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 POLITYKA 

LVIII SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKULVIII SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
 26 stycznia 2023 roku odbyła się 
LVIII sesja zwyczajna Rady Miej-
skiej w Lubsku, w której udział 
wzięło 15 radnych Rady Miejskiej 
w Lubsku, Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Skarbnik Gminy Anna Gór-
ska, naczelnicy wydziałów Urzędu 
Miejskiego, kierownicy gminnych 
jednostek oraz spółek, sołtysi z 
terenu gminy Lubsko oraz goście i 
mieszkańcy. 

 Po rozpoczęciu sesji przez Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Lubsku 
Artura Bondarenko, Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć przedstawił 
sprawozdanie z prac z okresu mię-
dzysesyjnego, w którym poinformo-
wał między innymi o:
- trwających i planowanych inwe-
stycjach,
- trwających postępowaniach prze-
targowych
- odbytych spotkaniach, w tym o 
spotkaniu z dyrektorem Banku Pol-
skiego PKO S.A. w Zielonej Górze 
oraz Skarbnikiem Gminy Lubsko w 
sprawie omówienia zasad dalszej 
współpracy. Dyrektor pochwalił i 
podziękował Pani Skarbnik oraz pra-
cownikom Wydziału Finansowego 
Urzędu za dotychczasową, wzorową 
współpracę. Wskazał, że jesteśmy 
jedną z dwóch gmin w obszarze 
działalności ich Banku, gdzie finanse 
prowadzone są tak wzorcowo.

 Burmistrz omawiając dalej po-
dejmowane przez siebie, działania 
zatrzymał się przy dacie 9 stycznia, 
kiedy to uczestniczył w spotkaniu 
ze Starostą Żarskim Józefem Ra-
dzionem oraz Prezesem LWiK Sp. z 
o.o. Romanem Żaczykiem w sprawie 
określenia możliwości rozszerzenia 
remontu ul. Kilińskiego w Lubsku o 
prace w zakresie wymiany sieci wo-
dociągowej w tej drodze. Burmistrz 
wyjaśnił,  że Gmina podejmuje 
starania, by inwestycja mogła być 
zrealizowana kompleksowo, jednak 
temat jest trudny, zwłaszcza teraz, 
kiedy Inwestor podpisał umowę z 
Wykonawcą, który stał się przez to 
stroną w zadaniu, i który dyktuje 
warunki udzielenia zgody na wej-
ście LWiKu z robotami sieciowymi. 
Burmistrz poinformował, że z uwagi 
na wiele niejasności w tej sprawie, 
jako mieszkaniec Lubska wystąpił 
do Starosty Żarskiego z wnioskiem 
o dostęp do informacji publicznej, 
po to, by rozwiać niejasności i 
niewiedzę społeczną w zakresie 
przygotowania i opisu przedmietu 
tej inwestycji oraz, by otrzymać od-
powiedzi na pytania o to, jak doszło 
do tego, że Powiat nie przewidział 
przebudowy drogi ul. Kilińskiego 
wraz z infrastrukturą, tylko jej na-
wierzchniowe utwardzenie.
Treść otrzymanego pisma odczytał: 
„W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 
stycznia 2023 roku o udostępnienie 
informacji publicznej dotyczącej 
wniosków o dofinansowanie zadań 
złożonych w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program In-
westycji Strategicznych – edycja 
trzecia PGR w załączeniu przekazuję 
kopię złożonych wniosków. Ponadto 
informuję, że:
- wnioski sporządzone zostały przez 
pracownika Wydziału Inwestycji 

i Gospodarki Nieruchomościami 
zajmującego się pozyskiwaniem 
środków unijnych i pozabudżeto-
wych, na podstawie materiałów 
przygotowanych merytorycznie 
przez Wydział Komunikacji Trans-
portu i Drogownictwa,
- wybór zadań do dofinansowania w 
ramach ww. funduszu, poprzedzony 
wcześniejszą analizą Zarządu Po-
wiatu Żarskiego, został ostatecznie 
podjęty przez Starostę Żarskiego. 
Nie był on poddany konsultacjom 
z mieszkańcami oraz właścicielami 
infrastruktury podziemnej i podykto-
wany/ograniczony był do posiadanej 
dokumentacji projektowej”.
 Burmistrz wyjaśnił, że w swoim 
wniosku pytał także o Strategię Roz-
woju Powiatu, ponieważ chciał do-
wiedzieć się, czy w tym dokumencie 
była ujęta w planach inwestycyjnych 
modernizacja drogi ul. Kilińskiego i 
otrzymał odpowiedź, że: „Strategia 
Rozwoju Powiatu Żarskiego aktual-
nie jest w trakcie opracowywania”.

 Dalej Burmistrz wyjaśnił, że wy-
stąpił również o kopię złożonych 
do Programu wniosków, a złożone 
były dwa, na: modernizację drogi ul. 
Kilińskiego w Lubsku oraz na prze-
budowę drogi ul. Sienkiewicza w 
Jasieniu. Burmistrz odczytał zawarty 
we wnioskach opis ww. inwestycji:
- ul. Kilińskiego w Lubsku – „przed-
miotowa droga powiatowa nr 321F 
– ul. Kilińskiego – działka nr 105/1 
przebiega przez centralną część 
miejscowości Lubsko, gmina Lub-
sko, powiat żarski. Droga przebiega 
przez tereny, na których funk-
cjonowały zlikwidowane PPGR. 
Mieszkańcy każdego dnia korzystali 
zarówno z chodników, jak i jezdni 
w celu dotarcia do miejsc pracy, 
instytucji publicznych i sklepów. 
Przez wiele lat na przedmiotowym 
odcinku drogi nie prowadzono prac 
remontowych, co przyczyniło się 
do znacznego pogorszenia stanu 
technicznego, powstałe zniszczenia 
w płytach chodnikowych oraz dziury 
w jezdni, w realny sposób stwarzają 
zagrożenie w ruchu drogowym i 
pieszym. Droga przebiega przez 
teren zabudowany – okoliczny teren 
stanowi zwarta zabudowa miejska. 
Aktualnie na terenie przewidywa-
nych robót budowlanych znajduje 
się droga z jezdnią o nawierzchni 
bitumicznej z obustronnymi chod-
nikami i zjazdami o nawierzchni 
z betonowych płyt chodnikowych 
zaoporowanej betonowymi kra-
wężnikami i obrzeżami. W ramach 
inwestycji zaplanowano moderniza-
cję przedmiotowej drogi w zakresie 
określonym w dokumentacji. Nie 
przewiduje się zmiany przebiegu 
ww. drogi. Zmianie nie ulegnie rów-
nież szerokość jezdni, zjazdów, ani 
chodników. Planuje się odtworzyć 
istniejącą niweletę, nawierzchnia 
bitumiczna poddana zostanie fre-
zowaniu, następnie na oczyszczo-
nym i skroplonym podłożu ułożona 
zostanie nowa warstwa ścieralna z 
betonu asfaltowego. Konstrukcja 
chodników oraz zjazdów, jak rów-
nież istniejące krawężniki betonowe 
i obrzeża, zostaną rozebrane. Zapro-
jektowano wymianę nawierzchni 
chodników przy zachowaniu ich 

dotychczasowej szerokości oraz 
wymianę krawężników i obrzeży be-
tonowych. Chodniki posiadać będą 
nawierzchnię z betonowej kostki 
brukowej. Ponadto w ramach in-
westycji zaplanowano wymianę na-
wierzchni zjazdów przy zachowaniu 
ich dotychczasowych parametrów. 
Wykonanie powyższych prac ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
dla pieszych poruszających się po 
chodnikach oraz poprawę warun-
ków bezpieczeństwa dla pojazdów 
mechanicznych poruszających się 
jezdnią w obu kierunkach”.

Burmistrz po odczytaniu opisu 
dodał, że omawiana droga stano-
wi także dojazd do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
i do strefy ekonomicznej przy ul. 
Transportowej, a także stanowi 
połączenie z drogą wojewódzką ul. 
Wrocławską. Zgodnie z wnioskiem 
wartość inwestycji oszacowano na 
kwotę 1,5 mln zł.
 Dla porównania i oceny radnych, 
mieszkańców, Burmistrz odczytał 
następnie opis zadania z równolegle 
złożonego wniosku na przebudowę 
ul. Sienkiewicza w Jasieniu, którą 
wyceniono na 5 mln zł. Zaznaczył, 
że nie kwestionuje w żaden sposób 
planowanej w Jasieniu inwestycji, 
tylko przedstawia ją jako punkt od-
niesienia do zakresu zaplanowanych 
w Lubsku na ul. Kilińskiego robót.
Opis inwestycji ul. Sienkiewicza 
w Jasieniu – „przebudowa drogi 
powiatowej jest elementem pośred-
nio podnoszącym funkcjonalność 
użytkową terenu społecznie i infra-
strukturalnie zdegradowanego po 
zaprzestaniu wieloletniej działal-
ności PPGR. Planowana inwestycja 
bezpośrednio wpłynie na znaczne 
podniesienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przebudowywanym 
odcinku drogi powiatowej nr 1127F, 
który stanowi całość ul. Sienkiewi-
cza i jest elementem drogi łączącej 
Jasień z drogą wojewódzką nr 287 
w kierunku Żar, będących siedzibą 
władz Powiatu Żarskiego oraz drogą 
wojewódzką 294 w kierunku przej-
ścia granicznego w Olszynie. Droga 
objęta inwestycją jest ważna gospo-
darczo dla miasta i mieszkańców, 
gdyż prowadzi do najważniejszych 
zakładów produkcyjnych, sali zabaw 
oraz sklepów. Zakres prac planowa-
nej inwestycji obejmuje rozbiórkę 
warstw jezdni i ułożenie nowych 

warstw konstrukcyjnych, wykonanie 
odwodnienia drogi, wymianę istnie-
jących przepustów, wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego, 
oświetlenia drogi oraz przejść dla 
pieszych. W ramach inwestycji pla-
nuje się przebudowę chodnika oraz 
wykonanie ścieżki rowerowej jedną 
stroną jezdni, przejścia dla pieszych 
wraz z oznakowaniem aktywnym 
oraz azylem. Realizując inwesty-
cję planowane jest uwzględnienie 
obcych uzbrojeń podziemnych w 
pasach dróg powiatowych, zachowa-
nie wszystkich istniejących skrzy-
żowań z drogami oraz wszystkich 
istniejących zjazdów. Wykonanie 
powyższych prac w znaczący spo-
sób poprawi bezpieczeństwo ruchu 
na przedmiotowej drodze zarówno 
dla kierowców, rowerzystów, jak 
i pieszych. Ułatwi korzystanie z 
każdej części drogi, uwzględniając 
jej przeznaczenie dla danej grupy, tj. 
jezdni, pobocza, chodnika i ścieżki 
rowerowej”.
Burmistrz zapewnił, że Gmina wraz 
z LWiK zrobi wszystko, by wejść z 
robotami instalacyjnymi w zakresie 
wymiany sieci wodociągowej przed 
remontem nawierzchni drogi, ale 
teraz stroną staje się Wykonawca, 
który wygrał przetarg na to, że drogę 
modernizuje tylko powierzchnio-
wo. Teraz Gmina musi się z nim 
porozumieć w ramach biznesowych 
negocjacji, by mogła wymienić sieć.

 Po odczytaniu przez Burmistrza 
sprawozdania, Przewodniczący 
przechodząc do kolejnego punktu 
sesji, poprosił go o przedstawienie 
prezentacji z podsumowaniem dzia-
łalności Gminy Lubsko w 2022 roku.
Burmistrz rozpoczął od spraw finan-
sowych i od zestawienia proporcji 
zadłużenia do wysokości budżetu, 
poziomu wydatków i dochodów, 
nadwyżki budżetowej i wolnych 
środków.
Po tym wstępie stanowiącym funda-
ment wszystkich dalszych działań, 
przeszedł do omówienia inwestycji 
oraz innych zadań zrealizowanych w 
2022 roku. Zaprezentował również 
plany na 2023 rok. Wskazał tematy, 
które udało się pozytywne załatwić 
oraz obszary wymagające dalszej 
pracy i starań. Na zakończenie po-
dziękował radnym Rady Miejskiej 
słowami: „bez Państwa działań, 
bez komisji, bez podpowiedzi, bez 
głosowania, bez wzięcia na siebie 

odpowiedzialności, nie byłoby tego 
wszystkiego”. Burmistrz podzięko-
wał również pracownikom Urzędu 
i gminnych jednostek organizacyj-
nych za osiągnięty w 2022 roku 
wynik, z którego powinniśmy być 
dumni. 
Do podziękowań dołączył się rów-
nież Przewodniczący Rady Miejskiej 
Artur Bondarenko, który podzię-
kował Burmistrzowi, Skarbnikowi, 
Sekretarzowi Gminy, pracownikom 
oraz mieszkańcom gminy Lubsko, a 
także wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do rozwoju gminy Lubsko 
w ostatnich latach.
/Jako, że Burmistrz przedstawiał 
podczas sesji tę samą prezentację, 
którą prezentował także podczas 
spotkania z Mieszkańcami, w ni-
niejszej recenzji zawarte jest tylko 
ogólne odniesienie do tego zagad-
nienia, natomiast szczegółowy opis 
prezentacji zamieszczony został w 
artykule ze strony 3 ML pt. „Spo-
tkanie Burmistrza Lubska Janusza 
Dudojcia z Mieszkańcami gminy 
Lubsko”/

 W kolejnym punkcie obrad prze-
wodniczący komisji Rady Miejskiej 
przedstawili informacje o działa-
niach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.
Wśród omawianych na komisjach 
tematów znalazły się: 
- informacja o pracach inwestycyj-
nych, remontach i adaptacjach po-
mieszczeń zrealizowanych w 2022 
roku oraz planowanych w bieżącym 
roku, w tym w placówkach oświato-
wych, sportowych i kulturalnych,
- drogi publiczne w gminie Lubsko,
- remonty dróg gminnych i chodni-
ków, ścieżek rowerowych,
- omówienie stanu technicznego, 
utrzymania i eksploatacji cieków 
wodnych i kanałów na terenie gmi-
ny Lubsko w kontekście zagrożeń 
powodziowych,
- omówienie Strategii Rozwoju 
Gminy Lubsko,
- informacja na temat działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsu-
menta.

 W kolejnym punkcie sesji, przystą-
piono do głosowania uchwał.
Podczas sesji podjęto uchwały w 
sprawie:
• zmiany uchwały nr XX/159/20 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 
maja 2020 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Lubsko,
• przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów poło-
żonych w obrębach ewidencyjnych 
Tuchola Żarska oraz Stara Woda,
• określenia rodzajów świadczeń 
w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz warunków i sposo-
bów ich przyznawania,
• udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Żarskiemu na dofinansowa-
nia zadania organizacji zbiorowego 
transportu publicznego na obszarze 
powiatu żarskiego.
Wszystkie uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie.

 

Styczniowa sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku była obfita w dyskusje 
podsumowujące 2022 rok oraz przedstawiające plany na bieżący okres 
budżetowy.
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SPOTKANIE BURMISTRZA LUBSKA JANUSZA 
DUDOJCIA Z MIESZKAŃCAMI GMINY LUBSKO
 26 stycznia w wielofunkcyjnej sali 
lubskiego pałacu Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć spotkał się z miesz-
kańcami gminy Lubsko, by omówić 
i podsumować działalność lokalnego 
samorządu w 2022 roku oraz poinfor-
mować o zadaniach planowanych do 
realizacji w roku bieżącym.
 Po przywitaniu mieszkańców, Bur-
mistrz przeszedł do omówienia przy-
gotowanej prezentacji. Rozpoczął od 
spraw finansowych i od zestawienia 
proporcji zadłużenia do wysokości 
budżetu, poziomu wydatków i docho-
dów, nadwyżki budżetowej i wolnych 
środków.
 Jak poinformował Burmistrz, przej-
mując budżet w 2018 roku zastał 
program postępowania naprawczego 
oraz zadłużenie na poziomie 70 mln zł 
przy budżecie po stronie dochodów w 
wysokości 78 mln zł (90%). Wyjaśnił, 
że w kwocie 70 mln zł znajdowały się 
obok pożyczek i kredytów również 
zaległości wewnętrzne wobec gminnej 
spółki, inne zobowiązania wyma-
galne, a także takie, które stały się 
wymagalne w styczniu 2019 r. Gmina 
nie miała wolnych środków. Do tego 
zastawiona była hala sportowa, strefa 
w Górzynie oraz zalew Nowiniec.
 Najtrudniejsze dla Gminy były lata 
2019 i 2020. W 2019 roku priorytetem 
było odzyskanie płynności i stabilno-
ści finansowej. Gmina spłaciła wszyst-
kie zobowiązania wymagalne oraz 
przywróciła płynność i terminowe 
regulowanie bieżących zobowiązań. 
Mimo trudnych czasów zrealizowała 
inwestycje o łącznej wartości 0,77 
mln zł (mimo, że plan z początku roku 
zakładał kwotę 0,47 mln zł).
2020 rok okazał się równie trudny. 
Choć finansowo było już lepiej, to 
były inne przeciwności: wybuchła 
pandemia, potem ASF, zwołano refe-
rendum, zmarł Przewodniczący Rady 
Miejskiej. 
 Trudna sytuacja zmieniła się, kiedy 
20 października 2020 roku Gmina 
uzyskała ze Skarbu Państwa pożyczkę 
w wysokości 46 mln zł na restruktu-
ryzację zadłużenia. Gmina spłaciła 
wówczas kredyty z wysokim opro-
centowaniem, zastępując je nisko-
oprocentowaną pożyczką z budżetu 
Państwa. To pozwoliło Gminie Lub-
sko wyjść z początkiem 2021 roku z 
programu postępowania naprawczego. 
Jak wyjaśnił Burmistrz, Gmina nadal 
realizuje budżet oszczędnościowy, 
który musi konsultować z Regional-
ną Izbą Obrachunkową. Gmina jest 
kontrolowana w zakresie polityki 
finansowej przez RIO, ale także przez 
Ministerstwo Finansów.
Podsumowując ten okres Burmistrz 
powiedział, że dwa pierwsze lata ka-
dencji były najtrudniejsze. Mimo to, 
już w 2019 roku Gmina wypracowała 
nadwyżkę budżetową w wysokości 11 
mln zł, potem w 2020 roku w kwocie 
12,8 mln zł. Sporą jednak część tych 
środków musiała przeznaczyć na spła-
tę zadłużenia. Mimo tego wykonywała 
wszystkie swoje zadania i inwestowa-
ła. W 2020 roku kwota przeznaczona 
na inwestycje wzrosła już do 1,74 mln 
zł (przy planie na początku stycznia 
2020 – 0,4 mln zł).
Lata 2021 – 2022 były dla Gminy 
znacznie lepsze. W 2021 roku Gmina 

