
Październik 2017 10(35)/2017
ISSN 2451-2915 Reklama: 663 815 690

G
A

Z
E

T
A

 
B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

Długa lista pytań do Burmistrza 
podczas Sesji Rady Miejskiej st

r. 
10

Będzie nowa droga 
w Górzynie! st

r. 
9

Wywiad z Wiceburmistrzem 
Miasta i Gminy Jasień st

r.6

Milion trzysta
to za mało?

Burmistrz nie podpisał

str. 6



2 10(35)/2017 Październik 2017

Z okazji 24. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego Moniki i Jana Lesiak
Z okazji święta Waszego życzenia wszystkiego najlepszego: niech każdy dzień dostarcza radości i uśmiech 

zawsze w sercach gości, niechaj problemy Was omijają, a wszyscy bardzo Was kochają, 
bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie!

życzą córka Dominika, Babcia Jadzia i Piotruniu :)
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100m na mieszkanie 
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Tel: 68 3722539

Wykonam 
podziękowanie w 
formie wypalanej 

na desce lub w 
formie papierowej. 
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cena15zl  kontakt tel 

501299827
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„WŁÓCZĘGA“ PO JASIENIU

W sobotę (14.10) Jasieńskie Koło 
PTTK „Włóczęga” 
zorganizowało zwiedzanie Jasienia. 
Goście z Zielonej Góry, Żar, Lubska, 
Krosna Odrzańskiego, Trzebiela 
i oczywiście z samego Jasienia, wraz z lokalnymi 
regionalistami zwiedzili Jasień, miejsce gdzie była filia 
dawnego obozu koncentracyjnego, a także Izbę Pamięci. 
Po spacerze były gry i zabawy dla 
młodszych i starszych, a zwycięzcy 
otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Jasienia. 
Nie zabrakło ciepłego i słodkiego poczęstunku.



310(35)/2017 Październik 2017



4 10(35)/2017 Październik 2017

W dn 16-24 wrzesień o czeskiej miej-
scowości Trutnov odbywały się Mi-
strzostwa Świata w Trójboju siłowym 
federacji Global Powerlifting Com-
mittee. Po przejściu szczebli elimina-
cyjnych czyli Mistrzostwach Polski 
(2miejsce) i Europy (4miejsce), zakwa-
lifikował się na zmagania zawodnik z 
Lubska –Damian Sieradzki. Wystarto-

wał w kategorii senior do 125kg wagi, 
grupa ta zmagania miała 21.09, prócz 
zawodników ze starego kontynentu byli 
także reprezentanci USA, Nowej Ze-
landii czy Argentyny. Dla Sieradzkiego 
był to debiut w tak dużej imprezie, osta-
tecznie z wynikiem 730kg uplasował 
się na 10 miejscu w grupie seniorów.  
 
                                                                Red.

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
W TRÓJBOJU SIŁOWYM
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4x4 W JASIENIU!
JASIENIANKA

trzecia edycja!
W sobotni wieczór 30 września 
zakończyła się III Jasienianka.

 W nocy z piątku na sobotę załogi 
rywalizowały w okolicach Górnej 
Glinki. W sobotę rywalizacja 
przeniosła się do Drzeniowa, 
w okolice glinianki przy byłej cegiel-
ni. Przed załogami i kierowcami 
quadów były naprawdę trudne 
tereny dawnych wyrobisk po kopal-
niach gliny, a warunki pogorszyły 
jeszcze padające, przed rajdem desz-
cze. Nic więc dziwnego, 
że w kontakcie z wodą, gliną i prze-
szkodami sprzęt potrafił zawieźć. 
Ale i zwycięzcy 
i uczestnicy i kibice mieli sporo 
dobrej zabawy.
- Trasa bardzo wymagająca. W tym 
roku przywiozłam ze sobą męża 
i znajomych. Świetna organizacja 
i już czekam na kolejną Jasieniankę 
– oceniła zwyciężczyni II i III edycji 
w klasie quad Anna Wiśniewska.
- Wszystko co dobre szyb-
ko się kończy -krótko podsu-

mował główny organizator rajdu  
Mateusz Łabudziński.
W klasie quad 1 miejsce zajęła Anna 
Wiśniewska, 2 Sebastian Tetera, 
3 Norbert Wiśniewski.
W klasie „wyczyn” 1 miejsce zajęli 
Krzysztof Terlecki i Jarosław Mary-
niak, 2 Lucjan Sieniewcz i Zbigniew 
Czernecki, 3 Andrzej Zygorłomski 
i Marek Polaszyński.
Klasę „Extreme elektryk” wygrała  
załoga Wojciech Polaszyński, Roman 
Gąsior. Kolejne miejsca zajęły załogi: 
Rafał Nycek, Izabela Nycek 
i Marcin Izdebski, Piotr Zabieniecki.
W najwyższej klasie „Extreme  
mechanik” zwyciężyła załoga Krzysz-
tof Koko, Marcin Bieńko, wyprzedza-
jąc Marka Pawlaka z Pawłem Bilem, 
a miejsce trzecie zajęli Grzegorz Deka 
i Jerzy Reinert.
Rozdano także nagrody indywidualne 
za walkę na trasie i postawę fair - play.
- Wszystkim gratuluję i zapra-
szam na kolejne edycje. Czujcie się 
w Jasieniu jak u siebie - podsumo-
wała rajd Wiceburmistrz Jasienia  
Katarzyna Łuczyńska.

TR

Wszystko co dobre szybko się 
kończy – podsumował III Jasieniankę 

Mateusz Łabudziński

III miejsce w klasie „Extreme 
Mechanik” zajęła załoga z Lubska 

Grzegorz Deka i Jerzy „Proca” Reinert.

Wspólne zdjęcie uczestników rajdu 
na zakończeniu III Jasienianki.
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Burmistrz Lubska nie 
podpisał porozumienia 
z Starostą Żarskim, w 
sprawie budowy łącznika 
ścieżki rowerowej nad 
zalewem „Karaś” ze 
ścieżką rowerową w 
kierunku Brodów.

W środę 4 października, odbyło się po-
siedzenie Komisji Oświaty. Główna część 
posiedzenia odbyła się nad zalewem Karaś, 
gdzie oprócz radnych z komisji pojawili 
się inni radni, Burmistrz Lubska i Starosta 
Żarski. Tematem była oczywiście budowa 
łącznika ścieżki rowerowej nad zalewem 
Karaś, ze ścieżką rowerową w kierunku 
Brodów.  Inwestycję w ramach programu 
"Przygoda z Nysą" w całości finansuje po-
wiat żarski, a na ten cel jest do pozyskania 
1,3 mln. zł. 
- Jesteśmy na etapie planowania budżetu, 
albo teraz Burmistrz się zgodzi na tę 
inwestycję, albo środki przepadną - argu-
mentował żarski starosta Janusz Dudojć, 
wskazując jak przebiegały i przebiegają 
obecnie prowadzone inwestycje nad 
zalewem.
Przypomnijmy, że wcześniej radni RM 
w Lubsku podjęli jednomyślnie uchwałę, 
o tym że proponowany łącznik ma być 
budowany, ale decyzja i tak pozostaje w 
rękach Burmistrza. Lech Jurkowski miał 
pretensję do Starosty o to, że wytyczenie 
trasy łącznika odbyło się bez jego wie-
dzy. Doszło do tego, że starosta musiał 
przepraszać burmistrza, co, przynajmniej 
początkowo, nie zmieniało negatywnego 
stanowiska Lecha Jurkowskiego wobec 
inwestycji. Zebrani przeszli trasą plano-
wanego łącznika.  Włodarz Lubska, jako 
jedyny z zebranych, oponował przeciwko 
budowie łącznika na zaplanowanej trasie 
(teren gminy), wskazując, że łącznik po-
winien biec drogą obecnie użytkowaną 
(tereny gminy, działki prywatne i działki 
agencji nieruchomości rolnych). Kolejne 
argumenty na nie, to było urwisko, które 
ma zagrażać bezpieczeństwu rowerzystów, 
a przy którym ma przebiegać planowana 
ścieżka, oraz zakręt pod kątem 90 stopni. 
Argumentu o ulach tym razem nie było.
Lecha Jurkowskiego nie przekonał ani spa-

cer po świeżym powietrzu, ani argumenty 
radnych, w tym Ireneusza Kurzawy, którzy 
na rowerze przejechał ponad 100 tys. km. 
Dopiero po powrocie nad zalew, po wręcz 
prośbach, ze strony radnych, Lech Jurkow-
ski obwarował zgodę na budowę ścieżki 
tym, że Starosta będzie ponosił koszty jej 
utrzymania i odpowiadał za bezpieczeń-
stwo i taką deklarację na miejscu złożył 
Janusz Dudojć.
Szczegóły porozumienia mają uzgodnić 
merytoryczni naczelnicy. Według naszych 
ustaleń, w czwartek 12 października na 
biurko Burmistrza Lubska trafił projekt 
porozumienia ze Starostą.
- Nie – odpowiedział Lech Jurkowski, na 
pytanie dziennikarza czy porozumienie 
zostało podpisane. 
Na przesłane pytanie, czy zamierza pod-
pisać porozumienie i kiedy, a jeżeli nie to 
dlaczego, do chwili składu gazety włodarz 
gminy nie odpowiedział.
Dodajmy, że podpis Burmistrza jest 
kluczowy, ale jest dopiero początkiem 
uruchomienia całej procedury pozyskania 
1,3 mln. zł. przez Starostę i zainwestowania 
ich w Lubsku. W połowie października 
Janusz Dudojć musi przedstawić radnym 
powiatowym projekt budżetu na 2018 i 
jeżeli do tego czasu nie będzie akceptacji, 
ze strony Lecha Jurkowskiego, pieniądze 
albo przepadną, albo trafią do innej gminy.

