonych wniosków na poziomie 
blisko 40%.

W pierwszej turze wnioski można 
składać do końca roku. Druga tura 
rusza od 1 stycznia 2023 roku i będzie 
trwała do 30 kwietnia 2023 roku.

Tekst i zdjęcie: M.K.

Preferencyjny zakup węgla w Gminie Lubsko

Gmina Lubsko wyznaczyła 
koordynatora do spraw zakupu 

węgla po preferencyjnej cenie, który 
pomaga i wspiera mieszkańców 

w załatwieniu tych spraw.
Biuro koordynatora mieści się w 

budynku UM przy Alei Niepodległości 
2, w części A, pokój 0.7 (parter);  

nr tel. 68 457 61 62).

„WSPIERANIE I RESOCJALIZA-
CJA NIELETNICH”

Zjawisko dokuczania sobie przez dzieci 
w szkole to zjawisko tak samo stare jak 
sama instytucja szkoły. Problemem 
jest to, gdy przeradza się ono w syste-
mowe nękanie ofiary. Jest to zjawisko 
jednoznacznie negatywne bo może 
wyrządzić nieprawdopodobne szkody 
we wciąż kształtującej się psychice 
młodego człowieka. 
Niestety zdarza się, że zachowania te 
bywają lekceważone, zwłaszcza przez 
rodziców nieletniego tyrana, no bo 
przecież kto się czubi ten się lubi. Jest 
to błędna postawa, bowiem pozosta-
wienie problemu samemu sobie może 
doprowadzić naszą pociechę przed 
oblicze sądu w ramach postępowania 
w sprawach nieletnich.  
Do polskiego porządku prawnego 
wprowadzona została ustawa z dnia 9 
czerwca 2022r. O wspieraniu i resocja-
lizacji nieletnich. Zastąpiła ona ustawę 
z dnia 26 października 1982r. O po-
stępowaniu w sprawach nieletnich. W 
ustawie tej określone zostały działania, 
jakie podejmuje się w przypadkach, gdy 
nieletni wykazuje przejawy demoraliza-
cji lub dopuścił się czynu karalnego. Przy 
czym w zależności od wieku ustawa 
dzieli procedury na:
- postępowanie w sprawach o demo-
ralizację - wobec osób, które ukończyły 
10 lat i nie są pełnoletnie;
- postępowanie w sprawach o czyny 
karalne - wobec osób, które dopuściły 
się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, 
ale przed ukończeniem 17 lat;
- wykonywanie środków wychowaw-

czych, środka leczniczego lub środka 
poprawczego - wobec osób, względem 
których środki te zostały orzeczone, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez te 
osoby 21 lat, chyba że niniejsza ustawa 
stanowi inaczej.
W tym momencie warto wskazać, że 
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy i wpie-
raniu i resocjalizacji nieletnich każdy, 
kto stwierdzi istnienie okoliczności 
świadczących o demoralizacji nieletnie-
go, w szczególności dopuszczenie się 
czynu zabronionego, naruszanie zasad 
współżycia społecznego, uchylanie się 
od obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki, używanie alkoholu, środków 
odurzających, substancji psychotro-
powych, ich prekursorów, środków 
zastępczych lub nowych substancji 
psychoaktywnych, zwanych dalej "sub-
stancją psychoaktywną", uprawianie 
nierządu, ma społeczny obowiązek 
odpowiednio przeciwdziałać temu, a 
przede wszystkim zawiadomić o tym 
rodziców lub opiekuna nieletniego, 
szkołę, sąd rodzinny, Policję lub inny 
właściwy organ. 
Wobec nieletniego mogą być stosowa-
ne środki wychowawcze, środek lecz-
niczy oraz środek poprawczy. Wobec 
nieletniego kara może być orzeczona 
tylko w przypadkach określonych w 
ustawie, jeżeli inne środki nie są w sta-
nie zapewnić resocjalizacji nieletniego. 
Środkami wychowawczymi są:
1)upomnienie; 
2)zobowiązanie do określonego postę-
powania, a zwłaszcza do naprawienia 
wyrządzonej szkody w całości albo w 
części, do zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę, do wykonania prac spo-

łecznych, do przeproszenia pokrzyw-
dzonego, do podjęcia nauki lub pracy, 
do uczestniczenia w odpowiednich 
zajęciach o charakterze wychowaw-
czym, terapeutycznym, w szczegól-
ności terapii uzależnień, psychoterapii, 
psychoedukacji, lub szkoleniowym, 
do powstrzymania się od przebywa-
nia w określonych środowiskach lub 
miejscach, do powstrzymania się od 
kontaktowania się z pokrzywdzonym 
lub innymi osobami w określony sposób 
lub do zaniechania używania substancji 
psychoaktywnej; 
3)nadzór odpowiedzialny rodziców albo 
opiekuna nieletniego;
4)nadzór organizacji społecznej, w tym 
organizacji pozarządowej, której celem 
statutowym jest praca z nieletnimi o 
charakterze wychowawczym, terapeu-
tycznym lub szkoleniowym, zapobiega-
nie demoralizacji nieletnich lub pomoc 
w readaptacji społecznej nieletnich, 
pracodawcy albo osoby godnej zaufania 
udzielających poręczenia za nieletniego; 
5) nadzór kuratora sądowego;
6)skierowanie do ośrodka kuratorskie-
go, a także do organizacji społecznej, 
w tym organizacji pozarządowej, lub 
instytucji zajmujących się pracą z nie-
letnimi o charakterze wychowawczym, 
terapeutycznym lub szkoleniowym, po 
uprzednim porozumieniu się z tą orga-
nizacją lub instytucją; 
7) zakaz prowadzenia wszelkich po-
jazdów albo pojazdów określonego 
rodzaju;
8) przepadek przedmiotów pochodzą-
cych z czynu zabronionego, przepadek 
przedmiotów, które służyły lub były 
przeznaczone do popełnienia czynu 

zabronionego, przepadek równowar-
tości przedmiotów pochodzących z 
czynu zabronionego lub przedmiotów, 
które służyły lub były przeznaczone do 
popełnienia czynu zabronionego, prze-
padek przedmiotów, których wytwa-
rzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, 
przenoszenie, przewóz lub przecho-
wywanie jest zabronione, przepadek 
przedsiębiorstwa albo jego równowar-
tości, przepadek korzyści majątkowej 
albo jej równowartości lub przepadek 
przedmiotów czynów zabronionych;
9) umieszczenie w rodzinie zastępczej 
zawodowej specjalistycznej, która 
ukończyła szkolenie przygotowujące 
do sprawowania opieki nad nieletnim, 
zwanej dalej "rodziną zastępczą za-
wodową";
10) umieszczenie w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym;
11) umieszczenie w okręgowym ośrod-
ku wychowawczym.
Środkiem leczniczym jest umieszczenie 
w zakładzie leczniczym, w którym są 
udzielane nieletnim świadczenia zdro-
wotne z zakresu opieki psychiatrycznej 
lub leczenia uzależnień, zwanym dalej 
"zakładem leczniczym" Z kolei środkiem 
poprawczym jest umieszczenie w za-
kładzie poprawczym. 
Postępowanie w sprawach nieletnich 
nie dotyczy jedynie nieletnich, ale 
także ich rodziców. Sąd rodzinny może 
bowiem:
1)zobowiązać rodziców albo opiekuna 
nieletniego do poprawy warunków 
wychowawczych, bytowych lub zdro-
wotnych nieletniego, a także do ścisłej 
współpracy ze szkołą, do której nieletni 
uczęszcza, z poradnią psychologiczno-

-pedagogiczną, w tym w razie potrzeby 
wykonania odpowiedniej diagnozy 
nieletniego, oraz z podmiotem wyko-
nującym działalność leczniczą;
2)zobowiązać rodziców albo opiekuna 
nieletniego do współpracy z młodzie-
żowym ośrodkiem socjoterapii w za-
kresie realizacji obowiązku nauki przez 
nieletniego, jego socjoterapii i pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej;
3)zobowiązać rodziców albo opiekuna 
nieletniego do naprawienia w całości 
albo w części szkody wyrządzonej przez 
nieletniego lub do zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę. 
W przypadku gdy rodzice albo opiekun 
nieletniego uchylają się od wykony-
wania wyżej wymienionych środków 
sąd rodzinny może wymierzyć im karę 
pieniężną w wysokości do 3 tys. zł. 
Jeżeli rodzice albo opiekun nieletniego, 
mimo uprawomocnienia się postano-
wienia o wymierzeniu kary pieniężnej, 
nadal uchylają się od wykonywania 
nałożonego na nieletniego środka sąd 
rodzinny ponownie może im wymierzyć 
karę pieniężną w wysokości do 3 tys. zł. 
Oczywiście opisane wyżej procedury 
i środki nie są wdrażane w każdej 
sytuacji, gdy czyjaś latorośl sprawa 
problemy wychowawcze. Ma ona na 
celu ingerencję Państwa we władze 
rodzicielską i proces wychowawczy, gdy 
rodzice nie potrafią bądź nie chcą pora-
dzić sobie z problemem  świadczącym 
o demoralizacji nieletniego. 

Adwokat Michał Wójcicki 

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę prawną – BEZPŁATNIE, proszę pisać ml@lubsko.pl z tytułem „Pytanie do adwokata”. 
Pytania można też przesyłać na adres redakcji ul. Wojska Polskiego 2, z dopiskiem „Pytanie do adwokata”. Odpowiedź opublikujemy w kolejnym 
Magazynie Lubskim. Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji.

 W GMINIE  REK LAMA 

• imprezy okolicznościowe
• konferencje
• spotkania
• bankiety

SALA KONFERENCYJNO-BANKIETOWASALA KONFERENCYJNO-BANKIETOWA
ZAPRASZA!!!ZAPRASZA!!!

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.

Dodatkowe informacje:
sekretariat B-CK pl. Jana Pawła II nr 1.
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7 grudnia w 
Filharmonii 
Zielonogórskiej po raz 
pierwszy uczniowie 
szkół technicznych i 
branżowych odebrali 
z rąk wicemarszałka 
Łukasza Poryckiego 
stypendia z 
programu „Lubuscy 
Zawodowcy”.

W sumie 180 osób z całego 
województwa, w tym 157 ze 
szkół technicznych i 23 ze szkół 
branżowych, otrzyma w formie 
stypendium łącznie po 8 tyś zł. 
Wśród nagrodzonych znalazły 
się dwie osoby z Lubska, dawni 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Lubsku, tj. Julia Bielecka 
oraz Błażej Wojciechowski.
"Lubuscy Zawodowcy", to pilo-
tażowy program uruchomiony 
z myślą o najzdolniejszych 
uczniach szkół technicznych i 
branżowych pierwszego stop-
nia. W naborze wpłynęły 434 
wnioski, w tym 249 złoży-
ły uczennice, natomiast 185 
uczniowie.
Każdy uczeń ma swojego opie-
kuna, który pomaga w realizacji 
indywidualnego programu roz-
woju. Przez rok odbywać się 
więc będą dodatkowe zajęcia. 
Dlatego wsparcie finansowe 
otrzyma także nauczyciel / 
opiekun stypendysty.

Tekst M.K.

Młodzi stróże prawa wiedzę 
zdobytą podczas nauki 
w szkole wykorzystali  
w praktyce. Pod okiem 
doświadczonych 
policjantów pełnili 
służby w ramach praktyk 
zawodowych na terenie 
gminy Lubsko. 

To ważny etap w procesie szkolenia 
młodych funkcjonariuszy, którzy po 
zdanym egzaminie końcowym będą 
zapewniać bezpieczeństwo społeczeń-
stwu. Komendant Komisariatu Policji 
w Lubsku nadkomisarz Krystian Szylko 
oraz Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 15 
grudnia br. podczas krótkiej odprawy, 
wspólnie przywitali 23 słuchaczy ze 
Szkoły Policji w Pile. Młodzi policjanci 
przyjechali wraz ze swym opiekunem, 
podinspektorem Arturem Andrzejew-
skim. Kursanci przez kilka dni zdoby-
wali doświadczenie w terenie pod okiem 
swych starszych kolegów z Komisariatu 
Policji w Lubsku. Wiedzę wykorzystali 
w praktyce podczas interwencji, obsługi 

zdarzeń drogowych, czy działań służby 
kryminalnej, bowiem patrole prowa-
dzone były na terenie gminy Lubsko 
wspólnie z funkcjonariuszami każdego 
pionu. Taka liczba policjantów, to więk-
sza ilość patroli zarówno w dzień jak i w 
nocy, co niewątpliwie wpłynie na wzrost 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 
Patrole pojawiły się w miejscach, w 
których najczęściej dochodzi do zakłóceń 
porządku publicznego, a więc w centrum 

miasta oraz w okolicy osiedli blokowych 
w obrębie ulicy Wrocławskiej. To już 
trzecia wizyta słuchaczy pilskiej szkoły 
w naszej gminie. Wcześniejsze grupy 
miały okazję zdobywać doświadczenie 
w maju i listopadzie br. Organizowane 
akcje, to efekt dobrej współpracy Komi-
sariatu Policji w Lubsku oraz gminnego 
samorządu..

Tekst i zdjęcie: M.K.

W lutym 2021 roku na portalu spo-
łecznościowym Facebook Gminy 
Lubsko zamieszczony był post o 
dawnej salce Społecznego Ogniska 
Muzycznego do nauki muzyki, w 
której znajdowały się: piękna, stara 
meblościanka, tablica z pięciolinią do 
pisania nut, szkolne ławki i krzesła. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że żadna to 
rewelacja, a raczej nieużyteczne sta-
rocie pamiętające zamierzchłe czasy. 
Trafił się jednak ktoś, kto uchwycił 
magię tego miejsca, ten szczególny 
klimat i poczucie, że kiedy się tam 
jest, trzeba być w ciszy i skupieniu.
Postanowiono wówczas, by zadbać 
o część historii, która zapisała się w 
tamtym miejscu. 
Pomógł w tym Pan Krzysztof Ka-
sowski, który wyczyścił meble ze 
starej powłoki lakierniczej, nałożył 
nowy lakier, uzupełnił brakujące lub 
zepsute: zamki, uchwyty, zawiasy, 
naprawił tylną płytę, uzupełnił ubytki i 
dziury. Wszystko robił bez pośpiechu, 

starannie, dokładnie i z sercem. Dziś 
odrestaurowane stare meble, które 
liczą sobie ok. 50 lat znalazły dla 
siebie nowe miejsce. Dyrektor Biblio-
teki-Centrum Kultury im. Jana Raka w 
Lubsku Paweł Skrzypczyński wyko-
rzystał je do aranżacji wnętrza sali do 
nauki teorii muzyki, mieszczącej się w 

budynku przy al. 
Wojska Polskiego 
2a. Na odbywają-
ce się jeden raz w 
tygodniu od października br. zajęcia, 
uczęszcza 10 dzieci.
Stare, ale solidnie wykonane meble z 

pięknej okleiny z wzorem namalowa-
nym przez naturę, dostały nowe życie 
i nowy dom. Dalej będą świadkiem 
piszącej się każdego dnia historii. Wg 
wspomnień uczniów z dawnych lat, 

meblościanka była w Ognisku Mu-
zycznym przy ul. Cz. Miłosza, potem 
została przeniesiona do SOM przy 
ul. Wrocławskiej, dziś zdobi salkę w 
budynku przy al. Wojska Polskiego 2a. 
Ten wspaniały artefakt został zacho-
wany dzięki dużej zasłudze Burmi-
strza Lubska Janusza Dudojcia – au-
tentycznego regionalisty, który będąc 
też prywatnie miłośnikiem starych 
rzeczy z duszą – zadbał o to, by meble 
nie uległy zniszczeniu. Dzięki niemu 
w tym malutkim ułamku zachowa się 
ciągłość historii nauki muzyki.
Teraz wystarczy tylko o to dbać. Kto 
wie…, może za kolejne kilkadziesiąt 
lat ktoś wejdzie do obecnej sali, w 
dzień, w którym słońce wpadając 
oknem podkreśli złocisty kolor meblo-
ścianki i postanowi znów o nią zadbać 
i zachować ją dla kolejnych pokoleń.

Tekst i fot. M.K.
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Meblościanka z dawnego SOM - zachowana od zniszczenia i zapomnienia

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podziękował Panu 
Krzysztofowi Kasowskiemu za jego solidną, rzemieślniczą 

pracę przy renowacji starej meblościanki.

Tak wyglądała salka do nauki muzyki dawnego 
Społecznego Ogniska Muzycznego przy ul. Wrocławskiej. 

Gmina Lubsko zadbała o to, by wszystkie instrumenty 
zostały u nas i nadal służyły dzieciom i młodzieży. 

Trafiły one do B-CK, gdzie są sukcesywnie odświeżane, 
oczyszczane i na powrót przywracane do użytku.

Sytuacja w Ukrainie jest ciężka i staje 
się coraz trudniejsza. Niektóre regiony 
pozostają bez prądu, w innych dosta-
wy są ograniczone. Jest coraz zimniej, 
brakuje wielu rzeczy zabezpieczają-
cych podstawowe potrzeby bytowe.
Lubsko nadal jednoczy się wraz z mia-
stami partnerskimi z Francji i Niemiec 
we wsparciu Ukrainy.
12 grudnia br. wyjechał z Lubska ko-
lejny transport pomocy humanitarnej. 
Po dary przyjechali przedstawiciele z 

Tarnopola. Gmina Lubsko przekazała 
wszystkie rzeczy, które dotarły 25 
października br. ostatnim transportem 
z Masny, wśród których były głównie: 
medykamenty, w tym insulina, sprzęty 
medyczne oraz środki higieniczne.
Gmina przekazała również część 
zmagazynowanych rzeczy pochodzą-
cych z wcześniejszych transportów z 
Masny, Forst i Vlotho, głównie koce, 
pościel, ręczniki, ubrania zimowe.