zrealizowała inwestycje na kwotę 9,5 
mln zł (przy planie na początku stycz-
nia w wysokości 1,65 mln zł). Gmina 
wypracowała również nadwyżkę fi-
nansową w kwocie 9,61 mln zł i wolne 
środki w kwocie 8,37 zł, zadłużenie 
spadło do 48,9 mln zł.
 W 2022 roku Gmina wykonała in-
westycje w kwocie 10,4 mln zł (przy 
planie na początku roku 6,6 mln zł), 
przewidywane jest wypracowanie 
nadwyżki (mimo, że w szczytowym 
momencie Gmina miała deficyt w 
wysokości -9,26 mln zł). Mówiąc o 
deficycie Burmistrz wyjaśnił, że Gmi-
na pokrywa go z zaoszczędzonych 
środków, a nie z kredytów. Dodatkowo 
przewiduje się wolne środki w wyso-
kości 14,5 mln zł.
 Optymistyczny jest też plan na 2023 
rok z kwotą na inwestycje w wyso-
kości 17,5 mln zł, przy czym szacuje 
się, że docelowo kwota ta przekroczy 
20 mln zł. Przewiduje się również 
wolne środki w wysokości 7,6 mln 
zł. Zadłużenie na koniec 2023 roku 
spadnie do 41,9 mln zł.
Burmistrz zwrócił uwagę na to, że 
Gminę dziś stać na większą spłatę 
zadłużenia, jednak Gmina musi in-
westować, by odtwarzać majątek, 
rozwijać się i podnosić standard życia 
mieszkańców.
 Burmistrz podziękował w tym miej-
scu wszystkim, którzy pomogli gmi-
nie w wychodzeniu z kryzysu oraz 
wszystkim, którzy na to pracowali. 
Podziękował pracownikom Urzędu 
za sumienną, pozytywistyczną pracę, 
radnym Rady Miejskiej za wnikliwą 
analizę, odważne decyzje oraz wspar-
cie, gminnym jednostkom i spółkom 
za ich bardzo dobrą pracę, a także 
mieszkańcom gminy za zaufanie, 
cierpliwość i zrozumienie.
  Po zakończeniu prezentacji, Bur-
mistrz omówił zrealizowane w 2022 
roku inwestycje, w tym:
- przebudowę / modernizację dróg: ul. 
E Plater, Sybiraków, Kosmonautów, w 
Tucholi Żarskiej, w Mokrej, ul. Wro-
cławskiej (finansowy udział Gminy); 
-inwestycje wodociągowe: przebudo-
wa Stacji Uzdatniania Wody Górna 
Glinka (etap projektowania), wymianę 
wodociągów w remontowanych dro-
gach, zakup specjalistycznego pojazdu 

ssąco-ciśnieniowego z systemem 
recyklingu wody do hydrodynamicz-
nego czyszczenia kanalizacji;
- budowę / modernizację infrastruk-
tury sportowej i rekreacyjnej, w 
tym: budowę budynku stanowiącego 
zaplecze administracyjno-sanitar-
ne przyszłego basenu, wykonanie 
ogrodzenia basenu, budowę odcinka 
ścieżki rowerowej, stajni na rowery, 
zielone zagospodarowanie terenu przy 
przystani kajakowej nad zalewem 
Karaś, budowę systemu nawadniania 
boiska głównego oraz oświetlenie 
boiska bocznego stadionu miejskiego 
w Lubsku;
- inwestycje na wsiach, w tym: prace 
remontowe w świetlicy w Mierkowie, 
Lutolu, Białkowie (w tym moder-
nizacja systemu c.o. z montażem 
pompy ciepła), Starej Wodzie, Osieku, 
Mokrej;
- wśród innych inwestycji wymienił: 
montaż windy i zagospodarowanie 
terenu przy budynku przy al. Wojska 
Polskiego 2a, II etap modernizacji 
budynku Urzędu po byłej Szkole 
Podstawowej nr 2 wraz z wykonaniem 
dwóch parkingów;
Na większość ww. zadań Gmina po-
zyskała dofinansowanie. Dodatkowo 
Gmina pozyskała również środki w 
ramach programów: Cyfrowa Gmina 
(0,55 mln zł na zakup sprzętu i opro-
gramowania do gminnych jednostek), 
Granty PGR (0,57 mln zł na zakup 
196 laptopów i 9 tabletów dla dzieci 
z rodzin popegeerowskich), Dostępny 
Samorząd Granty (100 tyś zł na do-
stosowanie Urzędu do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami), Klub 
Senior+ (38,9 tyś zł na funkcjonowa-
nie Klubu).
 Burmistrz poinformował o planach 
inwestycyjnych na 2023 rok. Wg sta-
nu na początek roku, Gmina planuje 
przeznaczyć na wydatki majątkowe 
17,5 mln zł, ale szacuje się, że do-
celowo kwota ta przekroczy 20 mln 
zł. Wśród planowanych inwestycji 
znalazły się m.in.: modernizacja SUW 
Górna Glinka (c.d. dokumentacji i 
rozpoczęcie robót), przebudowa ul. 
Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej, 
budowa ciągu pieszo-jezdnego na 
trasie Dłużek – Lubsko (nad zalew 
Karaś), modernizacja świetlicy i remi-

zy OSP w Chociczu, budowa basenu, 
budowa skate parku. Na ww. zadania 
Gmina pozyskała dofinansowania w 
łącznej kwocie 22 mln zł. 
 W dalszej części Burmistrz przedsta-
wił inne zadania, które Gmina wyko-
nywała w 2022 roku, w tym m.in.: w 
zakresie usuwania azbestu, „Czystego 
Powietrza”, dofinansowania do bu-
dowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, sprzedaży węgla po preferen-
cyjnych cenach, dodatku osłonowego, 
węglowego, elektrycznego oraz dla 
podmiotów wrażliwych, świadczeń 
dla obywateli Ukrainy oraz osób, które 
zapewniły Ukraińcom zakwaterowa-
nie i wyżywienie. Burmistrz omówił 
również współpracę Lubska z miasta-
mi partnerskimi w Forście, Vlotho, 
Masny i Tarnopolu, opowiedział także 
o międzynarodowym zjednoczeniu w 
długofalowej pomocy humanitarnej 
Ukrainie. 
  Na zakończenie Burmistrz omówił 
obszary nad którymi trzeba pracować, 
a wśród nich znalazły się: 
- oświata (koszt utrzymania systemu 
rośnie, liczba dzieci stale spada); 
- gospodarka odpadami (koszt utrzy-
mania systemu rośnie, niska świado-
mość obywatelska, nieterminowe lub 
brak płatności, dzikie wysypiska);
- konieczność dalszej modernizacji 
sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym: 
wymiana starych, 140-letnich ruro-
ciągów, modernizacja SUW Górna 
Glinka i Białków, ograniczanie bia-
łych plam (brak wodociągu);
- dążenie do ograniczania wykluczenia 
komunikacyjnego Lubska (lobbowa-
nie budowy II etapu obwodnicy, przy-
wrócenie kolei, tworzenie nowych 
połączeń autobusowych); 
- szukanie alternatyw dla pobudzenia 
aktywności w centrum miasta;
- dalsze zabieganie o nieodpłatne 
przejęcie pałacu w Dłużku w celu 
zabezpieczenia go przed niszczeniem 
oraz stopniowego przywracania go do 
funkcjonowania.
 Wśród zadań, które udało się zreali-
zować w minionym roku Burmistrz 
wymienił: 
- uchwalenie MPZP w obrębach 
Lubsko i Dłużek, który odblokował 
możliwość budowy budynków miesz-
kalnych w pobliżu wiatraków;

W spotkaniu z Burmistrzem Lubska, podsumowującym 2022 rok, udział wzięli: mieszkańcy gminy Lubsko, Starosta Żarski, 
Przewodniczący i radni Rady Miejskiej, dawny Burmistrz Lubska kadencji 2002 – 2014, kierownicy gminnych jednostek 
i komórek organizacyjnych.

 Podczas sesji nie wpłynęły żadne 
interpelacje i zapytania radnych i 
sołtysów. 
W sprawach różnych radna powia-
towa Elżbieta Haściło przedstawiła 
wiadomości z Powiatu, wśród któ-
rych były następujące informacje:
- od stycznia br. możliwe jest składa-
nie w całej Polsce wniosków online 
o dofinansowanie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych, zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, przed-
miotów ortopedycznych, środków 
pomocniczych oraz wniosków na 
likwidację barier technicznych, 
architektonicznych i barier w komu-
nikowaniu się,
- dokonano otwarcia obiektu mosto-
wego przebudowanej drogi powiato-
wej na odcinku Węglina – granica 
powiatu krośnieńskiego i żarskiego,
- odbyły się wybory do Powiatowej 
Rady Młodzieży, przewodniczącą 
została mieszkanka Lubska, uczen-
nica Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i ekonomicznych w Lubsku. 

Radna poinformowała, że rok 2023 
będzie w powiecie upływał pod ha-
słem inwestycji. Kontynuowane są 
zadania z 2022 roku oraz nowe. W 
planach są inwestycje:
- rozbudowa Szpitala Na Wyspie na 
potrzeby oddziału geriatrii i cho-
rób wewnętrznych, rehabilitacji i 
centralnej izby przyjęć – zadanie w 
trakcie realizacji z dofinansowaniem 
całkowitym dla I i II etapu w wyso-
kości 40,5 mln zł,
- w toku są roboty w zakresie rozbu-
dowy drogi powiatowej Artylerzy-
stów w Żarach (rondo) – dofinanso-
wanie ok 5,7 mln zł,
- modernizacja drogi powiatowej ul. 
Kilińskiego w Lubsku – dofinanso-
wanie po przetargu – 1,3 mln zł,
- modernizacja korytarza i sanita-
riatów w Domu Pomocy Społecznej 
w Lubsku,
- zakup agregatów i łóżek, namio-
tów, w ramach zarządzania kryzy-
sowego – wszystkim samorządom
- remont Wydziału Geodezji i ar-
chiwizacji,
- wyrównywanie pobocza na drodze 
Lubsko-Lutol, w Grabkowie,

Radna poinformowała o organizo-
wanych przewozach autobusowych 
o charakterze użyteczności publicz-
nej, a także o planach w zakresie 
pozyskiwania dofinansowania w 
2023 roku. Powiat planuje złożyć 
wniosek na lubski DPS, a także na 
remont chodników przy ul. Powstań-
ców Wlkp. 

Burmistrz odniósł się do wypowie-
dzi radnej powiatowej i zauważył że 
trwający nabór wniosków na drogi 
dotyczy remontu dróg z chodnikami. 
Gmina planuje złożyć wniosek na re-
mont ul. Szkolnej i byłoby idealnie, 
gdyby Powiat wyremontował choć 
odcinek drogi ul. Powstańców Wlkp. 
do Poczty. Tym bardziej jest to uza-
sadnione tym, że wodociąg jest już 
zrobiony. Burmistrz wyraził nadzie-
ję, że Powiat zaplanuje inwestycję 
kompleksowo w zakresie zarówno 
remontu drogi, jak i chodników.

Tekst i foto M.K.
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- uruchomienie popołudniowych i 
wieczornych kursów autobusowych 
na trasie Lubsko-Żary-Lubsko;
- ograniczenie liczby budynków 
administracyjnych Urzędu, ZGMK i 
MGOPS z siedmiu do dwóch.
Kończąc omawianie prezentacji, 
Burmistrza zaprosił uczestników 
spotkania do dyskusji.
 Jako pierwsza głos zabrała Miesz-
kanka Górzyna, która pogratulowała 
Sołectwu Lutol aktywności oraz 
zapytała o plany na wyremontowanie 
świetlicy w Górzynie.
Mieszkanka zapytała również o to, 
kiedy będą wybory sołtysa.
Burmistrz, udzielając odpowiedzi na 
pierwsze pytanie, wrócił do czasu 
początku kadencji, kiedy miała miej-
sce w Polsce katastrofa budowlana, 
po której Wojewoda Lubuski wydał 
nakaz dokonania przeglądu technicz-
nego gminnych obiektów użytecz-
ności publicznej. Gmina wykonała 
kontrole, w wyniku których określono 
nieprawidłowości nadając im priorytet 
ważności. W efekcie podjęto decyzję 
o zamknięciu niektórych obiektów, 
w tym świetlicy w Górzynie, jako, że 
Gmina na tamten czas nie miała środ-
ków na wykonanie niezbędnych prac 
naprawczych. Burmistrz wyjaśnił, że 
Gmina dba o zrównoważony rozwój 
i wiele inwestuje na wsi. Zapewnił, 
że remont świetlicy w Górzynie jest 
przewidziany do wykonania. Naj-
pierw jednak trzeba przygotować 
proces inwestycyjny. Potrzebne będą 
również środki w budżecie. Burmistrz 
nie zadeklarował konkretnego terminu 
realizacji zadania, ale zapewnił, że 
jest ono w pamięci Gminy. Podkreślił 
jednocześnie, że obecnie realizowane 
są dwie inne o wiele ważniejsze dla 
Górzyna (i nie tylko) inwestycje, to 
jest: budowa wodociągu, który będzie 
tłoczył wodę z SUW Górna Glinka 
oraz budowa gazociągu do strefy.   
Dodatkowo Burmistrz poinformował 
o posiadanej dokumentacji oświetle-
nia drogowego dla nowego osiedla 
mieszkalnego w Górzynie.
 Ustosunkowując się do pytania o 
wybór sołtysa, Burmistrz odniósł się 
do przepisów, w których jest zapisane, 
że istnieje możliwość (nie obowią-
zek) wyboru sołtysa, rady sołeckiej, 
dzielnicowego – dla wyznaczonych 
dzielnic. Przekonywał, że gdyby wieś 
chciała działać społecznie, to może 
to robić. W Górzynie są inne miejsca 
spotkań, np.: szkoła, kościół, boisko 
z budynkiem administracyjno-sa-

nitarnym. Brak sołtysa też nie jest 
przeszkodą, bo najważniejsze na wsi 
jest zebranie wiejskie, a nie sołtys. 
 Kolejne pytanie do Burmistrza skie-
rowała mieszkanka sołectwa Lutol, 
która zapytała o plany zrobienia pieca 
w świetlicy wiejskiej. Mieszkanka 
zgłosiła, że nieogrzewanie świetlicy, 
przynosi negatywne skutki.
Burmistrz odpowiedział, że kilka lat 
temu świetlica była remontowana w 
ramach unijnego projektu. Obecnie 
Gmina przekazała środki do ZGMK 
na ponowne przeprowadzenie nie-
zbędnych prac remontowych i takie 
wykonano. 
Radny Bielecki przypomniał, że so-
łectwo prosiło o przekazanie drewna 
do opalania i prośba ta została wy-
słuchana.
Burmistrz dodał, że Gmina obrała 
kierunek remontu świetlic i zmiany 
systemów centralnego ogrzewania. 
Jednak nie ma możliwości wykonania 
wszystkich inwestycji jednocześnie. 
Trzeba poczekać.
 Z następnym pytaniem zgłosił się 
mieszkaniec Dłużka, który, jak po-
wiedział - z Magazynem Lubskim 
związany jest od 1995 roku. Jednak 
od śmierci poprzedniej Redaktorki 
Naczelnej gazety, jego współpraca 
w zakresie tworzenia Magazynu 
pogorszyła się. Zwrócił uwagę na to, 
że posiada dorobek literacki, za co 
jest ceniony, jednakże nie odczuwa 
tego szacunku ze strony obecnego 
Redaktora Naczelnego i Wydawcy, 
którzy nie zamieszczają w gazecie 
nadsyłanych przez niego tekstów, nie 
wyjaśniając co jest tego powodem. 
Mieszkaniec poprosił, by Burmistrz 
wpłynął na decyzje ww. osób, jako, 
że jest ich zwierzchnikiem.
Burmistrz swoją odpowiedź oparł na 
wyjaśnieniu, że jako Burmistrz jest 
bezpośrednim szefem tylko w Urzę-
dzie. Każda inna gminna jednostka 
ma swojego kierownika, dyrektora, 
czy prezesa.
 Wspomniał, że w przypadku np. 
gminnych spółek, nadzór na ich 
działalnością ma rada nadzorcza, do 
której niektórych członków powo-
łuje Burmistrz. W przypadku jedno-
stek organizacyjnych pracodawcą są 
kierownicy/ dyrektorzy. Natomiast 
Biblioteka-Centrum Kultury posiada 
osobowość prawną i dyrektor ma peł-
ną suwerenność i odpowiedzialność w 
podejmowaniu decyzji i kierowaniu 
zarządzaną przez siebie instytucją 
kultury.

Dał tutaj przykład sprzed kilku lat, 
kiedy to dawna dyrektorka LDK prze-
kazała rzeczy będące w ww. jednostce, 
lokalnemu stowarzyszeniu twierdząc, 
że są one niepotrzebne do działania 
Domu Kultury. Wśród przekazanych 
rzeczy były: naczynia, płyty OSB, 
panele podłogowe, leżaki. Postępując 
tak, zadziałała na szkodę zarządzanej 
jednostki, ale nie poniosła tego kon-
sekwencji.
 Do dyskusji włączyła się mieszkanka 
Lutola, która powiedziała, że Bur-
mistrz w tej sprawie przegrał.
W odpowiedzi Burmistrz zauważył, że 
postępowanie umorzono, a umorzenie, 
to nie jest ani przegrana, ani wygrana. 
W uzasadnieniu prokurator napisał, 
że zachowanie dyrektorki było nie-
właściwe moralnie i naruszyła ona 
obowiązki pracownicze, jednak czyn 
nie stanowi podstawy do wszczęcia 
sprawy karnej.
 Ten przykład pokazuje, że dyrektor 
instytucji kultury podejmuje decyzje 
sam i nie potrzebuje pytać Burmistrza 
o ich słuszność.
 Mieszkaniec Dłużka na zakończenie 
dodał, że kiedyś mówiło się, że prasa, 
to czwarta władza, niestety teraz w 
przypadku Magazynu Lubskiego (ga-
zety samorządowej), to niemożliwe, 
ponieważ w redakcji tej gazety brak 
jest osób niezależnych od samorządu.
 W dalszej części dyskusji członek 
Koła Pszczelarzy w Lubsku zapytał, 

czy w planach jest modernizacja dro-
gi od stadionu do ul. Warszawskiej 
przez park.
 Burmistrz poinformował, że Gmina 
niebawem rozpocznie przebudowę ul. 
Żeromskiego i Sportowej, aż do skrzy-
żowania z ul. Baśniową. Gmina posia-
da również dokumentację techniczną 
na wykonanie oświetlenia drogowego 
ul. Parkowej. Modernizacja drogi jest 
zasadna. Z podobnym wnioskiem 
zgłaszali się do niego mieszkańcy 
Białkowa w zakresie modernizacji 
drogi z Białkowa do Nowińca.
 Inny mieszkaniec Lubska zapytał, 
czy są prowadzone analizy i czy jest 
szacowane ryzyko niepowodzenia w 
przypadku planowanych na 2023 rok 
inwestycji.
 Burmistrz odpowiedział, że zagrożeń 
jest wiele. Istotnym niebezpieczeń-
stwem jest to w zakresie rosnących 
cen usług i robót. Zapewnił jednak, że 
do tej pory też zdarzały się problemy, 
jednak Gmina sobie z nimi radziła, 
więc i tym razem da radę.
 Podczas spotkania mieszkańcy Lub-
ska zadali pytania w sprawie: bra-
ku oświetlenia oraz problemów z 
gromadzeniem odpadów na osiedlu 
blokowym. Jedna mieszkanka złożyła 
postulat, by wróciły ławki na plac przy 
ul. Staffa.
 Burmistrz zapewnił, że wyjaśni spra-
wę oświetlenia, jako, że problem nie 
był mu dotąd zgłaszany. W sprawie 

boksu śmietnikowego również obie-
cał rozeznać sprawę, jednakże, jeżeli 
temat dotyczy wspólnoty mieszkanio-
wej, to w jej obowiązku jest zapewnić 
i przygotować odpowiednie miejsce 
na gromadzenie odpadów. Był na to 
czas od 2013 roku, kiedy w życie we-
szła zmieniona ustawa o utrzymaniu 
porządku.
 Odnosząc się do braku ławek Bur-
mistrz przypomniał, że wcześniej był 
postulat mieszkańców, by ławki zli-
kwidować, ponieważ przesiadywały 
na nich osoby zakłócające spokój. 
Burmistrz zapewnił, że sprawa raz 
jeszcze będzie poddana analizie.
 Z powodu braku dalszych pytań, Bur-
mistrz zakończył spotkanie, dziękując 
raz jeszcze wszystkim za dotychczaso-
wą, wspólną pracę. Jak zauważył - w 
programie postępowania naprawcze-
go, Gmina mogła nic nie robić. Jednak 
podjęła ogromny wysiłek i dała radę 
ustabilizować sytuację finansową, 
spłacać zadłużenie, inwestować, re-
alizować swoje zadania i odkładać 
wolne środki.
 Na koniec, Burmistrz życzył uczest-
nikom spotkania dobrego zdrowia, 
pozytywnego myślenia oraz wzajem-
nego szacunku.