GROMY NA KOMISJI
Prawdziwe gromy za strony radnych 
posypały się na głowę włodarza , w czasie 
wspólnego posiedzenia komisji, w środę 
18 października, po pytaniu radnego 
Słowikowskiego, o to czy L. Jurkowski 

podpisał porozumienie ze starostą w 
sprawie budowy łącznika ścieżki rowe-
rowej nad zalewem Karaś, ze ścieżką w 
kierunku Brodów.
- Mam projekt porozumienia i mam 
zaopiniowany przez radców prawnych, 
ale muszę jeszcze zawrzeć w nim jeden 
zapis - poinformował radnych burmistrz.
- Jaki to ma być zapis - pytał radny Stefan 
Żyburt.
Odpowiedź burmistrza na pewno nie 
uspokoiła radnych
- A to moja sprawa - krótko rzucił L. 
Jurkowski
- Dzwoniłem do Ciebie i mówiłeś, że 
porozumienie jest podpisane - nie wy-
trzymał I. Kurzawa, a teraz się okazuje że 
nie - dodał przewodniczący klubu radnych 
niezależnych.
- Przecież ta sprawa ciągnie się bardzo 
długo. Na spotkaniu nad zalewem Karaś 
usłyszeliśmy, że będzie podpisane porozu-
mienie - podkreślił R. Słowikowski.
- Ta sprawa, to jest granie przez burmi-
strza w „ciuciubabkę” - podsumował T. 
Apanowicz.
Po krytyce ze strony radnych L. Jurkowski, 
po raz kolejny zadeklarował, że porozu-
mienie zamierza podpisać.
- Mam nadzieję, że do końca tygodnia bę-
dzie to załatwione - wskazał L. Jurkowski.

TR

Od sierpnia 2017 roku 
Katarzyna Łuczyńska 
jest jednocześnie 
Wiceburmistrzem i 
Sekretarzem Miasta i 
Gminy Jasień.

Przekrój Lokalny: Powinno się zwra-
cać do Pani – Pani Burmistrz czy Pani 
Sekretarz?
Katarzyna Łuczyńska: Niektórzy mają 
z tym problem. W zasadzie to pracuję na 
obu stanowiskach już od listopada, ale 
zostało to sformalizowane 25 sierpnia 
tego roku. 3/4 etatu to obowiązki Sekre-
tarza, a ¼ to obowiązki Wiceburmistrza. 
Więc nadal jestem Wiceburmistrzem.
PL: To mało spotykane połączenie. 
Konkursu na stanowisko sekretarza 
też nie było.
KŁ: Może mało spotykane w pobliżu, 
ale w Polsce jest sporo gmin, szczegól-
nie małych, gdzie takie rozwiązanie z 
powodzeniem funkcjonuje np. Tczew. 
Jest też przepis, który mówi o tym, że w 
przypadku przenoszenia z jednego sta-
nowiska urzędowego na inne, konkurs 
nie musi być ogłaszany, ale kandydat 
do objęcia nowego stanowiska musi 
spełniać wszystkie wymagania formalne 
przewidziane do nowo obejmowanego 
stanowiska. Mamy, w tej sprawie, także 
opinię MSWiA potwierdzającą legal-
ność takiego łączenia funkcji.
PL: Czy ta zmiana łączy się z podwyż-
ką pensji?
KŁ: Nie. Pensję mam dokładnie na 
tym samym poziomie co poprzednio. 
Czyli realizuję więcej zadań, za mniej 
pieniędzy z kasy gminy.
PL: Przychodząc do Jasienia, Pani 
głównym zadaniem było pozyskiwa-
nie funduszy zewnętrznych, a Sekre-
tarz zajmował się oświatą. Jak to teraz 
będzie wyglądać?
KŁ: Tak jak poprzednia Sekretarz 
nadzoruję teraz oświatę. Jeżeli chodzi o 
fundusze, to od 17 października w UM 
w Jasieniu będzie pracować Pani Helena 
Miklaszewska, która będzie kierowni-
kiem referatu zamówień publicznych, 
ochrony środowiska i promocji. Do tego 
referatu i jego kierownika będzie należa-
ło wyszukiwanie źródeł finansowania z 
zewnątrz i pisanie wniosków. Do mnie 
będzie należał nadzór i pomoc nad tym 
zagadnieniem.  Będziemy na pewno 
współpracować w tym temacie.
PL: Rozmawiamy po dwóch latach 
Pani pracy jako Wiceburmistrz. Jak 
Pani ocenia ten czas? Co się udało, a 
co nie?
KŁ: Udało się nam zbudować, w końcu 
wodociąg w Lipsku Żarskim, gdzie cze-
kamy już tylko na odbiory budowlane, 
został zagospodarowany plac przy ul. 
Wąskiej wraz z nową siłownią plenero-
wą na którą osobiście pisałam wniosek o 
środki zewnętrzne.  Złożone zostały dwa 
wnioski o dofinansowanie parkingów 
przy cmentarzu i placu zabaw w Przed-
szkolu.  Obecnie są na etapie spraw-
dzania w Urzędzie Marszałkowskim. 
Kolejny sukces to plan, częściowo już 
zrealizowany, rewitalizacji Górki Flöthe-
ra. Planujemy pozyskiwać środki z UE 
na zagospodarowanie górki. W następ-
nym roku planujemy pozyskać fundusze 
na ścieżki i wiaty. Planujemy też kolejne 
imprezy na kolei, które chcemy robić z 
Fundacją Kolejową z Lubska. Czekamy 

na podpisanie porozumienia o przejęciu 
linii kolejowej z Jasienia do Bieszkowa.  
Planujemy zagospodarować dworzec 
turystycznie (drezyny). Po wizycie wo-
jewody w optymistycznym wariancie, w 
2018 roku, wbijemy wbić przysłowiową 
pierwszą łopatę, na miejscu budowy 
zbiornika retencyjnego na rzece Lubszy. 
Mamy świetnie funkcjonującą Izbę 
Pamięci i dbamy o miejsce pamięci na 
jasieńskiej nekropolii. W tym samym 
duchu staramy się o przejęcie Stacji 
Archeologicznej w Wicinie. Jesteśmy 
też po rozmowach w poznańskim IPN, 
w celu przeprowadzenia prac ekshuma-
cyjnych na terenach filii byłego obozu 
koncentracyjnego „Gross- Rosen”. W 
najbliższym czasie przygotowujemy tak-
że piknik militarny na Górce Flöthera, 
który ma na celu wpisanie w kalendarz 
cyklicznych imprez o tematyce woj-
skowej. W dziedzinie oświaty remon-
tujemy szkoły w wewnątrz, wiele klas 
zostało odnowionych.  Zostały złożone 
i pozytywnie zaopiniowane wnioski na 
tablice interaktywne.  Remontowany 
jest budynek z przeznaczeniem na 
świetlicę socjoterapeutyczną. Pomału 
w miarę możliwości remontujemy 
budynek urzędu.  Mamy wiele planów 
na rok następny m.in. budowa dwóch 
etapów kanalizacji miasta, przydomo-
we oczyszczalnie na terenie wiejskim, 
wodociąg w Guzowie. oraz wiele innych 
planów, ale na dzień dzisiejszy nie będę 
wszystkiego zdradzać. Co się nie udało? 
Są oczywiście ograniczenia finansowe i 
z tego powodu nie wszystko udało się 
zrobić. Naszym marzeniem jest budowa 
deptaku, remont dróg i chodników., ale 
nie da się zrobić wszystkiego od razu (na 
wszystko potrzeba czasu i pieniędzy), to 
dopiero po kanalizacji miasta.  
PL: Teraz więcej Pani zadań, to jednak 
zadania Sekretarza. Nie ma Pani po-
czucia „degradacji”?
KŁ: Nie, absolutnie, mimo tego, że sta-
nowisko Sekretarza wprowadza szereg 
ograniczeń formalnych. Nie mogę np. 
być członkiem żadnej partii i mówiąc 
w skrócie „politykować”.
PL: Dziękuję za rozmowę.

TR

Dwa w jednym

Katarzyna Łuczyńska ma 42 lata, 
męża i syna. Pasjonuje się turystyką 

i jazdą na rowerze. Nie czuję się 
„zdegradowana” na stanowisko 
sekretarza, które łączę z funkcją 

Wiceburmistrza Jasienia. Uważam, że 
to rozwiązanie się sprawdzi – wskazuje 

K. Łuczyńska

Radni z Lubska razem ze Starostą prosili i przepraszali Lecha Jurkowskiego, który mimo obietnic nie podpisał porozumienia

– Nie. Muszę 
zawrzeć 

jeszcze jeden 
zapis, jaki to 

moja sprawa – 
odpowiedział 
radnym Lech 

Jurkowski 

- Dzwoniłem 
do Ciebie i 

mówiłeś, że 
porozumienie 

jest podpisane 
- nie wytrzy-

mał Ireneusz. 
Kurzawa, a 

teraz się oka-
zuje, że nie.