Tekst i zdjęcie M.K.

Transport pomocy 
humanitarnej
do Tarnopola

Wśród przekazanych Ukrainie rzeczy była przywieziona wcześniej z Masny z 
Francji paczka insuliny. Jej przechowaniem w odpowiednich warunkach zajął 

się Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku, farmaceuta z zawodu Artur 
Bondarenko.

PROJEKTY GRAFICZNE 
WYDRUKI CYFROWE 
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Policjanci ze Szkoły Policji w Pile 
zdobywają doświadczenie w LUBSKU

W dniu przyjazdu pilskich funkcjonariuszy, przy domu kultury odbywał się 
Jarmark Bożonarodzeniowy, którego organizację w zakresie utrzymania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego młodzi policjanci wsparli 
dodatkowymi patrolami.

Lubuscy Zawodowcy
z LUBSKA

Laureatka pilotażowego programu Lubuscy Zawodowcy Julia Bielecka. Pozostali 
od lewej: Krzysztof Bielecki tata Julii; Wicemarszałek Województwa Lubuskiego 

Łukasz Porycki, Mirosław Glaz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej w 
Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. (źródło: z prywatnych zbiorów Krzysztofa 

Bieleckiego)

POD PATRONATEM ŚWIĘTEGO AMBROŻEGO

NIEDZIELA, 29 STYCZNIA 2023, 
GODZ. 13:00 – 23:00 UTC+ 01 DZIEŃ 
DŁUŻEJ
31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbędzie się 29 stycznia 2023 
roku. Podczas tego Finału Orkiestra zagra 
dla Wszystkich Małych i Dużych pod 
hasłem Chcemy Wygrać z Sepsą, Żyj 
Zdrowo w Zdrowym Świecie. 
Lubski Sztab już dokonał wszelkich 
formalności i jest gotowy do przygoto-
wania "Letniej Zadymy w Środku Zimy". 
Mamy już 58 wolontariuszy! Dzięki, 
czekamy na więcej:)
Szykujemy dla Państwa mnóstwo atrak-
cji o których będziemy informować w 
wydarzeniu, dlatego już teraz zaprasza-
my do wzięcia udziału  i zaproszeniu 
znajomych. Podczas wydarzenia nie 
zabraknie koncertów, występów arty-
stycznych, animacji. Zagrają: Zespół 
Strefa Chmur, Papujo, Rap Curie, Futro 

z Ryby. Zatańczą: Pole Dance, High Five 
Dance Studio. Podczas Finału cały czas 
będziemy zbierać, licytować i oddawać 
krew. Przyłączcie się Kochani. 
Dzięki uprzejmości Skykrawiec – Sky-
dive Lublin podczas 31 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy będziemy 
licytować Voucher na Skok ze spado-
chronem w tamdemie. Voucher będzie 
ważny na cały sezon 2023. 
Gramy do końca świata i jeden dzień 
dłużej 

Oprac. Magdalena Kraśnicka

Gotowi do przygotowania
„Letniej Zadymy w Środku Zimy”
przy Bibliotece-Centrum Kultury
im. Jana Raka w Lubsku

Liczące ponad 60 
członków Koło 
Pszczelarzy w Lubsku od 
wielu lat kultywuje piękną 

i starą tradycję bartnictwa 
i pszczelarstwa.

Regionalne miody: lipowe, akacjowe, 
wrzosowe, nawłociowe, spadziowe, 

rzepakowe wyróżniają się pierwszo-
rzędnymi właściwościami i smakiem. 
11 grudnia pszczelarze uczestniczyli 
liczną grupą w odprawionej w kościele 
mariackim w Lubsku mszy świętej 

z okazji obchodzonego cztery dni 
wcześniej Dnia Świętego Ambroże-
go – patrona pszczelarzy. Tego dnia 
odbyło się również przedświąteczne 
spotkanie, mające charakter między-

narodowy, jako, że uczestniczyli w 
nim również zaprzyjaźnieni bartnicy 
z Koła Pszczelarzy z Forst. 

Tekst M.K.

W przedświątecznej atmosferze prze-
prowadzone zostały warsztaty flory-
styczne, których organizatorem była 
Grupa Turystyczna DUKAT. Wśród 
zapachu świerkowych igieł w Od-
dziale dla dzieci B-CK spotkała się 
kilkunastoosobowa grupa pań, które 
z zapałem przystąpiły do tworzenia 
kompozycji roślinnych. Pod okiem 
pani Bogusławy Kowalczuk powstały 
oryginalne stroiki świąteczne oraz wy-
konana wspólnymi siłami przepiękna, 
przystrojona bombkami, kokardami i 
szyszkami  czterometrowa girlanda.
Przy kawie i słodkościach spotkanie 
upłynęło w klimatycznym nastroju 
nadchodzącego Bożego Narodzenia.

Renata Włodarczak Wykonana girlanda mierzy ponad 4 metry długości i posłużyła jako dekoracja 
na scenie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego przy B-CK w Lubsku.

Magia świąt

Jako, że członkowie Koła pochodzą z różnych miejscowości, toteż msze święte 
każdego roku odprawiane są w innej parafii. W tym roku celebracja odbyła się 
w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku. Nie zabrakło 

oczywiście pocztu sztandarowego lubskiego Koła Pszczelarzy.
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Nastał niestety moment, kiedy 
Ty  już nie obdarujesz nikogo 
swoim wierszem, prozą, frasz-
ką, które tak wzruszały lub 
rozśmieszały, w zależności od 
wydarzenia jakiego miały do-
tyczyć. Nie wygłosisz osobistej 
przemowy, ani nie zaśpiewasz 
swoim sopranowym głosem.
Nie poprawisz mojej stylistyki i 
interpunkcji, i choć kiedyś mnie 
to trochę irytowało, teraz żału-
ję, że uważnie nie słuchałam i 
więcej się od Ciebie nie nauczy-
łam. Ciągle mam wrażenie, że 
jeszcze tyle rzeczy chciałam Ci 
powiedzieć, o tyle rzeczy zapy-
tać, tyle zdjęć i filmów z Tobą 
zrobić, a już nie będzie okazji.
Próbując skopiować twój wielki 
talent wygłoszę kilka zdań, i z 
góry przepraszam, że nie jest tak 
doskonały, bo na taki właśnie 
zasługujesz- jak mało kto.
Zdaję sobie sprawę jak ciężko 
będzie Tobie dorównać, w wielu 
aspektach życia. Bo jak to jest 
możliwe, żeby w jednej drobnej 
kobiecie, było aż tyle talen-
tów- od pisania, do gotowania, 
malowania, erudycji, poprzez 
umiejętność dyplomacji i nawet 
perfekcyjnego sprzątania. Jesteś 
i byłaś zawsze niedoścignionym 
autorytetem dla mnie, Izy i 
Bartka.
Wszyscy tu zgromadzeni, po-
cząwszy od Twoich dzieci, 
bliskiej rodziny, aż po gro-
no przyjaciół, zarówno tych 
z czasów studiów jak i tych 
poznanych w Warszawie, sto-
imy wokół twojej trumny, by 
wspólnie wyrazić, jak dużo 
dla nas znaczyłaś, jak dużo do-
brego zrobiłaś, jak trwały ślad 
zostawiłaś w naszej pamięci i 
jak bardzo twórczą, i radosną 
Ciebie zapamiętamy. Bo takie 
właśnie było Twoje ostatnie 
pragnienie, by w pamięci został 

Wierszyk

Dałaś mi życie,
Ale nie takie po prostu,

Dałaś mi oczy,
By naprawdę widziały,

Dałaś mi uszy,
Żeby się uczyły,

Dałaś mi język,
By umieć poprosić,

Dałaś mi pasje,
Ale nie taką na chwilę,

Dałaś mi siłę,
By zawsze łzy wycierać,

Dałaś mi wiarę,
W Boga, Ludzi, i mnie 
samą,

Dałaś mi rodzeństwo,
Bym nie byłą sama,

Dałaś mi lekcje,
By żyć i kochać bez wy-
jątku,

Dałaś mi tęsknotę,
Bym nie bała się śmierci,

A gdy po mnie już przyjdzie,
Podasz znowu rękę.

obraz Cecylii  sprzed choroby.
Nie godziłaś się na odczłowiecze-
nie, zniewolenie przez chorobę, 
uzależnienie od leków i innych 
ludzi, nie chciałaś nigdy być cięża-
rem-bo pasywne życie, nie jest w 
Twoim stylu.
Ty jesteś kreatorką, malarką rze-
czywistości, pocieszycielką innych, 
dlatego dziękujemy Twoim Anio-
łom, którymi tak bardzo kochałaś 
się otaczać, że zabrały Cię w swoje 
ramiona i poniosły w Niebiosa, 
gdzie najwidoczniej inni, równie 
mocno jak my, Ciebie potrzebują.
Tam też stworzysz innym lepszy 
świat, pokolorujesz Niebo, rozśmie-
szysz potrzebujących, wyedukujesz 
młodzież, pogodzisz skłóconych. 
Wniesiesz w ich życie to, czego 
myśmy dzięki Tobie, tu na Ziemi 
doświadczyli. 
Przez ostatnie tygodnie, żałowałaś, 
że nie możesz płakać, a czyż nie 

miałaś w życiu wystarczająco dużo 
powodów do łez? Życie Cię nie 
głaskało po głowie, nie rozpiesz-
czało, nie odwzajemniało dobroci 
jaką sama rozdawałaś, a pomimo 
to, nigdy nie zgorzkniałaś, nie da-
łaś się złamać, pozbawić empatii i 
współczucia dla innych.
Urodziłaś się pod koniec wojny, nie 
odnalazłaś poparcia i godnej Mi-
łości w ramionach swojego męża. 
Sama pracowałaś za dwoje, by 
utrzymać dom i dobrze wychować 
nas-dzieci. Poza tym wszystkim, 
byłaś, jak napisała ostatnio twoja 
adeptka szkoły-drogowskazem w 
życiu, niezwykłym nauczycielem , 
dyrektorem szkoły i wielką damą. 
Jakim to trzeba być dobrym pedago-
giem, by pomimo dużych wymagań, 
jakie stawiałaś przed uczniami, oni 
Cię nadal kochali i traktowali jak 
powierniczkę ich sekretów? (Często 
byłam nawet zazdrosna, że moje 
koleżanki chętniej rozmawiały z 
Tobą niż ze mną).
Tułaczka po świecie, jaką musiałaś 
przejść z moją młodszą siostrą Izą, 
by zaznać w końcu spokoju -nie 
była łatwa. Od Namysłowa przez 
Legnice, Jasień, Lubsko i War-
szawę. Wszędzie gdzie przybyłaś, 
oprócz szybkiego zaadaptowania 
się do nowego otoczenia i zjedny-
wania sobie ludzi, pozostawiałaś po 
sobie piękniejszy świat, lepszych  i 
wdzięcznych przyjaciół.
Ci właśnie przyjaciele - mówią o 
Tobie: koleżeńska, empatyczna, 
dowcipna, inteligentna, dusza to-
warzystwa, elegancka, kreatywna, 
zarażała wszystkich dobrą energią. 
Pozostawiłaś po sobie wyłącznie 
pozytywne wspomnienia.
Przez ostatnie październikowe 
tygodnie mówiłaś, jak czujesz, 
iż uchodzi z Ciebie życie - jakby 
żyłką uciekała energia a było jej, 
tej energii, pomimo nieprzespanych 
nocy, stresów, wielu aktywności, 
tak dużo, przez cale życie. Ja sama 

Ci jej często zazdrościłam. Ten 
ostatni okres, na szczęście nie za 
długi, był dla Ciebie jak i dla nas 
bliskich – najgorszy, bo Ty ,jako 
barwny ptak” (tak mówią na Ciebie 
koledzy, ze szkoły podstawowej z 
Namysłowa)- traciłaś zdolność do 
latania i cieszenia się życiem, które 
tak bardzo przecież kochałaś.
Zaledwie cztery miesiące temu, 
odeszła jedyna siostra mamy-ciocia 
Ewa. Bardzo przeżyła jej śmierć, 
zwłaszcza, że była niedaleko i mia-
ła zamiar na dniach ją odwiedzić. 
Bardzo żałowała, że nie zdążyła 
się z nią zobaczyć i pożegnać. Były 
sobie  bardzo bliskie, rozmawiały 
przez telefon prawie codziennie i 
miały dużo wspólnego. Obie rado-
sne, empatyczne, pomimo trudnych 
kolei losów. Może dlatego właśnie, 
Anioły je tak szybko połączyły i te-
raz obie zajadając się ciastem, które 
tak lubiły, popijając kawę- bujają 
się na hamaku i śmieją do rozpuku.
Można by pisać i pisać, tak wiele 
zdań przychodzi mi jeszcze do 
głowy ale i tak brakuje słów, afory-
zmów, cytatów by oddać wdzięcz-
ność jaką czujemy my dzieci – Bar-
tek, Iza , Ja, za to co nam przez całe 
życie ofiarowywałaś i poświęcałaś. 
Kochamy Cię Mamusiu
 Teraz musimy nauczyć się znowu 
Żyć. Żyć , bez Ciebie., i iść- przed 
siebie.

Twoja córka Ewa Lorska

W listopadzie odeszła od nas wspaniała osoba, matka, 
babcia, przyjaciółka, koleżanka z pracy. Przez 21 lat 
mieszkała w Lubsku spełniając się jako nauczyciel w 
lubskim LO, dziennikarka w Magazynie Lubskim, malarka w 
grupie lubskich malarek przy LDK.

Kiedyś powiedziała, że każda osoba przechodząca przez 
nasze życie, nieświadomie coś zostawia i coś zabiera. 
Większość tego "czegoś" nie można zobaczyć ani policzyć. 
Czyli, tak konkretnie mówiąc, nie wie co zostawi po sobie 
i dokładnie nie wie co chciałaby zostawić… może trochę 
pamięci? 

Pamiętamy i wspominamy

WSPOMNIENIAWSPOMNIENIA
O CECYLII O CECYLII 
TĘCIOROWSKIEJTĘCIOROWSKIEJ

Mamusiu
Piszę do ciebie list, pewnie ostatni a może nie?

Cecylia  Tęciorowska w Warszawie. 
(Fot.: zbiory prywatne)

Od lewej: Cecylia Tęciorowska z córką Ewą i wnukiem Juliuszem.
(Fot.: zbiory prywatne)

Cecylia – Inka, tak 
Ją nazywałam, 
była wspaniałym 
człowiekiem, 
prawdziwym 
przyjacielem na dobre 
i na złe, pełnym 
optymizmu i wiary w 
lepsze jutro. „Była”, tak 
trudno mi to mówić, ale 
to fakt!

Poznałyśmy się wiele lat temu, 
gdy podjęła pracę jako polonistka 
w ZSOiE w Lubsku, gdzie praco-
wałam i szybko okazało się, że jest 
moją sąsiadką w bloku, w którym 
mieszkałam. Spotykałyśmy się 
codziennie „przed szkołą” na małej 
pospiesznej kawce, w szkole na 
przerwach i później na działkach. 
Swoją działkę także miała niedale-
ko mojej. To były dobrze spędzone 
dni. Iza – córka Cecylii chodziła 
wówczas do Ogólniaka, a starsza 
Magda Ewa pracowała w teatrze 
w Kaliszu. Wtedy też poznałyśmy 
Halinkę Skindzier, Basię Bobiń-
ską, Cecylię Kiełbratowską, co 
zaowocowało udziałem w grupie 
malarskiej przy Domu Kultury, do 
której mnie namówiła, za co jestem 
Jej bardzo wdzięczna. Cecylia była 

Akurat jechaliśmy na koncert z 
grupą turystyczną „Dukat”, kiedy 
dotarła do mnie  smutna wiado-
mość o śmierci Cecylki - koleżanki, 
przyjaciółki.  Tak trudno o „mojej” 
Cecylii pisać w czasie przeszłym, 
łzy cisną się do oczu na samo 
wspomnienie.
Mimo upływu wielu lat, pamiętam, 
jakby to było wczoraj. Pewnego 
dnia do redakcji „ML” weszła 
kobieta (znałam Ją tylko z opo-

Cecylia Tęciorowska (z domu Wa-
lorska) urodziła się 20.11.1942 r. w 
Równem na Kresach Wschodnich. 
Ukończyła studia magisterskie 
na kierunku filologia polska w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Opolu. Uzyskała też tytuł doktora 
nauk humanistycznych w Wyż-
szej Szkole Nauk Społecznych w 
Warszawie. Czy zawsze marzyła 
o tym, żeby zostać nauczycielką? 
Trudno powiedzieć, ale z całą 
pewnością kochała młodzież, więc 
praca z nią była w jakimś sensie Jej 

wiadań) dystyngowana, bardzo 
zadbana z uśmiechem. Zapytała 
wprost – „Czy mogłabym pisać 
artykuły do „ML” - a później doda-
ła - ja muszę pisać, bo to kocham”. 
Ówczesny redaktor naczelny Ry-
szard Sibiński i całe kolegium 
redakcyjne przyjęło Ją do grona 
z radością, bo nie oszukujmy się, 
więcej było ludzi czytających niż 
tych, co dobrowolnie, społecznie 
podjęliby się pisania do „ML”. I tak 

powołaniem. W swoim życiu była 
i polonistką i dyrektorką szkoły i 
kierowniczką świetlicy i kierow-
niczką internatu. Strzegom, Ja-
nów Podlaski, Łosice, Namysłów, 
Lubsko, Warszawa – to kolejne 
przystanki na zawodowej drodze 
Cecylii, gdzie próbowała wić 
gniazda, choć w istocie osiadły tryb 
życia to zupełnie nie była Jej bajka.
Do ZSOiE zawitała w 1996 roku i 
natychmiast wypełniła przestrzeń 
swą niebanalną osobowością. 
Dowcipna, błyskotliwa, elokwent-

się rozpoczęła owocna współpraca. 
Cecylia pisała m.in.: o ludziach, 
ich pasjach, życiu, robiła wywia-
dy, relacjonowała szkolne i inne 
imprezy. Corocznie proszono Ją do 
jury z okazji różnych konkursów. 
Przez lata pomagałam Jej w prze-
pisywaniu wszystkich materiałów 
prasowych (najpierw w redakcji, a 
jak przeszłam na emeryturę, u Niej 
w domu), co zacieśniło nasze więzi 
z zawodowych na przyjacielskie. 