Tekst i foto: M.K.

W ramach panelu dyskusyjnego, mieszkańcy zadawali Burmistrzowi pytania, a jednym z nich było pytanie o termin wyborów 
sołtysa w sołectwie Górzyn oraz o plany na wyremontowanie tamtejszej świetlicy wiejskiej.

 15 marca 2023 roku mija termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
której można dokonać w kasie Urzędu (budynek przy al. Niepodległości 2), u sołtysa wsi (w przypadku części 
sołectw) lub na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania 
pieniężnego.
 Do 31 marca każdego roku należy wnosić do Gminy Lubsko opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 
i opłaty przekształceniowej.
Numer konta do wpłat: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
Wszelkie informacje o płatnościach można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Lubsku pod numer 
telefonu: 68 457 61 82.
 31 marca 2023 roku mija termin wykorzystania bonu turystycznego.
Nadal jest grupa osób, która nie skorzystała z przysługującego im świadczenia lub nie wykorzystała w całości 
przysługujących środków.
Liczba dzieci z województwa lubuskiego, którym przysługuje bon turystyczny wynosi 182281. Do końca listo-
pada 2022 r. mieszkańcy województwa lubuskiego zrealizowali płatności bonem na kwotę 72 mln zł, natomiast 
do wykorzystania pozostaje jeszcze 21 mln zł dostępnych w bonach.
 Do 30 kwietnia 2023 roku osoby uprawnione mogą złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubsku wnio-
sek o zakup węgla po preferencyjnych cenach. Sprzedaż dokonywana jest po 1900 zł za 1 tonę węgla. W 
tej cenie uwzględniony jest również transport ze składu opału do miejsca zamieszkania na terenie gminy 
Lubsko.

Tekst i foto: M.K

Informacje urzędowe
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 „Jeździć z ‰ nie warto bo 
wkrótce stracisz auto”

Pijani kierowcy to nieustająca pla-
ga polskich dróg. Ustawodawca 
co rusz zaostrza przepisy tak, by 
skutecznie zniechęcić obywateli 
do tego procederu. Mimo coraz 
wyższych, dłuższych zakazów pro-
wadzenia pojazdów wciąż znajdują 
się chętnie by wsiąść za kierownice 
po paru głębszych. Najnowsza no-
welizacja kodeksu karnego stanowi 
istną opcję atomową jeśli chodzi 
o konsekwencje związane z jazdą 
pod wpływem alkoholu. Pojawiają 
się dyskusje nad racjonalnością i 
konstytucyjnością wprowadzonych 
przepisów, jednak dziś skupimy 
się tylko nad zmianami jakie one 
wprowadzają.  
 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 
r. o zmianie ustawy - Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw stano-
wi, którą Prezydent podpisał 4 grud-
nia 2022r., w sposób fundamentalny 
zmienia przepisy dotyczące karania 
pijanych kierowców. Dodaje ona 
bowiem w kodeksie karnym nowy 
artykuł oznaczony jako art. 44b o 
następującej treści

§1. W wypadkach wskazanych w 
ustawie sąd orzeka przepadek po-
jazdu mechanicznego prowadzone-
go przez sprawcę w ruchu lądowym.
§ 2. Jeżeli orzeczenie przepadku 
pojazdu mechanicznego z uwagi na 
jego zbycie, utratę, zniszczenie lub 
znaczne uszkodzenie jest niemożli-
we lub niecelowe, albo jeżeli pojazd 
w czasie popełnienia przestępstwa 
nie stanowił wyłącznej własności 
sprawcy, zamiast przepadku po-
jazdu mechanicznego orzeka się 
przepadek równowartości pojazdu. 
Za równowartość pojazdu uznaje się 
wartość pojazdu określoną w polisie 
ubezpieczeniowej na rok, w którym 
popełniono przestępstwo, a w ra-
zie braku polisy - średnią wartość 
rynkową pojazdu odpowiadającego, 
przy uwzględnieniu marki, modelu, 
roku produkcji, typu nadwozia, ro-
dzaju napędu i silnika, pojemności 
lub mocy silnika oraz przybliżonego 
przebiegu, pojazdowi prowadzo-
nemu przez sprawcę, ustaloną na 
podstawie dostępnych danych, bez 
powoływania w tym celu biegłego.
§ 3. Przepadku pojazdu mechanicz-
nego oraz przepadku równowartości 
pojazdu określonego w § 2 nie orze-

ka się, jeżeli sprawca prowadził nie-
stanowiący jego własności pojazd 
mechaniczny wykonując czynności 
zawodowe lub służbowe polegające 
na prowadzeniu pojazdu na rzecz 
pracodawcy. W takim wypadku 
sąd orzeka nawiązkę w wysokości 
co najmniej 5000 złotych na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
§ 4. Jeżeli ustalenie średniej wartości 
rynkowej pojazdu mechanicznego 
odpowiadającego pojazdowi prowa-
dzonemu przez sprawcę w sposób 
określony w § 2 nie jest możliwe ze 
względu na szczególne cechy tego 
pojazdu, zasięga się opinii biegłego.
 Chyba najbardziej dysku-
syjny jest określony w § 2 przepadek 
równowartości pojazdu mecha-
nicznego. Hipotetycznie bowiem 
może się okazać, że wobec spraw-
cy poruszającego się nie swoim 
pojazdem o znacznej wartości 
orzeczony zostanie przepadek nie-
dostosowany do jego możliwości 
majątkowych i zarobkowych, a 
przez to środek karny będzie w sto-
sunku do niego rażąco surowy. Co 
prawda ustawodawca nowelizując 
art. 178a kk dodaje do niego § 5, 

w którym wskazano, że Sąd może 
odstąpić od orzeczenia przepadku, 
jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, 
uzasadniony szczególnymi okolicz-
nościami, co stanowi pewien wentyl 
bezpieczeństwa, jednakże dopiero 
praktyka orzecznicza pokaże jak te 
przepisy będą stosowane. Z kolei § 
3 to swego rodzaju ukłon w stronę 
zawodowych kierowców, moim zda-
niem niezrozumiały, bowiem zawo-
dowca z racji faktu zawodowstwa 
oraz tego, że częstokroć prowadzi 
pojazdy dużych rozmiarów i o dużej 
masie, stanowi większe zagrożenie 
w ruchu drogowym czyniąc to pod 
wpływem alkoholu niż  kierowca 
pojazdu osobowego. Ustawodawca 
chciał najwyraźniej zapobiec sytuacji 
orzekania wobec takich sprawców 
równowartości przepadku pojazdów 
takich typu TIR bądź pojazdów spe-
cjalistycznych, które na ogół prezen-
tują wysoką wartość. Pytanie tylko, 
czy takie różnicowanie sprawców 
jest konsekwentne.
 Skoro już wiemy na czym 
polegać będzie przepadek pojazdu 
mechanicznego bądź jego wartości 
,należy wskazać w jakich sytu-
acjach zostanie on wobec pijanego 

kierowcy zastosowany. Będzie to 
miało miejsce w następujących 
sytuacjach:
- gdy w momencie zatrzymania 
przez policję kierujący pojazdem 
będzie miał co najmniej 1,5 promila 
alkoholu we krwi,
- gdy kierujący posiadając we krwi 
minimum 0,5 promila alkoholu spo-
wodował wypadek drogowy,
- gdy kierujący pojazdem popełnił 
przestępstwo polegające na jeździe 
w stanie nietrzeźwości kolejny raz w 
ciągu ostatnich dwóch lat. 
 Na koniec chyba najważ-
niejsza informacja, mianowicie kiedy 
nowe przepisy wchodzą w życie. 
Cóż, minie jeszcze trochę czasu 
bowiem wchodzą one w życie po 
upływie roku od dnia ogłoszenia. 
Jednak stanowczo nie zachęcam 
nikogo do korzystania z okazji tak 
długiego vacatio legis.

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.

21 stycznia 2023 roku na terenie Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbył 
się egzamin kończący dwa równoległe szkolenia 
podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W szkoleniach, które trwały od 
17 września 2022 r. do 21 stycznia 2023 r. udział 
wzięło 58  członków  jednostek OSP z terenu powiatu 
żarskiego. Egzamin zdało 40 osób. Całe szkolenie zo-
stało przeprowadzone zgodnie z nowym programem  
zatwierdzonym przez KG PSP w dniu 29 lipca 2022 r. 
Kadrę dydaktyczną kursu stanowili funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej PSP w Żarach.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku w czasie ferii promowali 
zasady bezpieczeństwa. W ramach zadania związanego z prewencją społeczną. 
Podczas spotkań w szkołach poruszano tematy dotyczące sytuacji zagrożenia, 
z jakimi może spotkać się młodzież podczas ferii i w ogóle w codziennym 
życiu. Ważnym elementem spotkania były omawiane kwestie prawidłowego 
zachowania się w obliczu pożaru oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenia poświęcono m.in. tematom, które ściśle związane są z sezonem 
grzewczym. Omówiono zagrożenia powodowane przez tlenek węgla zwany 
potoczne „czadem” i sposoby postępowania w tego typu sytuacjach. 

Opr. M. Sienkiewicz

w szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu strażaków z OSP

strażacy odwiedzili m.in. SP nr 3 w Lubsku
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KRONIKA POLICYJNA
W styczniu lubscy funkcjonariusze od-
notowali 240 interwencji zgłoszonych 
przez mieszkańców miasta i gmin: 
Lubsko, Jasień i Brody. Zatrzymano 9 
osób poszukiwanych oraz 10 sprawców 
przestępstw m.in. znęcania się nad 
najbliższymi, uszkodzenia ciała, gróźb 
karalnych, nietrzeźwych kierujących. 
Podczas czynności wylegitymowano 
893 osób, ujawniono 115 wykroczeń, 
skierowano 27 spraw z wnioskiem o 
ukaranie do sądu. Większość wykro-
czeń dotyczyło naruszenia przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
zakłócenia ładu i porządku publicznego 
oraz wykroczeń drogowych.

*
W dniu 21 stycznia we wczesnych 
godzinach porannych policjanci ruchu 
drogowego na terenie miasta Jasień 
wytypowali do dynamicznej kontroli 
pojazd marki Volkswagen Golf. Po za-
trzymaniu auta, za jego kierownicą za-
stali dobrze znanego im młodego męż-
czyznę. Podany alkomat nie wykazał 
nic niepokojącego, jednak zachowanie 
kierowcy wzbudziło zainteresowanie 
policjantów. Przebadanie testerem 
narkotykowym, wstępnie wykazało, 
że jest pod wpływem metamfetaminy. 
Została mu pobrana krew do badań. Do 
tego okazało się, że prowadził pojazd 
bez wymaganych uprawnień oraz to, 
że nie był on dopuszczony do ruchu. 
„Pomysłowy” kierowca posiadał tablice 
rejestracyjne zamontowane od innego 
pojazdu. 

*
W dniu 1 lutego uwagę patrolu dziel-
nicowych zwrócił pojazd typu ame-
rykańskiej „terenówki”. Po podaniu 
dla kierującego sygnałów świetlnych i 
dźwiękowych do zatrzymania, kierują-
cy Fordem zwiększył prędkość i zaczął 
ucieczkę drogami gruntowymi. Finalnie 
po złamaniu szeregu różnych przepisów 
drogowych, usiłował uciekać nieużyt-
kami rolnymi w okolicach m. Jasień. 
Tam jego podróż zakończyła się, pojazd 
utknął na bezdrożach. Kierujący został 
niezwłocznie zatrzymany przez dzielni-
cowych. Okazało się, że kierował nim 
młody, doskonale znany policjantom 
mężczyzna, wcześniej wielokrotnie 
karany. Tym razem powodem ucieczki 
był brak prawa jazdy. Za brak upraw-
nień do kierowania odpowie w trybie 
wykroczenia przez sądem, do tego 
czeka go sprawa karana za przestępstwo 
drogowe, jakim jest niezatrzymanie się 
do kontroli drogowej.

*
Tego samego dnia, w obszarze dzia-
łania lubskiego komisariatu dyżurny 
otrzymał zgłoszenie o awanturze. 
Kobieta poinformowała, że sąsiad 
dosypał jej coś do drinka i dziwnie się 
czuje, podejrzewa, że były to narkotyki. 
Po przybyciu na miejsce policjantów 
okazało się, że zgłaszająca sytuację 
zmyśliła, bo chciała tylko porozma-
wiać z policjantami na temat konfliktu, 
jaki ma z byłym partnerem.  Całemu 
zgłoszeniu dodała „pikanterii” po to, 
aby patrol policji przyjechał szybciej. 
Za swoje postępowanie otrzymała 500 
złotowy mandat.

*
Niemal każdego dnia czytamy w 
Internecie, że ktoś został oszukany, 
stracił oszczędności, przekazał dane 
do logowania. Wiele osób uczy się 
na błędach innych i jest coraz ostroż-
niejsza dokonując transakcji w sieci, 
jednak ciągle zdarzają się osoby, 
które ulegają oszustom i tracą swoje 
pieniądze. Pozostańmy ostrożni jeśli 
chodzi o transakcje dokonywane za 
pośrednictwem Internetu, chrońmy 
również swoje dane, hasła do logowania 
i pin-y do kart płatniczych, unikajmy 
zakupów poza aukcją (tak zwane ,,kup 

teraz") po drugiej stronie transakcji 
może być oszust. Przestrzegajmy kilku 
poniższych wskazówek, aby uchronić 
się przed oszustami: nie klikaj żadnych 
odsyłaczy w wiadomości przesłanej 
sms-em, za pośrednictwem komunika-
tora, czy e-maila: odsyłacze te często 
prowadzą do sfałszowanych stron; nie 
otwieraj załączników do wiadomości, 
jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości 
dotyczące nadawcy; uważnie przyj-
rzyj się ofercie, która zawiera bardzo 
zaniżoną cenę w stosunku do innych 
ofert; czytaj komentarze innych osób 
kupujących, duża liczba negatywnych 
może świadczyć o nieuczciwości sprze-
dającego; wiele serwisów aukcyjnych 
proponuje ubezpieczenie transakcji 
oraz program zapewniający ochronę 
kupującym – skorzystajmy z niego; 
unikajmy zakupów poza aukcją; przy 
odbiorze zamówionej przesyłki spraw-
dzajmy zawsze jej stan, czy nie została 
uszkodzona i co się w niej znajduje; ko-
rzystajmy z programu antywirusowego; 
nie podawaj swoich osobistych danych 
na otwartych zasobach: dane, które po-
zostawiasz w Internecie, są gromadzone 
przez roboty, które wysyłają je cyber-
przestępcom, ci z kolei wykorzystują 
je do własnych celów (na przykład, 
żeby wysyłać więcej spamu na twój 
adres e-mail); nie pobieraj niczego z 
nieznanych stron internetowych.

*
Lubuscy policjanci rozpoczęli woje-
wódzkie działania pod nazwą ,,NURD". 
Funkcjonariusze w szczególności 
zwracają uwagę na zachowanie kie-
rowców wobec pieszych. Wsiadając 
za kierownicę pamiętajmy zatem, że 
pieszych nie chroni karoseria pojazdu, 
a w przypadku kontaktu z samochodem 
narażeni są na utratę zdrowia, często 
nawet życia. Szczególnie teraz zimą, 
kiedy nawierzchnia bardzo często 
bywa śliska łatwiej może dojść do 
niebezpiecznych sytuacji z udziałem 
pieszych. Dlatego zwolnijmy zbliżając 
się do przejścia, nie hamujmy gwałtow-
nie, zachowajmy bezpieczny odstęp od 
pojazdu przed nami i przede wszystkim 
stosujmy się do przepisów ruchu drogo-
wego. Funkcjonariusze przypominają 
także pieszym o zagrożeniach związa-
nych z prowadzeniem rozmowy przez 
telefon, czy słuchaniem głośnej muzyki 
w słuchawkach podczas przechodzenia 
przez jezdnię. Jedną z ważniejszych 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
są odblaski. Umieszczone na kurtce w 
znaczący sposób poprawią bezpieczeń-
stwo pieszych. Mały odblask może 
uratować życie, bo sprawi, że kierowca 
odpowiednio wcześniej nas zauważy 
i w porę zareaguje. Podczas spotkań 
w szkołach policjanci przypominają 
o bezpiecznych zachowaniach, my 
również pamiętajmy o tym, że dziecko: 
w drodze do i ze szkoły ma obowiązek 
iść chodnikiem, w przypadku ulicy bez 
chodnika, zawsze poboczem po lewej 

stronie drogi, a gdy go nie ma – lewą 
stroną drogi; powinno przechodzić 
przez jezdnię tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych czyli na przejściach 
dla pieszych; w przypadku przejść z 
sygnalizacją świetlną, dozwolone jest 
przejście tylko gdy świeci zielone 
światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora 
powinno wykonać następujące czyn-
ności: spojrzeć w lewo, później w 
prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie 
jedzie, może bezpiecznie przejść przez 
jezdnię; nigdy, nawet w miejscach 
dla pieszych, nie może wchodzić na 
jezdnię przed jadącym pojazdem, a 
oczekując na możliwość przejścia, 
nie powinno stać za blisko jezdni; na 
przejściach z wysepką powinno się na 
niej zatrzymać, aby ponownie upewnić 
się przed wkroczeniem na drugi pas ru-
chu; nie może wchodzić na jezdnię zza 
stojącego lub ruszającego pojazdu; nie 
powinno przebiegać przez jezdnię oraz 
bawić się w jej pobliżu. Niechronieni 
to także rowerzyści, oni także powinni 
zadbać o swoje bezpieczeństwo. Warto, 
żeby zakładali kamizelki odblaskowe 
i przede wszystkim zaopatrzyli swoje 
jednoślady w odpowiednie oświetlenie. 
Powinni pamiętać również, że: kierują-
cy rowerem jest obowiązany korzystać 
z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla 
kierunku, w którym się porusza lub 
zamierza skręcić; korzystając z drogi 
dla rowerów i pieszych, rowerzysta 
jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustępować miejsca pie-
szym; rowerzysta może jechać chod-
nikiem lub drogą dla pieszych, jeśli: 
opiekuje się osobą w wieku do lat 10 
kierującą rowerem; szerokość chodnika 
wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów 
jest dozwolony z prędkością większą 
niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i 
brakuje wydzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów; warunki 
pogodowe zagrażają bezpieczeństwu 
rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, 
ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

*
Pojawił się nowy typ ataku polegający 
na przesyłaniu wiadomości e-mail 
rzekomo pochodzącej z Centralnego 
Biura Zwalczania Cyberprzestęp-
czości. Treść wiadomości sugeruje 
pobranie przygotowanego przez CBZC 
oprogramowania do wykrywania wi-
rusów. Link przesłany w wiadomości 
prowadzi do fałszywej strony interne-
towej, gdzie umieszczony jest plik z 
rozszerzeniem .bat mogący zawierać 
szkodliwe oprogramowanie. Centralne 
Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości 
zwraca uwagę, że w treści wiadomości 
przesyłanej przez oszustów występują 
błędy w pisowni, podany jest nie-
prawidłowy adres mailowy, ponadto 
adres strony internetowej poprzedzony 
jest fałszywą frazą: troadsecow.com. 
Pamiętajmy! Policjanci na stronach 
internetowych swoich jednostek nie 

udostępniają żadnego oprogramowania 
do diagnostyki systemu operacyjnego. 
Nasze wskazówki w zakresie używania 
np. programów antywirusowych mogą 
dotyczyć jedynie pobierania legalnych, 
sprawdzonych i oryginalnych progra-
mów z oficjalnych domen producentów.