Będzie mi bardzo przykro, bo nie ma ar-
gumentów na „nie”. Jeżeli ktoś, w czasie 
działań, związanych z wymianą informacji, 
w tej sprawie, coś zaniedbał, to ja już 
przeprosiłem. Nie ma innej możliwości zro-
bienia łącznika. Pieniądze zainwestowane 
przez powiat, w otoczenie zalewu „Karaś” 

to już 2 miliony, 
a z łącznikiem 
to 3 miliony, 
czyli tyle ile 
kosztuje nowo-
czesny basen. 
Może lepiej na 
to wydać pie-
niądze gminy 
– podsumował 
Janusz Dudojć

Ja to postrzegam jako działanie na szkodę 
gminy Lubsko. Jeżeli, przy pustej kasie 
gminy, możemy przyjąć z zewnątrz 1,3 mln. 
zł i za te pieniądze zrobić coś dobrego dla 
mieszkańców, to niepodpisanie porozumie-

nia uważam za 
grube nieporo-
zumienie – sko-
mentował spra-
wę Przewodni-
czący Komisji 
Bezpieczeństwa 
Publ icznego 
Rady Miejskiej w 
Lubsku Robert 
Słowikowski

Dla lepszej orientacji czytelników, w miejscach gdzie są wbite paliki lub oznaczone 
drzewa, poprowadziliśmy czerwone kreski, które pokazują przebieg planowanej ścież-
ki. Warto wyjaśnić, że nie jest to widoczna na zdjęciach droga leśna, ponieważ według 
map, stara niemiecka droga prowadzi obok tej wydeptanej przez lata. Stąd koniecz-

ność usunięcia ok. 80 drzew i wyrównania nasypu

Tędy ma biec zaplanowana 

ścieżka rowerowa

MILION TRZYSTA TO ZA MAŁO?



710(35)/2017 Październik 2017

Zofia Zawiślak, nauczyciel 
bibliotekarz, znana w szkole 
i w środowisku lokalnym jako 
założyciel teatru szkolnego, 
który działa przeszło 
dwadzieścia lat została 
w ramach Dnia Edukacji 
Narodowej dostrzeżona 
i wyróżniona szczególną 
nagrodą – ministra edukacji 
narodowej Anny Zalewskiej. 
Nagrodę odebrała z rąk 
lubuskiej kurator oświaty 
Ewy Rawy 13 października 
2017 r. w Teatrze im. Juliusza 
Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
Poprzedni rok szkolny 
2016/2017 został przez mini-
stra edukacji narodowej ogło-
szony „Rokiem Wolontariatu”. 
Intencją ministerstwa było za-
chęcanie uczniów i nauczycieli, 
do szczególnego zaangażowa-
nia się na rzecz innych, bezin-
teresownej pomocy najbardziej 
potrzebującym. Ministerstwu 
zależało również na pokazaniu 
nauczycieli, którzy od lat za-
angażowani są w wolontariat i 
promują w swoim środowisku 
lokalnym jego ideę. Zaangażo-
wanie nauczycielki z Lubska, 
która od 1994 r. prowadzi teatr 
szkolny w ramach wolontaria-
tu, zostało dostrzeżone.

Zofia Zawiślak za swoją wy-
różniającą pracę otrzymała już 
Brązowy Krzyż Zasługi, nagro-
dę kuratora i wielokrotnie na-
grodę dyrektora szkoły. 
Szersza informacja o nagro-
dzonej
Zofia Zawiślak (ur. 1 maja 
1958 r.) pracuje w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku od 
roku 1988 jako nauczyciel bi-
bliotekarz, od 2002 roku jest 
nauczycielem dyplomowa-
nym. Jest osobą bardzo twór-
czą i zaangażowaną. Oprócz 
obowiązkowych zajęć podej-
mowała nowe wyzwania, stale 
doskonaląc zarówno warsztat 
jak i pracę z młodzieżą. Biblio-
teka szkolna dzięki Jej zaanga-
żowaniu i pomysłowości jest 
placówką nowoczesną, w pełni 
skomputeryzowaną
Wokół niej skupia się młodzież 
z różnych środowisk społecz-
nych, o różnym poziomie in-
telektualnym, która tak jak i 
ona zamierza wprowadzić w 
codzienne życie szkolne i po-
zaszkolne atrakcyjne akcenty, 
wpływające na ogólny rozwój 
osobowościowy młodego czło-
wieka.
Wraz z młodzieżą w ramach 
działalności pozalekcyjnej 
przygotowała wiele interesu-
jących programów i spektakli 
teatralnych, które z roku na 
rok stawały się coraz bardziej 
dojrzałe i interesujące tak pod 
względem warsztatowym jak i 
artystycznym.
Jest realizatorem wielu  pro-
gramów  artystycznych zwią-
zanych z rocznicami świąt 
państwowych i samorządo-
wych o zasięgu wojewódzkim, 
powiatowym i miejsko – gmin-

nym. Współpracuje z wieloma 
organizacjami pozarządowy-
mi, instytucjami kulturalno 
– oświatowymi, parafią pw. 
NSPJ ( samorząd terytorialny, 
Forum Samorządowe Miasta i 
Gminy Lubsko, Lubskie Koło 
Sybiraków). Zofia Zawiślak in-
tegruje szkołę ze środowiskiem 
lokalnym m.in. poprzez włą-
czenie w realizację programów 
artystycznych wielu środowisk 
twórczych reprezentujących 
stowarzyszenia, organizacje 
pozarządowe, szkoły i placów-
ki kulturalne. Przygotowała 
uroczyste programy dla miesz-
kańców miasta i gminy Lubsko:  
„XX lat Samorządu Teryto-
rialnego”, XXV lat Samorządu 
Terytorialnego,  „Opowiem Ci 
o wolnej Polsce” – uroczysty 
program związany z obchoda-
mi 20 rocznicy założenia lub-
skiego koła Sybiraków.
Organizowała również progra-
my artystyczne dla społeczno-
ści  lokalnej z okazji rocznic 
świąt państwowych : Konsty-
tucji 3 Maja oraz 11 Listopada 
– Dzień Niepodległości.  Pani 
Zofia Zawiślak jednakże naj-
bardziej znana jest w społecz-
ności szkolnej i lokalnej jako 
opiekunka teatru szkolnego 
oraz kółka poetyckiego. Te-
atr szkolny prowadzi od 1994 
r. Spektakle przygotowywane 
przez teatr są adresowane do 
uczniów i mieszkańców Lub-
ska i miejscowości ościennych.
Teatr prowadzony przez p. 
Zawiślak uzyskał  dwukrotnie 
tytuł laureata w latach  2010 i 
2011 na Wojewódzkim Prze-
glądzie  Teatrów Amatorskich 
w Zielonej Górze. W 2003 r. 
zespół  otrzymał nagrodę w 
Ogólnopolskim Konkursie 

„Bliżej Teatru” w kategorii 
edukacja, upowszechnianie 
pod patronatem Ministerstwa 
Kultury oraz Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu. 
W roku 2011 władze samorzą-
dowe przyznały teatrowi szkol-
nemu tytuł „Zasłużony dzia-
łacz kultury”
Zofia Zawiślak jest współau-
torką innowacji pedagogicznej 
„ Rozwijanie i kształtowanie 
szacunku wobec dorobku dzie-
dzictwa kulturowego, podtrzy-
mywanie tradycji narodowej 
i pielęgnowanie polskości” 
wdrażanej od roku  2007/2008.
Pani Zawiślak jest nauczycie-
lem, który potrafi  współpraco-
wać z gronem pedagogicznym 
i rozwijać wewnątrzszkolne 
doskonalenie nauczycieli. W 
roku szkolnym 2010/2011 
przygotowała i poprowadziła 
radę szkoleniową „ Dlaczego 
niektórzy nauczyciele zawsze 
odnoszą sukces?”. Była eksper-
tem komisji egzaminacyjno 
– kwalifikacyjnej przy Zamiej-
scowym Kuratorium Oświaty 
w Żarach.
Organizuje, przygotowuje też 
uroczystości wpisane na stałe 
do kalendarza imprez szkol-
nych (Dzień Edukacji Narodo-
wej, Wigilia, Podsumowanie I 
semestru, Dzień Patrona, Po-
żegnanie maturzystów ).
Realizując z ogromnym zaan-
gażowaniem plany dydaktycz-
no – wychowawcze jest współ-
autorką wielu sukcesów szkoły, 
do których niewątpliwie nale-
żą:
• przekształcenie bi-
blioteki szkolnej w szkolne 
centrum informacyjne, które 
wyróżnia się nowoczesnością,  
wprowadzaniem  europej-

NAUCZYCIELKA Z LUBSKA ZE SZCZEGÓLNYM 
WYRÓŻNIENIEM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

skich standardów dla biblio-
tek szkolnych oraz atrakcyjną 
ofertą usług
• realizacja projektów 
efs zajęć pozalekcyjnych i po-
zaszkolnych „Mądrzy, spraw-
ni, zdrowi – drzwi do kariery”, 
„Równaj w górę”
• tytuł „Szkoła Odkryw-
ców Talentów” nadany przez 
MEN
• projekt programu 
wymiany międzynarodowej 
młodzieży Socrates Comenius 
,,Nasza mała Ojczyzna” w gro-
nie 10 najlepszych projektów w 
Polsce
• liczne nagrody i wy-
różnienia uczniów w konkur-
sach recytatorskich
• stypendia  dla uczniów 
ufundowane przez Marszałka 
Województwa Lubuskiego i 
Starostę Powiatu Żarskiego w 
kategorii Kultura
Od 2006 r. zasiada w Radzie 
Miejskiej w Lubsku, pełniąc 
funkcję przewodniczącej Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Samorządu.
Zofia Zawiślak należy do  gru-
py nauczycieli doskonale ro-
zumiejących misję i  zadania 
współczesnej szkoły, do któ-
rych należą oprócz naucza-
nia również  wychowanie,  
gwarantujące  wszechstronny 
rozwój młodego człowieka. 
To dzięki takim działaniom 
podejmowanych przez panią 
Zawiślak, uczniowie znajdu-
ją swoje miejsce w Szkole, są 
traktowani podmiotowo i z 
szacunkiem, są dobrze przygo-
towywani do pełnienia w życiu 
dorosłym ról społecznych, za-
wodowych i rodzinnych.