na, kobieta o niespożytej energii, 
artystka o wielu talentach. Uczyła 
języka polskiego na lekcjach, 
wrażliwości na kółku teatral-
nym, oczyszczającego śmiechu 
na zajęciach kabaretu. Uwielbiana 
przez uczniów, poważana przez 
rodziców, doceniana przez Dyrek-
cję Szkoły. Trudno uwierzyć, że 
pracowała z nami tylko 6 lat, tak 
bardzo zapadły nam w pamięci Jej 
żarty, występy artystyczne, cięte 
riposty, a nawet oryginalne outfity. 
Cecylia zawsze miała własne zda-

Swoje teksty opracowywała do-
kładnie, starannie, rzetelne. Była 
kobietą wielu talentów (pięknie 
śpiewała, ślicznie malowała), i cały 
czas w coś zaangażowana. Miała 
ogromne poczucie humoru (na 
tłusty czwartek podarowała mi na-
malowanego przez siebie pączka, z 
komentarzem, że ten nie pójdzie mi 
w bioderka). W moim posiadaniu 
mam jeszcze dwa Jej obrazy. Była 
prawdziwą przyjaciółką, która po-

nie i nie szukała taniego poklasku. 
Była dobrą koleżanką, ale nigdy 
nie schlebiała innym. Skracała 
dystans, lecz się nie spoufalała. 
Miała w sobie to coś nieuchwyt-
nego, co określa prawdziwą damę. 
Stale szukała nowych wyzwań, 
więc w końcu od nas odeszła, a 
wtedy zrobiło się dziwnie cicho i 
pusto. Ale wtedy jeszcze wracała: 
odwiedzała nas w szkolne święta, 
wpadała na premiery Teatru Bez 
Nazwy, pisała o Szkole artykuły do 
Magazynu Lubskiego, przesyłała 

cieszyła wysłuchała, doradziła.
Cieszę się, że dane mi było po-
znać Cecylkę, a chwile spędzone 
z Nią pozostaną na zawsze w 
mojej pamięci.
Rodzinie składam wyrazy 
współczucia z powodu ogrom-
nej straty tak wspaniałej osoby.
Niech spoczywa w pokoju.

Halina Drobniak

kartki ze swych licznych wojaży, 
opowiadała o sukcesach dzieci, 
chwaliła zdjęciami wnuków. 
Niestety do czasu…
Kochana Cecylio, Niebo pięk-
niejsze jest, weselsze jest, odkąd 
Ty Jesteś tam. A nasz cały świat 
zmienił się, posmutniał, odkąd 
nie ma tu Ciebie.

Z wielkim żalem żegnają Cię
Dyrekcja i pracownicy
ZSOiE w Lubsku

bardzo aktywna w szkole, jak i 
poza nią. Poza nauką polskiego 
prowadziła z sukcesem kabaret, 
działała również społecznie. Byłam 
świadkiem Jej spotkań z uczniami i 
absolwentami, którzy przychodzili 
do Jej domu lub spotkani przypad-
kowo, opowiadali o swojej drodze 
życia i szukali porady. Nie sposób 
nie wspomnieć, że wspólnie pro-
wadziłyśmy kronikę Parafii NSMP 
w Lubsku. Razem uczestniczyły-
śmy też w kilku wycieczkach kla-

sowych, jako opiekunowie grupy. 
Byłyśmy w Pradze oraz na kilku 
wyjazdach w kraju. Inka miała 
duże grono przyjaciół i znajomych 
z całej Polski. Często dzwonili, 
przyjeżdżali w odwiedziny. Była 
bardzo lubiana i szanowana. Na-
wet, jeśli z kimś się nie zgadzała, 
to potrafiła tak tej osobie odpowie-
dzieć, by nie poczuła się zraniona. 
I za to cenili ją wszyscy. Miała tzw 
„lekkie pióro”, co odzwierciedlało 
się początkowo w pisaniu tzw. dyk-

teryjek imieninowo-urodzinowych. 
Później tekstów w naszej lokalnej 
gazecie – Magazynie Lubskim, 
podejmując pracę redaktora. Bar-
dzo lubiła redakcyjne spotkania. 
Lubiła opisywać fakty, zdarzenia, 
okoliczności lubskie, sukcesy 
naszych mieszkańców w różnych 
dziedzinach.
Decyzję o wyprowadzce do War-
szawy podjęła – jak sama mówiła- 
z ciężkim sercem. Ale tam miesz-
kały Jej córki od kilku już lat, a tu 

miała grono przyjaciół i sporo 
znajomych. Decyzja mogła być 
tylko jedna, każda matka to zro-
zumie. Nasze kontakty nie usta-
ły. Gdy przyjechała w sierpniu 
tego lata, miała mnóstwo planów 
na przyszłość. Cieszyła się, że w 
Warszawie świetnie się zaklima-
tyzowała, że ma znajomych i że 
uczestniczy w zajęciach UTW, 
dzięki którym była w Berlinie i 
w Łebie na turnusie wypoczyn-
kowym. Zaliczyła też wyjazd 
na Mazury, by malować tam 
obrazy. Tak pięknie wszystko 
się układało, dopóki nie śmierć 
Jej młodszej siostry Stanisławy. 
Taka nagła i niespodziewana. 
Plany musiały ulec korekcie i 
wtedy dopadła Ją choroba nie-
uleczalna, podstępna. Jeszcze 
zaliczyła tygodniowy pobyt w 
Zakopanem u rodziny w ocze-
kiwaniu na wyniki badań.
Niestety!
Pozostał nieuleczony żal i pusta 
odpowiedź na pytanie – dlacze-
go ONA?
Ale takie jest ŻYCIE.
Inka! Zostaniesz w naszych 
sercach i pamięci na ZAWSZE! 
Pokój Twej duszy!

Gabriela Hermansdorfer

Cecylia - Inka, tak Ją nazywałam...

Cecylia Tęciorowska z przyjaciółką Gabrielą Hermansdorfer
świętujące urodziny. 

(Fot.: zbiory prywatne)

Cecylia Tęciorowska z Gabrielą 
Hermansdorfer w UM w Lubsku.

(Fot.: zbiory prywatne)

Cecylia Tęciorowska

Była kobietą wielu talentów

Pejzaż bez Ciebie
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubsku 
w tym roku odbył się na placu przy 
Bibliotece-Centrum Kultury im. Jana 
Raka w czwartek 15 grudnia. Trwał 
do około godziny 21:00. Już od godzin 
przedpołudniowych uczestnicy mogli 
robić zakupy na stoiskach ze świą-
tecznymi dekoracjami i biżuterią oraz 
gastronomią. Tuż przed godziną 17:00 
występy artystyczne rozpoczęły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr1 w Lubsku. 
Młodzi wykonawcy zaprezentowali pio-
senki i taniec do świątecznych utworów. 
Następnie zaśpiewali członkowie grupy 
UTW: „Posezonowi”, zespół śpiewaczy 
„Modry Len” oraz młodzi wokaliści ze 
Studia Piosenki Konsonans, działającego 
w B-CK. Koncert „Niebo i Ziemia" pani 
Elżbieta Chęcińska zaczęła opowieścią 
o narodzinach i misji Chrystusa, będącą 
zapowiedzią śpiewu Małgorzaty Chę-
cińskiej oraz Nathaly Carvajal, którym 

akompaniował Ivan Torrenegra. Na-
thaly i Ivan pochodzą z Wenezuelii, są 
małżeństwem i od pewnego czasu są 
także mieszkańcami Lubska. Na zakoń-
czenie jarmarku, już o zmroku, wystąpił 
jeszcze Teatr Ognia AgniSattva - młodzi 
i odważni ludzie, nie bojący się igrać z 
żywiołem. Z pewnością atmosfera zo-
stała rozgrzana. Wśród najmłodszych, 
największą popularnością cieszył się 
bezapelacyjnie Mikołaj. Nie miał 
czasu na wytchnienie, gdyż co chwilę 
podchodziły do niego dzieci. Mikołaj 
rozmawiał z każdym z nich, przytulał 
i częstował cukierkami. Atrakcją była 
także możliwość zrobienia sobie zdjęć 
z kolejką oraz mini samochodzikiem. 
Było wesoło, choć mroźno wokoło. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
naszego jarmarku. Zapraszamy za rok! 

Magdalena Kraśnicka

 Nastrój świąt ofiarowała nam Grupa Posezonowi z UTW oraz Modry Len 

 Na scenie wystąpili także młodzi wokaliści ze Studia Piosenki Konsonans 

 Koncert „Niebo i Ziemia” 
wenezuelskich artystów 

sprawił w magiczny nastrój 
odbiorców. 

Było wesoło, choć mroźno wokoło Było wesoło, choć mroźno wokoło 
– Jarmark Bożonarodzeniowy– Jarmark Bożonarodzeniowy
w B-CK Lubskow B-CK Lubsko

Ozdoby ręcznie robione przy stoisku SP nr2. Delegacja z SP nr1 z własnym rękodziełem.(zdj.M.K.) 

 Ogromną radość swoja obecnością 
 sprawiał Mikołaj 

 Grupa artystyczna z SP nr1 w świątecznym nastroju 
 tuż przed występem.(źródło:fŻaryNaszeMiasto) 

 Teatr Ognia AgniSattva był spektakularnym 
 wydarzeniem tegorocznego Jarmarku. 

 Uśmiech na twarzy dziecka mówi 
wszystko.(zdj.M.K.) 

W Galerii Mała Biblioteki-Centrum Kul-
tury im. Jana Raka w Lubsku odbył się 
konkurs organizowany przez Nadleśnic-
two Lubsko we współpracy ze szkołami 
z terenu nadleśnictwa oraz Biblioteką 
- Centrum Kultury im. Jana Raka w 
Lubsku. W finale konkursu udział wzięło 
35 uczniów ze szkół podstawowych 
z  Lubska, Brodów, Jasienia, Górzyna, 
Tuplic i NSP w Mierkowie i Lubska oraz 
młodzieży z ZST w Lubsku. Komisja 
konkursowa pod przewodnictwem pani 
Stanisławy Lewandowskiej oceniała 
głównie kunszt recytatorski, dobór reper-
tuaru oraz ogólną prezencję wykonawcy. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali albumy o 
tematyce przyrodniczej  oraz dyplomy i 
upominki w postaci edukacyjnych pu-
blikacji o lesie oraz drewniane gadżety 
ufundowane przez Nadleśnictwo Lub-
sko. Miłą atmosferę konkursu podkre-
ślała świąteczna dekoracja z brzózkami 
i świerkami w tle. Ostatecznie w każdej 
z kategorii wiekowych, Jury wytypowało 
trzech najlepiej recytujących.
Grand Prix 18. edycji konkursu "Las w 
prozie i poezji" przyznano Adrianowi 

Cierlukiewiczowi ze Szkoły Podsta-
wowej w Brodach, za wiersz autorstwa 
Mariusza Jelenia pt. „Jodła”.
I Uczniowie z klas 1-3 SP:
1 miejsce - Hanna Nowakowska z Nie-
publicznej SP w Lubsku;
2 miejsce - Nadia Zielińska z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Mierkowie ;
3 miejsce - Emilia Janiak z SP w Jasieniu.
Wyróżnienia: Maja Malec z SP w Bro-
dach, Natalia Ugrynowicz z SP nr 1 w 
Lubsku i Blanka Bednarska z SP nr 3 
w Lubsku.
II Uczniowie z klas 4-6 SP:
1 miejsce - Hanna Jagiełło  z Niepublicz-
nej SP w Mierkowie;
2 miejsce - Piotr Niemiec z SP w Bro-
dach;
3 miejsce - Miłosz Bąk z SP w Tuplicach.
Wyróżnienia - Maja Filipowicz z SP w 
Brodach oraz Wiktoria Zwolińska z SP 
nr 2 w Lubsku.
III Uczniowie z klas 7-8 SP i szkół 
średnich:
1 miejsce - Antoni Szewczyk z SP w 
Jasieniu;
2 miejsce - Wiktor Fila z Niepublicznej 

SP w Mierkowie;
3 miejsce - Barbara Walot z Zespołu 
Szkół Technicznych w Lubsku.
Wyróżnienia: Nicola Bondarenko z SP nr 

1 w Lubsku oraz Marta Nowakowska z 
Niepublicznej SP w Lubsku.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za wzięcie udziału oraz serdecznie gra-

tulujemy laureatom, finalistom oraz ich 
nauczycielom. Dziękujemy widowni za 
aplauz i do zobaczenia w przyszłym roku. 

Oprac. Magdalena Kraśnicka

Konkurs rozstrzygnięty – 18 edycja  „Las w prozie i poezji”

Laureaci z pamiątkowymi dyplomami. Z tyłu - członkowie komisji.
(źródło: Barbara Kędzior)

Drodzy Czytelnicy 

Życzymy Wam przede wszystkim zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. 

Niech Nowy Rok przyniesie mniej niepewności, 

więcej serdeczności, wiary i wytrwałości w postanowieniach. 

Życzymy Wam spełnienia wszystkich najskrytszych

marzeń.

   Redakcja ML

ŻYCZENIA DLA
MIESZKAŃCÓW 
LUBSKA

 Na 2023 rok życzę wszystkim i sobie 
pokoju i spokoju na świecie, w naszej 

Ojczyźnie i w naszych rodzinach. 
Dużo zdrowia i radości wszystkim 

mieszkańcom naszego miasta a moim 
najbliższym miłości i radości ze spotkań, 

i z naszych najmniejszych pociech w 
rodzinie. - Alina Kaczan 

 Zdrowych, wesołych, spokojnych 
i bezpiecznych świąt. Chciałabym 

wszystkim życzyć bardzo dużo 
miłości - tej, którą obdarzają innych 

i tej, którą od innych otrzymują. - 
Gabriela Fidler 

 Na Nowy Rok życzę mieszkańcom 
Lubska by następny rok był 

radośniejszy, bogatszy i pełen 
miłości. - Jadwiga Wróblewska 

 Zdrowia, więcej uśmiechów  
 i worka prezentów życzy Mikołaj. 

 Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w 
dążeniu do celu, sukcesów w pracy, 

tylko słonecznych dni, przyjaźni, 
miłości. - Monika Sawicka 

 Szczęścia, zdrowia i pomyślności  
 w realizacji własnych marzeń  

 w Nowym Roku. - Robert Kościk 

 W Nowym Roku życzę wszystkim 
przede wszystkim zdrowia. Niech 
Nowy Rok będzie dla wszystkich 
lepszy niż poprzedni i żeby nie 

zabrakło miłości. - Marcel Ślusarczyk  

 Życzę  spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia Pańskiego Syna - niech 
błogosławi wszystkich mieszkańców 

Lubska.- Robert Szymaniec 

 Życzę wiary w dobro człowieka, 
nadziei na lepszy rok, miłości 

największej, jaka może być, wraz ze 
staropolskim „Niech Bóg wszystkim 
błogosławi” - Bogusława Kowalczuk 

 Przede wszystkim zdrowia, 
szczęśliwości i oby się darzyło dużo 

dobrego w 2023 roku.  
- Krzysztof Kasowski 

 Mieszkańcom gminy życzę 
owocnego roku 2023, cierpliwości 

moim rodzicom, przyjaciołom, 
szczególnie pozdrowienia dla Anny 

Kuśmierczyk – Hanna Matyja. 

 Szczęśliwego Nowego Roku, przede 
wszystkim spokoju i oby lepsze czasy 

nastały w zdrowiu i dobrobycie. - 
Anna Szuszka 
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Wywiad z Magdaleną 
Gembarą, miłośniczką 
wielu pasji.

Na ulicy Poznańskiej, u fryzjera poznałam 
jedną z klientek - Magdalenę Gembarę. 
Pochodzi z Otynia, od 13 lat mieszka w 
Mokrej niedaleko Lubska. Matka dwóch 
córek: Patrycji i Eweliny. Pani Magda po-
chwaliła się nowym nabytkiem, pokazu-
jąc zdjęcia dwóch pająków: Grammastoli 
Rosea Red nazwaną Anabellą oraz Davus 
Peutaloris tzw ptasznika tygrysiego o 
imieniu Glloria. Opowiadała, co lubią 
jeść: głównie świerszcze, pasikoniki 
bananowe i mączniki. I najlepiej nie brać 
(zwłaszcza Anabellę)  do rąk, ponieważ 
może sparaliżować ofiarę na jakiś czas. 
Były jeszcze  malutkie. Decyzję o ich 
posiadaniu podjęła podczas oglądania 
wystawy pająków i skorpionów w Biblio-
tece-Centrum Kultury w Lubsku w stycz-
niu b. r. Pani Magda ma w domu jeszcze 
dziewięć kotów (to koty córki Eweliny), 
dwa żółwie wodne oraz prawie sto rybek 
w akwarium. Zainteresował mnie temat 
pająków i chcąc przedstawić czytelnikom 
nietypowe hobby mieszkanki naszej 
Gminy okazało się, że jest to jedynie 
wierzchołek przysłowiowej góry lodowej 
zainteresowań bohaterki artykułu.