*
Za oknem mróz pamiętajmy o oso-
bach samotnych i starszych. Niskie 
temperatury mogą okazać się dla nich 
ogromnym zagrożeniem życia. Osoby 
bezdomne, starsze i samotnie zamiesz-
kujące, również nietrzeźwi są narażeni 
na utratę życia lub zdrowia poprzez 
wychłodzenie organizmu. Dlatego 
dzielnicowi z żarskiej komendy spraw-
dzają pustostany, altany i  parki . Każdy 
z nas może pomóc w takiej sytuacji, 
dlatego nie bądźmy obojętni, informuj-
my dzwoniąc na numer 112. Jeden taki 
telefon może uratować komuś życie. 
Warto skorzystać także z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To 
aplikacja, która posiada zakładkę „oso-
ba bezdomna wymagająca pomocy”. W 
ten sposób również można informować 
o miejscach przebywania bezdomnych. 
Policjanci sprawdzą każde takie zgło-
szenie. Przypominamy o bezpłatnej 
infolinii uruchomionej przez Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wojewody 
Lubuskiego: 800 109 160, gdzie można 
uzyskać informację o miejscach noc-
legowych, oraz punktach wydawania 
posiłków dla bezdomnych i potrzebu-
jących pomocy.

*
Internet stał się wszechobecny w 
naszym życiu, nie wyobrażamy sobie 
dzisiaj funkcjonowania bez niego. 
Płatności za rachunki, czy zakupy 
zrealizujemy szybko i sprawnie przez 
aplikacje naszych banków, nawet bez 
wychodzenia z domu. Jednak pamiętaj-
my, że w sieci czyhają na nas również 
zagrożenia. Niemal każdego dnia ktoś 
zostaje oszukany i traci oszczędności. 
Uczmy się zatem na błędach innych 
i bądźmy ostrożni. Nie instalujmy 
żadnych aplikacji lub oprogramowań 
z nieznanego źródła, szczególnie tych 
z przesłanych linków. Jeśli nie jeste-
śmy pewni co do ich wiarygodności, 
zrezygnujmy z instalacji. Zwracajmy 
uwagę na małą liczbę pobrań to może 
być sygnał ostrzegawczy dla nas. Nigdy 
nie działajmy pod presją czasu, lepiej 
się upewnić, że wszystko jest w po-
rządku niż stracić swoje oszczędności. 
Dokonując płatności zawsze spraw-
dzajmy, czy wiadomości sms z kodem 
autoryzacyjnym są zgodne z transakcją, 
którą dokonujemy. Przestrzegaj kilku 
wskazówek, aby uchronić się przed 
oszustami: nie klikaj żadnych odsyła-
czy w wiadomości przesłanej sms-em, 
za pośrednictwem komunikatora, czy 
e-maila: odsyłacze te często prowadzą 
do sfałszowanych stron; nie otwieraj 
załączników do wiadomości, jeżeli 
masz jakiekolwiek wątpliwości doty-
czące nadawcy; uważnie przyjrzyj się 
ofercie, która zawiera bardzo zaniżoną 
cenę w stosunku do innych ofert; czytaj 
komentarze innych osób kupujących, 
duża liczba negatywnych może świad-
czyć o nieuczciwości sprzedającego; 
unikajmy zakupów poza aukcją; ko-
rzystaj z programu antywirusowego; 
nie podawaj swoich osobistych danych; 
bądź ostrożny podając w Internecie 
numer swojej karty kredytowej; zain-
staluj dodatkowe blokady konta i kart 
płatniczych, jakie zalecają pracownicy 
banku; kiedy kupujący lub sprzedający 
prosi cię o zainstalowanie nieznanego 
oprogramowania na telefon lub kompu-
ter, zastanów się – to może być program 
do szpiegowania twoich ruchów na 
klawiaturze, w ten sposób oszust widzi 
pulpit twojego laptopa i tak zdobywa 

twoje hasła do logowania.
*

W dniach 20 - 26 lutego 2023 roku 
obchodzony będzie „Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem”. Celem przedsięwzięcia jest 
zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar 
przestępstw oraz przyniesienie po-
trzebującym skutecznej pomocy. Idea 
obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w 
Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na 
celu zwrócenie szczególnej uwagi na 
potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych 
przestępstwem. Jest ona związana z ob-
chodzonym corocznie Międzynarodo-
wym Dniem Ofiar Przestępstw. W Pol-
sce dzień ten został ustanowiony Dniem 
Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z 
dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowie-
niu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. 
Ma on przypominać o trudnej sytuacji 
ofiar przestępstw i ich rodzin. Celem 
tej corocznej ogólnopolskiej akcji jest 
udzielanie niezbędnych informacji oso-
bom pokrzywdzonym w zakresie przy-
sługujących im uprawnień jako ofiarom 
przestępstw. W dniach 20 - 26 lutego 
2023 roku obchodzony jest „Tydzień 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem”. Celem przedsięwzię-
cia jest zwrócenie uwagi na potrzeby 
ofiar przestępstw oraz przyniesienie 
potrzebującym skutecznej pomocy. 
Każda osoba zainteresowana będzie 
mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną 
poradę prawną i psychologiczną w 
sądach, prokuraturach, komendach 
policji, siedzibach prawniczych samo-
rządów i organizacji pozarządowych w 
całym kraju. W Komendzie Powiatowej 
Policji w Żarach oraz w jednostkach 
podległych policjanci będą prowadzili 
dyżury telefoniczne. W celu otrzymania 
wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości, 
prosimy w pierwszej kolejności kontak-
tować się z całodobową Linią Pomocy 
Pokrzywdzonym pod numerem +48 
222 309 900.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, 
jeśli cenisz sobie stabilizację zatrud-
nienia, jeśli jesteś wrażliwy na wszelkie 
formy łamania prawa, jeśli chcesz się 
rozwijać to optymalnym miejscem 
jest praca w policji. Możesz zostać 
policjantem, wykorzystując swoje 
dotychczasowe umiejętności i predys-
pozycje. 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 jedno-
cześnie marzenie wielu młodych ludzi. 
Z pewnością jest to ciekawa służba, w 
której każdy może znaleźć miejsce dla 
siebie, gdzie jego umiejętności i zdo-
byta wiedza pomogą podnieść poziom 
bezpieczeństwa obywateli. Służba 
prewencyjna, kryminalna, dochodze-
niowo-śledcza, ruchu drogowego, 
policyjni antyterroryści, technicy kry-
minalistyki, profilaktycy, psycholodzy, 
przewodnicy psów, policjanci z labora-
torium kryminalistycznego, rzecznicy 
prasowi, funkcjonariusze zwalczający 
przestępczość gospodarczą, korupcyj-
ną, cybernetyczną, narkotykową czy 
zorganizowaną. Wolne miejsca czekają 
na kandydatów również w lubskiej jed-
nostce. Wielu już się zdecydowało. Te-
raz Ty dołącz do naszej policji. Chętni 
proszeni są o kontakt z Komendantem 
Komisariatu Policji w Lubsku nadkom. 
Krystianem Szylko. 

Opr. M.Sienkiewicz
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 PRZETARGI/W GMINIE 
IGN.6840.45.2022                  Lubsko, 26 stycznia 2023r.

BURMISTRZ  LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Gdańskiej 48 w Lubsku.

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 27 lutego 2023r. o godz. 11:20 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 81.700,00 złotych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. 
z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT. 
Wadium wynosi 8.000,00 złotych. 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 
w terminie do 23 lutego 2023r. 
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 składającego się z 2 pokoi, kuchni i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 55,69 m2, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego, 
dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, położonego przy ul. Gdańskiej 48 w Lubsku, w którym znajduje się 3 samodzielne lokale mieszkalne. 
Lokal mieszkalny o złym rozwiązaniu funkcjonalnym i złym stanie technicznym (do kapitalnego remontu). W lokalu instalacje wewnętrznych do wymiany, ogrzewanie piecem kaflowym. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą udziału 27/100 we wspólnych częściach budynków i gruntu oznaczonego działką nr 260/1 o powierzchni 1043 m2 , położonego w 
obrębie 0001 miasta Lubsko przy ul. Gdańskiej 48, zabudowanego budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00021699/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów).
IGN.6840.47.2022                 Lubsko, 26 stycznia 2023r.

BURMISTRZ  LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Kilińskiego 18 w Lubsku.

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 27 lutego 2023r. o godz. 11:40 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 63.000,00 złotych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT. 
Wadium wynosi 6.000,00 złotych. 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 
w terminie do 23 lutego 2023r. 
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 składającego się z 2 pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 42,73 m2, usytuowanego na poddaszu (III kondygnacja) budynku mieszkalnego, trzykon-
dygnacyjnego, podpiwniczonego, położonego przy ul. Kilińskiego 18 w Lubsku, 
w którym znajduje się 6 samodzielnych lokali mieszkalnych. 
Lokal mieszkalny o złym rozwiązaniu funkcjonalnym i złym stanie technicznym (do kapitalnego remontu). W lokalu instalacje wewnętrznych do wymiany, ogrzewanie piecem kaflowym. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą udziału 132/1000 we wspólnych częściach budynków i gruntu oznaczonego działką nr 26 o powierzchni 819 m2 , położonego w 
obrębie 0008 miasta Lubsko przy ul. Kilińskiego 18, zabudowanego budynkiem mieszkalnym i czteroma budynkami gospodarczymi. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00032469/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów).Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00032469/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów).
IGN.6840.35.2022                 Lubsko, 26 stycznia 2023r.

BURMISTRZ  LUBSKA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Krasińskiego 5 w Lubsku.

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 27 lutego 2023r. o godz. 11:00 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 100.000,00 złotych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. 
z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT. 
Wadium wynosi 10.000,00 złotych. 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 
w terminie do 23 lutego 2023r. 
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z 4 pokoi, kuchni i spiżarki 
o powierzchni użytkowej 71,74 m2, usytuowanego na poddaszu budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, położonego przy ul. Krasińskiego 5 w Lubsku, 
w którym znajduje się 4 samodzielne lokale mieszkalne. Do lokalu przynależy  pomieszczenie WC o pow. 6,39 m2, które również znajduje się na poddaszu budynku mieszkalnego.
Lokal mieszkalny o złym rozwiązaniu funkcjonalnym i złym stanie technicznym (do kapitalnego remontu). W lokalu brak instalacji wewnętrznych i ogrzewania. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 250/2 o powierzchni 188 m2 w udziale 337/1000 położonego w obrębie 0002 miasta Lubsko przy 
ul. Krasińskiego 5. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00029797/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów).
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 15.11.2022r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze 
powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, 
zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane 
w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu 
nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

 W styczniu, obok cyklicznych zajęć, 
odbyło się spotkanie z policjantkami 
z Lubska i Żar oraz z Dyrektorem 
Oddziału PKO BP w Lubsku. Mia-
ło ono dużą wartość edukacyjną. 
Dyskutowano o przykładach działań 
oszustów oraz przedstawiono model 
prawidłowych, odpowiedzialnych  
postaw i zachowań.

Styczniowe wieści 
z Klubu Senior+   
w Lubsku

Seniorzy często stają się ofia-
rami oszustów. Przestępcy 
co raz stosują nowe metody. 
O tym, jak się chronić przed 
nimi radzili policjanci podczas 
styczniowej pogadanki zorga-
nizowanej w ramach zajęć w 
Klubie Senior+ w Lubsku.

Tekst M.K. Foto: Klub Senior+ w Lubsku
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 Historia, to nauka humanistyczna i 
społeczna zajmująca się badaniem 
przeszłości, badaniem działań i wy-
tworów ludzkich, aż do najstarszych 
poświadczonych pismem świadectw. 
Wynikiem badań historycznych jest 
opis dziejów. [źródło: wikipedia.pl]
Często zauważa się troskę o pamięć 
dawnych dziejów, rzadziej zauważa 
się w ludziach świadomość tego, że 
każdy z nas tworzy historię.
Dbałość o tradycję, o poszanowanie 
wartości, ludzi, ich pracy i dorobku 
jest ważna.
Zagadnienie to okazało się szerokim 
tematem do dyskusji podczas spotka-
nia z 24 stycznia Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia z członkami Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Lubskiej, 
organizacji skupiającej regionalistów, 
miłośników historii Lubska, jego oko-
lic i mieszkańców.
Podczas rozmowy zwracano szczegól-
ną uwagę na to, że obok zaangażowa-
nia w zachowanie historii Lubska – 
dawnego Tamarini, Zemsz, Sommer-
feld, równie ważne jest to, co dzieje się 
teraz. Ważne są: postawa obywatelska 

oraz budowanie w młodym pokoleniu 
tożsamości regionalnej. 
Na przykładach z lokalnego sportu 
dyskutowano, o tym, że w historię 
naszej gminy, począwszy od czasów 
powojennych, mocno wpisana jest 
piłka nożna. Wracano wspomnieniami 
do dawnych lat, kiedy mimo waśni - 
sport zawsze był ogniwem łączącym. 
Dziś trzeba dbać o zachowanie tego. 
Bo można różnić się, można mieć inne 
zdanie, inne spojrzenie, ale ważne są 
szacunek, zrozumienie, tolerancja i 
jedność w budowaniu wspólnoty. Ale 
nie tylko jako modne hasła i slogany, 
ale jako przykład dawany dzieciom 
przez dorosłych. Bo wtedy mogą one 
wzrastać na tym, co żyzne i wyrosnąć 
na poczciwych ludzi.
Spotkanie stało się również okazją 
do tego, by porozmawiać o ważnej 
rocznicy 740 lat od nadania Lubsku 
praw miejskich. Członkowie Sto-
warzyszenia we współpracy z grupą 
MA-R-FO, dla uczczenia tego waż-
nego wydarzenia, pracują wspólnie 
nad literacko-graficznym projektem, 
którego premiera planowana jest na 

przełomie maja i czerwca 
- podczas tegorocznych ob-
chodów Święta naszej gminy.
Po dwóch tygodniach – 7 
lutego Burmistrz spotkał się 
z członkami Stowarzyszenia 
ponownie. Poinformował, 
że sala w budynku przy al. 
Niepodległości 2, która ma 
być przeznaczona pod Izbę 
Pamięci niedługo będzie goto-
wa. Wówczas Stowarzyszenie 
będzie mogło zacząć przewo-
zić zgromadzone artefakty, 
inwentaryzować je oraz nale-
życie eksponować .
Włodarz zapewnił, że wesprze 
pozytywne działania organi-
zacji, ale liczy na inicjatywę i 
zaangażowanie jej członków.
Spotkanie było okazją do roz-
mów o planach na 2023 rok, 
które rysują się coraz bardziej 
wyraziście. Zadań, przy reali-
zacji których współdziałanie 
samorządu i stowarzyszenia 
da pozytywny efekt, jest wiele. Wśród 
nich są m.in.: wspomniana wyżej Izba 

Pamięci, a także: wyeksponowanie 
zachowanych koleb po byłej Cegiel-
ni, szukanie pomysłu na odnowienie 

słupów ogłoszeniowych oraz witaczy. 

Tekst i zdjęcia M.K.

 W GMINIE 

Umieć ze sobą współpracować, to też sztuka
 Na zaproszenie Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia w poniedziałek 6 
lutego do ratusza liczną grupą przy-
byli członkowie stowarzyszenia MA-
-R-FO, by porozmawiać o pomysłach 
na wspólne projekty w bieżącym 
roku. A jest to czas niezwykły, bo 
rocznicy 740 lat od nadania Lubsku 
praw miejskich. 
Lokalni artyści od razu znaleźli wiele 
obszarów współpracy.
Obie strony zachęcone sukcesem 
pleneru malarskiego z 2021 roku 
pod hasłem Cisza i burza, w wyniku 
którego powstały prace malarskie z 
pałacem w Dłużku - jako tematem 
przewodnim, mają pomysł obrać po-
dobny kierunek współpracy. Gmina 
Lubsko ma wiele miejsc wartych 
uwiecznienia. W malarstwie piękne 
jest to, że każdy artysta patrzy i widzi 
dany motyw malarski inaczej, dlatego 
każda praca jest inna, wyjątkowa, 
unikatowa.
Artyści MA-R-FO są bardzo aktywni. 

Troje z nich przygotowało 14 lutego 
prawdziwą ucztę dla duszy. W Galerii 
Mała Biblioteki-Centrum Kultury 
w Lubsku odbyła się premierowa 
odsłona projektu pod hasłem: Trzy 
Wymiary Sztuki. Bardzo interesujące 
wydarzenie, wypełnione muzyką, 
sztuką pędzla oraz poezją.
Im bliżej wiosny, tym bardziej doj-
rzewa kolejny owoc twórczej pracy 
- tym razem powstały ze współdzia-
łania MA-R-FO oraz Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Lubskiej przy wy-
daniu lubskich legend. Szykuje się 
wspaniałe pod względem literackim 
oraz malarskim dzieło.
Ponadto trwają przygotowania do 
organizacji w czerwcu bieżącego 
roku międzynarodowego pleneru 
malarskiego.
To wszystko przed nami! Czeka nas 
zatem bardzo twórczy rok.

Tekst i foto: M.K.
MA-R-FO, to działające w Lubsku od wielu lat Stowarzyszenie Malarzy, Rzeźbiarzy i Fotografików, z dużym dorobkiem artystycz-
nym. Prace jego członków można podziwiać na organizowanych wystawach.

Historia tworzy się na naszych oczach

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubskiej działa z myślą o zachowaniu spuścizny przod-
ków, kierując się szacunkiem do dawnych czasów, ale też troską o przyszłość. Skupia w 
swoich szeregach regionalistów, pasjonatów historii. Każdy z członków jest inny, każdy 
ma inne umiejętności, kompetencje, każdy wnosi do organizacji wartość dodaną.

P o m a g a m y 
Ukrainie
Maraton międzynarodowej pomo-
cy humanitarnej Ukrainie trwa 

Rok 2022 obfitował w wiele do-
brych gestów i hojności wypływa-
jącej z międzynarodowej współ-
pracy Lubska i miast partnerskich 
Vlotho, Forst, Masny i Tarnopola.
Również 2023 rok zaczyna się 
pozytywnie.
 28  s tyczn ia  Lubsko  gośc i ło 
delegację z niemieckiego klubu 
piłki nożnej FC Exter z Vlotho, 
która przywiozła dwie ciężarów-
ki darów pomocy humanitarnej 
Ukrainie. Wśród rzeczy zebranych 

społecznym czynem lokalnych 
mieszkańców Vlotho i okolic są: 
żywność ,  a r tykuły  chemiczne 
i  higieniczne, odzież, obuwie, 
artykuły przemysłowe, a także 
agregaty prądotwórcze.
 Dary rozpakowano i zmagazy-
nowano w gminie Lubsko, skąd 
trafią do Ukrainy.
Już pod koniec marca planowany 
jest kolejny transport pomocy – 
tym razem z Masny we Francji.