Red.

 W tym roku – 13 maja – przy-
padała 100. rocznica objawień 
w portugalskiej Fatimie. Obja-
wienia fatimskie miały miejsce 
od 13 maja do 13 październi-
ka 1917. Matka Boska miała 
się objawić trojgu dzieciom i 
przekazać im trzy tajemnice 
fatimskie. W pierwszej była 
wizja piekła, do którego tra-
fiają dusze grzeszników, druga 
dotyczyła ustanowienia na-

bożeństwa do Niepokalanego 
Serca Maryi. Z kolei trzecia – 
ujawniona w 2000 r. przez Jana 
Pawła II – zawierała m.in. opis 
„białego kapłana ginącego od 
kul”. 
Z tej okazji, jeszcze w stycz-
niu, papież Franciszek po-
błogosławił sześć figur Matki 
Bożej Fatimskiej i posłał je na 
sześć kontynentów. - Istotą tej 
peregrynacji jest pragnienie 

papieża, aby te osoby, które w 
roku rocznicowym nie będą 
mogły przyjechać do Fatimy, 
też mogły zyskać odpust zupeł-
ny, związany z tą figurą. Do tej 
pory figura była m.in. w Rosji, 
Anglii i Austrii.
W dniach od 8 września do 8 
października diecezję zielono-
górsko-gorzowską nawiedziła 
figura Matki Bożej Fatimskiej. 
Towarzyszyła Jej międzynaro-

Z FATIMY DO LUBSKA - PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
dowa ekipa misjonarzy. Figura 
gościła w wybranych parafiach, 
a ostatniego dnia peregrynacji 
nawiedziła Rokitno.
Mieliśmy to wielkie szczę-
ście, że Matka Boża gościła w 
Lubsku kilka dni- 29 IX- 2X 
2017r. Był to czas szczegól-
ny, przepełniony modlitwą.  
 

                Danuta Modrzejewska
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28.09 w Bibliotece Miejskiej w Lubsku 
odbyło się spotkanie robocze 
mające na celu stworzenie Izby 
Muzealnej Ziemi Lubskiej w naszym 
mieście. 
Na spotkanie dotarło 25 osób, które są 
zainteresowane taką inicjatywą. Głów-
n i e 
przybyli 
m i ł o -
ś n i c y 
historii 
r e g i o -
na lne j , 
naczel-
nik Wy-
d z i a ł u 
S p r a w 
S p o -
ł e c z -
n y c h 
Mateusz 
S z a j a , 
r a d n i 
Z o f i a 
Z a w i -
ś l a k , 
Andrzej Tomiałowicz, Ewa Grzywacz, 
przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń 
i fundacji. Głównym tematem obrad 
był budynek, bądź pomieszczenie gdzie 
taką Izbę Muzealną można stworzyć 
i kto miałby tym pokierować. Zebra-
ni uznali, że najbardziej odpowiednim 
miejscem będzie lubska Baszta. W 
związku z czym powołano nieformalną 
grupę roboczą w składzie: Pani Zofia 
Zawiślak, Pan Krzysztof Bagiński, Pan 
Stanisław Żyburt oraz Pan Benedykt 
Szymański, którzy udadzą się w najbliż-
szym czasie do burmistrza Lubska Pana 
Lecha Jurkowskiego z zapytaniem o po-
mieszczenia w Baszcie. Warto dodać, że 

CZY POWSTANIE W LUBSKU 
IZBA MUZEALNA ZIEMI LUBUSKIEJ?

swoją pomoc zadeklarował również na-
czelnik Pan Mateusz Szaja. Jako organ 
prowadzący przewidziane jest powoła-
nie nowego stowarzyszenia. Z zaintere-
sowaniem czekamy na kolejny rozwój 
wydarzeń i zapraszamy na kolejne spo-
tkanie miłośników historii lokalnej już 

w październiku.
Warto dodać, że spore zbiory archiwal-
no-zabytkowe znajdują się w lubskich 
szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 i 
nr 2 w Lubsku, Szkole Podstawowej w 
Górzynie. Tym samym mogą stanowić 
trzon działalności lubskiej Izby Muze-
alnej, wszystko jednak zależy od od-
powiedniego lokalu. Zatem ludzie są  
gotowi i chętni do pewnej inicjatywy 
społeczno-lokalnej, tym samym cze-
kamy na kolejne kroki jakie podejmie 
burmistrz.

Bartosz Łapa



910(35)/2017 Październik 2017

Bardzo radosna informacja dla mieszkań-
ców Górzyna i okolicznych wiosek, tj. Grab-
kowa, Dąbrowy, Osieka, Kałka, Tymienic. 
W gminnym projekcie budżetu na 2018 rok 
przewidziano przebudowę drogi powiato-
wej w Górzynie od krzyżówki z drogą wo-
jewódzką (przy sklepie Lewiatan) do końca 
Górzyna w stronę Grabkowa (do samych 
torów). Przebudowa ma polegać na wybu-

dowaniu w miejscu starej drogi całkowicie 
nowej wyasfaltowanej jezdni wraz z chodni-
kami, zjazdami z drogi na posesje mieszkań-
ców oraz zagospodarowaniem poboczy. In-
westorem przedsięwzięcia będzie powiat i to 
on będzie finansował prace, których wartość 
opiewa na prawie 3 mln złotych. Warunkiem 
realizacji nowej drogi w Górzynie o którą 
od kilku lat zabiega nasz Radny Powiatowy 
Pan Józef Radzion jest współudział finanso-

wy Gminy Lubsko w jej realizacji. Podczas 
wspólnej komisji, która odbyła się w środę 
(18.10) wszyscy radni pozytywnie zaopinio-
wali dofinansowanie projektu z budżetu gmi-
ny. Ustalono, że w 2018 roku gmina przekaże 
dofinansowanie dla powiatu żarskiego kwotę 
300.000 zł na przebudowę drogi w Górzy-
nie. Jest to bardzo miła informacja dla całej 
gminy Lubsko, ponieważ droga ta jest jedną z 
głównych dróg w Górzynie, przy której mie-

ści się szkoła podstawowa i kościół. Droga 
ta jest bardzo uczęszczana, ale obecnie jest 
w bardzo złym stanie. Pomimo tego, że ko-
nieczność przebudowy istnieje od dłuższego 
czasu, to odwlekano ją z uwagi na budowę 
kanalizacji w naszej miejscowości. Teraz gdy 
budowa kanalizacja jest już zakończona a 
gmina Lubsko zadeklarowała partycypację 
w kosztach, to nic nie stoi na przeszkodzie w 
realizacji tego przedsięwzięcia.

Będzie nowa droga w Górzynie

Kolejna dobra wiadomość
Po decyzji Rady, która nie zmieniła wielko-
ści stawki podatku od urządzeń wodno-ka-
nalizacyjnych, czyli podatku dla LWiK, cena 
wody i ścieków w kolejnym roku w naszej 
gminie pozostanie na obecnym poziomie. 
Jedynie na wniosek Burmistrza zwiększą się 
inne podatki od nieruchomości: od gruntów, 
budynków i budowli.

Pani Emilio kochana!
Musze odnieść się do wywiadu, którego Pani 
Emilia Zajączkowska udzieliła Magazyno-
wi Lubskiemu. Pani Emilia wypowiadała się 
głównie na mój temat. 
Radnym Gminy jestem już od kilkunastu lat 
i jako osoba publiczna wiem, że jestem nara-
żony na wszelką krytykę. Nauczyłem się już 
z tym funkcjonować i po analizie wyciągać 
pozytywne wartości. Tym razem również tak 
czynię i dlatego dziękuję Pani Emilii za kry-
tykę.
Darzę Panią Emilię dużym szacunkiem. Jest 
naszą sąsiadką i wiem, że ma wiele zasług 
w swojej pracy społecznej na rzecz Osieka i  
ościennych miejscowości. Miałem, mam i da-
lej będę miał o niej bardzo dobre zdanie, ale 
nie do końca zgadzam się ze stanowiskiem 
przedstawionym w wywiadzie. W pierwszej 
kolejności muszę zaznaczyć, że nigdy nie 
byłem za budowaniem farm wiatrowych na 
terenach Górzyn – Raszyn - Osiek. Podczas 
rozmów o ewentualnej budowie farmy wia-
trowej na terenie naszej gminy, które odby-
wały się 2 lata temu dokładnie analizowałem 

wszystkie realne zagrożenia dla mieszkańców 
naszej gminy i korzyści płynące z ich wybu-
dowania. Podczas tych dyskusji rozważałem 
i analizowałem wszystko tak, by móc podjąć 
najkorzystniejszą dla naszej gminy decyzję. 
Chciałem przy zachowaniu szczególnego 
bezpieczeństwa mieszkańców przeanalizo-
wać i zastanowić się na tym, czy budowa far-
my wiatrowej na naszym terenie jest możli-
wa, bo widziałem duże korzyści płynące dla 
naszej gminy w postaci znacznych wpływów 
podatków do gminnego budżetu. W dysku-
sjach tych nie podzielałem jedynie absurdal-
nych i nieprawdziwych informacji, takich jak:
- wiatrak pobiera bardzo dużo prądu, 
więc nie należy ich budować,
- często od wiatraka odrywa się 
skrzydło i leci na kilometr stanowiąc duże za-
grożenie,
- fundament który trzeba wybudo-
wać aby postawić wiatrak jest duży i po 30 
latach nie będzie pomysłu co z nim zrobić.
Takie argumenty, mimo dyskusji, mnie nie 
przekonywały. Wbrew jednak temu, co twier-
dzi Pani Emilia, wziąłem pod uwagę wszyst-
ko a w szczególności głos mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo nas wszystkich.