Dowiedziałam się, że fascynują panią 
stroje z dawnych lat.
p. Magda - Zaczęło się od łuku, rok temu. 
Przeglądałam Facebook i zobaczyłam, jak 
pewna pani z niego strzela. Pomyślałam, 
że też tak chcę. Kupiłam więc łuk. Na-
zwałam go Robin i stwierdziłam: „Mam 
łuk, ale nie mam do niego odpowiedniego 
stroju”. Wówczas pojawił się pomysł 
na jego uszycie. Znalazłam  krawcową 
panią Małgorzatę Amrogowicz, która 
potrafi uszyć każdą z moich zachcianek. 
Tak powstała pierwsza zaprojektowana 

przeze mnie sukienka i płaszcz. Wkrótce 
okazało się, że mam wspólną krawcową 
z Sylwestrem Filipiakiem - prowadzącym 
Stowarzyszenie Retro Rowery. Zafascy-
nowany moimi strojami, odnalazł mnie 
na Facebook proponując uczestnictwo 
w jego grupie. Nie wahałam się. Tak 
zaczęła się moja przygoda ze strojami z 
lat 20-tych. Mam ich już trochę: głównie 
sukienki, płaszcze, torebki, buty, ręka-
wiczki, skarpetki, parasolkę, kapelusze, 
szale, biżuterię, treski i peruki. Każda 
stylizacja jest dobrze przemyślana. Nikt 
nas nie sponsoruje, więc wszystkie stroje 
szyjemy i kupujemy na własny koszt. Ale 
wiem, że warto.

Gdzie można was zobaczyć?
p. Magda - Pokazujemy siebie, jak tylko 
nadarzy się okazja. Ostatnio byliśmy 
w Zatoniu, gdzie odbyła się impreza w 
stylu lat 20. i 30. XX w. Przybyli licznie 
goście, oglądali nieme kino i podziwiali 
stroje z ubiegłej epoki. 17 grudnia o godz. 
14.00 byliśmy w Żarach, w plenerze, w 
scenerii Pałacu Żarskiego z okazji Jar-
marku Bożonarodzeniowego, po czym 
przeszliśmy do parku na sesję zdjęciową. 
Przy tej okazji zostało rozdanych kilka 

retro kalendarzy na 2023 rok. W naszej 
grupie mamy fotografa, który dba o arty-
styczną oprawę naszych zdjęć. Jeżeli ktoś 
chce się dołączyć, zapraszam na stronę 
Internetową www.retrohobby.pl, bądź 
proszę odezwać się na mój messenger, 
chętnie pomagamy początkującym. 

Na zdjęciach ma pani pięknie upięte 
włosy. Czy ktoś panią czesze?
p. Magda - Przeważnie doczepiam 
warkocz. Najczęściej jednak czesze mnie 
moja siostra Ania Gruszka. Lubię też jak 
czesze mnie Bogusia Łukasiewicz ze 
Starej Wody, gdyż dobrze się rozumie-
my, poznałyśmy się i pracujemy razem 
w piekarni.

Widzę wojskowe wyposażenie, nosi 
je pani?
p. Magda - Tak, jest moje. Również od 
roku należę do Stowarzyszenia 3 Plutonu 
Lubuskiej Kompanii Obrony Narodowej. 
W grupie ćwiczą sami mężczyźni, jestem 
jedyną kobietą. Ustalamy i przechodzimy 
szkolenia, głównie medyczne z taktyki 
i z terenoznawstwa. Wszystko, co Pani 
tu widzi, czyli: mundury, buty, kurtki, 
apteczki wojskowe z pełnym wyposa-

żeniem oraz dwie repliki broni, są zaku-
pione własnym kosztem. Sami szkolimy 
się i innych. Zdobywamy certyfikaty, 
uprawnienia. Ciągle doskonalimy się 
podnosząc sobie poprzeczkę w trudności 
wykonywanych zadań i ćwiczeń. Nocne 
poligony są dla nas chlebem powszednim. 
Ogólnie staram się być aktywną osobą: 
dwa razy w tygodniu ćwiczę na siłowni, 
a od prawie trzech miesięcy uczę się tańca 
towarzyskiego w Żaganiu. 

Słyszałam, że jeździ pani motorem.
p. Magda - Motor jest dla mnie chwilą 
naładowania życiowych akumulatorów. 
Po prostu lubię na niego wsiąść i pojechać 
na relaksie gdzieś gdziekolwiek. Przy-
wiązałam się do niego, mam do niego  
charakterystyczny kask z warkoczem. 
Motor nazwałam  Lilla,  jest żółty - to 
kolor nadziei i szczęścia. Ale lubię też 
wędrówki piesze. Wzięłam udział w 
Ekstremalnej Nocnej Drodze Krzyżowej 
z Lubska do Gubina. Byłam na kilku pie-
szych pielgrzymkach do Częstochowy. 
Pierwszy raz, w tym roku wzięłam udział 
w Wirtualnym Biegu Niepodległości na 
5 km, który ukończyłam i otrzymałam 
pamiątkowy medal.

Gratuluję! Ma pani też sporą kolekcję 
książek. 
p. Magda - Uwielbiam czytać. Kupuję 
książki, kiedy zobaczę godne uwagi. 
Mam swoich faworytów. Najbardziej się-
gam po książki autorstwa Mia Sheridan, 
Penelope Ward czy Colleen Hoover. Nie 
wszystkie przeczytałam, bo kupuję ich 

dużo, ale znajdę na nie czas.

Na ścianie wisi plakat z żużlem, a na 
półce siedzi kilka pluszaków Myszki 
Miki, to przypadek?
p. Magda - Oczywiście, że nie. Już od 
dzieciństwa złapałam tak zwanego bak-
cyla na temat żużla. Mój ojciec oglądał 
zawody, kiedy tylko było to możliwe. 
Często mu wówczas towarzyszyłam i 
tak się zaczęło. Falubaz stał się kolejną 
pasją. Na rozgrywkach zawsze siadam 
na trybunach, tam gdzie jest najgłośniej; 
są okrzyki, biją w bębny, trąbią. Jak tylko 
nadarzy się okazja, jeżdżę na piknik Fa-
lubazu. Jest miłością od wielu lat.

Czy coś jeszcze może pani powiedzieć 
o swoich zainteresowaniach?
p. Magda - Posiadam sporą kolekcję 
unikatowych monet, nawet z wizerun-
kiem pająka. 

Sporo tych pasji. Zapewniam, że 
jest pani nietuzinkową, interesującą 
osobą. Niezmiernie miło mi było pa-
nią poznać. Życzę dalszego rozwoju, 
ciekawych pomysłów życiowych i 
znalezienia sponsorów, dzięki którym 
łatwiej jest realizować marzenia. 
p. Magda - Również dziękuję i korzy-
stając z okazji chciałabym wszystkim 
czytelnikom ML życzyć zdrowych, ro-
dzinnych i spokojnych Świąt Bożonaro-
dzeniowych. Z Nowym Rokiem samych 
przyjemności i choć troszkę aktywności.

Magdalena Kraśnicka

      Prawo do wolności, jedno z 
podstawowych praw wymienianych 
przez Herberta Spencera, zostało w 
ostatnim czasie poddane procesowi 
radykalizacji. Teoretycznie wciąż 
mamy wybór, ale co on oznacza w 
praktyce? Jeśli wybierzemy białe, 
stajemy się wrogami tych, którzy 
wybrali czarne i na odwrót. Skąd ta 
wrogość? Dlaczego tak chętnie od-
malowujemy swoje obrazy w czerni 
lub bieli, jakbyśmy nie dostrzegali 
całej palety barw pomiędzy nimi? 
Już Renoir powiedział: „Natura zna 
jedynie kolory. Biel i czerń nimi nie 
są.” [M. Pastoureau, Black] Obie 
są ekspresją światła, biel- odbija 
wszystkie długości fal świetlnych, 
czerń- (ta idealna) wszystkie je 
pochłania. Być może kluczem do 
zrozumienia tego fenomenu jest 
chęć posiadania władzy?
      Owa władza, która zamiast, 
podążając za ideą demokracji, brać 
pod uwagę i dyskutować, coraz 
częściej bagatelizuje i przemilcza 
w sposób coraz bardziej arogancki. 
Prawda bywa niewygodna. Prawda 
uwiera jak kamyk w bucie. Prawda, 
jak pisał Aldous Huxley, „ (…) jest 
wielka, ale większe- z praktycznego 
punktu widzenia- jest przemilczenie 
prawdy.” Ten cytat jest ostrzeżeniem 
dla nas, tak zwanych zwykłych 
obywateli, którzy w swej naiwności, 
powierzamy tę władzę ludziom, na 
których głosujemy. Wierzymy w ich 
kompetencje, ufamy, pokładamy na-
dzieję, że będą reprezentować nasze 
interesy, że będą ponad podziałem 
na białe i czarne wybierać te kolory, 
które podobają się większości, bez 
popadania w skrajność. Tymczasem 
większość z tych ludzi niedługo po 
otrzymaniu naszego mandatu zaufa-
nia zapada na jakąś dziwną chorobę. 
Pierwsze objawy owej przypadłości 
to zmiana garderoby. Jedni zdejmują 
swoje zdobne w kolorowe wzory 
ubrania i przyoblekają się w biel. 
Zaczynają głosić za Hermanem 
Melville, że kolory to tylko „ (…)  

subtelne szalbierstwa (…), a cała 
Natura maluje się jak ladacznica.” 
Od tej chwili „biali” pragną wzbu-
dzać w naszych sercach jednocze-
śnie zachwyt i przerażenie. Chcąc 
być potężni jak lewiatan- albinos 
z powieści Melville’a stają się her-
metyczni, autokratyczni, a nawet 
neurotyczni. Czują się wyjątkowi, 
bo przecież biel tak trudno zrobić. 
Nie można jej uzyskać poprzez łą-
czenie innych kolorów. Cokolwiek 
do niej dodamy, będzie to zmierzać 
tylko w jednym kierunku- ku czerni. 
Drudzy porzucają pastelowe od-
cienie na rzecz czarnej barwy. 
W skrytości przeglądają się w 
obsydianowych lustrach [Mowa o 
obsydianowym lustrze, znajdującym 
się w British Museum. Lustro zostało 
wykute z obsydianu przez Azteków 
i poświęcone bogu Tezcatlipoce.] 
i niczym John Dee pragną rozma-
wiać z Aniołami, by posiąść wiedzę 
tajemną o porządku naturalnym i 
końcu świata, który dla nich samych 
istniałby wiecznie. 
Owa cicha pieśń bagatelizowania i 
przemilczania snuje się w najlepsze 
po zacisznych gabinetach naszych 
włodarzy i zimnych wnętrzach 
katedr, a większość z nas- tak zwa-
nych szarych ludzi nie dostrzega, że 
właśnie nas okadzono. Niby po to, 
żeby przegonić złe duchy. Niby po 
to, żeby oczyścić atmosferę z ne-
gatywnych emocji. Tylko dlaczego 
od tego dymu zaczynają nam łzawić 
oczy? Może dlatego że nie jest to 
dym z olibanum. 
Wróćmy jednak do przypadłości na-
szych wybrańców. Oprócz zmiany 
garderoby objawia się ona zmianą 
wyboru kryteriów. Otóż kompeten-
cje zastąpione zostały upodobaniami 
natury estetycznej. Jakiś czas temu 
zostałam zaproszona na poważną 
rozmowę, dotyczącą objęcia równie 
poważnego stanowiska kierow-
niczego. Ku memu zaskoczeniu 
dowiedziałam się, że odpowiedni 
kandydat na to stanowisko powinien 

być „łysy i pomarszczony”. Czy 
przyjęcie takich kryteriów mam 
prawo uznać za szczyt arogancji? 
Nie wiem. Mogę jednak powiedzieć 
prawdę- mnie uczono, że w po-
dobnych okolicznościach powinny 
się liczyć kompetencje. Po tym 
doświadczeniu, które dało mi do 
myślenia, nie postanowiłam udać 
się fryzjera, by ogolić głowę. Nie 
wyrzuciłam też kolorowych ubrań 
z szafy, bo zgadzam się z John’em 
Ruskin’em, że „Najczystsze i najo-
ryginalniejsze są te umysły, które 
najbardziej kochają kolor.” [John 
Ruskin, Kamienie Wenecji] Dla-
tego nadal będę malować farbami 
na płótnach i słowami na papierze, 
używając całej palety barw. Nie 
lękam się ani lewiatana- albinosa, 
ani czarnego diabła, bo wiem, że 
obaj są wytworem wyobraźni. Mogę 
ich zamknąć między okładkami i 
odstawić na półkę. I tu raz jeszcze 
odezwą się „biali” i „czarni” i każą 
mi okazać pokorę, bo przecież dają 
mi pieniądze, żebym mogła kupić te 
książki. Lecz ja ich wtedy pytam: „ 
(…) czy dając, patrzysz człowieko-
wi w oczy, i czy dając, dotykasz jego 
ręki?” [Ks. Wojciech Węgrzyniak, 
[w:] 36 i 6 Szymona Hołowni] Jeśli 
nie, to jesteś jak królowa z bajki, 
którą kiedyś opowiedziała mi bab-
cia: „Ulicami miasta, piękną karocą 
przejeżdżała królowa. Na prawo i na 
lewo rozrzucała monety. Lud zgro-
madzony wzdłuż drogi wiwatował i 
w euforii zbierał pieniądze. Widząc 
to królowa, górowała nad nimi i 
powtarzała:
- Czemuż się cieszycie głupcy? 
Wszak to wasze ciężko wypraco-
wane pieniądze. Samiście je sobie 
wypracowali w pocie czoła, a teraz 
jeszcze się po nie musicie schylać.”

Babci i Mamie,
kobietom, które nauczyły mnie,

by nie schylać karku.

Renata Diaków

BIAŁE ALBO 
CZARNE
- WYBIERAJ!

Moim zdaniem

„Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami 
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” 
[Biblia Tysiąclecia, wyd. III]

J. 8, 31-32

POD SKRZYDŁAMI
ŁUŻYCKIEJ
EUTERPE

 Roksana Jurkowska - obecnie 
pochłonięta pasją wzbogacania, 
oświecania i kształtowania 
chłonnych, młodych umysłów 
w Liceum Ogólnokształcącym 
w Sulechowie. Za przedmiot 
nauki wybrała ukochany język 
polski i jego historię. Historia 
wdzierała się w każdy etap jej 
życia, dzięki miejscu w którym 
się wychowała. Tym miejscem 
były Brody Żarskie, choć na 
ten czas pozostawiła je w sferze 
wspomnień i marzeń. Uwielbia 
podróże, zarówno te małe jak i 
te duże. W tak zwanym "mię-
dzyczasie" maluje, pisze oraz 
zajmuje się domowym "zwie-
rzyńcem", który ma zamiar 
powiększyć .

Tekst i fot.
Adam Bolesław Wierzbicki

Sen
Zamajaczyło i zgasło
jak gasną gwiazd tysiące.
Po cichu do wora wlazło
również gorejące słońce.

I mroki pokryły glob wielki,
kołysząc do snu wszystkich ludzi,
odbierając ratunek wszelki.
Kto z nich się jeszcze obudzi?

Jedynie księżyc na straży
stanął na przekór wszystkiemu.
O przeszłych czasach wciąż marzy,
nie dając panoszyć się złemu.

Wywidziane
Zapomniałam, jak się lata.
Zapomniałam istniejące.
Zapomniałam wyjrzeć kata.
Zapomniałam zgasić słońce.

I widziałam blaski, cienie.
I widziałam mroku ślepia.
I widziałam ich zbawienie.
I widziałam, co pokrzepia.

Odwróciłam więc narrację.
Odwróciłam zdjęcia stare.
Powróciłam na tą stację.
Powróciłam, mając wiarę.

Zapomniane
Zatapiające wspomnienie
na falach dawnej krytyki
zabiło tamto wspomnienie
z granicy metafizyki.

Usłyszało szept duszy,
co kazał stanąć do walki,
uwolnić od tych katuszy
żywe kukły i lalki.

Zapowiedziało odnowę
i odleciało w nieznane.
Zawiązano więc zmowę,
by stało się zapomniane.

Świat przestał pytać o przyszłość,
zatopił się we wspomnienia.
Spełnia się rzeczywistość
w której toną marzenia.

Lecie
Razem ze słońcem po nieboskłonie
wędrują błogo me leniwe myśli,
wianek z mleczy wkładam na skronie,
może szczęście mi się przyśni.

I idę przed siebie z piosenką na ustach.
Ptak w konarach melodię wygrywa,
nie dyskutując o słuchaczy gustach.
Wiatr kwieciste kielichy urywa.

I ręką maluję pola w złote zboża,
aż po widnokrąg usiane makami.
Gdzieś tam usiadła mała krówka boża.
Już niebo rozświetla się skrzącymi 
gwiazdami.

Marzenia
Przez okienko wpadają marzenia,
siadają na meblach, jakby od niechcenia.
I mącą w mym życiu, i tłuką w nim lustra,
a każde z tych marzeń czerwone ma usta.