Tekst: M.K.
Foto: z zasobów UM w Lubsku

Działacze klubu FC EXTER Vlotho podczas załadunku darów pomocy humanitarnej Ukrainie.
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W związku z realizacją zapisów 
art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 
ze zm.) Burmistrz Lubska infor-
muje mieszkańców Gminy, że 
pracownicy tut. Urzędu Miej-
skiego będą przeprowadzać 
kontrole realizacji obowiązków 
właścicieli nieruchomości w 
zakresie pozbywania się nie-
czystości ciekłych. 

Za uchylanie się od obowiąz-
ków wynikających w ww. usta-
wy właściciel nieruchomości 
podlega karze grzywny na za-
sadach wskazanych w kodeksie 
postępowania o wykroczenia. 
W ramach prowadzonego po-
stępowania mandatowego może 
zostać nałożona grzywna w wy-
sokości do 500 zł, natomiast w 
przypadku skierowania sprawy 
do sądu, organ ten może orzec 
karę grzywny do 5000 zł.

Kontrola obejmować będzie w 
szczególności: 
1) stwierdzenie posiadania przez 
właściciela nieruchomości umowy 
zawartej z przedsiębiorcą posiada-
jącym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Lubsko,
2) udokumentowanie wykonania 
obowiązku pozbywania się ze-
branych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych,
3) częstotliwość opróżniania zbior-
ników bezodpływowych oraz 
osadników w instalacjach przy-
domowych oczyszczalni ścieków. 

Ponadto informujemy, że osoby 
które do tej pory nie podpisały 
umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych lub osadników 
z przydomowych oczyszczalni 
ścieków powinny niezwłocznie 
zawrzeć przedmiotowe umowy. 

Wykaz przedsiębiorców posia-
dających aktualne zezwolenie na 
prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Lubsko dostępny 
jest na stronie internetowej Gminy 
Lubsko- www.bip.lubsko.pl 

Rozpoczęcie kontroli  od lutego 
2023 roku. 

INFORMACJA O 
KONTROLACH ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH 
ORAZ PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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LUBSKO przeskakuje 
epokę

9 lutego do LWiK Sp. z o.o. dostarczono nowoczesny pojazd asenizacyjny na podwoziu Mercedesa. Prezes Roman Żaczyk 
podziękował Burmistrzowi Lubska Januszowi Dudojciowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku Arturowi Bondarenko 
oraz wszystkim pozostałym radnym za dostrzeganie potrzeb w zakresie inwestycji branży wodno-kanalizacyjnej oraz za 100% 
jednogłośność we wszystkich uchwałach dotyczących dokapitalizowania Spółki.

21-letni Jelcz (z lewej) choć mocno wyeksploatowany, to jeszcze posłuży. Prezes LWiK planuje wykorzystać auto do przewożenia 
nieczystości ciekłych z Oczyszczalni Ścieków w Tucholi podczas jej modernizacji planowanej do realizacji w 2023 roku.

Obecna kadencja okazuje się bardzo 
dobra dla LWIKu. Kolejne specjali-
styczne auto zasila flotę samochodową 
Spółki.
W czerwcu 2022 roku Spółka otrzy-
mała zakupiony specjalistyczny pojazd 
ssąco-ciśnieniowy z systemem recy-
klingu wody do hydrodynamicznego 
czyszczenia kanalizacji.
9 luty zapisuje się również wyjątkową 
datą w historii firmy. W tym dniu do-
starczono drugie auto specjalistyczne 
– nowoczesny pojazd asenizacyjny na 
podwoziu Mercedesa.
Samochód zastąpi starego – 21-letnie-
go Jelcza – awaryjnego, wyeksploato-
wanego.
Nowy nabytek, to pojazd trzyosiowy, 
zabudowany beczką o pojemności 14 
500 litrów (wcześniej 10 000 litrów), 
przy czym, z tych 14 500l - 11 500l, to 
pojemność na ścieki, natomiast 3000l, 
to zbiornik z czystą wodą. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu, np. w wyniku 
zabrudzenia nawierzchni przy wybiera-
niu ścieków, pracownicy będą mogli od 
razu posprzątać po wykonanej usłudze. 
Dodatkowo pojazd jest wyposażony w 
system WUKO (stary samochód tego 
nie miał) – czyli ciśnieniowy system 
do udrażniania rur, usuwania zatorów 
w rurociągach o średnicy do 250mm, 
mycia pojazdów i nawierzchni po 
awariach. 
Zakupiony pojazd jest bardziej ekono-
miczny w użytkowaniu - spalanie po-
jazdu jest zredukowane w porównaniu 
do starego o 1/3. 
Dzięki zastosowanym funkcjonalno-
ściom, efektywność pracy wzrasta. 
Przykładowo - wąż ssawny nie będzie 
już przenoszony i łączony ręcznie lecz 
rozwijany i zwijany na mechanicznym 
kołowrocie. Ergonomiczne, przyjazne 

dla obsługi pracowników wnętrze 
pojazdu oraz zautomatyzowana zabu-
dowa, pozwalają na większą sprawność 
i wydajność. 
Zakup nowych pojazdów był uzasad-
niony i bardzo potrzebny. Stare samo-
chody są wyeksploatowane. Często 
nawet naprawa aut jest trudna, jako, 
że niektórych podzespołów nie ma już 
w produkcji i są przykładowo robione 
indywidualnie przez kowala.
Spółka jednak nie wyzbywa się starego 
taboru. Jak informuje Prezes LWiK 
Roman Żaczyk, Jelcz będzie jeszcze 
wykorzystywany do przewozu ścieków 
w czasie modernizacji Oczyszczalni 
Ścieków w Tucholi Żarskiej. 
Inwestycja, na którą Gmina Lubsko 
pozyskała dofinansowanie w kwocie 
600 000 zł, planowana jest do realizacji 
jeszcze w tym roku.
Inwestycji z branży wodno-kanaliza-
cyjnej będzie o wiele więcej. Główną 
z nich jest modernizacja ujęcia Stacji 
Uzdatniania Wody Górna Glinka wraz 
z infrastrukturą sieciową. Trwa opra-
cowanie dokumentacji budowlanej do 
ww. zadania. W tym roku ruszą roboty 
budowlane, które potrwają do 2024 
roku. Koszt inwestycji, to 10 mln zł, 
w tym pozyskane przez Gminę dofi-
nansowanie na poziomie 7,9 mln zł.
Dodatkowo 2023 rok, to kontynuacja 
prac instalacyjnych sieci wod-kan. 
W toku realizacji jest wodociąg w ul. 
Poznańskiej i dalej w kierunku strefy w 
Górzynie. Nowym wyzwaniem będzie 
m.in. wymiana wodociągu w drodze 
ul. Sportowej. 
Pracy jest bardzo wiele. LWiK po-
dejmuje każde wyzwanie. Zakupione 
pojazdy usprawnią świadczone przez 
Spółkę usługi. 

Tekst i foto: M.K.

Czerwony Blok daje dobry przykład
Problem odpowiedniej gospodarki 
odpadami komunalnymi nadal jest 
wielowątkowy i przybiera duże roz-
miary. Mimo, że od zmian prawnych 
w ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach minęło już 10 
lat, niektórzy do dziś nie uporali 
się z zagadnieniem odpowiedniej 
organizacji miejsca do składowania 
odpadów. 
Problem ten ma szczególnie nega-
tywne skutki w przypadku nierucho-
mości wielolokalowych, zwłaszcza 
tych zlokalizowanych w centrum 
miasta. Brak porządku wokół śmiet-
ników, wysypujące się śmieci szpecą 
i negatywnie wpływają na wizeru-
nek miasta. Dodatkowo występuje 
problem odpowiedniej segregacji i 
podrzucania śmieci.
Właściwym i pożądanym rozwią-
zaniem są boksy śmietnikowe, 
jednak niekiedy ich wykonanie jest 
utrudnione z uwagi na brak miejsca 
przy nieruchomości, zwłaszcza przy 
zwartej, szeregowej zabudowie.
Dobry przykład dbałości o porządek 
dali właściciele lokali Wspólnoty 
Mieszkaniowej Czerwony Blok przy 
ul. E Plater, którzy postawili przy 
budynku boks śmietnikowy.
Rozwiązanie praktyczne i wizerun-
kowo bardzo dobre. Boks stylistycz-

nie nawiązuje do 
architektury ka-
mienicy. Posta-
wiony na utwar-
dzonym terenie, 
z wejściem od 
strony podwór-
ka kamienicy, co 
ułatwi mieszkań-
com wyrzucanie 
śmieci, a także z 
wejściem od stro-
ny ulicy, co uła-
twi odbiór śmieci 
firmie, której jest 
to zlecone.
Jedynym proble-
mem, który może 
w y s t ą p i ć  j e s t 
ten z podrzuca-
niem śmieci przy 
boksie, jako, że 
wjazd na podwór-
ko Wspólnoty nie 
jest  ogrodzony 
(tutaj wiele zale-
ży od ludzi). 
***
Litera prawa mówi, że…
• zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 
1 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (dalej 
„ucpg”), wyposażenie nieruchomo-

ści w pojemniki służące do zbie-
rania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, co do 
zasady należy do właścicieli nieru-

chomości.
• zgodnie z art. 2 ust 3 ucpg 
- jeżeli nieruchomość jest zabudo-
wana budynkiem wielolokalowym, 
w którym ustanowiono odrębną 
własność lokalu, obowiązki właści-

ciela nieruchomości wspólnej oraz 
właściciela lokalu obciążają wspól-
notę mieszkaniową albo spółdzielnię 
mieszkaniową.

Tekst i foto: M.K.

Boks śmietnikowy przy Wspólnocie Mieszkaniowej Czerwony Blok przy ul. E Plater, to przykład dobrej praktyki, warty i godny naśladowania. 
To znakomity pomysł wcielony w życie, w którym zadbano zarówno o część praktyczną, jak i estetyczną, co w tym wypadku ma równie duże znaczenie.
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Skwerek z inicjatywy obywatelskiej
Kolejna wspaniała rzecz powstaje w 
Lubsku z inicjatywy obywatelskiej. 
Skwerek - miejsce odpoczynku obok 
Baszty Pachołków Miejskich.
W wyniku realizacji zadania prze-
budowy ul. E. Plater, został mały 
kawałek gruntu. Wystarczył pomysł 
i bezinteresowne zaangażowanie 
dwóch lokalnych przedsiębiorców, 
by powstało coś, co będzie służyło 
mieszkańcom Lubska oraz wszystkim, 
którzy odwiedzają miasto. 
Pan Tomasz Duczmal (Pomoc Dro-
gowa Lubsko) wykonał utwardzenie 
części placu, natomiast Pan Łukasz 
Gacek (PPHU OSKAR Lubsko) 
wykonał elementy małej architektury 
w postaci stołu oraz dwóch ławek. 
Dojdzie jeszcze kosz na śmieci i stojak 
na rowery. To już niebawem. A wio-
sną będzie czas na nowe nasadzenia 
drzew. Będzie funkcjonalnie, pięknie 
i z pożytkiem społecznym.
Oby tylko poszanowanie dla dobra 
wspólnego było. Ten wątek bardzo 
zastanawia. Kiedy informacja o 
inicjatywie została zamieszczona na 
gminnym facebooku, wywołała duże 

zainteresowanie, ale i burzliwą dys-
kusję, jednak bardzo ukierunkowaną. 
Wśród ponad 60 komentarzy więk-
szość wyraża obawę, że stworzony 
zakątek odpoczynku będzie miejscem 
nocnych spotkań zakłócających pu-
bliczny porządek. Zaledwie w kilku 
komentarzach doceniono pomysł i 
zaangażowanie. 
Przykrym faktem jest, że zdarzają się 
(również) w naszej gminie akty wan-
dalizmu i niszczenia wspólnego dobra.
Wspólne nie znaczy niczyje, wspólne 
oznacza wszystkich.
Trzeba mieć świadomość, że za znisz-
czenie mienia  jest odpowiedzialność 
karna w postaci grzywny  oraz groź-
by pozbawienia wolności. Często 
nakładany jest również obowiązek 
naprawienia szkody. 
Tak samo wobec osób nieletnich, 
którzy często uważają, że są bezkarni, 
a cała odpowiedzialność za ich czyny 
spada na ich rodziców. Takie myślenie 
jest błędne. Według ustawy o postępo-
waniu w sprawach nieletnich, wobec 
osoby popełniającej czyny karalne 
mogą być zastosowane środki wy-

chowawcze oraz środek poprawczy. 
Oby powstałe miejsce odpoczynku, 

służyło celom, dla których zostało 
stworzone. To jednak zależy wyłącz-

nie od każdego z nas.
Tekst i foto: M.K.

Stworzony zakątek znajduje się w bezpośrednim otoczeniu centrum miasta. Wymaga jeszcze doposażenia i zagospoda-
rowania zieleni, ale funkcję, jaka jest mu przypisana – czyli miejsca odpoczynku – już spełnia.

Występy z okazji Dnia Babci i Dziadka
25 stycznia w świetlicy wiejskiej w 
Mierkowie odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziadka przy-
gotowana przez przedszkolaków, 
uczniów klas 1-3 oraz nauczycieli 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Mierkowie.
Powitalne słowo do gości skierowała 
Dyrektor Szkoły Kamila Leszczyńska, 
życząc jednocześnie miłego odbioru 
programu artystycznego. Do życzeń 
dołączył się również Burmistrz Lub-
ska Janusz Dudojć, który wyraził 
radość z tego, że wyremontowana 
świetlica tak wspaniale służy celom 
społecznym i edukacyjnym. Seniorom 
życzył zdrowia oraz radości z wnu-
ków, natomiast dzieciom przekazał 
koszyk słodyczy.
Przedszkolaki i uczniowie swoimi 
pięknymi występami ujęli i wzruszyli 
wszystkie Babcie i Dziadków. Zapew-
ne ten dzień zapisze się w pamięci każ-
dego z nich ciepłym wspomnieniem.

Program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka, w wykonaniu przedszkolaków i uczniów Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w Mierkowie przyciągnął wielu Jubilatów. Sala była wypełniona 
po brzegi, wszak na Babcie i Dziadków – zawsze można liczyć!

Dyrektor Szkoły Kamila Leszczyńska powitała przybyłych gości, podziękowała Burmistrzowi Lubska za użyczenie 
świetlicy oraz zachęciła dzieci do rozpoczęcia radosnych występów.

Gmina Lubsko w 2022 roku przeprowadziła w świetlicy 
remont. Zadanie obejmowało: wykonanie sufitu pod-
wieszanego w sali głównej, malowanie ścian i lamperii. 
Odświeżono sanitariaty, kuchnię, pomieszczenia boczne 
sceny oraz samą scenę. Zamontowano również szambo bez-
odpływowe, porządkując w ten sposób sprawy w zakresie 
instalacji kanalizacyjnej. 
Rok wcześniej - w 2021 roku Gmina wykonała w świetlicy 
system centralnego ogrzewania wraz z montażem pompy 
ciepła.
Łączny koszt obu inwestycji, to 201 314 zł. Zadania sfinan-
sowano ze środków własnych Gminy Lubsko.

Foto i tekst: M.K.
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Szósty transport pomocy humanitar-
nej wyjechał z Lubska do Tarnopola
Pod koniec stycznia br. działacze 
klubu piłkarskiego FC EXTER 
przywieźli do Lubska zebrane we 
Vlotho dary dla Ukrainy. 
Część z nich przekazano 13 lutego 
do Tarnopola, skąd trafią dalej – na 
front. 
Wojna na Ukrainie trwa już prawie 
rok. Brakuje wszystkiego. 
Ostatnim transportem przekazano 
agregaty prądotwórcze, żywność, 
środki higieniczne, medykamenty, 
sprzęt medyczny, koce, śpiwory 
oraz ciepłą męską odzież i obuwie.

Tekst i foto: M.K Maraton pomocy humanitarnej Ukrainie trwa. Wśród przekazanych darów znalazły 
się bardzo potrzebne agregaty prądotwórcze.

Rozmowy o VI edycji 
Rockowego Grania
Festiwal wpisał się już w kalendarz 
cyklicznych wydarzeń kulturalnych 
Lubska. O szóstej jego edycji rozma-
wiali 9 lutego br. Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć i organizator Rocko-
wego Grania Krzysztof Uliasz.
Festiwal planowany jest w dniach 
25-26 sierpnia nad zalewem Nowi-
niec koło Lubska. Trwają już pierw-
sze przygotowania. K. Uliasz ogłosił 
prowadzony w formie konkursu 
Przegląd Zespołów, wyznaczając 
jako nagrodą główną 3000 zł.
Organizator poprosił Burmistrza o 
spotkanie, by porozmawiać o możli-
wościach współpracy oraz włączenia 
się Gminy Lubsko w przeprowadze-
nie Festiwalu. Zaznaczył, że zależy 
mu na organizacji Rockowego Gra-
nia w Lubsku.
Burmistrz powiedział, że popiera 
każdą społeczną inicjatywę i ocze-

kuje działania w duchu zgody oraz 
wzajemnego zrozumienia. Zapewnił, 
że pomoże w takim zakresie, w ja-
kim będzie to możliwe. Powiedział, 
że Gmina ma powołane jednostki, 
które statutowo zajmują się orga-
nizacją wydarzeń kulturalno-re-
kreacyjnych, to jest: OSiR i B-CK 
i to z nimi powinien bezpośrednio 
współdziałać. Tłumaczył, że kiedy 
udostępniany jest plac, nagłośnie-
nie, oświetlenie, czy scena lub inny 
sprzęt od ww. jednostek, to pomaga 
Gmina Lubsko.
Na zakończenie spotkania Burmistrz 
poprosił Krzysztofa Uliasza, by 
sprecyzował w formie pisemnej 
proponowany obszar współpracy 
oraz zakres potrzebnego wsparcia.

Tekst i foto: M.K

VI Festiwal Rockowe Granie planowany jest 25 i 26 sierpnia nad zalewem Nowiniec.

           Z takim wynikiem kończymy 
31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubsku
72 413,12 złotych i 435 euro.

Emocje po 31 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Lubsku dalej 
we mnie buzują i w dalszym ciągu 
nie mogę uwierzyć w to co się stało 
w ubiegłą niedzielę. Tego, że miesz-
kańcy Lubska po raz kolejny pokażą 
Wielkie Serca to byłem pewien, ale 
to, że przekroczyliśmy granicę 70 
tysięcy złotych jest mega zaskocze-
niem. Pragnę podziękować wszystkim 
darczyńcom, którzy przekazali dary na 
licytację, szczególne podziękowania 
należą się Natalia Adi za wielkie za-
angażowania w zbiórkę przedmiotów 
na licytację. Natalia, Adrian proszę 
podziękujcie w moim imieniu oraz 
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Lubsku swoim znajomym 
bo to również dzięki ich pomocy 
z licytacji udało się zebrać prawie 
14 tysięcy złotych. Dziękuję każdej 
osobie która dostarczyła ciasto na 
stoisko kawiarniane. Wasze wypieki 
również obficie zasiliły puszkę 31 Fi-
nału WOŚP w Lubsku. Dziękuję Panu 
Dyrektorowi Biblioteka - Centrum 
Kultury im. Jana Raka w Lubsku za 
bezpłatne udostępnienie pomieszczeń 
Domu Kultury do realizacji wydarze-
nia.  Dziękuję pracownikom Domu 
Kultury w szczególności dla działu 
gospodarczego Pani Grażynko, Pani 
Kasiu,  wielkie dzięki za współpracę. 