Przy okazji muszę zdementować głoszoną 
swego czasu plotkę i powiedzieć, że grunty, 
na których planowano postawić wiatraki nie 
są własnością moją ani nikogo z mojej rodzi-
ny.  
Zwracam Państwa uwagę, że autorem publi-
kacji w ML jest osoba, która nawet nie podpi-
sała się. Pozornie miał to być wywiad z radną 

gminy w którym radna opowie o dotychcza-
sowych osiągnięciach i przyszłych planach, 
przedsięwzięciach a stał się tylko i wyłącznie 
krytyką mojej osoby - stałem się głównym 
bohaterem tego wywiadu. Odnoszę wrażenie, 
że artykuł miał służyć wyłącznie oczernieniu 
mnie i skrytykowaniu.  Smutne jest tylko to, 
że dzieje się to na łamach gminnego mie-
sięcznika a udział w tym bierze koleżanka z 
rady. Mam nadzieję, że artykuł ten przyniesie 
wymierne korzyści dla mieszkańców gmi-
ny, że np. Osiek coś dzięki niemu osiągnie, 
skorzysta,  a nie jest jedynie nieudaną próbą 
odpowiedzi na moje komentarze do działal-
ności obecnego burmistrza.
Uważam, że moje zachowanie podczas sesji i 
obrad komisji jest na właściwym poziomie i 
nie traktuję rady jako „przedstawienia niskich 
lotów” ani nie „narażam się na śmieszność”. 
Z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem 
od kilkunastu lat pracuję w radzie. Pytania, 
które zadaję i wątpliwości, które zgłaszam po-
zwalają innym radnym (również Pani Emilii) 
podejmować słuszne, przemyślane decyzje 
(niekoniecznie zbieżne z moimi). Trudno 
podejmować ważne decyzje dla wszystkich 
mieszkańców nie mając pełnego obrazu da-
nej sprawy. Wbrew stanowisku Pani Emilii, 
to, że nie zgadzam się w niektórych sprawach 
z obecnym Burmistrzem nie odbijają się ne-
gatywnie na pracy rady czy urzędu. Moją 
stanowisko w spornych sprawach popiera 
bardzo dużo osób z rady, urzędu. Popierają 
je również mieszkańcy. Wiem o tym, bo sami 
mi o tym mówią w licznych rozmowach. 
Pani Emilio, proszę w zaciszu własnego domu 

- bez obecności dziennikarzy, mieszkańców i 
samego Burmistrza, odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy zgadza się Pani z takimi działa-
niami Burmistrza Jurkowskiego, jak:
- sprzedaż bez zgody rady i bez prze-
targu gminnej  działki na rzecz swojej cioci,
- nieprawne zwolnienia i w konse-
kwencji konieczność wypłaty bardzo dużych 
odszkodowań wypłaconych z naszego gmin-
nego budżetu,
- nieprzemyślane i niezaplanowane 
inwestycje (budynek na ul. Budowlanych, 
plac PKS, budynek po USC),
- arogancja i brak współpracy z radą 
miejska (proszę przeanalizować ilu radnych 
w chwili obecnej sprzyja Burmistrzowi, czy 
tylko ja jestem mu nieprzychylny?),
- brak współpracy ze starostą, mimo 
wielu zapewnień o dobrych latach w tej ma-
terii 
- brak umiejętności pozyskiwanie ze-
wnętrznych środków finansowych, które są 
dla naszej gminy niezbędne (i nie mówię tu o 
kredytach),
- ciągłe niewyrażanie zgody dla sta-
rosty na wybudowanie łącznika przy zalewie 
Karaś,
- brak umiejętności pozyskania in-
westorów strategicznych dla rozwoju naszej 
gminy,
- finansowanie inwestycji prowadzo-
nych przez LWiK poprzez umarzanie podat-
ku, co skutkuje dodatkową stratą dla gminy 
w postaci zmniejszenia subwencji krajowej z 
tytułu umorzeń podatkowych?

TA

TOMASZ APANOWICZ
PRAWDOPODOBNY KANDYDAT NA BURMISTRZA
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Z pytań radnego Tomasza 
Apanowicza i odpowiedzi Burmistrza 
Lecha Jurkowskiego składała się lwia 
część Sesji Rady Miejskiej w Lubsku, 
w dniu 27 września.

Sesję tradycyjnie rozpoczęło 
sprawozdanie Burmistrza, z prac w 
okresie międzysesyjnym. 
Lech Jurkowski wskazał na: otwarcie 
drogi w Białkowie i rozpoczęcie 
przebudowy ul. Przemysłowej i 
Sybiraków, zakupy wyposażenia 
pracowni do szkół, oraz w przedszkolu 
nr 2, otwarcie, wykonanego w ramach 
budżetu obywatelskiego, placu zabaw 
dla dzieci przy ul Staffa.  
- Gmina od początku 2017 roku 
zainwestowała ponad 6,5 mln zł; w tym 
dofinansowanie zewnętrze wynosi 4 
mln zł, w efekcie czego Gmina Lubsko 
znalazła się na 37 miejscu w rankingu 
gmin miejsko-wiejskich, pod względem 
wykorzystania funduszy, zostawiając 
daleko w tyle swoich sąsiadów, więc 
zarzuty stawiane przez jednego z 
Radnych, że Gmina nie pozyskuje 
funduszy, nie są prawdziwe – podkreślił 
Lech Jurkowski. 

Po sprawozdaniach przewodniczących 
komisji radni zaczęli zadawać pytania. 
Najwięcej zadał ich radny Tomasz 
A p a n o w i c z . 
- Dlaczego dopiero we wrześniu 
dowiedzieliśmy się, o zmniejszeniu, 
przez Burmistrza czynszu dzierżawnego 
dla LWiK o 0,5 mln. zł – pytał radny. 
W podobnym nurcie pytania zadawał 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
- Pan się dziwi, że się pytamy – zwrócił 
się do burmistrza. Mówimy o 
pieniądzach publicznych i w tych 
sprawach najważniejsza jest komisja 
finansów, a komisja rewizyjna jest po to, 
żeby pewne rzeczy sprawdzić – wskazał 
radny Stefan Żyburt. 
Na to pytanie starała się odpowiedzieć 
Skarbnik Gminy. 
- To nie jest prawda, że radni dowiedzieli 
się teraz, była o tym dyskusja przy 
omawianiu stawek podatkowych, z niej 
wynika, że LWiK zapłaci w 2017 ponad 
1 milion podatku i ta informacja była 
podana w październiku 2016 roku – 
tłumaczyła Danuta Szewczyk. 

Odpowiedź skarbnika mocno 
zripostował radny Apanowicz 
- Dopiero co, na wspólnej komisji, Pani 
Skarbnik miała problemy z odpowiedzią 
i wskazała Pani, że nie było okazji 
poinformować radnych. Różnica 
pomiędzy tym co miał zapłacić LWiK, a 
w rzeczywistości zapłacił, a dokładnie 
różnica 53 tys. zł miesięcznie, nie daje 
rocznie kwoty 0,5 mln zł – dopytywał 
Przewodniczący Komisji Finansów 
Rady Miejskiej w Lubsku. 
Z tym pytaniem skarbnik miała już 
większe problemy. 
- Plan został zawyżony, a informacja o 
umorzeniu, które wynikało z umowy 
przygotowanej przez innego 
pracownika Urzędu trafiła do mnie z 
opóźnieniem – wyjaśniała skarbnik i 
przyznała, że nie potrafi odpowiedzieć, 
dlaczego jest to kwota równe 0,5 
m i l i o n a .  
- Radny ma rację, że mogliśmy zdjąć 
więcej – przyznała D. Szewczyk. 
Z pomocą skarbnikowi gminy 
pospieszył Burmistrz 
- W 2016 roku spółka musiała 

dodatkowo zapłacić 151 tys. zł podatku, 
za poprzednie lata. Ten podatek nie był 
naliczany, a dotyczy strefy w Górzynie. 
Ja ten podatek umorzyłem, żeby nie 
podnosić cen wody i ścieków, a w tym 
roku podjąłem decyzję o czasowym 
zawieszeniu płatności przez LWiK, żeby 
spółka miała środki na prowadzenie 
prac na ul. Przemysłowej i Gdańskiej – 
tłumaczył L. Jurkowski. 
Z takim sposobem finansowania 
inwestycji gminnych nie zgodził się 
radny Apanowicz. 
- Umarzanie podatków, to zły pomysł, 
bo wtedy gmina oprócz podatków traci 
dotacje państwowe. Im więcej umorzeń, 
tym większe straty – argumentował 
radny z Górzyna. 
Włodarz Lubska wyciągał kolejne 
a r g u m e n t y . 
- Jak proponowaliśmy, przez ostatnie 3 
lata podnoszenie stawek podatków, to 
Pan był przeciw, a to głównie wpływa 
na subwencję. A jak układaliśmy 
tegoroczny budżet, to nie wiedzieliśmy, 
że otrzymamy dofinansowanie i 
będziemy realizować inwestycji na ul. 
Przemysłowej i Gdańskiej. Nie chcemy, 

DŁUGA LISTA PYTAŃ...

Sesję zdominowały pytania radnych do Burmistrza

Jak proponowaliśmy, przez ostatnie 3 lata 
podnoszenie 
stawek 
podatków, to 
Pan był przeciw, 
a to głównie 
wpływa na 
subwencję 
– zwrócił się 
do radnego 
Apanowicza 
Lech  
Jurkowski

Byliśmy przeciw podnoszeniu podatków, 
dlatego, że i tak są one najwyższe w 
okolicy. To samo jest ze stawką za wodę i 
ścieki. Obniżenie dla LWiK stawki podatku 
o 1% zubaża budżet gminy o 711 tys. zł. 
Wszędzie w 
okolicy, oprócz 
Jasienia, 
jest stawka 
maksymalna 
2% - 
podkreślał 
radny  
Tomasz 
Apanowicz.