I sama już nie wiem, co z nimi mam począć. 
Gdy tylko próbuję tu od nich odpocząć,
to nowe się pchają szczeliną pod drzwiami
i patrzą się na mnie wielkimi oczami,

Więc zerkam niewinnie na lewo, na prawo.
A gdy się odważę, to biją mi brawo!
I ruszam za nimi małymi kroczkami.
Tak to już bywa z tymi marzeniami.

 Roksana prócz pisania maluje  
 i pasjonuje ją język polski 

Rok temu
zaczęło się
wszystko

 Pani Magda ze swoim łukiem Robin, w stroju własnego projektu,  
 w przepięknej scenerii leśnej natury (zbiory prywatne) 

 Na zdjęciu 
p. Magda w 
zimowej scenerii 
na dziedzińcu 
żarskiego pałacu.  
(zbiory prywatne)

Pokój p. Magdy 
jest pełen strojów 
i dodatków 
stylizowanych na 
lata 20-ste.

 Pani Magda podczas ćwiczeń, na poligonie z 3 Plutonem 
 Lubuskiej Kompanii Obrony Narodowej (zbiory prywatne) 

 Anabella i Glloria – pająki p. Magdy (zbiory prywatne) 
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 LUDZI E,  WYDARZENI A  LUDZIE,  WYDARZENIA 

W tym roku Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa 
im. Noblistów Polskich 
w Lubsku po raz 
kolejny bierze udział 
w prestiżowym, 
ogólnopolskim programie 
edukacyjnym dla szkół 
podstawowych, którego 
organizatorem jest 
Fundacja PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza.

Jest to VII edycja tej wspaniałej przy-
gody. Trzeba też nieskromnie zazna-
czyć, że w roku szkolnym 2018/2019 
otrzymaliśmy tytuł NAUKOWEJ 
SZKOŁY IGNACEGO! W tym roku 
pierwszaki pragną powtórzyć ten 
sukces.
Z pomocą Ignacego, jego współpra-
cowników oraz ciekawych gości, 
uczniowie zostają promotorami nauki 
wśród swoich rówieśników. Zdobywa-
ją wiedzę z interesujących dziedzin 
nauki, a także poznają wybitnych, 
polskich naukowców- nie tylko histo-
rycznych, ale także współczesnych.
Pierwszaki podejmując się tego zada-
nia mierzą się z angażującymi zada-
niami, doświadczeniami, ale przede 
wszystkim, biorą udział w niesamo-

witej przygodzie. Celem programu 
jest popularyzacja polskiej nauki oraz 
pielęgnowanie pamięci o wybitnych, 
polskich naukowcach i wynalazcach.
Celem pierwszego etapu wielkiej 
przygody z nauką było między innymi: 
zapoznanie uczniów z pierwiastkami i 
budową atomu, poznanie postaci Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, zapoznanie 
uczniów z zasadami bezpieczeństwa 
przy prowadzeniu eksperymentów 

chemicznych, zainspirowanie ich 
do zdobywania wiedzy z dziedziny 
chemii, zapoznanie z postacią Stefana 
Drzewieckiego, rozbudzanie myślenia 
przyczynowo-skutkowego podczas 
zabaw badawczych.
Za pomocą gier dydaktycznych i 
zadań plastycznych dzieci doskonale 
opanowały wiedzę potrzebną chociaż-
by do zbudowania modelu atomu tlenu 
czy wykonania okrętu podwodnego z 
plastikowej butelki, ale to nie koniec 
oczywiście... W drugim semestrze 
zmierzymy się m.in. z kryptologią, 
podstawami ekonomii, komunikacją 
międzyludzką itp. Jak sami widzicie 
– tematyka jest różna, działania będą 
także różne. Zapraszamy do obser-
wacji, bo będziemy działać lokalnie. 
Koło naukowe „Otwarty Umysł" z 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
im. Noblistów Polskich walczy o 
tytuł Naukowej Szkoły Ignacego. 
W VII edycji programu, szansę na 
niego ma tylko 30 szkół. Dodatkowo 
spośród wszystkich laureatów wyło-
niona zostanie „Szkoła Roku 2023"! 
Trzymajmy zatem kciuki za naszych 
małych, lubskich naukowców, a na 
ten grudniowy, radosny, rodzinny czas 
życzymy „wszystkiego naukowego"!

Natalia Łogusz

Być jak Ignacy „Zostań ambasadorem nauki" w NSP

Pierwszaki podczas eksperymentu z balonem

Powodem radości był kolejny 
zbudowany model

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku kolejny już 
raz realizuje projekt w ramach unijnego 
programu wspierającego kształcenie, 

szkolenie, młodzież i sport w Europie 
Erasmus+. Dzięki tegorocznej inicjaty-
wie pod nazwą: „The Power of Disco-
very” do Lubska przyjechała grupa 16 

uczniów i 8 nauczycieli z Łotwy, Grecji 
oraz Bułgarii, która w trakcie swojego 
pobytu poznała szkołę, Lubsko, a także 
Zieloną Górę i Żagań. 

Erasmusowskie projekty umożliwiają 
organizację i dofinansowanie zagranicz-
nych wyjazdów uczniów, nauczycieli 
oraz kadry w celach edukacyjnych. Tego 

rodzaju wizyty niosą obopólną korzyść 
w zakresie nauki poprzez wymianę 
wspólnych  doświadczeń.

Tekst i foto M.K.

17 października uczestnicy projektu Erasmus + zwiedzali Lubsko. Zawitali m.in. do ratusza oraz baszty. Mogli również poznać zabytkową architekturę centrum miasta, kościół mariacki oraz zamek

Międzynarodowo z Erasmus+
Maluchy z Przedszkola nr 3 w Lubsku 
w dniu 16 listopada zostały oficjalnie 
przyjęte do grona przedszkolaków. 
Dzieci wykonały zadania przygoto-

wane przez najstarszych kolegów i 
koleżanki, a następnie Pani dyrektor 
Małgorzata Krzyszowska dokonała 
uroczystego pasowania ich na przed-

szkolaków.
Małgorzata Witczak

Grupa uśmiechniętych przedszkolaków z medalami upamiętniającymi wydarzenie

Pasowanie na
przedszkolaka

W poniedziałek 
05. 12. 2022 r. 45 
uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych w 
Lubsku uczestniczyło 
w jednodniowej 
wycieczce historyczno - 
dydaktycznej do Berlina.

Opiekunami uczniów byli: Krzysz-
tof Kowsz, Marta Kunicka, Mariola 
Czarna, Mariusz Ossowski i Zdzisław 
Krzywiecki.  Po zwiedzeniu naj-
ważniejszych zabytków berlińskich  
(Bramy Brandenburskiej, Reichsta-
gu, Muru berlińskiego) uczniowie 
uczestniczyli w tradycyjnym Jarmarku 
Bożonarodzeniowym (niem. Weih-
nachtsmarkt). Typowy Jarmark Bo-
żonarodzeniowy odbywa się w Niem-
czech na ulicach lub placach starszych 
części miast od końca XIV wieku. 
Nie może na nim zabraknąć straga-
nów oferujących ozdoby świąteczne, 
lokalne specjały kulinarne, wyroby rę-
kodzielnicze. Jarmarkom towarzyszą 
różnego rodzaju występy artystyczne, 
koncerty charytatywne, prezentacje 
np. szopek bożonarodzeniowych czę-
sto z żywym inwentarzem. Jarmarki 
Bożonarodzeniowe  przyciągają co 
roku do Niemiec miliony turystów.

Tekst Krzysztof Kowsz

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku obok symbolu Berlina - Bramy brandenburskiej.

W czwartek 24. 11. 2022 roku w Bibliotece 
Publicznej w Jasieniu odbył się koncert 
zespołu „Ponad chmurami" w składzie 
Katarzyna i Nikodem Jacuk działający 
od 2012 roku. Wtedy właśnie spotkało 
się dwoje młodych ludzi wychowanych 
na muzyce krainy łagodności. Dzielone 
wzajemnie zainteresowanie zaowocowało 
marzeniami o publicznym prezentowa-
niu własnych pomysłów na twórczość 
znanych w muzycznym świecie postaci. 
Wbrew temu, co obecnie dociera do nas z 
radiowych odbiorników, fundamentem dla 
zespołu „Ponad Chmurami" jest twórczość 

Bułata Okudżawy, Leonarda Cohena, „Sta-
rego Dobrego Małżeństwa", czy zespołu 
„Pod Budą". Podczas koncertu zebrani 
widzowie usłyszeli autorskie kompozycje 
artystów do tekstów polskich poetek: 
Marii Konopnickiej, Marii Pawlikowskiej 
Jasnorzewskiej, Wiesławy Kwinto Koczan 
i Hanny Woś  - Dewińskiej z najnowszego 
autorskiego albumu „Czas nic nie zmienił” 
, której premiera odbyła się w czerwcu 
2021 roku. Podczas pięcioletniej muzycz-
nej drogi zespół dał ponad 300 koncertów 
na terenie całej Polski. 

Tekst Krzysztof Kowsz

W czwartek 24. 11. 2022 roku w Bibliotece Publicznej w Jasieniu
odbył się koncert zespołu „Ponad chmurami"

(źródło: Internet: https://www.facebook.com/BibliotekaPublicznaWJasieniu/)

Koncert zespołu 
„Ponad Chmurami”

Wycieczka na Jarmark do Berlina
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Grudzień jest miesiącem wielu cudów. 
Jednak prawdopodobnie najwięcej 
z nich wydarza się w weekend dwa 
tygodnie przed Świętami Bożego 
Narodzenia. Wtedy to właśnie ma 
miejsce Weekend Cudów, czyli fi-
nał ogólnopolskiej akcji Szlachetna 
Paczka.
Jest to zakrojone na szeroką skalę 
wydarzenie oraz praca przez niemal 
cały rok. Już w czerwcu rusza proces 
rekrutacji wolontariuszy. W listopa-
dzie otwierane są bazy danych, do 
których uprzednio wprowadzane się 
historie potrzebujących wsparcia osób 
/ rodzin. Osoby te są wcześniej wybie-
rane w toku rozmów ze społecznymi 
instytucjami opieki i wsparcia oraz 
po samodzielnie wykonanych wy-
wiadach środowiskowych. Szlachetna 
Paczka, to nie tylko pomoc materialna 
i rzeczowa, ale także mentalna, rów-
nież w postaci darmowych (opłaco-
nych wcześniej) porad prawnych, 
czy medycznych. To pomoc mądra, 
nakierowana na zaspokojenie rzeczy-
wistych, najpilniejszych potrzeb. 
Obok wolontariuszy ogromną rolę w 
powodzeniu akcji pełnią darczyńcy, 
którzy poruszeni czyjąś  historią de-
cydują się na zrobienie paczki. 
Tak było z młodą Lubszczanką Kingą 
Dybką, która postanowiła pomóc, 
poznawszy historię kobiety, której 
miesięcznie po opłaceniu rachunków 

pozostaje kilkadziesiąt złotych na 
życie.  Kinga pracuje w zakładzie 
kosmetycznym w Zielonej Górze. 
Zdecydowała, że część pieniędzy, 
które klientki płacą jej za wykonaną 
usługę, przeznaczy na Szlachetną 
Paczkę. Zbiórkę darów wsparły też 
osoby z jej otoczenia. Finalnie Kinga 
za zebrane pieniądze kupiła kuchenkę 
gazową oraz pralkę. Przygotowała 
również paczki z żywnością, artyku-
łami higienicznymi i chemicznymi. 
Wszystkie dary przywiozła do maga-
zynu, mieszczącego się w tym roku 
w budynku dawnego kina Patria w 
Lubsku, skąd w niedzielę 11 grudniu, 
wraz z innymi paczkami trafiły do 
10 rodzin z gminy Lubsko oraz 5 z 
gminy Brody. 
Liderem akcji na obszarze ww. gmin 
jest Justyna Falkowska, która w zakre-
sie jej organizacji z Brodami związana 
jest już od wielu lat, natomiast z Lub-
skiem od 3 lat.
Dzięki ofiarności darczyńców oraz 
zaangażowaniu wolontariuszy, Szla-
chetną Paczkę otrzymały wszystkie 
zgłoszone do programu z terenu ww. 
gmin rodziny. Jak jednak mówi Pani 
Justyna, nie było to proste, jako, że w 
akcję wciąż angażuje się mało lokal-
nych firm.
Postaramy się wspomóc  przyszło-
roczną  edycję Szlachetnej Paczki, 
np. poprzez publikację w trakcie 

naboru wolontariuszy, czy szukania 
darczyńców na łamach naszego mie-
sięcznika artykułów informujących o 
tym wydarzeniu. 

Tekst M.K.

Działo się to rzecz jasna 6 grudnia – w 
Dzień Świętego Mikołaja... Wtedy to 
właśnie, w wieczór choć pozbawiony 
zimowej aury, to i tak przecież ma-
giczny, do Raszyna zawitał Mikołaj, a 
właściwie aż dwóch Mikołajów, którzy 
niestrudzenie maszerując od domu do 
domu - odwiedzili wszystkie grzeczne 
dzieci ze Stowarzyszenia Raszyn dla 
Pokoleń, przekazując im prezenty pełne 
słodkości. W tym roku Mikołajowie byli 
bardzo hojni, jako, że małymi prezentami 
obradowali również rodziców.
To piękna tradycja, której tegoroczne 
podtrzymanie udało się dzięki hojności 

darczyńców i sponsorów, w tym: Caleg 
Sp. z o.o.; FerroService Sp. z o.o.; Kro-
trans Logistics; Fundacja DKMS; F. P. 
H. Aster; Eurotax Lubsko; Hurtownia 
Ika Lubsko; Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubuskiego.
DZIĘKUJEMY!
Wszystkie dzieci były bardzo zadowolo-
ne z prezentów oraz szczęśliwe, że choć 
chwilę mogły gościć w swoich domach 
Świętego Mikołaja. 
Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, 
dzięki którym celebracja tego święta 
była możliwa.

Stowarzyszenie Raszyn dla Pokoleń

W rywalizacji ważne są: 
gra fair play, wygrana i 
dobra zabawa! Podczas 
rozgrywek w boccia oraz 
kręgle z 30 listopada 
nie zabrakło żadnej z 
tych rzeczy. Wówczas 
delegacja pracowników 
Urzędu Miejskiego w 
Lubsku oraz radnych 
Rady Miejskiej w 
Lubsku z inicjatywy i na 
zaproszenie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
spróbowała swoich sił 
i umiejętności w ww. 
grach.

Mimo hartu ducha i wzmożonych 
starań, samorządowcom nie udało się 
pokonać silnej grupy lubskiego UTW.
Jednak trening uczynił mistrza. Człon-
kowie UTW spotykają się systema-

tycznie również między innymi w ra-
mach sportowo-rekreacyjnych zajęć, 
podczas których ćwiczą i doskonalą 
swoje umiejętności w ww. grach. 
Pani Zofia Głogowska Prezes UTW 
nie dzieliła jednak nikogo na wygra-
nych i przegranych, tylko każdego 
uczestnika rozgrywek nagrodziła 
okolicznościowym dyplomem.
Ideą przewodnią zorganizowanego 
turnieju było uczczenie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Listopad 
jest miesiącem, w którym obchodzone 
jest Narodowe Święto Niepodległości. 
Turniej miał odbyć się we wcześniej-
szym terminie, zaraz po gminnych ob-
chodach ww. święta. Mimo, że odbył 
się później, jego charakter pozostał 
niezmieniony - według pierwotnego 
zamysłu.
Po rozdaniu dyplomów, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Lubsku 
Artur Bondarenko, w imieniu swo-
im i pozostałych samorządowców, 

podziękował za zaproszenie oraz 
dobrą zabawę. Wyraził uznanie dla 
społecznej aktywności członków 
Uniwersytetu, ich entuzjazmu, dobrej 

energii. Odpowiadając na apel Pani 
Prezes w zakresie potrzeby wymiany 
starego i zużytego już zestawu do gry 
w boccia na nowy, obiecał wspomóc 

wraz z innymi chętnymi radnymi tę 
inicjatywę.

Tekst i fot. M.K.

 LUDZI E,  WYDARZENI A  LUDZIE,  WYDARZENIA 

Końcówka roku zawsze 
skłania do refleksji 
oraz podsumowań. 
Przedświąteczny czas 
daje okazję do spotkań i 
rozmów o tym co udało 
się zrobić, czego nie 
i dlaczego, a także o 
planach na przyszłość.

W piątek 9 grudnia br. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Lubsku zorgani-
zował takie właśnie - w duchu świąt - 
spotkanie. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Lubsku Artur Bondarenko oraz 
Dyrektor lubskiego oddziału Banku 
Polskiego PKO S.A. Artur Zieliński.
Prezes UTW Zofia Głogowska przy-
witała gości oraz podziękowała im 
za wsparcie, które UTW od nich 
otrzymuje. Następnie skierowała do 
wszystkich życzenia wesołych Świąt 
oraz szczęścia w Nowym Roku.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
pogratulował członkom UTW aktyw-
ności, podziękował za wspólne inicja-
tywy oraz prosił, by swoją mądrością 
i doświadczeniem nadal wspierali 
działania samorządu oraz, by dobrym 
przykładem uczyli młodszych pozy-
tywnych zachowań i obywatelskiej 
postawy.
Następnie głos zabrał Przewodniczący 

Rady Artur Bondarenko, który powie-
dział, że przyszedł na to spotkanie z 
dobrą nowiną i zaprosił zarząd UTW 
oraz chętnych członków do udziału w 
grudniowej sesji, podczas której radni 
wręczą Zarządowi UTW nowy zestaw 
do gry w boccia. 
Przemówienia zakończył Dyrektor 
Banku Polskiego PKO o/ w Lubsku 
Artur Zieliński, który zapewnił, że 
pozostaje do dyspozycji organizacji, 
jeśli kiedykolwiek jakieś wsparcie 
będzie potrzebne. Dyrektor zadekla-
rował również, że zachęci swoich 
kolegów i koleżanki z pracy do tego, 
by spotkać się w rywalizacji w grze w 
kręgle i w boccia. 
Po części oficjalnej był czas na skosz-
towanie przygotowanych potraw oraz 
na miłe rozmowy. 
Następnie w koncercie na świąteczną 
nutę wystąpiła grupa śpiewacza człon-
ków UTW, wprowadzając tym samym 
zgromadzonych w sielski nastrój.
Członkami UTW są osoby starsze, w 
wieku emerytalnym. Takie spotkania 
i integracja są dla nich ważne. Prze-
bywanie z ludźmi daje poczucie bycia 
potrzebnym oraz przeświadczenie, że 
nie są na świecie sami. Przedświątecz-
ne spotkanie minęło w atmosferze 
serdeczności i radości. Kolejną inte-
grację UTW planuje jeszcze w tym 
roku - 27 grudnia, w postaci zabawy 
sylwestrowej.