Marcin Cz Wielkie Dzięki za rzetel-
ną realizację wydarzenia.  Dziękuję 
artystom. Beniamin, Karolina, Rdza, 
Strefa Chmur, RADCURIE, Pajujo, 
Futro z Ryby, Studio Pole Dance 
Lejdis Lubsko, High Five Dance 
Studio, Teatr Ognia, Przedszkole nr 
1 w Lubsku 
To dzięki Wam ten Finał był tak 
urozmaicony i piękny. Dziękuję spon-
sorom za przekazanie wsparcia dla or-
ganizacji 31 Finału WOŚP w Lubsku: 
GRYN TECH Adam Grynienko Uesa 
Polska - dzielimy się energią PHU 
Ryszard Dancewicz, Warsztat Kołek, 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja 
Sp z oo DEM DRUK Drukarnia B1 
Kalendarze Opakowania na frytki Pla-
katy demdruk Drukarnia DECHNIK, 
Bar u Zosi Bar u Groszka WeraTech, 
Hydrotrawel, HYDROTANK, Zakład 
Produkcyjny TARTA Piotr Zgórski 
Andrzej Uliasz. Dziękuję Bardzo za 
wspólne granie.  Dominik Brzezicki 
Karolina Przygocka Wiktoria bar-
dzo Wam dziękuję za uwiecznienie 
tych pięknych wspomnień. Dziękuję 
Warsztatom Terapii Zajęciowej w 
Lubsku, Klub Senior+, Patryk Mi-
kulski, Kasia Nagler, Edyta Urbaniak, 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.  
Wielkie podziękowania należą się 
jednak wszystkim wolontariuszom, 
którzy w niedzielę ruszyli kwestować 
na terenie naszego miasta, jesteście 
cudowni. Jak co roku wielkie ukłony 
w stronę Komisji Liczenia Pieniędzy 
Ilona Kozioł, Bożenna Żalejko, Jo-
anna Rak, Barbara Jankowska, Maja 
Borys, Małgorzata Andrysiak. Bar-
dzo Wam Dziękuję i życzę mnóstwo 
zdrowia, byśmy mogli grać razem 
jeszcze wiele lat. No i na sam koniec, 
ale największe podziękowania dla 

bohaterów drugiego planu.  Dla osób, 
które przejechały setki kilometrów, by 
pomóc mi zrealizować zaplanowane 
wydarzenie czyli dla Pokojowy Patrol, 
Joanna Wójcik, Kamil Wójcik, Miko-
łaj Tomasz Czacha Rosiński, Tomasz 
Chojnowski oraz mojego synka Filipa.  
Dziękuję i Wy wiecie za co, współ-
praca z Wami to czysta przyjemność 
i mam nadzieję, że jeszcze nie taką 
imprezę położymy. Dziękuję wszyst-
kim uczestnikom i mam nadzieję do 
zobaczenia za rok.

Krzysztof Uliasz
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Jeżeli chcesz pochwalić się ciekawą imprezą, konkursem, 
turniejem, swoją pasją czy sukcesem (instytucji, stowarzyszenia, 
sekcji itp.) 

NAPISZ DO NAS     ml@lubsko.pl

Chcesz się czymś pochwalić?

 Z życia Seniorów

Dzień Babci i Dziadka to też okazja do spędzenia miło czasu, rozbawiła wszystkich 
wesoły taniec babci i dziadka oraz ich piosenka.

Kolędowanie z udziałem zespołu Barwy trwało długi czas. Trzej Królowie uświetnili 
Mszę św. W kościele NSPJ w Lubsku ,kłaniając się Świętemu Dziecięciu.

Spotkanie opłatkowe w Stowarzysze-
niu Klub Seniora odbyło się w jednej 
z lubskich restauracji.
Na to spotkanie przybyli zaproszeni 
goście, przyjaciele naszego Klubu: 
Starosta Żarski Józef Radzion, Bur-
mistrz Lubska Janusz Dudojć, Na-
czelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Elżbieta Haściło, dyr. 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
Elżbieta Maćko, księża z lubskich 
parafii dziekan Marian Bumbul i 
Robert Węglewski, dyr. DPS Wio-
letta Kuźmińska, dyr. B-CK Paweł 
Skrzypczyński.
Orszak bożonarodzeniowy był jedną 
z niespodzianek spotkania.

Kolędowanie z udziałem zespołu Barwy trwało długi czas. Trzej Królowie uświetnili Mszę św. W kościele NSPJ w Lubsku, 
kłaniając się Świętemu Dziecięciu.

Bal Noworoczny w okresie Karnawału był wesołym punktem działalności Klubu. Seniorzy przebrali się za ciekawe osobistości. Barbara Czerniawska
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Prawie 25 mln zł na alkohol
Z komunikatu z badań przeprowadzo-
nych w 2019 roku przez Centrum Ba-
dania Opinii Społecznej wynika, że:
• 56% Polaków deklaruje, że pije 
alkohol okazjonalnie,
• 8% Polaków spożywa alkohol 
często,
• 33% Polaków unika okazji do picia 
alkoholu lub w ogóle nie bierze go 
do ust.
Najczęściej spożywanym alkoholem 
jest piwo, na drugim miejscu wino, a 
za nim wódka.
Najczęściej pije się alkohol w domu - 
ponad 70%, w pubie / barze – 9%, w 
restauracji – 8%.
Z danych firmy NielsenIQ wynika, 
że w ciągu 12 miesięcy, od kwietnia 
2021 roku do marca 2022 roku, Polacy 
wydali na alkohol rekordowe 40,4 mld 
zł. Swoją – wcale niemałą – cegiełkę 
dokłada do tej sumy Lubsko, a raczej 
Ci, którzy zakupują alkohol w lub-
skich punktach handlowych. Bo to z 
ich kieszeni w 2022 roku wypłynęło 
24,8 mln zł.
To ogromna kwota, którą świadomie 
przeznaczamy na zakup alkoholu.
Na przestrzeni kilku lat zauważalna 
jest zmiana modelu kupowania/
sprzedaży. W Lubsku, tak, jak i w 
innych miastach upada sprzedaż w 
małych sklepach. Ma na to wpływ 
wiele czynników. Jednak jednym z 
tych istotniejszych jest to, że ludzie 
coraz rzadziej robią w takich skle-
pach zakupy. Dzieje się tak z różnych 
względów, m.in. z takich, że wolą 

zakupy w galeriach handlowych lub 
korzystają ze sprzedaży internetowej.
W porównaniu do upadających nie-
których gałęziach handlu, sprzedaż 
alkoholu ma się coraz lepiej.
Pytając ludzi o powód picia, w odpo-
wiedzi słyszy się, że pije się:
• z biedy,
• z powodu braku umiejętności radze-
nia sobie z negatywnymi emocjami,
• ponieważ jest taka moda (zwłaszcza 
wśród młodzieży).
Można usłyszeć wiele powodów picia 
alkoholu, rzadko pada jednak odpo-
wiedź, że: piję, bo mogę, bo mnie na 
to stać, bo mam wolną wolę i takich 
dokonuję wyborów.
Od 2016 do 2022 roku wartość sprze-
danego w gminie Lubsko alkoholu 
wzrosła o 7,6 mln zł, czyli o ok 31%. 
Ktoś powie, że to jedynie efekt infla-
cji. Jednak, czy na pewno? 
Co można byłoby zrobić za 24,8 
mln zł…? Bardzo wiele, na przykład 
można byłoby:
• wybudować 24 domy o powierzchni 
użytkowej 200 m, o wysokim stan-
dardzie,
• kupić ok 160-180 samochodów o 
wartości ponad 100 tys. zł każdy.
W pojedynczych gospodarstwach do-
mowych można byłoby zaoszczędzić 
rocznie sporą sumę i przeznaczyć ją 
na inny cel.
Ludzie natomiast wybierają alkohol.
Statystyki zatrważają.
Wartość sprzedaży napojów alkoho-
lowych w gminie Lubsko osiągała 

poziom:
• w 2016 roku – 17,27 mln zł
• w 2017 roku – 18,55 mln zł
• w 2018 roku – 19,22 mln zł
• w 2019 roku – 20,12 mln zł
• w 2020 roku – 21,78 mln zł
• w 2021 roku – 21,68 mln zł
• w 2022 roku – 24,81 mln zł.
Czy zatem jest bieda, skoro 24,8 mln 

zł wydaje się rocznie na alkohol? 
Traktując sprawę zero-jedynkowo 
należałoby przyjąć, że: jest bieda – i 
to tak ogromna i tak głęboka, jak to 
morze kupionego i wypitego alkoholu 
(0)! Lub, że nie ma biedy – jest za to 
dostatek i wolna wola (1).
Prawda, jak to zwykle bywa – leży 
pewnie gdzieś pomiędzy tym 0 a 1.

Alkohol, jak i inne rzeczy – jest dla 
ludzi, jednak zatracenie umiaru w 
jego spożyciu przynosi ogromne 
problemy, za którymi w parze kroczą 
konsekwencje rodzące często nega-
tywne skutki, dotykające nie tylko 
osoby pijące, ale również bliskich z 
ich otoczenia.

M.K.

Foto: źródło – https://wiadomosci.gazeta.pl

NIGDY WIĘCEJ
Klub miłośników Zwierząt został 
założony z zaprzyjaźnionymi ludźmi 
z  Lubska i za granicy.  Pragnę  wszyst-
kich wielbicieli zwierząt serdecznie 
pozdrowić i zaprosić do prezentacji 
swoich pupilów na łamach Magazynu 
Lubskiego. Chciałabym, by ludzie 
lepiej poznali czworonożnych przy-
jaciół. Wierzę, że fotografia Pupila z 
krótkim, ale ciekawym  opisem będzie 
dla wszystkich radością.
Na zdjęciu piesek o kasztanowej ma-
ści, ma na imię Funia i jest pupilem 
pani Wandzi, a także mój, jako sąsiad-
ki. Bardzo dobrze z nim mi się „roz-
mawia”. Jak długo nie przychodziłam,  
Funia  witała mnie w taki sposób, 

abym poczuła, że ma o to pretensję.  
Ona wyczuwa wszelkie kłamstewka i 
nadzwyczajnie to demonstruje. Złości 
się poszczekując, po czym patrzy mi 
prosto w oczy, jakby prosiła: „nigdy 
więcej”. Uspokojona zazwyczaj po-
tem idzie  się położyć. 
Od  dziecka przebywałam wśród 
zwierząt, ptaków, które nauczyły 
mnie dźwięków przyrody. A ponieważ 
jestem umuzykalniona, przychodzi mi 
to z łatwością.
W następnym numerze Magazynu 
Lubskiego, kolejny pupil z mojego 
klubu.

Bronisława Bawer

W roku 2022 Biblioteka - Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku po raz kolejny brała udział w konkursie Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0., mającego na celu poprawę oferty bibliotek publicznych. Pozyskaliśmy kwotę 5384 zł, za którą zakupiliśmy 
222 nowości książkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. Książki te trafiły do Biblioteki Głównej oraz Filii w Białkowie 
i Górzynie.
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Korona stworzenia
     Książka to cudowny wynalazek. 
Dzięki temu mogę w domowym 
zaciszu, popijając aromatyczną 
kawę, odbywać fascynujące po-
dróże i niebywałe spotkania. Czas 
zaczyna naginać znane mi prawa 
fizyki, a przestrzeń zmienia formy. 
Jednak najciekawsze są rozmowy. 
Jak rzekł był Kartezjusz: „Czytanie 
dobrych książek jest niczym roz-
mowa z najwspanialszymi ludźmi 
minionych czasów.” Tylko skąd 
pewność, że książka ta, czy owa jest 
tą, którą można nazwać dobrą? Wie 
to każdy, kto w swojej codzienności 
korzysta z tego wynalazku. Umie to 
rozpoznać, bo znajduje w książce 
to, czego szukał. Ja znajduję stale. 
Ostatnio taka dobra książka trafiła 
w moje ręce za sprawą znajomej, 
która podarowała mi ją przy oka-
zji odwiedzin. Zaparzyłam kawę i 
wdałam się w rozmowę z panem 
Gieorgijem Iwanowiczem Gurdżi-
jewem . Potrzebowałam chwili, 
żeby oswoić się z jego nieco obłęd-
nym spojrzeniem, ekscentrycznym 
sposobem bycia oraz nietypowym 
słownikiem. Wszystkie te zewnętrz-
ności mogłyby zostać odebrane jako 
przejawy nadęcia tego indywiduum, 
ale szybko zorientowałam się, że to 
specyfika poczucia humoru owego 
jegomościa. Więc odetchnęłam z 

ulgą i bez zahamowań wdałam się w 
rozmowę, która wodziła nas za nosy, 
krążąc wokół jednego zagadnienia.
Pierwszy wniosek, który nasunął 
mi się na myśl w wyniku naszej 
rozmowy, dotyczy zachowań ludzi. 
Otóż mimo tak zwanego upływu 
czasu ludzie najczęściej zachowują 
się albo wyniośle, albo uniżenie. Nie 
pomogła nawet likwidacja podziału 
klasowego. Dziś nikt nie musi odczu-
wać dyskomfortu z powodu swojego 
miejsca urodzenia, czy pochodzenia. 
Nie to stanowi o wartości człowieka. 
To wiedza powszechnie dostępna. 
Mimo to, obserwując zachowania 
ludzi w różnych sytuacjach wciąż 
wyjątkiem jest zobaczyć dwie osoby, 
które rozmawiałyby ze sobą „jak 
równy z równym”. Wystarczy, że 
do głosu dojdzie ego, które ślepo 
utożsamia się z pełnioną funkcją, czy 
piastowanym stanowiskiem, a czło-
wiek ten zaczyna swojego rozmówcę 
traktować z pychą, protekcjonalno-
ścią lub nawet z pogardą. Jeśli zaś ten 
drugi nie uznaje szczerze wyższości 
rozmówcy, chcąc zachować pozory, 
uwidacznia pokraczne zachowania 
podszyte samouniżeniem, fałszywą 
pokorą, lizusostwem, czy wazeli-
niarstwem. Smutna to prawda, ale 
jak mówił Kartezjusz: „Prawda ma 
charakter bezwzględny.” 

Drugi wniosek podszyty jest oba-
wami przed ośmieszeniem, brakiem 
poczucia własnej wartości lub co 
gorsza kompetencji. Dlatego metodą 
maskującą te deficyty jest „zadzioby-
wanie”. Jeśli jesteś pewny siebie, 
nie przez pryzmat zdobytego tytułu, 
piastowanego stanowiska, ale przez 
pryzmat czynów, w najlepszym wy-
padku wyrzucą cię z gniazda zanim 
urosną ci pióra, w najgorszym- cię 
zadziobią. A przecież mogliby się od 
ciebie wiele nauczyć. Taka postawa 
w niczym by im nie umniejszała. To 
też wiedza powszechnie dostępna. 
Mimo to, wciąż znajduję pod drze-
wami wyrzucone z gniazda ptaki. Z 
wielu z nich wyrastają orły. Cóż, jak 
mawiał Kartezjusz: „Nie wystarczy 
mieć sprawnego umysłu, trzeba go 
jeszcze dobrze używać.” Wyrzucić 
z gniazda orła, to tak jakby dostać 
w restauracji obiad z puszki zamiast 
potrawy przygotowanej ze świeżych 
produktów i dać sobie wmówić, że to 
jedno z siedemdziesięciu ośmiu dań, 
widniejących w menu, nawiasem 
mówiąc, amerykańskiej restauracji. 
Bo teraz mamy modę na wszystko, 
co amerykańskie. Zatem to nie przy-
padek, bo w życiu nie ma przypad-
ków, że pan Gurdżijew opowiedział 
mi pewną anegdotę ze swej podróży. 
Otóż z powodu swojego żołądka 

zaszedł był do pewnej wykwint-
nej restauracji, w której siedziało 
wiele eleganckich osób. Spojrzał 
na menu i zdumiał się wielce, gdy 
zobaczył, że może wybierać spośród 
siedemdziesięciu ośmiu potraw. Za-
czął więc mądrze używać swojego 
umysłu i drogą dedukcji doszedł do 
wniosku, że skoro do ugotowania 
jednej potrawy zwykle potrzebujemy 
dwóch- trzech garnków, to w kuchni 
tej restauracji musi być ich około 
trzystu. Cóż to musi być za kuchnia! 
Zapragnął ją zobaczyć. Przekonał 
kelnera i ten zaprowadził go tam, 
gdzie obnażona została prawda. Otóż 
przy zwykłej kuchence gazowej stał 
jeden „kucharz”. Postawił na palniku 
jedną patelnię. Wyjął z szafki pusz-
kę, otworzył ją i wlał na patelnię jej 
zawartość. Potem odgrzane jedzenie 
ułożył starannie na pięknym talerzu. 
Polał to czymś z innej puszki i ude-
korował gałązką jakiegoś ziela. Tak 
przygotowane danie kelner zaniósł 
do stolika bardzo eleganckiego 
pana, który pysznił się patrząc na 
to, co było na talerzu, bo zapłacił 
krocie za danie numer siedemdziesiąt 
osiem, którego nazwy nie potrafię 
powtórzyć. 
Kolejny wniosek dotyczy religii. 
Większość z nas to chrześcijanie, to 
katolicy. Ludzie wierzący w Boga, 

praktykujący lub nie, ale zdeklaro-
wani. Czemu więc niektórzy czynią 
innym, co im samym niemiłe? Cze-
mu więc nie kochają bliźniego jak 
siebie samego? Czemu więc klękają 
w świątyniach udając pokornych? 
Czemu więc zapewniają, że „odpusz-
czają swoim winowajcom” skoro w 
sercach noszą urazę? Czemu więc 
śpiewają w jednym chórze bijąc się 
w piersi: „moja wina, moja wina, 
moja bardzo wielka wina”, skoro nie 
uważają się za winnych. Na to pan 
Gurdżijew odpowiada: „Przecież 
to wszystko jedno, że śpiewam jak 
osioł, byleby tylko nazywali mnie 
słowikiem.” Jaka siła każe człowie-
kowi poniżać, umniejszać, oceniać, 
niszczyć drugiego, aby poczuć się 
lepszym, wywyższyć się, dowieść 
swojej racji? 
Ta siła to  próżność. Gdyby pan Gur-
dżijew powiedział tym wszystkim 
eleganckim ludziom, siedzącym w 
„ekskluzywnej” restauracji, że jedzą 
odgrzewane dania z puszki choć za-
płacili za nie krocie, zadziobaliby go.  
To oczywiste. Jak rzekł był Platon: 
„Za największego wroga ludzie mają 
tego, kto mówi im prawdę.”, a prze-
cież człowiek to korona stworzenia.

Renata Diaków

„Puste worki nadyma wiatr,
bezmyślnych ludzi- próżność.”

Sokrates

Kto tak mruczy?
To temat najnowszej wystawy 
plastycznej nawiązującej do Dnia 
Kota. Ekspozycja skierowana jest 
do miłośników zwierząt domo-
wych oraz dzieci odwiedzających 
bibliotekę. Prace wykonali lubscy 

artyści z grupy GAM -art oraz inni 
twórcy. Zapraszamy do obejrzenia 
wyeksponowanych obrazów do 
holu biblioteki.