Fajnie się tak mówi w świetle fleszy, 
ale Pan jest radnym trzecią kadencję 
i podejmowaliśmy decyzję o potężnej 
inwestycji kanalizacyjnej i teraz są tego 
konsekwencje. 
Trzeba się 
teraz uderzyć 
w piersi – 
akcentował 
Ireneusz 
Kurzawa 
zwracając się 
do radnego 
Apanowicza.

Pan się dziwi, że się pytamy. Mówimy 
o pieniądzach publicznych i w tych 
sprawach najważniejsza jest komisja 
finansów, 
a komisja 
rewizyjna jest 
po to, żeby 
pewne rzeczy 
sprawdzić 
–  wskazał 
burmistrzowi 
radny Stefan 
Żyburt.



1110(35)/2017 Październik 2017

żeby było tak jak przy budowie 
kanalizacji, przy której obok nowych 
rur kanalizacyjnych, pozostawiono 
stare wodne i położono nowy asfalt, 
który teraz jest cięty. Chcemy zrobić to 
kompleksowo, tak jak ul. Bohaterów, a 
wykonanie tego przez spółkę miejską 
jest najtańszym sposobem – wskazał 
włodarz gminy. 
I te argumenty nie przekonały radnego. 
- LWiK jest spółką, która ma dostarczać 
wodę i odbierać ścieki. To są jej główne 
zadania, a nie budowy sieci. Jest błędem 
finansowanie tego typu inwestycji z 
umarzanych podatków. Należy ogłosić 
przetarg, przez gminę lub LWiK, a 
pieniądze powinny trafić do tego, który 
inwestuje – wskazał T. Apanowicz. 

Jeżeli chodzi o podatki, to owszem, 
byliśmy przeciw, dlatego, że i tak są one 
najwyższe w okolicy. To samo jest ze 
stawką za wodę i ścieki. Obniżenie dla 
LWiK stawki podatku o 1% zubaża 
budżet gminy o 711 tys. zł. Wszędzie w 

okolicy, oprócz Jasienia, jest stawka 
maksymalna 2% - podkreślał radny. 
W dyskusję włączył się radny Ireneusz 
K u r z a w a . 
- Fajnie się tak mówi w świetle fleszy, ale 
Pan jest radnym trzecią kadencję i 
podejmowaliśmy decyzję o potężnej 
inwestycji kanalizacyjnej i teraz są tego 
konsekwencje. Trzeba się teraz uderzyć 
w piersi – akcentował szef Radnych 
N i e z a l e ż n y c h .  
Kolejne pytania radnego Apanowicza 
dotyczyły placu po PKS-ie, budynku 
przy ul. Budowlanych, budynku po 
USC i budynku na ul. Grunwaldzkiej, a 
dokładnie wyników audytu. 
-Widzę brak konsekwencji. Zrobiliśmy 
pierwszy krok i co dalej – dopytywał 

r a d n y . 
Burmistrz zamiast braku konsekwencji 
widział raczej brak pieniędzy. 
- Sytuacja finansowa gminy jest taka 
jaka jest i obecnie nie stać nas na to, 
żeby dalej prowadzić inwestycje, w celu 
wybudowania parkingu na dawnym 
PKS. Podobnie jest z budynkiem przy 
ul. Budowlanych, gdzie potrzeba 
zaangażowania co najmniej 2 milionów 
ze środków gminy. Dalej uważam, że w 
dawnym USC powinno być pogotowie i 
gabinety lekarskie. Ja na pewno nie 
sprzedam tego budynku. Może trzeba 
poczekać do kolejnej rady i będą inne 
decyzje – poinformował L. Jurkowski. 

W sprawie wyników audytu dotyczącego 
budynku przy ul. Grunwaldzkiej, 
dyskusja toczyła się na komisji finansów. 
Okazało się wtedy, że audyt wykrył, że 
Kierownik Zakładu Gospodarowania 
Mieniem Komunalnym, zlecił bez 
przetargu lubskiemu PGKiM-owi 
wykonanie prac o wartości wyższej niż 
jest to dopuszczalne. 
- Plan audytu zatwierdza burmistrz i 
może też zlecać dodatkowe czynności. 
Czekam na opinię prawną, czy i w jakim 
zakresie możemy przekazać radnym 
wyniki audytu – poinformował 
Sekretarz Gminy Henryk Dybka. 
Dociekaniom radnego nie było końca. 
Kolejne pytania dotyczyły środków, w 
wysokości 0,5 mln. zł. zapisanych w 

budżecie na współpracę m.in. z żarskim 
s t a r o s t w e m .  
- Jak wydatkujemy te środki – pytał 
radny T. Apanowicz 
Okazało się, że współpraca ze 
starostwem jest rozumiana przez 
Burmistrza dość oryginalnie.  
- Jest to rezerwa budżetu. Z tej rezerwy 
wykonujemy nawierzchnię, z kostki 
polbrukowej, która będzie na wysokości 
przystani nad zalewem Karaś. Jest to 
koszt ok. 250 tys. zł i w ten sposób 
wpisujemy się w projekt starostwa – 
przekonywał L. Jurkowski.  
Gorącą atmosferę na sali ostudziły, ale 
tylko na chwilę, kwiaty, które otrzymała 
Pani Krystyna Kamińska, która 
obchodziła jubileusz 45 lecia pracy 
zawodowej, a która od wielu lat 
prowadzi biuro rady miejskiej w 
L u b s k u . 

- Dziękujemy za te wszystkie lata, w 
imieniu radnych tej i poprzednich 
kadencji i prosimy o więcej – wskazał 
Przewodniczący Rady Andrzej 
T o m i a ł o w i c z . 
Byliśmy, jak Pana nie było i będziemy, 
jak Pana nie będzie. 
W kolejnym punkcie sesji głos zabrał 
Prezydent Klubu Motocyklowego 
„BOXER MC”. 
- Nigdy nie było problemów z 
organizacją zlotów klubu Byliśmy tu jak 
Pana nie było i będziemy jak Pana nie 
będzie. Zawsze tak organizowaliśmy 
zlot, żeby nie kolidował z Dniami 
Lubska, a w tym roku jak poszedłem do 
Dyrektorki OSiR, to zwyczajnie była 
niemiła, a przecież my od lat promujemy 
Lubsko, ale musimy przed zlotem 
uzgodnić kwestie zespołów, media. To 
wymaga czasu i pieniędzy. Z kim mam 
uzgodnić termin kolejnego zlotu? – 
pytał Robert Kościk. 
- Wszystko należy uzgodnić z 
Dyrektorem OSiR-u. Problem jest taki, 
że po poprzednich zlotach pozostały 
śmieci i były zniszczenia i za to urząd 
musiał zapłacić, więc teraz Dyrektor 
OSiR- u, obwarowała wszystko umową 
– wskazał L. Jurkowski. 
Z zarzutami Burmistrza nie zgodził się 
Prezes Boxera. 
- Nigdy nie było żadnych zniszczeń. 
Raz pozostało więcej śmieci. 
Wystarczyło zadzwonić, to byśmy 
zapłacili. Swoją drogą czy inne kluby 
motocyklowe też płacą za media i 
śmieci na swoich zlotach – pytał R. 
Kościk, nawiązując do imprez 
organizowanych przez Klub 
Motocyklowy 96 Nine Six MC. 
- Nie potrafię odpowiedzieć czy inne 
stowarzyszenia też płacą za media, ale 
wszystkim staram się pomagać – 
poinformował L. Jurkowski. 
W dalszej dyskusji radni T. Apanowicz i 
I. Kurzawa zdecydowanie opowiedzieli 
się za tym, żeby doceniać i pomagać 
wieloletni wkład klubu „Boxer” w 
promowanie Lubska.  
- Jeżeli dobrze rozumiem, to klub 
powinien się zwrócić do burmistrza na 
piśmie i jeżeli organizuje imprezę dla 
mieszkańców, to może liczyć na 
zwolnienie z opłat za media i śmieci – 
podsumował dyskusję A. Tomiałowicz. 
Głos zabrali przedstawiciele wsi.  
- Pobocze drogi w Białkowie jest 
wyłożone kamieniem, ale jest to tak 
zrobione, że moja córka, która dwa razy 
jeździła motocyklem do Kazachstanu 
powiedziała, że tu jest gorzej niż tam – 
argumentował Sołtys Białkowa. 
Kolejnym problem to stan drogi z 
Białkowa do Nowińca.  
Sołtys Dłużka natomiast Zdzisława 
Wierzbicka także poruszyła problem 
związany z drogą, ale chodziło o drogę 
powiatową Lubsko - Dłużek- Nowa 
R o l a . 
- Nad drogą wiszą suche konary i 
stanowią zagrożenie nie tylko dla 
mieszkańców, ale i użytkowników 
drogi, szczególnie w sezonie zimowym. 
Sesja zakończyła się miłym akcentem, 
w postaci podziękowań sołtysa Nowej 
Roli za pomoc w organizacji Święta 
Plonów w Starej Wodzie.

TR/ Fot. SB

Informacja o umorzeniu podatku 
dla LWiK, które wynikało z umowy 
przygotowanej przez innego pracownika 
Urzędu trafiła do mnie z opóźnieniem – 
wyjaśniała skarbnik Danuta Szewczyk i 
przyznała, że nie potrafi odpowiedzieć, 
dlaczego jest to kwota równe 0,5 miliona. 