Tekst i fot. M.K.

Urzędnicy i radni 
KONTRA studenci 
UTW

Świątecznie
w UTW

Grupa śpiewacza UTW, by umilić czas spotkania zagrała koncert na świąteczną nutę.

Zarząd i członkowie Uniwersytetu nazywają Dyrektora lubskiego oddziału Banku Polskiego PKO S.A. Artura 
Zielińskiego przyjacielem UTW, który zawsze wspiera i pomaga

Podczas warsztatów ceramicznych seniorzy lepili z gliny kuliste lampiony, 
następnie wycinali w nich otwory w kształcie gwiazd, poprzez które 

pochodzące od tealight’a światło, pięknie się rozprzestrzenia.
(źródło: z kolekcji Klubu Senior+)

Mimo, że listopad nie popisał się 
pogodą, to w Klubie Senior+ wyśmie-
nitej aury nie brakowało. Wiele się też 
działo! Były: pełne twórczych pomy-
słów warsztaty ceramiczne oraz manu-
alne, niosące wsparcie i otuchę zajęcia 

z psychologiem, wspólne śpiewanie 
z członkami lubskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, a także Andrzejki 
z czarownicą i wróżbami. Działo się! 
Jak to zwykle – u seniorów!

Tekst M.K.

Listopadowe wieści 
z Klubu Senior+

To był pierwszy taki turniej. Idea szlachetna. Zabawa wspaniała. Integracja warta powtórzenia.

Lubuskie Talenty, to stypendia po-
zwalające zdolnym uczniom rozwijać 
swoje pasje i naukowe zaintereso-
wania. W poniedziałek, 5 grudnia 
odebrało je w Zielonej Górze - 222 
młodych ludzi z południowej części 
województwa, wśród których zna-
leźli się również aktualni oraz dawni 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubsku.

Maja Stasik, Zuzanna Czapnik, Kornel 
Słobodzian i Jacek Olejnik, to czworo 
obecnych uczniów lubskiej Jedynki, 
którzy oprócz świetnych wyników 
w nauce, mogą poszczycić się zdo-
bytymi w minionym roku szkolnym  
tytułami laureatów konkursów przed-
miotowych.

Stypendium z rąk wicemarszałka 
województwa lubuskiego Łukasza 
Poryckiego odebrało również troje 
absolwentów SP1, a obecnie uczniów 
pierwszych klas licealnych – Amelia 
Koch, Adam Bus i Jowita Gebułto-
wicz.

Działający od 2019 roku projekt 
„Lubuskie Talenty-Program Stypen-
dialny”, ma na celu promowanie naj-
zdolniejszych uczniów klas VII i VIII 
ze wszystkich szkół podstawowych 
oraz licealistów klas I-III ze szkół 
ogólnokształcących. 

W tegorocznym konkursie podnie-
siono średnią ocen, której osiągnięcie 
uprawniało do startowania w nim. 
Mimo przeciwności, jaką była pan-
demia oraz nauka zdalna, wyniki 
uczniów są świetne. 
Każdy stypendysta szkoły podstawo-
wej otrzyma łącznie 6000 zł, nato-
miast liceum - 8000 zł.
Uczniowie mogą wydać pieniądze na 
wszystko, co związane jest z nauką, 
przykładowo na: sprzęt komputerowy, 
książki, pomoce dydaktyczne, ale 

także na kursy językowe, czy nawet 
hulajnogę, którą będą dojeżdżać do 
szkoły.
Znane przysłowie mówi, że praca 
wzbogaca. Tak też jest w tym wypad-
ku, jako, że poświęcony nauce wysiłek 
i czas zaowocował wiedzą, następnie 
dobrymi wynikami i ostatecznie uzy-
skanym stypendium.
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Tekst M.K.

Lubuskie Talenty również dla 
uczniów z LUBSKIEJ JEDYNKI

Wśród laureatów Lubuskich Talentów znaleźli się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku: Maja Stasik, Zuzanna Czapnik, Kornel 

Słobodzian i Jacek Olejnik. (źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku)

Mikołajów dwóch

Niektóre dzieci były wizytą Świętego 
Mikołaja zawstydzone, inne były odważne i 

nieustraszone. Wszystkie jednak bez wyjątku 
cieszyły się  z tych wyjątkowych odwiedzin i 
z radością, ciekawością i zniecierpliwieniem 

otwierały otrzymane prezenty.

15 Szlachetnych Paczek trafiło 
do lubskich i brodzkich rodzin

Kinga Dybka (druga od lewej) w 
Weekend Cudów przywiozła do 

lubskiego magazynu rzeczy, które 
udało się jej zgromadzić i kupić 
w ramach Szlachetnej Paczki. 

W niedzielę 11 grudnia rzeczy te 
przekazano wybranej przez Kingę 
osobie. Na zdjęciu również grupa 

wolontariuszy Szlachetnej Paczki z 
Justyną Falkowską (trzecia z prawej) 

na czele.
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 H ISTORIA  HI STORI A 

 Mikołaj z Miry jest to święty katolic-
ki i prawosławny. Najstarsze przekazy o 
nim pochodzą z VI wieku. Według śre-
dniowiecznej  hagiografii  żył na przeło-
mie III i IV wieku, był biskupem Miry w 
Turcji, wsławił się cudami oraz pomocą 
biednym i potrzebującym. Przez wieki 
był jednym z najbardziej czczonych 
świętych na Zachodzie i Wschodzie. 
Największe jego sanktuarium znajduje 
się we włoskim Bari. Współczesna 
baśniowa postać  Świętego Mikołaja, 
wzorowana na św. Mikołaju z Miry, jest 
wykorzystywana w  kulturze popular-
nej w czasie świąt Bożego Narodzenia. 
Według średniowiecznych przekazów 
święty Mikołaj był biskupem Miry w 
Licji i uczestniczył w  soborze nicejskim  
w 325 roku. Historycy nie odnaleźli 
jednak żadnego zapisu z III, IV czy 
nawet V wieku, który potwierdzałby 
istnienie takiej postaci. Nie wymieniono 
imienia Mikołaja w przekazach z sobo-
ru nicejskiego. Nie wspominał o nim 
uczestnik tego zgromadzenia,  Atanazy 
z Aleksandrii. Żadne z zachowanych 
źródeł sprzed VI wieku nie przekazało o 
Mikołaju nawet najkrótszej informacji.
 Wzmianki o świętym Mikołaju poja-
wiają się dopiero w VI wieku, ponad 
200 lat po jego domniemanej śmierci, za 
panowania cesarza Justyniana. Zapisano 
wówczas krótką opowieść zwaną  „Pra-
xis de Stratelatis” (pol. „Oficerowie”), 
jest to krótka opowieść o uratowaniu 
skazanych na śmierć żołnierzy. Zgodnie 
z nią cesarz Konstantyn wysłał morzem 
z Konstantynopola wojsko, aby stłumić 
bunt we  Frygii. Oddziały wylądowały 
w Andriake, porcie niedaleko Miry, 
gdzie żołnierze splądrowali miasto. 
Po opanowaniu zamieszek, lokalny 
prefekt Eustachios skazał na śmierć 
trzech żołnierzy. W ostatniej chwili 
miecz katowski powstrzymał Mikołaj, 
który wykazał niewinność skazanych, a 
potem zaprosił trzech dowodzących wy-
prawą oficerów – Nepotianosa, Ursosa i 
Herpyliona – do pałacu biskupiego. Po 
zakończonej zwycięstwem kampanii, 
w Konstantynopolu oficerowie zostali 
oskarżeni przez prefekta Ablabiosa o 
nadużycia. Cesarz Konstantyn skazał 
ich na śmierć. W nocy przed egzeku-
cją, oficerowie błagali w modlitwach 
o pomoc Mikołaja. Biskup ukazał się 
we śnie Konstantynowi i Ablabiosowi, 
zaświadczył o niewinności skazanych 
i wskazał prawdziwych winowajców. 
Rano, przed obliczem senatu, oficerowie 
zostali uniewinnieni i wysłani do Miry 
z bogatymi darami. Anonimowy autor 
znał dobrze topografię Miry. W VII 
wieku pismo to krążyło w kościołach 
greckich, łacińskich oraz syryjskich 
i cieszyło się dużą popularnością. W 
spisanym około 565 roku żywocie ar-
chimandryty Mikołaja z klasztoru Syjon 
„Vita Nicolai Sinonitae” pojawiła się 
opowieść o tym, że ów pobożny mnich, 

wyruszając na pielgrzymkę do Jerozoli-
my, odwiedził Mirę. Tam modlił się w 
bazylice poświęconej  świętemu bisku-
powi Mikołajowi. Z tekstu wynikało, 
że biskup był uważany za męczennika 
a jego zwłoki przeniesiono wiele lat 
po męczeństwie z miejsca śmierci do 
bazyliki, gdzie zbudowano martyrion. 

Natomiast Prokopiusz z Cezarei w 
dziele „O budowlach”, powstałym w 
latach 553 – 555, zanotował w księdze 
drugiej, że cesarz Justynian wybudował 
w Konstantynopolu kościół pod wezwa-
niem świętych Priskosa i Mikołaja. Nie 
jest jednak jasne, któremu Mikołajowi 
dedykowano nową świątynię. Od VI do 
drugiej połowy VIII wieku nie zapisano 
żadnych nowych informacji o Mikołaju. 
Dopiero w aktach  drugiego soboru 
nicejskiego  z 787 roku zanotowano, że 
jeden z archidiakonów miał sen, w któ-
rym ukazał się święty Mikołaj. Diakon 
sądził, że przemówił do niego patriar-
cha Konstantynopola, jednak biskup 
Miry Teodor sprostował, że chodziło 
o biskupa jego miasta. Z początkiem 
IX wieku w źródłach pojawia się coraz 
więcej postaci o imieniu Mikołaj, co 
świadczyć może o rosnącej popularno-
ści kultu świętego. 

 Na początku XX wieku jezuita  Hip-
polyte Delehaye wykazał, że w przy-
padku Mikołaja z Miry pierwotnym 
zjawiskiem był kult świętego. Natomiast 
hagiografia była wtórna wobec kultu, 
odpowiadała na rosnące zapotrzebo-
wanie wiernych. Z biegiem lat doda-
wano nowe epizody do życia Mikołaja, 
budując je z pewnych stereotypowych 

elementów. Delehaye pierwszy określił 
opowieści o Mikołaju jako  legendę 
hagiograficzną. W pierwszej połowie 
IX wieku, w Konstantynopolu powstał 
najstarszy żywot, napisany przez ar-
chimandrytę Michała, tzw.  „Vita per 
Micheaelem”. W utworze tym autor 
podaje nowe informacje, które na trwale 
wejdą do legendy o świętym. Michał 
twierdził, że Mikołaj urodził się w nie-
wielkim miasteczku Patara w Licji, jako 
jedyne dziecko szlachetnych, bogatych 
i pobożnych rodziców. Od dzieciństwa 
związane z nim były cudowne wyda-
rzenia. Dorastając wyrzekł się kobiet, 
rozrywek, polityki i handlu a poświęcił 
pobożności. Po śmierci rodziców rozdał 
cały odziedziczony majątek. Stawał w 
obronie pokrzywdzonych, wspomagał 
biednych. Podczas wyborów biskupa 
w Mirze uradzono, że urząd obejmie 
pierwsza osoba, która rankiem wejdzie 
do kościoła, aby się pomodlić. Dzięki 
interwencji Boga był to Mikołaj. Jako 
biskup wspierał naukę o Trójcy Świę-
tej, przeciwstawiał się zwolennikom  
Ariusza  i zwalczał pogaństwo – do-
prowadził między innymi do zburzenia 
świątyni  Artemidy. Słynął z wielu cu-
dów, dzięki którym pomagał bliźnim w 
potrzebie. Michał przytacza pod koniec  
Vita  opowieść o  Stratelatis, natomiast o 
śmierci Mikołaja tylko krótko wspomi-
na. Drugim z kolei, niezwykle ważnym 
dla rozwoju legendy Mikołaja, był 
napisany w IX wieku żywot autorstwa 
Szymona Metafrastesa. Był on kompi-
lacją utworu archimandryty Michała 
oraz Vita archimandryty Mikołaja z VI 
wieku. Mikołaj z klasztoru Syjon został 
pod koniec życia biskupem Pinary w Li-
cji. Zbieżność imion była prawdopodob-
nie przyczyną połączenia w dziele Szy-

mona opowieści dotyczących dwóch 
odrębnych świętych. Dzieło Szymona 
Metafrastesa zachowało się do współ-
czesnych czasów w największej liczbie 
rękopisów, gdyż cieszyło się przez wieki 
niezwykłą popularnością. Jego tekst 
zawiera przede wszystkim ponowne 
opracowanie żywota autorstwa archi-
mandryty Michała, z dodaniem wielu 
nowych szczegółów ubarwiających 
opowieści. Na przykład przytaczając 
opowieść o  Stratelatis, Szymon dodaje 
wiele mów, które wkłada w usta głów-
nych bohaterów. Czerpie od Michała 
opowieści i rozwija je, rozpoczynając 
się od urodzin Mikołaja w Patarze a 
kończąc na zburzeniu świątyni Artemi-
dy. W Żywocie znajduje się też wiele 
nowego materiału. Rozpoczyna się on 
od opowieści o uwięzieniu Mikołaja za 
czasów cesarzy  Dioklecjana  i  Maksy-
miana oraz jego uwolnieniu przez Kon-
stantyna Wielkiego. Cierpienia świętego 
w więzieniu są zredagowane w stylu 
opowieści o męczennikach, bowiem 
zdaniem Szymona przysługiwał Miko-
łajowi tytuł  bezkrwawego męczennika. 
W tekście znalazły się też opowieści o 
udziale Mikołaja w soborze nicejskim 
oraz jego bliskich związkach z cesarzem 
Konstantynem. W oparciu o dzieło 
Szymona Metafrastesa, pod koniec IX 
wieku Jan Diakon z Neapolu napisał 
pierwszy łaciński żywot Mikołaja z 
Miry. Stał się on podstawą późniejszej 
hagiografii zachodniej – między innymi 
angielskiego żywota pióra  Roberta 
Wace’a  z XII wieku, niemieckich i 
francuskich dzieł hagiograficznych z 
XIII wieku oraz rozdziału poświęco-
nego Mikołajowi w  Złotej Legendzie.

Tekst Krzysztof Kowsz

ŚLADAMI NAJSŁYNNIEJSZEGO 
ŚWIĘTEGO NA ŚWIECIE –
ŚW. MIKOŁAJA Z MIRY

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

„Mikołaj jest jak miłość, 
nikt w niego nie wierzy, ale każdy na niego czeka”

W Lubsku mieliśmy również akcent związany ze św. Mikołajem z Miry,
był nim Kościół p.w. Św. Mikołaja, który mieścił się na skrzyżowaniu 

dzisiejszych ulic Poznańskiej z Warszawską
(źródło: Internet: https://fotopolska.eu/koscioly).