R. Włodarczak

Kilka prac z wystawy autorstwa 
Wiesława Roga

JAK ZAPOZNAĆ ZE SOBA KOTY?
czyli socjalizacją z izolacją krok po kroku
I  ETAP
kontakt za pomocą węchu i słuchu
1.Nowy kot przyjeżdża do domu i zostaje 
umieszczony w osobnym pomieszczeniu.
2.Po 1-2 dniach zaczynamy wymianę za-
pachową za pomocą 2 czystych ściereczek.
3.Kiedy oba koty przestaną zdradzać 
objawy zdenerwowania organizujemy 
wymianę pomieszczeń.
4. Jeśli wymiana pomieszczeń przebiega 
bez emocji- można przejść do II Etapu.
II ETAP
kontakt wzrokowy
1.Zapoznajemy koty poprzez uchylone 
drzwi/ bramkę zamontowaną w pomiesz-

czeniu nowego kota.
2.Oba koty powinny być wybawione- 
zadowolone.
3.Każdy kot powinien mleć jakieś zajęcie - 
zabawkę z przysmakami lub inną zabawkę. 
Najlepiej POPROŚ KOGOŚ O POMOC.
4.Kontakty są kontrolowane przez czło-
wieka. Jeśli koty zanadto interesują się 
sobą, wykazują zdenerwowanie, agresje 
- natychmiast przerywamy spotkanie! 
Kolejną próbę podejmujemy wtedy, gdy 
emocje opadną.
5.Kiedy spotkania przebiegają w obojętnej/
przyjaznej atmosferze, zostawiamy otwarte 
drzwi (z  ramką). Nadal zamykamy je na 
noc oraz na czas nieobecności domow-
ników.

III ETAP
kontakt bezpośredni
1.Przebiega analogicznie do II Etapu tylko 
bez bramki. Koty mają ze sobą bezpośredni 
kontakt.
2.Każdy kot powinien mieć jakieś zajęcie, 
być w dobrym humorze.
3. Kontakty są kontrolowane przez czło-
wieka. Jeśli zanadto interesują się sobą, 
wykazują zdenerwowanie, agresję - na-
tychmiast przerywamy spotkanie!
4.Kiedy spotkania przebiegają w obojętnej/ 
przyjaznej atmosferze .zostawiamy otwarte 
drzwi. Nadal zamykamy je na noc oraz na 
czas nieobecności domowników.
Na samym końcu zostawiamy otwarte 
drzwi na state.  RED.
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• 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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Ferie w B-CKFerie w B-CK

Śpiewać każdy może...
Muzyka karmi duszę, daje radość, 
uspakaja, dodaje energii, integru-
je. Tego wszystkiego 24 stycznia 
doświadczyli uczestnicy zorganizo-
wanego przy udziale: Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Klubu Senior 
+ w Lubsku konkursu karaoke.

Każda organizacja przygotowała po 
trzy utwory muzyczne, a następnie 
prezentowała je w sposób, wzbudza-
jący zainteresowanie i zadowolenie 
odbiorców.
Artyści śpiewali profesjonalnie, 
prezentując swoje wokalne talenty i 
umiejętności. Wybrać zwycięzcę nie 
było łatwe. Z tego powodu wyróżnio-
no wszystkich, a w sposób szczegól-
ny Pana Romana ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Lubsku, który 
nie tylko ładnie śpiewał, ale nawią-
zując wspaniały kontakt z publiczno-
ścią, zrobił wspaniałe show!

Tekst i foto M.K. Lubski pałac jest miejscem wielu spotkań oraz wydarzeń opartych na współdziałaniu i integracji społecznej.

Dla miłośników kina, w sali widowiskowej oraz Czytelni Muzycznej i Interne-
towej były wyświetlane bajki i filmy animowane.
Ferie zakończył bal karnawałowy.

Podczas ferii w Oddziale dla dzieci i Galerii Małej -  warsztaty  plastyczne 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci wykonały m.in. Walentynkowe 
serduszka, rysunki z „obierek”  kredek, drewniane bałwanki, karmiki dla 
ptaków, maski karnawałowe. Chętnie brały udział w zabawach ruchowych 
oraz turniejach zagadkowych.
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Trzy Wymiary Sztuki
14 lutego 2023 roku w Galerii Małej 
Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku 
odbyło się spotkanie z trzema lub-
skimi artystami. Dorota Nadriczna, 
Urszula Kędziora i Grzegorz Tabaka 
podzielili się swoimi emocjami i 
nastrojami zamkniętymi w obrazach, 
słowach i muzyce, którą na gitarze 
elektrycznej wyczarował Grzegorz 
Tabaka.
Artyści sami o sobie mówią:
Projekt powstał spontanicznie. Róż-
nimy się między sobą, mamy różne 
poglądy";
różne doświadczenia życiowe, tkwimy 
w różnych realiach i mamy różne 
marzenia.
Pokazujemy jak różnie odbieramy 
sztukę i jak odmiennie wyrażamy 
często te same emocje i uczucia. Nie 
warto jest analizować co dany autor 
miał na myśli. Warto jest zastanowić 
się jak na mnie działa dane dzieło, 
jakie we mnie budzi emocje, co zabiorę 

ze sobą z takiego spotkania i co z tym 
zrobię.
Ten indywidualizm odbioru, uczuć, te 
różnice sprawiają, że drugi człowiek 
jest intrygujący,
wart zatrzymania i uwagi.
Wernisaże i wystawy zwykle odbywają 
sie w ciszy lub w towarzystwie cichej 
muzyki w tle.
Na naszym wydarzeniu to muzyka jest 
na pierwszym miejscu a obrazy są jej 
dopełnieniem.
Wszystkie prezentowane obrazy po-
wstały po dogłębnym wysłuchaniu 
utworów i są efektem odczuć ,nastro-
jów i emocji.
Każdy z Nas pod wpływem emocji i 
przeżyć popełnił kilka wierszy, które 
przeleżały na dnie szuflady.
Zdecydowaliśmy podzielić się cząstką 
tej jakże osobistej twórczości. 

Opr. red.

Malowanie stało się moją pasją
Krystyna Sułkow-
ska o sobie.
Mieszkam w Lub-
sku od wielu lat. Je-
stem na nauczyciel-
skiej emeryturze. W 
2011 roku zaczę-
łam uczęszczać na 
zajęcia plastyczne 
bez wiary w to, że 
cokolwiek potra-
fię narysować, czy 
namalować. Oso-
bliwość i zaanga-
żowanie prowadzą-
cej zajęcia Pani 
Haliny Skindzier 
sprawiło, że ma-
lowanie stało się 
moją pasją. Maluję 
farbami olejnymi, 
akrylowymi i akwa-
relami. Tematami 
moich prac są: 
pejzaże, martwa 
natura, portrety i 
zwierzę. Jednak 
najbardziej lubię 
malować kwiaty. Od 
3 lat wyjeżdżam na plenery z grupą 
zaprzyjaźnionych malarzy. Moje 
prace eksponowałam na wspólnych 

wystawach grupy „Halszki”, stowa-
rzyszenia „Marfo” oraz poplenero-
wych wystawach „Żażaluja”. Obecnie 
można zobaczyć jedną z moich prac 

pn. „Winogrona”, w Oddziale dla 
dorosłych B-CK w Lubsku.

Oprac. RED.

- Obraz K. Sułkowskiej Winogrona

Pieczemy pączki
W Galerii Małej B-CK odbyły się 
warsztaty cukiernicze, w trakcie 
których uczestnicy poznali tajniki 
pieczenia pączków. Spotkanie zor-
ganizowane zostało przez Grupę 
Turystyczną DUKAT. W warsztatach 
udział wzięli mieszkańcy Lubska, 

Górzyna, Białkowa i Jasienia. W 
radosnej atmosferze, przy dobrej 
zabawie uczestnicy poszerzali swoje 
umiejętności cukiernicze i rozwijali 
talenty kulinarne. Efektem ich pracy 
były talerze pełne słodkości.

Renata Włodarczak

Nasze pączki

Na zdjęciu artyści: Dorota Nadriczna, Urszula Kędziora i Grzegorz Tabaka

Zainteresowanie było duże Prace w wykonaniu Urszuli Kędziora
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Lubscy Mistrzowie Lubscy Mistrzowie 
powiatupowiatu
Miło nam poinformować, że Lubsko 
triumfowało zarówno w kategorii 
dziewcząt, jak i chłopców.  
Klasyfikacja końcowa wygląda 
następująco: 

Dziewczęta:
• I miejsce - Szkoła Podstawowa 

nr 2 Lubsko
• II miejsce- Katolicka Szkoła 

Podstawowa Żary
• III miejsce - Szkoła Podstawowa 

nr 1 Lubsko
• IV miejsce - Szkoła Podstawowa 

Bieniów

Chłopcy:
• I miejsce - Szkoła Podstawowa 

nr 1 Lubsko
• II miejsce - Szkoła Podstawowa 

nr 3 Lubsko
• III miejsce - Szkoła Podstawowa 

Bieniów
• IV miejsce - Szkoła Podstawowa 

nr 2 Żary

Gratulujemy i życzymy powodzenia 
w dalszych etapach! 

RED.

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Lubsko

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 Lubsko

24 stycznia 2023 
roku w Żarach, od-
były s ię  zawody 
szczebla powiato-
wego w piłce ko-
szykowej chłopców. 
Zawodnicy ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 
w Lubsku, zajęli w 
turnieju 2 miejsce. 
Gratulujemy!

RED.

Sukces Sukces 
SP nr 2 SP nr 2 
LubskoLubsko

Drużyna chłopców uhonorowana medalami.



20 MAGAZYN LUBSKI  NR 2/2023 (385)

 SPORT 

USA Beach Volley Lubsko wraca 
do seniorskiej siatkówki
Po czteroletnim rozbracie z ligową 
siatkówką w sezonie 2023/24 do gry 
w seniorskiej rywalizacji wróci USA 
Beach Volley Lubsko.
Wcześniej siatkarki z Lubska rywa-

lizowały w turniejach o wejście do II 
ligi, ale nie uzyskały awansu.
Była szansa na grę w rozgrywkach 
centralnych, bo USA Beach Volley 
otrzymał dziką kartę, ale w ostatniej 

chwili wycofał się sponsor i drużyna 
seniorek przestała istnieć.
Teraz zdecydowano się na reakty-
wację.

Red.

Pod okiem szkoleniowca Jarosława Rygiera, USA Beach Volley Lubsko wraca do gry! Trzymamy kciuki i życzymy sportowych 
sukcesów!

Egzamin Oyama Karate
W hali sportowej Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku odbył się 
egzamin Oyama Karate do 5 kyu. W 
egzaminie wzięło udział ponad 130 
osób z Lubuskiego Centrum Oyama 
Karate (sekcje: Jasień, Nowogród 
Bobrzański i Lubsko). Egzaminatora-

mi byli shihan Andrzej Tomiałowicz 
5 dan (kata), sensei Zbigniew Tomia-
łowicz 4 dan (techniki i kombinacje) 
i sensei Mateusz Łanda 3 dan (cechy 
motoryczne i koordynacja). Każdy z 
egzaminatorów odpowiedzialny był za 
poszczególne cechy zdających. Dzięki 

temu egzamin był bardzo dokładny i 
precyzyjniej sprawdził naszych ka-
rateków. Ci wykazali się ogromnym 
sercem do walki, nieustępliwością, 
techniką i wytrzymałością. Są po 
prostu świetni. 

Red.

PROJEKTY GRAFICZNE 
WYDRUKI CYFROWE 

781 784 686781 784 686 studioraptorstudioraptor

Działalność Oyama Karate przy nosi od lat efekty sportowe

XII kolejka Lubskiej 
Ligi Piłki Halowej
Dwunasta kolejka LLPH przyniosła 
nam pojedynek dwóch drużyn zain-
teresowanych najniższym stopniem 
podium - WKS Łaz vs. Spoceni Lu-
tol. Spoceni przegrali pierwszy mecz 
w stosunku 7:3, więc potrzebowali 
zwycięstwa co najmniej 4 bramka-
mi, aby myśleć o pozostaniu w grze 
o trzecie miejsce. Mecz układał się 
jednak idealnie dla zawodników z 
Łazu, którzy na początku drugiej po-

łowy prowadzili już 3:1, aby finalnie 
przegrać 3:8. Tym samym to Spoceni 
mają Pole Position w wyścigu o 3 
miejsce. W pozostałych meczach 
liderzy tabeli nie zawiedli gromiąc 
swoich przeciwników kolejno: AVKS 
Promil 3:17 HART, Stare Lisy 7:20 
Kam-Stahl Krajewski. Liderem kla-
syfikacji strzelców pozostaje Dawid 
Walczak z 45 trafieniami. 

Red.

Turniej Orlika w Żarach
W sobotę (11.02) grupa młodsza 
MUKS Hat-Trick Lubsko rywalizo-
wała w Turnieju Orlika organizowa-

nego przez Młody Talent Żary. 

Red.

Nasza grupa spisała się bardzo dobrze

Zrób 
niespodziankę

 Wystarczy przesłać życzenia, gratu-
lacje czy podziękowanie ze zdjęciem 
na adres redakcji ml@lubsko.pl, a 
my bezpłatnie opublikujemy je w ko-
lejnym numerze ML.
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W dniach 31 stycznia – 3 lutego odbył 
się w Lubsku tradycyjny Klasyfika-
cyjny Turniej Szachowy o Puchar 
Zimy. W zawodach wzięło udział 
18 zawodników z Lubska, Gubina i 
Żar. Po 7 rundach najwięcej punktów 
na koncie miał Andrzej Jabłoński, 
dla którego jest to drugie z rzędu 
zwycięstwo w tych zawodach. Tuż 
za nim znaleźli się przedstawiciele 
młodszego pokolenia – Szymon Gajda 
i Wiktor Milczanowski. Rozstawiony 
z pierwszym numerem startowym 
Szymon dość długo utrzymywał się 
na pozycji lidera, co zaowocowało 
najwyższym buchholzem w turnieju. 
Jednak porażka w przedostatniej run-
dzie (właśnie z Wiktorem) pozbawiła 
go realnych szans na wygranie turnie-
ju. Wiktor również może mieć powody 
do zadowolenia. Oprócz trzeciego 
miejsca (drugiego wśród juniorów) 
zdołał On także uzyskać ranking 1800 
co pozwoliło na zdobycie II kategorii. 
Tuż za podium znalazł się najlepszy 
junior do lat 13 Wiktor Jasion. Zawod-
nik z Gubina od początku pokazywał 
się z dobrej strony, ulegając tylko dużo 

bardziej doświadczonym zawodnikom 
z pierwszych dwóch miejsc. Drugie 
miejsce wśród juniorów do lat 13 zajął 
Franciszek Milczanowski. Najwyższy 
buchholz w turnieju (ex aequo z Szy-
monem) pokazuje, że nasz zawodnik 
nie miał łatwego zadania. Niewiele 
jednak zabrakło, aby Franek wskoczył 
na podium. Wśród dziewczyn najlep-
sza była Zuzanna Błaszków (GKSz), 
która lepszą punktacją pomocniczą 
wyprzedziła swoje klubowe koleżan-
ki: Julię Gancarz i Olimpię Mielnik. 
Zarówno Zuza jak i Julia zajęły 
także trzecie miejsca w klasyfikacji 
juniorów (Zuzanna do lat 18, z kolei 
Julia do lat 13). Wyższą kategorię 
(IV) zdobył także Paweł Urbaniak, 
który już w pierwszej rundzie sprawił 
ogromną niespodziankę, remisując 
z dużo wyżej notowanym Wiktorem 
Fila. Współorganizatorami imprezy 
ja zwykle byli: Biblioteka-Centrum 
Kultury i oczywiście Lubski Klub 
Szachowy CAISSA. Wszystkim za-
wodnikom serdecznie gratulujemy!

Red.

Turniej o Puchar Zimy

Weekendowe granie młodzików i trampkarzy
W weekend 4-5 lutego 2023 odbyły 
się dwa turnieje młodzieżowe o 
Puchar Prezesa MLKS Budowlani 
Lubsko.
W sobotnie przedpołudnie na parkiecie 
hali OSiR Lubsko wybiegły młodziki, 
mierząc rękawice z rówieśnikami z 
Budachowa, Krosna Odrzańskiego 
oraz koleżankami z Jasienia. W tym 
turnieju zwycięstwo odniosła ekipa 

Spartaka Budachów, drugie miejsce 
wywalczył zespół Sparty Grabik, 
natomiast podium uzupełniła drużyna 
Budowlanych I Lubsko.
1. Spartak Budachów 
2. Sparta Grabik 
3. Budowlani I Lubsko 
4. Tęcza Krosno Odrzańskie 
5. Budowlani II Lubsko 
6. Stal Jasień 

Indywidualnie nagrody przyznano:
Olaf Szymczak -najlepszy strzelec - 
Spartak Budachow,
Iga Koryzna- najlepsza zawodniczka 
- Stal Jasień 
Gabriela Rudzińska - najlepsza bram-
karka- Stal Jasień
W niedzielę halą przy Bohaterów 
zawładnęli trampkarze walcząc o 
palmę pierwszeństwa. Zwycięstwo 

w turnieju padło łupem drużyny 
Hattrick Lubsko, na drugim miejscu 
zameldowała się ekipa Budowlanych 
II Lubsko, a "pudło" uzupełnił zespół 
Bóbr Bobrowice.
1. Hattrick Lubsko 
2. Budowlani II Lubsko 
3. Bóbr Bobrowice
4. Łużyczanka Lipinki Łużyckie
5. Start Płoty

6. Budowlani I Lubsko 
W turnieju rozdano również nagrody 
indywidualne. Najlepszą zawodnicz-
ką została Michalina Wiśniewska 
(Hattrick Lubsko), najwięcej bra-
mek zdobył Jakub Sobczyk (Bóbr 
Bobrowice), a zdobywcą nagrody dla 
najlepszego bramkarza został Kacper 
Gajewski. Red.

RED.

Feryjny turniej dzikich drużyn w piłkę siatkową
W czwarty dzień ferii, w hali 
widowiskowo-sportowej w 
Lubsku odbywał się turniej 
dzikich drużyn w piłkę siatko-
wą. Do boju stanęło 6 drużyn, 
a najlepszą z nich okazała 
się ekipa "Byle co", wygry-
wając nieznacznie z drugimi 
"Pszczółkami". 