Kwiaty i podziękowania od radnych otrzymała Pani Krystyna Kamińska, która obchodziła jubileusz 45- lecia pracy zawodowej,  
a od wielu lat prowadzi biuro rady miejskiej w Lubsku.

Nigdy nie było problemów z organizacją 
zlotów klubu. Byliśmy tu jak Pana nie 
było i będziemy jak Pana nie będzie. Z 
kim ma uzgodnić termin kolejnego zlotu. 
To wymaga 
czasu i 
pieniędzy? 
– pytał 
burmistrza 
Prezydent 
klubu „Boxer 
MC” 
Robert 
Kościk.

To wstyd. 
Rowerem 
tam się 
nie da 
przejechać 
– ocenił 
Ryszard 
Gawrylczyk.
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Budynek szpitalny w 
Lubsku zyskuje nowe, 
piękniejsze oblicze. To 
kolejna, finansowana 
z środków własnych, 
inwestycja Powiatu 
Żarskiego poprawiająca 
zarówno wizerunek 
samego obiektu, jak 
i wdrażająca nowe, 
energooszczędne 
technologie. 

W ramach termomodernizacji obiekt 
przy ul. Pokoju 1 zyskał nową elewację, 
ocieplenie dachu oraz nowoczesną ko-
tłownię gazową, która zastąpiła kotłow-
nię węglową. Ponadto zainstalowano 
baterie słoneczne, wymieniono okna 
i instalację CO. Prace termomoder-
nizacyjne nie zostały zakończone. W 
celu optymalizacji kosztów ogrzewania 
zamontowane zostaną elektronicz-
ne urządzenia sterujące systemem 
grzewczym. 
 
Aktualnie trwają prace związane z 
wymianą i remontem ogrodzenia. Od 
strony ul. Poznańskiej postawiono 
nowe ogrodzenie panelowe, natomiast 
od strony ul. Szpitalnej dokonano reno-
wacji ogrodzenia z cegły. Obecnie prace 
budowlane skupiają się na ogrodzeniu 

od strony frontowej budynku oraz na 
placu przed budynkiem szpitalnym. 
Nowa nawierzchnia placu, wykonana 
z kostki brukowej, znacznie poprawi 
estetykę i funkcjonalność terenu.
 
Przeprowadzone i trwające inwe-
stycje to jeszcze nie koniec zmian w 
tym obiekcie. Starosta Żarski Janusz 
Dudojć planuje przeprowadzenie 
termomodernizacji w nieużytkowanej 
części budynku, w której kiedyś funk-
cjonowała kuchnia i pralnia szpitalna. 
Zakres prac remontowych, obejmujący 
również przebudowę dachu i całkowi-
tą przebudowę wewnątrz budynku, 
pozwoli na utworzenie dodatkowych 
miejsc o wysokim standardzie dla 

mieszkańców Domu Pomocy Spo-
łecznej oraz pozyskanie nowego lokum 
przez Filię Powiatowego Urzędu Pracy 
w Lubsku. Nowoczesne rozwiązania 
ujęte w projekcie budowlanym sprawią, 
iż podopieczni Domu Pomocy Spo-
łecznej będą mogli cieszyć się bardzo 
dobrymi warunkami pobytowymi, a 
w trakcie rodzinnych spotkań będą 
mogli korzystać m.in. z kameralnych 
saloników odwiedzin. Jednym z roz-
wiązań technologicznych, będących 
jednocześnie atrakcją architektoniczną 
dla użytkowników wszystkich kondy-
gnacji i sposobem na dodatkowe źródło 
światła naturalnego, będzie szklane, 
podświetlane atrium z ozdobną roślin-
nością w centralnej części budynku. 

Dotychczasowy koszt inwestycji wy-
nosi prawie 2 miliony złotych.
 
Prace renowacyjne rozpoczęły się 
również w ogrodzie przy filii Szpitala 
Na Wyspie oraz Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lubsku. Powstaną tam nowe 
ścieżki, altana, skwerki rekreacyjne i 
nowe oświetlenie. Ogród zyska nowe 
nasadzenia. Po kompleksowej termo-
modernizacji budynku szpitalnego 
i Domu Pomocy Społecznej oraz po 
renowacji ogrodzenia - przyszedł czas 
na uporządkowanie i zagospodarowa-
nie przyległego terenu.

SZPITAL PIĘKNIEJE DLA PACJENTÓW

W zakres prac remontowych wchodzi 
m.in.: zbudowanie nowego chodnika 
oraz poszerzanie istniejącego, zakup 

12 ławek parkowych, koszy na 
śmieci oraz altany, a także wymiana 

oświetlenia na energooszczędne 
oświetlenie typu LED.  – informuje 

Edward Karpowicz - wykonawca prac 
w ogrodzie przy filii szpitala i Domu 

Pomocy Społecznej w Lubsku.

Zaawansowane prace, trwające na 
terenie powiatowego Szpitala Na 

Wyspie, potwierdzają, że marzenia 
się spełniają, warto o nie walczyć i 
przekonywać do nich innych. Kiedy 

większość jednostek opieki zdrowotnej 
ma problemy to my w Żarach możemy 
poszczycić się największą inwestycją 
w ochronę zdrowia w historii całego 

powiatu. Budynek szpitalny w 
Lubsku jest częścią tego kompleksu. 
Pochodzę z Lubska i w tym szpitalu 

przyszedłem na świat. Skoro spełniło 
się jedno marzenie, to czemu nie 

może się w przyszłości spełnić inne, 
czyli powrót samodzielnego szpitala 
w Lubsku. To jest możliwe, bo będzie 
baza szpitalna. Tak jest w Bogatyni, 
gdzie gmina sama utrzymuje szpital, 

a środki pochodzą z podatku od 
kopalin, więc i w przypadku Lubska 

warto o takim rozwiązaniu już myśleć – 
deklaruje Janusz Dudojć

Dzięki tak szerokiemu zakresowi 
prac budynek szpitalny zyska nowy, 

przyjazny pacjentowi wizerunek. 
Przypomnijmy, że budynek szpitalny 
jest wykorzystywany w części przez 
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 
i Opiekuńczo Leczniczy, poradnie 
specjalistyczne i pracownię Rtg 

prowadzone przez Szpital Na Wyspie 
Sp. z o.o. w Żarach, a także przez 

Dom Pomocy Społecznej w Lubsku – 
wskazuje Prezes Szpitala Na Wyspie 

Jolanta Dankiewicz

Korytarze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego spełniają najwyższe standardy i cieszą oczy pacjentów

Ogród przed budynkiem szpitalnym zyska nowe 
ścieżki, oświetlenie i miejsca wypoczynkowe

Na dachu budynku widoczne są panele 
podgrzewające wodę. Trwają też prace 

brukarskie przed wejściem głównym

Specjalistyczne łóżka sprzyjają rekonwalescencji pacjentów oraz ułatwiają pracę personelowi
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Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubsku miesiąc październik poświęcili na poznawanie nowych miejsc, państw i ich kultur. Na początku października klasa IIa wy-
jechała do Pragi, gdzie przez dwa dni zwiedzali piękne, klimatyczne uliczki, Hradczany, rynek, Plac Wacława. Bogatsi w doświadczenia i przeżycia uczniowie wrócili do szkoły, a 
kolejne klasy tj. VI, VII i II gimnazjum wyjechały do Drezna aby rozwijać  swoje umiejętności językowe oraz zobaczyć na własne oczy, to czego uczą się na lekcjach historii, kiedy 
mowa o dynastii Wettinów, który panowała w Polsce w XVIII w.  Warto również dodać, że klasy III gimnazjum wybrały się na Noc Naukowców do Poznania. Tak owocny miesiąc to 
my rozumiemy!
          NSP

PAŹDZIENIK POD ZNAKIEM WYCIECZEK

30 września w lubskim Domu Pomo-
cy Społecznej odbyło się piękne święto 
Dnia Zdrowia pod patronatem Powiatu 
żarskiego i starosty Janusza Dudojća. 
Świetnie zorganizowana impreza oraz 
piękna pogoda przyciągnęła gości z 
miasta i powiatu. Gości o godzinie 11:00 
przywitali wspólnie dyrektor DPS pani 
Wioletta Kuźmińska oraz starosta Ja-
nusz Dudojć, który korzystając z okazji 
przedstawił nową, młodą kadrę lekarską.  
Na gości zwłaszcza dla najmłodszych 
czekało wiele atrakcji: ścianka wspi-
naczkowa, malowanie twarzy, gry i za-
bawy sportowe, przeciąganie liny, wy-
stępy artystyczne pyszne ciasta, kawa, 
herbata i przekąski i wiele innych. 
Lubscy strażacy pokazywali najmłod-
szym jak udzielać pierwszej pomocy, 

oddział Amazonek w Lubsku zachęcał 
do badań profilaktycznych w kierun-
ku raka piersi. Wielkim hitem okazała 
się prezentacja jednego z najstarszych 
i nielicznych w Polsce; zegara jed-
nowskazówkowego, który od setek lat 
wybijał godzinę z zamkowej wieży Dziś 
po ponad rocznej pracy konserwatorów 
ponownie mierzy czas. Nie ma pewno-
ści co do daty powstania zegara. Pod-
czas renowacji odkryto inicjały i liczby, 
które dawały 1488, ciężko stwierdzić, 
czy to data pierwszego zegara, który 
powstał na wieży zamkowej, czy może 
jedynie numer seryjny- mówią specja-
liści. Mamy pewność, że obecny zegar 
istniał już w I połowie XVIII wieku, tj 
przed 1750 roku. To właśnie z tego cza-
su datowane są podstawowe elementy 

zegara. Co ciekawe, 
w tamtym czasie 
zegar ten miał rów-
nowartość połowy 
wioski, dziś mo-
glibyśmy kupić za 
niego dobrej marki 
samochód osobowy.  
Podczas święta Dnia 
Zdrowia zorgani-
zowano wycieczki 
na wieże zegarową, 
grupek 5-6 osobo-
wych w celu poka-
zania mieszkańcom 
nowego, działające-
go zabytku. 