Zdjęcie ze świątecznym Mikołajem na Jarmarku Bożonarodzeniowym
w Łomnicy w Kotlinie Jeleniogórskiej

(źródło: zbiory prywatne autora)

Św. Mikołaj był biskupem  Miry 
w Turcji, wsławił się cudami oraz 

pomocą biednym i potrzebującym. 
Przez wieki był jednym z najbardziej 
czczonych świętych na Zachodzie 

i Wschodzie.
(źródło: Internet:

http://parafiatanowo.pl)

ŚLADAMI WYNALAZCY 
BOMBKI CHOINKOWEJ 
- HANSA GREINERA

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

 Bombka jest to ozdoba choinkowa, 
wykonana zazwyczaj z cienkie-
go szkła. Bombki często są ręcznie 
malowane i posrebrzane od wewnątrz. 
Historia ozdabiania domów podczas 
świąt sięga czasów starożytnych. 
2000 lat p.n.e. Egipcjanie, by uczcić 
najkrótszy dzień w roku, przynoszą 
do swoich domów zielone liście palm 
daktylowych, jako symbol triumfu 
życia nad śmiercią. 500 lat p.n.e. 
mieszkańcy starożytnej Grecji przyno-
szą do swych domów gałązki oliwne 
lub laurowe. Gałązki te, przystrojone 
w białe i czerwone wstęgi, obwieszają 
figami, naczynkami z winem, mio-
dem, oliwą oraz pieczywem. VI wiek 
Wikingowie i plemiona nordyckie za 
święte uważają jesion, sosnę i dąb. W 
swoich domach, w dniach przesilenia 
zimowego, wieszają gałązki drzew 
iglastych lub jemioły. Zwyczaj ten 
staje się powszechny również na tery-
toriach plemion słowiańskich, w tym 
na terenie dzisiejszej Polski. 
 W VIII wieku św. Bonifacy misjonarz 
w środkowych i wschodnich Niem-
czech nawraca pogan. Ściął dąb, który 
dla Germanów był drzewem świętym. 
Dąb ten, upadając, zniszczył wszyst-
kie rosnące wokół niego drzewa, z 
wyjątkiem małej, zielonej jodełki. We-
dług legendy św. Bonifacy powiedział 
wówczas: „Widzicie, ta mała jodełka 
jest potężniejsza od waszego dębu. I 
jest zawsze zielona, tak jak wieczny 
jest Bóg dający nam wieczne życie. 
Niech ona przypomina wam Chrystu-
sa”. Najstarsza wzmianka o choince 
podobnej do tej znanej nam dzisiaj, 
pochodzi z XVI - wiecznych kazań 
kościelnych, z terenów pogranicza 

Francji i Niemiec – Alzacji. Zwyczaj 
ustawiania w domach iglastego drzew-
ka przyozdobionego rajskimi jabłusz-
kami, ciastkami, ozdobami z papieru i 
orzechami uważa się za pogański. Po-
łowa XVIII wiek popularyzacja i ewo-
lucja starożytnej techniki formowania 
szkła w płomieniu oraz adaptacja jej 
do współczesności. W Polsce choinka 
staje się popularna dopiero w pierw-
szej połowie XIX wieku, początkowo 
głównie ze słomy, zbóż, wydmuszek 
jajek, ciastek w różnych kształtach, 
małych czerwonych „rajskich” jabłu-
szek. W 1840 roku w hucie szkła 
Lauscha w Niemczech – Hans Greiner 
wykonuje pierwsze szklane bombki na 
choinkę. Według legendy, nie stać go 
było na ciastka, jabłka, orzechy ani 
papierowe ozdoby i świece, więc „z 

wolnej ręki” uformował proste kuliste 
kształty puste w środku i udekorował 
nimi swoją choinkę. 1841 rok jest to 
rok, w którym po raz pierwszy choinka 
stanęła na zamku Windsor w Anglii. 
W 1848 roku pierwsze pisemne 
wzmianki o bombkach szklanych oraz 
o zastosowaniu drewnianych form do 
ich produkcji. Nowa forma dekoracji 
choinek zaczyna szybko zyskiwać na 
popularności, także poza miejscowo-
ścią Lauscha, a produkcja i sprzedaż 
szklanych cacek ratuje fabrykę przed 
bankructwem. Połowa XIX wieku 
powstaje wiele małych, rodzinnych 
zakładów rzemieślniczych, gdzie 
całe rodziny pracują przy produkcji 
i dekoracji bombek. Zwyczajowo 
to mężczyźni dmuchają i formują 
kształty ozdób choinkowych, kobiety 
z dziećmi dekorują i pakują. W 1856 
roku w USA, w Białym Domu, stanęła 
pierwsza świąteczna choinka. W 1860 
roku z tego roku pochodzi najstarszy 
katalog, w którym można znaleźć 
szklane bombki choinkowe, obecnie 
w zbiorach Sonneberg Museum w 
Niemczech. W 1870 roku do kształ-
towania bombek zaczyna się używać 
form ceramicznych, a następnie, by 
uzyskać gładszą powierzchnię i wy-
dłużyć użytkowanie kształtowników, 
ceramiczne formy pokrywa się pyłem 
grafitowym. W 1880 roku rośnie po-
pularność szklanych cacek. Bombki 
docierają za ocean. W USA sprzedaje 
się pierwszy zestaw bombek (firmy 
Lauscha) – ówczesna cena: 25 $, czyli 
- to współcześnie ekwiwalent około 
594,61. $. W 1923 roku w Niemczech 
powstaje pierwsza szkoła artystyczna 
ucząca kształtowania szkła w ogniu 

palnika. Połowa XX wieku otwarcie 
milickiej fabryki bombek, najwięk-
szej w Polsce manufaktury szklanych 
ozdób choinkowych. Fabryka działała 
nieprzerwanie do 2008 roku, corocz-
nie produkując około 1 miliona róż-
nych bombek we wszystkich współ-
cześnie stosowanych bombkarskich 
technikach zdobniczych. W 1956 
roku niemiecki chemik Justus von 
Liebig dopracowuje do perfekcji od-
krytą przez siebie w 1935 roku metodę 
srebrzenia szkła, która od 1967 roku 
staje się niezwykle popularna w zdo-
bieniu bombek. W 1967 roku zostaje 
rozpowszechniony palnik gazowy, co 
znacznie ułatwia i przyspiesza produk-
cję bombek. W 2013 roku stworzenie 
pierwszej bombki choinkowej metodą 
druku 3D w Kreatywnym Obiekcie 
Multifunkcyjnym, w limitowanej 

serii 3 sztuk. 
 Pierwsze bombki choinkowe poja-
wiły się w Polsce w XIX wieku. Były 
wykonywane ze szkła dmuchanego 
i początkowo imitowały orzechy i 
inne owoce, ale z czasem wzornictwo 
wzbogacało się o bombki w kształcie 
przedmiotów codziennego użytku, 
np. bucików, parasolek, instrumentów 
muzycznych, czy też postaci zwierzą-
tek i pajaców. Zabawki choinkowe 
pierwotnie sprowadzano z zagra-
nicy, a ich prawdziwym zagłębiem 
była Norymberga. Ozdoby stamtąd 
były w Polsce bardzo popularne. 
Polska to potentat w produkcji ręcz-
nie robionych bombek. Niemal cała 
produkcja trafia na eksport, głównie 
do USA, ale także do Japonii, Kanady, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, 
Rosji, Skandynawii, Australii i innych 
krajów. Fabryka bombek w Stodolsku 
koło Rostarzewa jest firmą rodzinną 
specjalizującą się w ręcznej produk-
cji szklanych bombek choinkowych 
o  różnorodnych kształtach. W ich 
ofercie znajdą Państwo bombki gład-
kie oraz dekorowane  w kształcie kul 
o średnicy od 30 do 150 mm, formy 
- bałwanki, aniołki, misie, choinki, 
mikołaje, domki, jaja, serca, kształtki 
- sople, grzybki,  szpice. Cały proces 
produkcji bombek wykonywany jest w 
100% ręcznie przy użyciu materiałów 
wysokiej jakości. Bombki  posiadają 
atesty Fundacji „CEPELIA" Polska 
Sztuka i Rękodzieło. Firma wykonu-
je bombki według życzenia klienta, 
bombki z logo firmowym, bombki z 
dedykacją, imieniem a także oferuje 
własne oryginalne wzory.

Tekst Krzysztof Kowsz

Wzór bombki wyprodukowanej 
w Zakładzie „Produkcja Ozdób 

Choinkowych S. C. Grześkowiak” 
w Stodolsku, gmina Rostarzewo, 

województwo wielkopolskie
(źródło: zbiory prywatne autora)

Hans Greiner - wynalazca bombki 
choinkowej (źródło; Internet: 

https://szklo-dekor.com)

Fabryka bombek w Stodolsku koło Rostarzewa jest firmą rodzinną specjalizującą się
w ręcznej produkcji szklanych bombek choinkowych o  różnorodnych kształtach

(źródło: zbiory prywatne autora)
Ozdoby w formie bombek choinkowych w Słubicach

(źródło: zbiory prywatne autora)



28 29M AGAZ Y N LUBS KI  NR 12/2022 (383)MAGAZYN LUBSKI  NR 12/2022 (383)

 H ISTORIA  HI STORI A 

ŚLADAMI PRZEWODNICZĄCEGO 
KOMITETU STRAJKOWEGO
W HUCIE KATOWICE - 
ANTONIEGO KUSZNIERA

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

W tym roku mija 41 
rocznica wprowadzenia 
Stanu Wojennego w 
Polsce i zarazem kolejna 
rocznica pacyfikacji Huty 
Katowice w Dąbrowie 
Górniczej. Z tej okazji 
chciałbym Państwu 
przybliżyć sylwetkę 
Antoniego Kuszniera 
– Przewodniczącego 
Komitetu Strajkowego w 
Hucie Katowice.

 Antoni  Kusznier  urodzi ł  s ię 
12.04.1938 roku w Kozłowie (obecnie 
Ukraina), w 1969 roku ukończył za-
oczne Technikum Mechaniczne w Ny-
sie. W latach 1956 - 1958 pracownik 
Zakładów Przemysłu Bawełnianego w 
Prudniku, w latach 1963 – 1964 pra-
cownik Huty Kościuszko w Chorzo-
wie, w latach 1964 - 1968 pracownik 
Zakładu Urządzeń Przemysłowych w 
Nysie, w latach 1968 - 1970 pracow-
nik Fabryki Samochodów Dostaw-
czych w Nysie, w latach 1970 – 1976 
pracownik PKS Oddział w Nysie, w 
latach 1977 – 1981 pracownik Wydz. 
M - 66 (Wydz. Remontów Pieców 
Hutniczych i Ogólnobudowlanych) 
w Kombinacie Metalurgicznym Huta 
Katowice w Dąbrowie Górniczej. W 
dniach 29 - 31 sierpnia 1980 roku 
uczestnik strajku w Hucie Katowice, 
od 25 października 1980 roku członek 
Komitetu Założycielskiego w Hucie 
Katowice, następnie od stycznia 1981 
roku członek Prezydium Komitetu 
Zakładowego odpowiedzialny za 
sprawy kadrowe. 
 13 grudnia 1981 roku ogłoszono Stan 
Wojenny na terytorium Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej. Odpowiedzią 
był powszechny bunt, objawiający się 
jako masowy protest pracowniczy w 
zakładach pracy. Już pierwszego dnia 
w ponad 50 - ciu zakładach Śląska i 
Zagłębia przystąpiło do strajku okupa-
cyjnego. Do takich należała również 
Huta Katowice. W nocy z 12/13 
grudnia rozpoczęły się aresztowania 
działaczy „Solidarności” w całym 
kraju. Na terenie Dąbrowy Górniczej 
głównym celem stała się strajkująca 
załoga Huty Katowice. Późnym wie-
czorem 12 grudnia, wokół komendy 
Milicji Obywatelskiej w Dąbrowie 
Górniczej przy ul. Czerwonych Sztan-
darów, odbyła się koncentracja sił 
milicji, SB i ZOMO. Zgodnie z pla-
nem tuż przed północą kilkuosobowe 
połączone grupy SB, MO przy wspar-
ciu ORMO i ZOMO, wdzierają się do 
mieszkań najbardziej „ekstremalnych" 
działaczy NSZZ „Solidarność" Huty 
Katowice, aresztując 41 jej działaczy. 
W tym dniu do obozów internowania 
trafiło prawie w komplecie kierow-

nictwo Komisji Zakładowej. Przed 
aresztowaniem udaje się ujść jedynie 
redaktorowi „Wolnego Związkowca" 
- Zbyszkowi Kupisiewiczowi i człon-
kowi Prezydium „Solidarności" Huty 
Katowice - Antoniemu Kusznierowi, 
który ucieka przez balkon swojego 
mieszkania, gdy ZOMO i SB dobija-
ło się do drzwi. Wczesnym rankiem 
Antoni Kusznier wraz z kolegami ze 
związku, proklamuje strajk okupacyj-
ny na terenie Huty Katowice. Powoła-
no do życia 11 - osobowy ZKS (Zakła-
dowy Komitet Strajkowy) do którego 
weszli: Andrzej Sulewski i Roman 
Sopek z kolejowego (ZTK), operator 
granulacji Grzegorz Patyk, elektryk 
Wiesław Koniusz, nagrzewnicowy 
Andrzej Zieja, Wojciech Marusiński, 
Ryszard Bidziński, Markiewicz. Po-
wstaje również 6 - osobowe Kolegium 
Redakcyjne „Wolnego Związkowca" z 
dziennikarzem Zbigniewem Kupisie-
wiczem jako redaktorem naczelnym 
w okresie strajku. Kontynuowany od 
dnia 12. 12. 1981 roku na terenie Huty 
Katowice strajk okupacyjny przez 
byłych działaczy NSZZ „Solidarność” 
uniemożliwia pojęcie normalnej 
pracy. Władze podjęły decyzję za-
mknięcia huty oraz wyprowadzenia 
z jej terenu wszystkich osób, które 
biorą udział w strajku poprzez prze-
prowadzenie Operacji „Gwarek” z 
użyciem sił wojska i organów MO. Na 
dowódcę Operacji „Gwarek” wyzna-
cza się Dowódcę Zmotoryzowanego 
Obwodu MO w Katowicach płk. K. 
Wilczyńskiego. Operację „Gwarek” 
planuje się przeprowadzić po nega-
tywnym wyniku działań propagando-
wych z użyciem urządzeń rozgłasza-
jących i ulotek oraz przedsięwzięć 
pouczających przez przedstawicieli 
dyrekcji zakładu. W ramach działań 
wyprzedzających, oddziały Wojska 

Polskiego zajmują i zabezpieczają 
teren przyległych do tlenowni i hali 
Głównego Mechanika. W działaniach 
brało udział 4250 funkcjonariuszy 
MO, w tym 1673 własnych i 2583 wy-
delegowanych kraju, 1978 żołnierzy 
WP dysponujących 240 jednostkami 
wozów pancernych, czołgi, BWP, 
BRDM. Użyto też 3 śmigłowców, 
3 reflektorów przeciwlotniczych, 3 
IRS - ów, 1 WUZ, 4 samochodów 
bojowych SP, 2 dźwigów samocho-
dowych Coles, 86 szt. Broni palnej, 5 
aparatów fotograficznych i 1 kamery 
foto. W okresie strajku „Wolny Związ-
kowiec" ukazywał się nawet kilka-
krotnie w ciągu jednego dnia, mając 
za zadanie przekazywanie informacji 
strajkującym o wydarzeniach w kraju 
i na Hucie. Dziennikarz Zbigniew 
Kupisiewicz jako redaktor naczelny 
w okresie strajku, wraz z koleżankami 
i kolegami na dwóch kserografach i 
starym IBM - mie, wydają pierwszą 
gazetkę w nakładzie 200 egzemplarzy. 
Początkowo drukowanie odbywało 
się na przewiązce hali Głównego 
Mechanika. Później drukarnia zostaje 
przeniesiona w głąb huty. W wigilię 
Bożego Narodzenia Zbyszek Kupisie-
wicz przewieziony został do Komendy 
Dąbrowie Górniczej. Przesłuchania 
trwały z przerwami przez całe Święta. 
28 grudnia późnym wieczorem, razem 
z innymi aresztowanymi znalazł się 
w areszcie na Mikołowskiej w Ka-
towicach. Tej samej nocy nadeszły 

jakieś dokumenty, które okazały się 
aktami oskarżenia a już rano odbyła 
się pierwsza rozprawa. Później były 
kolejne i wyrok w ciągu kilku dni. 
Redagujących Wolnego Związkowca 
skazano w trybie doraźnym na wyroki 
od 3,5 do 6,5 roku pozbawienia wol-
ności, choć prokurator żądał nawet 
10 lat. Następuje okres masowych 
przesłuchań, aresztowań, internowań 
oraz zwolnień z pracy. Wielu ze 
strajkujących otrzymuje wieloletnie 
wyroki pozbawienia wolności, inni 
muszą opuścić terytorum PRL w try-
bie natychmiastowym.

 Antoni Kusznier w dniach 13 - 23 

grudnia 1981 roku był aktywnym 
uczestnikiem strajku w Kombinacie 
Metarulgicznym w Hucie Katowice, 
a później Przewodniczący Komitetu 
Strajkowego, od 15 grudnia 1981 roku 
Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego, podjął decyzję o zakończeniu 
strajku i rozwiązaniu MKS. Po za-
kończeniu strajku pod pseudonimem 
„Zbyszek”, trafił do Torunia, ukrywał 
się w Domu Opieki Społecznej dla 
Chorych Dzieci w Częstochowie. 
Następnie przebywał w Laskach i 
Izabelinie pod Warszawą w Zgro-
madzeniu Małych Braci Karola de 
Foucauld, gdzie 1982 - 1983 pomagał 
w budowie kościoła w Laskach i domu 
zakonnego braci w Izabelinie. Poszu-
kiwany listem gończym; 6 sierpnia 
1983 roku ujawnił się w prokuraturze 
w Dąbrowie Górniczej, przesłuchi-
wany w charakterze podejrzanego 18 
października 1983 roku Sąd Rejonowy 
w Dąbrowie Górniczej umorzył postę-
powanie na mocy amnestii. Zbyszek 
miał żonę i dzieci, chciał zostać w 
Polsce, ale żona i dzieci nalegali, żeby 
opuścić Polskę, Od kwietnia 1984 
roku z rodziną na emigracji w USA. 
Przez około 7 lat zatrudniony był w 
Zakładach Przemysłu Zbrojeniowego 
w Connecticut, po wypadku samocho-
dowym od 1991/1992 był na rencie 
inwalidzkiej. Antoni Kusznier zmarł 
18. 08. 2005 roku w USA.