Red

Fot. W turnieju wzięło udział 6 
drużyn
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 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

„Nigdy nie należy wydawać sądu 
na podstawie karykatury, 

jaką z niej uczyniono”.
Mikołaj Gogol 

Śladami znanego rysownika satyrycznego –
Zbigniewa Jujki

   Zbigniew Jujka  był to polski  dzien-
nikarz, oraz rysownik satyryczny, był 
synem polskiego działacza społeczno 
- oświatowego, nauczyciela, poety, 
publicysty i folklorysty  - Franciszka 
Jujki ps. Lech Malbor (1906 - 1944). 
Franciszek Jujka w 1920 roku rozpo-
czął naukę w polskim Seminarium 
Nauczycielskim w Rogoźnie, które 
ukończył w 1925 roku. Od tego sa-
mego roku pracował jako pedagog 
początkowo w Wielkopolsce – w  
Kiełkowie, a następnie, od 1928 roku 
w Żodyniu. W 1930 roku przeniósł 
się na Powiśle. Od 15 października 
tego roku pracował w Nowej Wsi, a 
01 kwietnia 1933 roku podjął pracę 
w  Starym Targu.  Podczas pracy pe-
dagogicznej organizował m.in. tajne 
nauczanie dla dorosłych oraz zespoły 
artystyczne m.in. „Oj dana”. Zbierał 
i opracowywał folklor nadwiślański. 
Był także poetą, publikował pod 
pseudonimem Lech Malbor wiersze 
o treści patriotycznej. Ukazywały się 
one w prasie polskiej w Niemczech, 
publikowały je m.in. w „Polaku w 
Niemczech” oraz „Gazecie Olsztyń-
skiej”. Najważniejszymi jego utwora-
mi były: „ Hymn Rodła” (wykonany w 
formie pieśni na kongresie  Związku 

Polaków w Niemczech  w marcu 1938 

roku), „Pieśń o ziemi malborskiej”  
(1938), „Prusy Wschodnie” oraz 
„Młodym  przyjaciołom”. 01 sierpnia 
1936 roku po wizytacji w szkole nie-
mieckiego inspektora dr. Irmlera zo-
stał pozbawiony prawa do nauczania 
i musiał zgodnie z nakazem opuścić 
Powiśle. Przeprowadził się wraz z 
rodziną do Meklemburgii. Organizo-
wał tam kursy języka polskiego dla 
polskich pracowników sezonowych. 
Z Niemiec wydalony został w grudniu 
1938 roku, po czym podjął pracę w 
szkole w wielkopolskim  Kębłowie. 
Podczas  niemieckiej okupacji  pro-
wadził działalność konspiracyjną  
jako Józef Bayer. 30 października 
1943 roku został aresztowany przez  
gestapo. Umieszczono go w  obozie 
w podpoznańskim Żabikowie, gdzie 
poddano go torturom i 20 lutego 

1944 roku stracono. Jego żoną była 
od października 1928 roku Stanisława 
Hierowska. Miał z nią czworo dzieci, 
m.in. Zbigniewa Jujkę.
 Zbigniew Jujka urodził się 23 lipca  
1935  roku  w  Starym Targu. W 1945 
roku mama Zbigniewa Jujki dostała 
pracę w organizowanym wtedy Domu 
Dziecka w Nowym Kramsku, była 
to placówka dla dzieci powstańców 
warszawskich. W 1948 roku mama 
Zbigniewa Jujki przeniosła się z dzieć-
mi do Zielonej Góry, a przyszły artysta 
poszedł do szkoły średniej. Następnie 
Zbigniew Jujka ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w 
Gdańsku  (obecna  Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku) na Wydziale 
Architektury Wnętrz. Debiutował  
jako rysownik - satyryk w 1953 roku 
w „Gazecie  Zielonogórskiej”, potem  
związał się z „Dziennikiem Bałtyc-
kim”. W latach 1960 – 1963 publiko-
wał  tam cykl  rysunkowy „My i oni”. 
Przez ponad 30 lat był redaktorem 
graficznym gazety. Od 1963 roku do 
końca życia z przerwą w okresie stanu 
wojennego w cyklu „Dzienniczek”, 
ukazującym się na łamach  tego cza-
sopisma, komentował poprzez rysunki 
satyryczne najważniejsze wydarzenia 
polityczne i społeczne upływającego 
tygodnia. Współpracował także z 
innymi wydawnictwami w Polsce 
i za granicą m.in. z „Gościem Nie-

dzielnym”. Autor ponad 60 albumi-
ków, albumów i zbiorów  rysunków. 
Współautor  albumowej  antologii „III 
Rzeczpospolita w karykaturze”. Był 
także twórcą ilustracji książkowych i 
plakatów. W latach 1989 – 1996 był 
prezesem  Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Karykatury. W 1973 roku 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi oraz odznaką „Za zasługi dla 
Gdańska”. Otrzymał potem także od-
znakę „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”. 
W 1998 roku został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a w 2006 – Srebrnym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 
2009 został odznaczony  Medalem św. 
Wojciecha. Zmarł 18 listopada 2019 
roku i został pochowany  na Cmenta-
rzu Garnizonowym w Gdańsku.

Zbigniew Jujka  znany  polski  dzienni-
karz, oraz rysownik  satyryczny (źródło: 
Internet: https://gazetalubuska.pl/)

Rysunki satyryczne autorstwa Zbigniewa Jujki 
(źródło: Internet: http://babimojszczyzna.pl oraz https://dziennikbaltycki.pl/50-lat-dzienniczka-zbigniewa-jujki).

Zbigniew Jujka przez wiele lat związany był z zielonogórską „Gazetą Lubuską” (na 
zdjęciu). Dzisiaj trudno powiedzieć, ile Zbigniew Jujka mam na swoim koncie na-
malowanych rysunków, zamieszczonych w prasie i w książkach, ale tak „skromnie” 
podliczając jest ich na pewno kilkadziesiąt tysięcy (źródło: prywatne zbiory autora)

Z rysunkami Zbigniewa Jujki zetknąłem 
się już w dzieciństwie, kiedy prezento-
wał swoje rysunki na łamach „Gazety 
Lubuskiej”, oraz w różnych albumikach, 
od początku stał się on moim ulubionym 
rysownikiem satyrycznym. Na zdjęciu 
albumik „Orły i herosy”, w prawdzie 
teksty w tym albumiku są Kazimierza 
Kretowicza, ale rysunki namalował 
Zbigniew Jujka (albumik pochodzi ze 
zbiorów autora).

Krzysztof Kowsz
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 H ISTORIA 

Po sukcesie jego ostatnich dwu-
nastu książek z cyklu „Wędrowa-
nie szlakiem słynnych postaci”, 
Krzysztof Tadeusz Kowsz posta-
nowił napisać do niej jeszcze jeden 
suplement, czyli ich uzupełnienie. 
W dodatkowym trzynastym tomie, 
znajdują się 123 nowych postaci 
z którymi m. in. zetknął się w 
czasie swoich trzech wycieczek: 
wakacyjnej wycieczki do Czech, 
wycieczki do województwa za-
chodniopomorskiego oraz wyciecz-
ki do Krotoszyna i okolic. Podczas 
wycieczki do Czech zetknął się 
z postaciami: Dantego Alighie-
ri - wybitnego średniowiecznego 
poety, Josefa Baráka - członka Gru-
py Literackiej „Majowców”, św. 
Bartłomieja - świętego obdartego 
żywcem ze skóry, Václava Beneša 
Třebízskiego - czeskiego pisarza 
powieści historycznych, Szymona 
Boliwara - przywódcę walk o wy-
zwolenie Ameryki Południowej, 
św. Franciszka Borgiasza - generała 
Zakonu Jezuitów, Josepha Cermaka 
- amerykańskiego polityka, Win-
stona Churchilla - najwybitniej-
szego Brytyjczyka wszech czasów, 
Františka Ladislava Čelakovskiego 
- czeskiego pisarza i poety, Jarosla-
va Čermka - czeskiego malarza 
historycznego, Vladimira Černo-
horskiego - pracownika Centrum 
Eksperymentalnego – Rozwoju 
Piwa i Słodu, Ernesta Denisa – 
propagatora niepodległości Czech, 
Jana Dostala - czeskiego społecz-
nika i filantropa, Alberta Einsteina 
- geniusza fizyki, Antonina Friča 
- czeskiego przyrodnika i paleon-
tologa, Jana Gebauera - czeskiego 
filologa i językoznawcy, Very 
Gissing - czeskiej pisarki, Juliusa 
Grégra - założyciela Nowej Partii 
Liberalnej, Marka Havlasa - właści-

ciela Minibrowaru 
„Slepý krtek”, Jana 
Hejnala - czeskiego 
zegarmistrza i or-
ganisty, Josefa He-
rinka - założyciela 
Czechosłowackie-
go Klubu Mykolo-
gicznego, Štěpánki 
Hilgertovej - cze-
skiej kajakarki gór-
skiej, Aloisa Jana 
Hrdlički – Sędzie-
go Czeskiej Rady 
Sądowniczej, Ota-
kara Hübschmanna 
- czeskiego członka 
Rady Państwa, św. 
Izydora Oracza - 
Patrona Chłopów i 
Rolników, Pavela 
Jákla - malarza de-
koracji pubowych, 

Jana I Brabanckiego 
-  Patrona Miłośników Piwa, Benita 
Pablo Juareza Garcii - Bohatera 
Narodowego Meksyku, Josefa 
Jungmanna - czeskiego pisarza 
i językoznawcy, Franza Kafki – 
wybitnego niemieckiego pisarza, 
Ondreja Kerskýego z Rimovic - 
hetmana husyckiego, Franciszka 
Ksawerego - „Apostoła Indii”, 
Pavla Kůli - czeskiego malarza i 
drzeworytnika, Franciška Lepařa 
- założyciela Jičńskiego Klubu Tu-
rystów Czeskich, Johanna Liebiega 
- czeskiego przemysłowca włókien-
niczego, św. Ludmiły - Patronki 
Krainy Czeskiej i Czech, Ludwika 
IX Świętego - „Króla ziemskich 
królów”, Arnošta Lustiga - cze-
skiego pisarza i publicysty, Karela 
Mattuša - czeskiego prawnika i 
polityka, Emanuela Maxa - znanego 
czeskiego rzeźbiarza, Josefa Maxa 
- słynnego czeskiego rzeźbiarza, 
Vladimira Menšíka - najbardziej 
znanego czeskiego aktora, Josefa 
Myslbeka - twórcy nowoczesnego 
rzeźbiarstwa czeskiego, Bernarda 
O’Higginsa Riquelma – połu-
dniowoamerykańskiego rewolu-
cjonisty, Rumburaka - bajkowego 
czarodzieja drugiej klasy, Josefa 
Vojtecha Sedláčka - czeskiego ma-
tematyka i fizyka, Ondřeja Slačál-
ka - Dyrektora Browaru Malešov, 
Karela Sladkovskiego - czeskiego 
dziennikarza i polityka, Jaroslava 
Smiřickiego ze Smiřic - czeskiego 
Marszałka Dworu Królewskie-
go, Vaclava Stanka - czeskiego 
lekarza i polityka, Josefa Jiíego 
Stankovskiego -  czeskiego dra-
matopisarza, Václava Šolca - cze-
skiego poety z Sobótki, Jaroslava 
Špačka - archeologa z Čelákovic, 
Jana Švermy - czechosłowackiego 
bojownika Ruchu Oporu, Michala 

Třetiny - założyciela Czeskiego 
Klubu Rowerzystów w Mielniku, 
Jana Wericha - czeskiego aktora i 
dramatopisarza, Zdenka Wirtha - 
czeskiego historyka sztuki, Aloisa 
Vašátko - czechosłowackiego asa 
myśliwskiego, Josefa Vrby - cze-
skiego naukowca i filantropa, oraz 
Jana Zacha - czeskiego kompozyto-
ra i organisty (pozostałe postacie z 
wycieczki z Czech zostały opubli-
kowanie w listopadowym numerze 
„Magazynu Lubskiego”).
 Podczas wycieczki do wojewódz-
twa zachodniopomorskiego oraz 
zwiedzając Muzeum Figur Wosko-
wych w Międzyzdrojach zetknął się 
z następującymi postaciami: Frodo 
Bagginsa - hobbita z Shire u, Adolfa 
Bartelta - przedwojennego kamie-
nieckiego fotografa, Jeana - Paula 
Belmonda najpopularniejszego 
aktora francuskiego kina, Jarosła-
wa Bogusławskiego – szkutnika z 
Kamienia Pomorskiego, Evy Braun 
- żony Adolfa Hitlera, Coco Chanel 
- francuskiej projektantki mody, 
Gwido Chmarzyńskiego - historyka 
sztuki i muzykologa, Bogusława 
von Croya - biskupa kamieńskiego, 
Salvadora Dali - malarza surreali-

sty, Lou Ferrigno - znanego kultu-
rysty i aktora, Mahatmy Ganhiego - 
indyjskiego propagatora pacyfizmu, 
Richarda Gere -  amerykańskie-
go amanta filmowego, Krystyny 
Gierszewskiej – Dubik - poetki 
z Wolina, Vincenta van Gogha - 
malarz postimpresjonistycznego, 
Gustawa Holoubka - najwybitniej-
szego aktora telewizyjnego, Jana 
Iwaszczyszyna - znanego animatora 
kultury, Krystyny Jandy - aktorki 
filmowej i teatralnej, Andrzeja 
Kaube - inicjatora Festiwalu Sło-
wian i Wikingów, Kim Dzong Una 
-  północnokoreańskiego polityka, 
Ewalda Georga von Kleista - nie-
mieckiego prawnika i fizyka, Kle-
opatry VII z Ptolemeuszy - ostatniej 
królowej hellenistycznego Egiptu, 
Krzysztofa Kolbergera -  polskiego 
aktora i reżysera, Freddyego Kru-
egera - nocnego psychopatycznego 
mordercy, Tyriona Lannistera - kar-
ła z „Gry o tron”, Bogusława Lin-
dy - „twardziela” polskiego kina, 
Lionela Messiego - najlepszego 
piłkarza Argentyny, Marilyn Mon-
roe - największej aktorki wszech 
czasów, Edwarda Mordake - męż-
czyzny o dwóch twarzach, Daniela 

Olbrychskiego – znanego aktora 
teatralnego i telewizyjnego, Otta z 
Bambergu - „Apostoła Pomorza” 
, Pabla Picassa - twórcy kubizmu, 
Czesława Piskorskiego - krajo-
znawcy i popularyzatora historii i 
turystyki Pomorza Zachodniego, 
Bartłomieja Swawe -  biskupa 
kamieńskiego, Świętowita - boga 
urodzaju i wojny, dr. Alfreda Tro-
sta - „Judyma” z Międzyzdrojów, 
Donalda Trumpa - amerykańskiego 
prezydenta, Trzygłowa - boga Po-
morzan, Roberta Waldowa - naj-
wyższego człowieka na świecie, 
Adama Wodniczki - polskiego 
biologa i botanika, Angeliny Jolie 
Voight -  amerykańskiej aktorki, 
Zbigniewa Zalewskiego - Prezesa 
Zachodniopomorskiego Okręgo-
wego Związku Żeglarskiego, oraz 
Eryka von Zedtwitza -  niemieckie-
go malarza – marynisty. Natomiast 
zwiedzając Krotoszyn i okolice ze-
tknął się z następującymi postacia-
mi: Tomasza Biernackiego - założy-
ciela sieci sklepów „Dino Polska”, 
Jarosława Ciądera - największego 
kolekcjonera kafli piecowych w 
Polsce, Heleny Cichowicz -  dzia-
łeczki społeczno – kulturalnej, Zyg-
munta Fagasa - polskiego architekta 
i urbanisty, św. Feliksa z Valois 
- założyciela Zakonu Trynitarzy, 
Stanisława Fenrycha - założycie-
la przedsiębiorstwa „Pudliszki”, 
Władysława  Kędzierskiego – Ko-
mendanta Armii Krajowej Obwodu 
Krotoszyn, Adama Konarzewskie-
go - fundatora Sanktuarium na 
Świętej Górze w Gostyniu, Mariana 
Kuszy - znanego muzealnika z Kro-
toszyna, Hieronima Ławniczaka 
- Kustosza Muzeum Regionalnego 
w Krotoszynie, Dariusza Rozuma 
– Wiceprezydenta Międzynaro-
dowej Federacji Sumo, Samuela 
Twardowskiego - najwybitniejsze-
go poety baroku, oraz Jana Nepo-
mucena Umińskiego - Naczelnego 
Wodza Powstania Listopadowego. 
Książka jak już wspomnieliśmy 
jest 13 tomem z cyklu „Wędrowa-
nia szlakiem słynnych postaci", w 
dotyczasowych 13 tomach autor na 
ponad 6,5 tysiącach stron przybli-
żył swoim czytelnikom ponad 1650 
sylwetek najciekawszych postaci, z 
którymi zetknął się podczas swoich 
podróży. Władimir Iljicz Uljanow 
powiedział kiedyś: „Teoria bez 
praktyki jest martwa, a praktyka 
bez teorii jest ślepa”. Dlatego w 
ostatniej książce oprócz ciekawych 
biografii zamieścił ponad pięćset 
zdjęć z miejsc, które związane są z 
daną postacią.
                                                                                                                                                    

Redakcja

„Wędrowanie szlakiem słynnych postaci 
– ponownie w pogoni za przygodą”

Okładka najnowszej książki Krzysztofa Tadeusz Kowsza 
pt. „Wędrowanie szlakiem słynnych postaci –  ponownie w pogoni za przygodą”.

Autor książki Krzysztof Tadeusz Kowsz
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Składniki

• 200 g spaghetti
• 100 g wędzonego boczku
• 1 szalotka
• 2 żółtka
• 40 g startego parmezanu
• pieprz do doprawienia

Sposób przygotowania: 

Pokroić boczek i szalotkę w kostkę. Zagotować wodę 
na makaron. Gdy się zagotuje, wrzucić  spaghetti 
i ustawić czas gotowania tak, by makaron był al 
dente. W misce rozmieszać starty parmezan i żółtka. 
Wrzucić pokrojony boczek na patelnię, po chwili 
dodać cebulę. Smażyć ok. 3-4 minuty. Odjąć pół 
szklanki wody z gotowania makaronu. Odcedzić 
spaghetti i wrzucić na patelnię. Wymieszać dokładnie, 
by makaron wchłonął smak boczku. Zdjąć patelnię 
z ognia. Wlać nieco wody z gotowania makaronu i 
dodać masę jajeczno-serową. Dokładnie wymieszać 
dolewając w razie potrzeby wody z gotowania, aż 
całość będzie aksamitnie gładka i kremowa. Podawać 
posypane świeżo zmielonym pieprzem i startym 
parmezanem.

Smacznego

redaktorów Magazynu
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SPAGHETTI 
CARBONARA

KRZYŻÓWKA NR 2 (385) 2023 r.
Poziomo:
1. Kunta ..., bohater powieści A. 
Haleya, 4. Konkurował z Almatu-
rem, 7. Po ostatniej kwadrze Księ-
życa, 8. Warunek do spełnienia, 9. 
Pierre ..., mąż Marii Skłodowskiej, 
10. Pot. bieg jałowy silnika, 11. Do 
wybrania z karty, 12.  ... Lipnicka, 
piosenkarka, 13.  Po zbiorze zboża, 
16.  Zadanie wojskowej czujki, 
20. Widok otwierający się na coś, 
21. „... z zapałkami”, baśń H.Ch. 
Andersena, 22. Rysa na szkle, 23. 
Kurna - w skansenie. 

Pionowo:
1. Nieodzowne w kuźni, 2. Wartość 
na znaczku pocztowym, 3. Jan, ak-
tor („Kiler”), 4. Hodowca kentów, 
5. Aleksander (zm. 1995), aktor, 
pedagog, 6. Usługuje pasażerom 
statku, 14. Narzędzie do bełtania 
jakichś substancji, 15. Pomoc dla 
oblężonych, 17. „Klucz” włamy-
wacza, 18. Nosi togę z zielonymi 
obszywkami, 19. Bije wewnątrz 
dzwonu. 

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

KSIĘGARNIA ALP
Renata i Przemysław Jędryczkowscy

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

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 1(384) ML wylosowała Bożena Ptaszyń-
ska z Lubska. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do Biblioteki przy al. Wojska 
Polskiego 2.

w wykonaniu uczniów z klasy 8 
SP nr2 w Lubsku.
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