Bartosz Łapa

POWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
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Tak można powiedzieć o punktach, 
gromadzonych przez Budowlanych 
Lubsko w tym sezonie.  Na dzień dzi-
siejszy nasza drużyna niezmienne oku-
puję przedostatnią pozycje w IV lidze 
lubuskiej. Bilans meczy prezentuje się 
następująco:2 wygrane, 1 remis i 7 po-
rażek, stosunek bramek 12 strzelonych, 
23 stracone. Nie wygląda to zbyt do-
brze. W czterech ostatnich spotkaniach 

rozgrywanych we wrześniu i paździer-
niku Budowlani zgarnęli 4 punkty w 
następujących meczach: Spójnia Ośno 
Lubuskie-Budowlani Lubsko 2:0, Bu-
dowlani Lubsko-Pogoń Świebodzin 1:1,  
Warta Gorzów Wielkopolski-Budowla-
ni Lubsko 4:0, Budowlani Lubsko-Czar-
ni Browar Witnica 1:0. 
Co stoi za tak słabymi widokami? Z 
pewnością to siedzi w głowach, psy-

chika. Drużyna z Lubska traci pierwszą 
bramkę wtedy kwestią czasu jest, kiedy 
padnie kolejna. Sama gra nie wygląda 
źle, brakuje wykończenia akcji oraz de-
terminacji. Przed Budowlanymi ciężki 
i długi sezon, miejmy nadzieje, że nie 
ostatni w IV lidze. Tego życzymy klu-
bowi , wszystkim fanom i sympatykom 
futbolu w Lubsku.
Aby  wyjść ze strefy spadkowej, nasza 

drużyna powinna wygrać kolejny wy-
jazdowy mecz z Korona Kożuchów. 
Niestety nasz zespół zanotował wyjaz-
dową porażkę 0:2 i z 7 punktami zajmu-
je 15 pozycję w ligowej tabeli.  

Bartosz Łapa

JAK KREW Z NOSA...

II drużyna MLKS Budowlanych Lubsko, w rozgrywkach b-klasowych radzi sobie ostatnio całkiem przyzwoicie. Po ciężkim początku i solidnych porażkach, zespół znalazł się na fali 
wznoszącej. W czterech ostatnich meczach drużyna prowadzona wspólnie przez Stanisława Słobodziana i Roberta Miczke zdobyła 7 punktów i umocniła się w połowie tabeli. Nic 
nie wskazywało na tak solidną postawę, zwłaszcza po porażce w Tuplicach z miejscową Tupliczanką aż 2:7. Drużyna wzięła się po tym spotkaniu mocno do pracy, żeby tydzień 
później na własnym boisku rozgromić Iskrę Jabłoniec 11:1. Po zwycięstwie, tydzień później II drużyna pojechała na ścięcie do lidera rozgrywek Sparty Grabik.  Świetna postawa 
zawodników, walka i solidna obrona zaowocowała przywiezieniem 1 punktu z tak gorącego terenu. Były to pierwsze punkty stracone przez Spartę.  W ubiegłą niedzielę do Lubska 
przyjechała solidna b-klasowa drużyna z Bieniowa.  Po zaciętym meczu nasz zespół wygrał 3:2.  Już za tydzień podopieczni duetu Śłobodzian-Miczke jadą do Żar na mecz z Promie-

niem II Żary.  Następnie podejmą 22 października na własnym stadionie Błękitnych 
Olbrachtów. Zapraszamy serdecznie kibiców na mecze I i II drużyny. 

Bartosz Łapa

NA B-KLASOWYCH BOISKACH
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Dnia 30.09 odbyły się Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek 
w zapasach. W zawodach wystartowało 
200 zawodników z 22 klubów.
Srebrny medal wywalczyła Karolina Sta-
nowska, natomiast brązowe medale wy-
walczyli Wiktoria Olearczyk i Krystian 
Paś. Karolina Kieda uplasowała się na 
8m,  Natalia Kuraś 7m, Marta Heinemann 
12m, Gabriela Morawska 5m, Nela Cwa-
lińska 8m, Natalia Erkiert 12m, Paulina 
Babicka 7m, Roksana Korzyszczak 7m, 
Milena Możdżeń 7m, Mateusz Płoski 5m, 
Krystian Kuraś 7m, Wiktor Grabowski 
7m, Kamil Krzyżyński 10m. Drużynowo 
UKS ZST Lubsko uplasował się na 4m.
Jesteśmy w połowie sezonu startowego. 
Dotychczasowy dorobek medalowy   (8 
medali na najważniejszych turniejach) i 
punktowy we współzawodnictwie dzieci i 
młodzieży (65 punktów) jest imponujący. 
To najlepszy rok dla lubskich zapaśników 
w dotychczasowej działalności oświadczył 
Trener Mirosław Sawicki.

W Pieńsku woj. dolnośląskie odbyła się 
Międzywojewódzka Liga Młodzików w 
zapasach. W zawodach wystartowało 120 
zawodników z 11 klubów województwa 
wielkopolskiego, lubuskiego i dolnoślą-
skiego. 6 medali wywalczyli lubscy gladia-
torzy. Najlepiej spisali się Patryk Gubała 
i Krystian Paś, którzy wywalczyli srebrne 
medale. Medale brązowe natomiast wywal-
czyli Wiktor Grabowski, Kamil Krzyżyń-
ski, Kornel Słomkowski i Kornel Słom-
kowski.
Zawodników do turnieju przygotowali 
Trener Damian Hajn oraz Kierownik ekipy 
Kazimierz Słomkowski.

Lubscy zapaśnicy wywalczyli III miej-
sce w Mistrzostwach Młodzików Ma-
kroregionu w Poznaniu.
Turniej, w którym startowało 105 za-
wodników z 18 klubów całego makro-
regionu okazał się niezwykle udany dla 
zapaśników z Lubska.
Drużynowo lubscy gladiatorzy wywal-
czyli III miejsce zdobywając 15 pkt.
Tyle samo zdobyli zawodnicy z Gdań-
ska lecz uplasowali się na II miejscu 
ponieważ zdobyli jeden medal więcej. 
Agros Żary uplasował się poza podium.
Indywidualnie Krystian Kuraś zajął 7, 
Mateusz Płoski 3m,                             Wik-
tor Grabowski 3m, Kamil Krzyżyński 
1m, Krystian Paś 1m.
W tym sezonie poszliśmy na jakość 
podczas przygotowań koncentrując się 
na najdrobniejszych niuansach techniki 
zapaśniczej, dało to rewelacyjny skutek-
-oświadczył Trener lubskich zapaśni-
ków Mirosław Sawicki.

LUBSCY ZAPAŚNICY W GAZIE!

KROTOSZYN

PIEŃSK

POZNAŃ
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10 i 11 października br. to dla 
społeczności Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Lubsku dni 
wyjątkowe. W tym czasie bowiem 
uczniowie, nauczyciele i rodzice 
obchodzili Święto Szkoły.
Wtorek był niezwykle ważnym dniem 
dla najmłodszych wychowanków. 
Pierwszoklasiści, podczas uroczystego 
pasowania przez Panią Dyrektor Moni-
kę Przysmak, zostali włączeni do gro-
na społeczności szkolnej. Emocji było 
wiele, a wszyscy uczniowie spisali się 
na medal.
Drugi dzień świętowania rozpoczęła 
Msza Święta, po czym uczniowie klas 
I-III udali się do magicznej krainy ba-
jek. Przebrani w stroje bajkowych po-
staci, obejrzeli występ klasy IV pt. „Wi-
tajcie w naszej bajce”. Czwartoklasiści 
recytowali wiersze Jana Brzechwy. Na-
stępnie przy dźwiękach muzyki malu-
chy dzielnie radziły sobie z konkuren-
cjami i zadaniami ,jakie postawił przed 
nimi zły czarnoksiężnik. Po wspaniałej 
zabawie wszyscy udali się do swoich 
klas, by świętować dalej przy wspólnym 
posiłku.
W tym czasie starsi uczniowie szkoły 
podstawowej oraz klasy gimnazjalne 
wzięły udział w turnieju klasowym pod 
hasłem „Szukamy noblistów”. Zadania 
nie należały do najłatwiejszych, ale nasi 
uczniowie nie dawali za wygraną i dziel-
nie stawiali im czoła. Najwięcej emocji 
wzbudzało odgadywanie zagadek doty-
czących sylwetek nauczycieli pracują-
cych w naszej szkole. Podczas turnieju 
najbardziej odważni i zdolni uczniowie 
zaprezentowali również swoje talenty. 
Wspólną zabawa i śmiech była dosko-
nałym sposobem na integrację, a także 
świetnym pomysłem na spędzenie tego 
szczególnego dnia. 

Ostatnią częścią uroczystości Święta 
Szkoły było popołudniowe spotka-
nie uczniów, nauczycieli i rodziców w 
Lubskim Domu Kultury. Pani Dyrek-
tor wręczyła wyróżnionej młodzieży 
Nagrody Patrona Szkoły, a nauczyciele 
przedstawili ich sukcesy dydaktyczne 
oraz działalność społeczną.  Po raz ko-
lejny na scenie można było podziwiać 
talenty wokalne, aktorskie, jak i tanecz-
ne. Zwieńczeniem uroczystości była 
piosenka „Zakazany owoc” w wykona-
niu ucznia klasy IIb - Olafa Songina.

Abram 

Święto Szkoły 
w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej
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