Tekst Krzysztof Kowsz

Antoni Kusznier był 
Przewodniczącym Komitetu 
Strajkowego w Kombinacie 

Metalurgicznym w Hucie Katowice 
(źródło: Internet: wpolityce.pl)

Lech Rotkis znany lubski listonosz 
w latach 1979 – 1984 pracował jako 

murarz w Hucie Katowice
(źródło: zbiory prywatne autora)

Pomnik upamiętniający podpisanie porozumienia pomiędzy strajkującymi pracownikami Huty Katowice a władzą 
w 1981 roku, znajduje się obok głównej bramy wjazdowej do Huty Katowice

(źródło: zbiory prywatne autora)

ŚLADAMI LUBSKIEGO 
SPORTOWCA I SPOŁECZNIKA 
– MARKA GUTOWSKIEGO

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

„Sport to najpiękniejsza choroba,
oraz najzdrowsze uzależnienie”

 Marek Gutowski był to przewodni-
czący Rady Miasta w Lubsku, członek 
Rady Powiatu, dyrektor miejskich 
szkół, wieloletni trener koszykówki. 
Urodził się 01. 03. 1959 roku w Lub-
sku. Zainteresowanie sportem zaczęło 
się już w szkole podstawowej. Następ-
nie w liceum, to koszykówka stała się 
pasją na tyle silną, że wyznaczyła dal-
szą drogę zawodową, której efektem 
było uzyskanie dyplomu trenera ko-
szykówki na Akademii Wychowania 
Fizycznego. Początki jako pedagog 
nie były łatwe, bo i czasy takie nie 
były. Nikt nie opływał w dostatki, 
brakowało sprzętu, ale chęć i pasja po-
trafią być motorem wszelkich działań. 
Pierwsze doświadczenia zdobywał w 
Zbiorczej Szkole Gminnej w Lubsku, 
następnie w latach 1982 – 1985 w 
Szkole Podstawowej nr 1. Przejście 
do nowo powstałej Szkoły Podsta-
wowej nr 5, przyniosło największe 
sukcesy tamtego okresu. Trenowanie 
z rocznikami 72,73,75 i 76 zaowoco-
wało zdobyciem brązowych medali w 
wojewódzkich mistrzostwach szkół 

w koszykówce. Z rocznikiem 77/81 
niemal zdobył złoto. Kiedy SP 5 
przemianowano na Gimnazjum nr 1, 
w którym objął stanowisko zastępcy 
Dyrektora, a następnie Dyrektora w 
okresie 2003 - 2011 i tam nie brako-
wało sukcesów. 
 W latach 2012, 2013 i 2014 uzyskał 
wyróżnienia „Szczególnie zasłużony 
dla sportu i miasta i gminy Lubsko”. 
W 2013 roku przeszedł na zasłużoną 
emeryturę, ale nie oznaczało to, że 
zwolnił tempo. Wręcz przeciwnie. 
Miał wiele sukcesów i powodów do 
dumy m.in. wielokrotne zwycięstwa 
w amatorskiej lidze w Żarach (Żar-
ski Nurt Basketu Amatorskiego), w 
2013 roku Wicemistrzostwo Polski w 
Mistrzostwach Polski w koszykówce 
mężczyzn +35 w Polanicy Zdrój, a w 
sezonie 2018/2019 trzecie miejsce w 
amatorskiej lidze w Zielonej Górze 
(Lubuski Nurt Basketu Amatorskie-
go). Realizował z powodzeniem 
program Polskiego Związku Koszy-
kówki SMOK (Szkolny Młodzieżowy 
Ośrodek Koszykówki), w którym 

udział brało 30 - 40 osób. Wielu jego 
podopiecznych z różnych etapów ka-
riery trenerskiej trafiło do I ligowego 
Zastal - u. Oprócz udzielania się na 
arenie sportowej, nie wyobrażał sobie 
bycie biernym w sferze społecznej i 
politycznej. Od 1995 roku był zastęp-
cą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 
w Lubsku, potem zastępcą dyrektora 
oraz dyrektorem Gimnazjum nr 1. 
Był Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Lubsku w obecnej kadencji 
2018 - 2023, Radnym Rady Miejskiej 
w Lubsku w kadencji 1998 - 2002, 
Radnym Rady Powiatu Żarskiego 
w kadencjach: 2002 – 2006, 2006 – 
2010, 2010 - 2014, w tym, w kadencji 
2002 - 2006 pełnił funkcję Członka 
Zarządu Powiatu Żarskiego, szef 
lubskiego koła SLD. 
 Ale jego największym sukcesem była 
rodzina i to, że kochał życie nad życie. 
Żonę Jolantę poznał w Zespole Szkól 
Ogólnokształcących i Ekonomicz-
nych. Oboje byli z Lubska i już wtedy 
łączyła ich pasja do rajdów rowero-
wych i koszykówki. Po treningach 

szli do cukierni na 
ciastka, żeby nadro-
bić spalone kalorie. 
Studia były wspólne, 
z przyszłą żoną na 
Akademii Wycho-
wania Fizycznego we 
Wrocławiu. Marek i 
Jolanta ślub wzięli w 
1981 roku, wkrótce 
na świat przychodzili 
ich synowie Bartosz 
(41 l.), Daniel (38 
l.) i Przemysław (35 
l.). Rodzina była dla 
Marka Gutowskiego 
najważniejsza. Wraz 
z żoną jako młodzi 
nauczyciele z trój-
ką dzieci nie mieli 
wielkich pieniędzy, 
dlatego Marek Gu-
towski poza pracą w 
szkole handlował na 
bazarze w Łęknicy, 
prowadził wspólnie 
z Jarkiem Rygierem 
pub Jar - Mar oraz so-
larium. Zawsze starał 
się robić jak najwięcej, by zapewnić 
rodzinie byt, a synom możliwość 
kształcenia na wyższych uczelniach. 
Za młodu, wspólnie z Zygmuntem 
Krzyszowskim pojechał maluchem do 
pracy do Grecji przy zbiorze arbuzów. 
Wrócił dużo chudszy i opalony. Do 
tego stopnia, że żona i jego siostry pła-
kały, jak go zobaczyły. Wrócił za to z 
potężnym arbuzem, którego przywiózł 
na tylnej kanapie malucha. Marek 
Gutowski wraz żoną miał w planach 
zwiedzanie kraju i Europy. Ulubione 
miejsca, do których zawsze chętnie 
wracał to Rewal oraz Czernomorec 
w Bułgarii. Tam, wspólnie z Toszą, 
Bułgarem i jego żoną Wiesią, pływali 
kutrem, łowili ryby i małże, które 
potem zajadał. Bardzo lubił muzykę, 
pogrywał na akordeonie. Bardzo lubił 
podróże, był zapalonym rowerzystą, 
objeżdżał na rowerze rocznie tysiące 
kilometrów. Nigdy nie spoczywał na 
laurach, nie tracił czasu. Z energią i 
uśmiechem zawsze można było na 
niego liczyć.
 Jednak te wszystkie pasje zniweczyło 
jego odejście. Na to nigdy nie można 
się przygotować. Śmierć zawsze jest 
nie na miejscu i zawsze nie w porę. 
Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. 
Przychodzi i zostawia ból. Ból, który 
ukoić mogą tylko wspomnienia. Cięż-

ka choroba Marka Gutowskiego ujaw-
niła się na 2 miesiące przed śmiercią.  
Był już mocno chory, a mimo to nie 
szło go zatrzymać. Musiał jechać na 
sesję Rady Miejskiej. Bo, jak mówił 
są ważne tematy, przy których on musi 
być. Od miesiąca nie mógł już uczest-
niczyć w życiu publicznym.  Walczył 
do samego końca. Nie tylko dla siebie, 
dla nas wszystkich. Gdy musiał leżeć, 
był już obłożnie chory, słuchał muzy-
ki, rozmawiał. Ale to było za mało,  
upierał się, że on wstanie, musi  dzia-
łać. Że nie będzie leżał. Dawał pokaz 
wielkiego hartu ducha i woli życia. 
Odszedł zbyt wcześnie, zbyt szybko 
pozostawił najbliższych w smutku, 
z niedosytem rozmów, towarzystwa, 
poczucia humoru, wiedzy i doświad-
czenia. On sam zawsze mawiał, że 
jego największym sukcesem była 
rodzina i to, że kochał życie nad ży-
cie. Zapamiętany został jako lokalny 
patriota, któremu zależało na rozwoju 
regionu i pomocy lokalnej społeczno-
ści. Zawsze uśmiechnięty, żartobli-
wy, empatyczny. Był człowiekiem, 
który swoją energią, entuzjazmem i 
pozytywnym nastawieniem zarażał 
otoczenie. Marek Gutowski zmarł 13. 
12. 2020 roku i został pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym w Lubsku.

Tekst Krzysztof KowszMarek Gutowski z żoną Jolantą poznał się w czasie nauki w lubskim Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych, następnie wspólnie studiowali na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

(źródło: Internet: https://regionalna24.p)

Marek Gutowski był to przewodniczący Rady Miasta 
w Lubsku, członek Rady Powiatu, dyrektor miejskich 

szkół, wieloletni trener koszykówki
(źródło: Internet: https://zachod.pl/)
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 SPORT  SPORT 

SUKCESY 
NASZYCH 
SZACHISTÓW 
W 
NIEMIECKIEJ 
LIDZE

Dnia 3 grudnia chłopcy z drużyny 
Młodzików wygrali turniej Mikołaj-
kowy zorganizowany przez klub MKS 

Homanit Tęcza Krosno Odrzańskie. 
Nagrody indywidualne zdobyli nasi 
zawodnicy: Królem strzelców został 

Jan Kapusta, MVP turnieju - Miłosz 
Kielczyk. Gratulujemy!

RED.

WYGRANA WYGRANA 
MŁODZIKÓWMŁODZIKÓW

Zmęczeni ale zwycięzcy

Drużyna Budowlanych Lubsko zwyciężyła w I 
edycji turnieju Krosno Football Cup 2022.
Najlepszym bramkarzem tych zmagań został 
nasz zawodnik Wojtek Koziński. Tak trzymać!

Drużyna Młodzików dumni ze zdobytego pucharu i medali

SUKCES W KROSNO FOOTBALL CUPSUKCES W KROSNO FOOTBALL CUP

Największa impreza zapaśnicza dla 
kobiet w środkowej Europie zakoń-
czona.
W dniach 2-6.12.2022r. na matach w 
Boguszowie Gorcach rywalizowało 

290 zapaśniczek z 16 krajów. Zapa-
śniczka UKS ZST Lubsko Zuzanna 
Wrona po trzech rundach walk upla-
sowała się na 9 miejscu. Nasza młoda 
utalentowana zawodniczka z pewno-

ścią wywiozła z Dolnego Śląska cenne 
doświadczenie i apetyt na medal w 
przyszłości.

Red.

"HEROS LADY OPEN,, W 
BOGUSZOWIE GORCACH

Po prawej Zuzia Wrona witająca się z niemiecką przeciwniczką przed walką

Międzywojewódzka Liga Zapaśnicza 
dobiegła końca. 170 zawodników z 20 
klubów na 4 matach rywalizowało o 
tytuł Mistrza w zapasach. Najlepiej 
wypadł Artem Maslow, który wy-
walczył złoty medal. Srebrne medale 
wywalczyli Hubert Słomian i Jakub 
Adamski. Na 5 miejscu uplasował 
się Antoni Powroźniak i Aleksander 
Wrona. Podczas ostatniej edycji Mię-

dzywojewódzkiej Ligi Dolnośląskiej 
podsumowano trzy turnieje z cyklu 
Józefa Tracza (trzykrotnego medalisty 
Igrzysk Olimpijskich).
Wśród ścisłej czołówki znaleźli się 
Aleksander Wrona i Jakub Adamski 
, którzy z rąk naszego olimpijczyka 
odebrali nagrody jako najskuteczniejsi 
zawodnicy trzech turniejów.

RED.

Kolejne sukcesy naszych zapaśników

DOBRE WYNIKI 
ZAPAŚNIKÓW

Za nami 7 i 8 kolejka V Ligi. Olimpia Lubsko pokonała kolejno Zorzę Mozów 8:5 oraz Fiber II Nowogród Bobrzański 8:6. Nasz zespół 
wystąpił w składzie: Adam Kamiński, Lena Puzio, Monika Lesiak, Dominika Lesiak, Jacek Stawiski. Gratulacje!

Udane występy naszych zawodników w V lidze

PINGPONGOWE SUKCESY
UKTS OLIMPII LUBSKO

Landesliga
Zwischenstand nach der 4.Runde

1 Forster Schachclub I 3 1 0 7-1 18 84
2 Schachclub Oranienburg I 3 0 1 6-2 22.5 102
3 Potsdamer SV Mitte I 3 0 1 6-2 20.5 92
4 Schachclub Hans Clauert Trebbin 2 1 1 5-3 16 61
5 SG Lok Brandenburg I 2 0 2 4-4 16 65.5
6 Potsdamer SV Mitte II 2 0 2 4-4 14.5 59.5
7 ESV 1949 Eberswalde I 1 1 2 3-5 15 68
8 SV Glück auf Rüdersdorf II 1 1 2 3-5 14.5 75
9 Schachclub Lindow I 1 0 3 2-6 14.5 71

10 SSG Lübbenau I 0 0 4 0-8 8.5 42

Z przyjemnością informujemy, że 
dzięki zaangażowaniu szachistów 
reprezentujących Lubski Klub 
Szachowy CAISSA m.in. Walde-
mar Szylko, Grzegorz Dąbrowski, 

Dariusz Bieliński zespól Forster 
Schachclub I znajduje się na pierw-
szym miejscu regionalnej Landeligi. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Red.



GALERIAGALERIA
JEDNEGO OBRAZUJEDNEGO OBRAZU

Grupa plastyczna GAM-art przedstawia
obraz Henryki Pogorzelec "Maki polne"

Poziomo: 
1. Wafelek do lodów, 7. Wersja, odmiana, 
8. Rzeka Gorzowa, 9. Donosiciel, tajny 
oskarżyciel, 10. Stop żelaza z niklem, 
11. Miasto w zachodnich Węgrzech, 14. 
Aro-matyczny napój alkoholowy, 17. Emil, 
autor „Nany”, 19. Miasto nad Sanem, 20. 
Futerał na okulary, 21. Indiański namiot, 
22. Futrzany szal, 23. Fason, model, 24. 
Fatos, były polityk albański, 27. Stolica 
Ghany, 31. Rozczochrane włosy, 32. Okręg 
kulturowy Zeusa, 33. Pagór mrozowy z 
jądrem lodo-wym, hydrolakolit, 34. Świeżo 
wydane dzieła literackie, nauko-we, 35. 
Fabuła, temat, wątek.

Pionowo: 
1.  Obszar o płaskiej powierzchni, 2.  
„Sześćdziesiątka” w lampie, 3. Faza księży-
ca, 4. Udomowiony kuzyn zająca, 5. Miasto 
na Krymie,  6. Steral, alkohol sterydowy, 12. 
Jego ikra przerabiana na czarny kawior, 13. 
Składnik saletry, 18. Arsen, dżentelmen 
włamywacz, 23. Miasto w Rosji nad Oką, 
25. Powoli w muzyce, 26. Nadmier-na tu-
sza, 28. Drewniana łyżka o długim trzonku, 
29. Ustęp tekstu, 30. Z Wilnem.
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Litery z kratek ze strzałką wpisane 
w kolumnę obok krzyżówki dadzą 
rozwiązanie, które należy przesłać na 
adres redakcji do 31 grudnia br.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 11 (382) ML wylosowała Bożena Dobicka z Lubska. 
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 2.
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tel. 68 457 36 76
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NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

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

LEKARZE RODZINNI UMOWA Z NFZ

PRZYJMUJĄ LEKARZE:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej
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- MEDYCYNA PRACY
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KOMUNIKAT REDAKCJI
Aby usprawnić pracę, redakcja prosi o przesyłanie materiałów do publikowania wyłącznie na adres: ml@lubsko.pl. 
Sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania ML należy przesyłać na adres: redaktor@lubsko.pl.

IDEALNA RYBA
PIECZONA W CAŁOŚCI
Ryby są cennym składnikiem niemal każdej z rekomendowanych 
diet. To świetne źródło białka, kwasów tłuszczowych omega-3, 
jodu, selenu oraz witaminy D. 

Składniki:
- ryba w całości (według uznania np. dorsz)
- 3 łyżki oliwy lub 30g masła
- sól morska, pieprz, sok z cytryny (do smaku)
- kilka gałązek natki pietruszki, lubczyku
- 2 ząbki czosnku

Rybę wypatroszyć i pozbawić łuski. Oczyszczoną rybę osuszyć 
ręcznikiem papierowym i natrzeć masłem lub oliwą oraz 
przyprawić solą morską, pieprzem i sokiem z cytryny. Do środka 
ryby wkładamy drobno posiekaną pietruszkę, lubczyk oraz plasterki 
czosnku. Piec na blasze, bez przykrycia, w piekarniku rozgrzanym 
do 200 stopni przez około 8-10 minut na każde 100 g ryby. Tak 
przyrządzona ryba będzie delikatna, soczysta i lekko zarumieniona.

SAŁATKA:
Składniki:
- mix sałat
- marchewka
- kiełki słonecznika (lub inne ulubione)
- sok z cytryny
- oliwa z oliwek
- sól morska jodowana drobnoziarnista
- pieprz kolorowy ziarnisty grubo mielony
Marchewkę obieramy i kroimy w cienkie słupki. Dodajemy mix 
sałat ulubionych i kiełki słonecznika.  Wszystko polewamy oliwą 
i skrapiamy sokiem z cytryny. Dodajemy sól i pieprz do smaku.

PASTA RYBNA:
Składniki:
- kawałek wędzonej makreli
- 1 jajko na twardo
- 5 łyżek majonezu 
- sól , pieprz 
Wszystkie składniki delikatnie miksujemy na dość gładką masę. 
Pastę można połączyć z sałatką.
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