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Artur Terlecki
Wójt Gminy Lubiszyn wraz z Radą Gminy 

i pracownikami Urzędu

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy wielu radosnych i niezapomnianych chwil 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Niech tegoroczne Święta obfitują w liczne spotkania 

w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół.
Życzymy, aby ten nadchodzący czas niósł ze sobą odrodzenie duchowe, 

dał siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwolił z ufnością patrzeć w przyszłość. 
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ZGŁASZANIE AWARII

SPIS TELEFONÓW 

Urząd Gminy Lubiszyn
ul. Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
tel. +48 95 727-71-30
e-mail: urzad@lubiszyn.pl
strona internetowa www.lubiszyn.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7:30-16:00
wtorek  7:30-15:30
środa  7:30-15:30
czwartek  7:30-15:30
piątek  7:30-15:00

Urząd Stanu Cywilnego 
tel.95 727-71-42
kom. 519-513-142

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 30 F 66-433 Lubiszyn 
tel. 95 720-55-57

Zakład Usług Komunalnych 
tel. 95 731-80-61

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lubiszynie 
tel. 95 727-71-54

NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinne-
go Stanisław Jabłoński
ul. Myśliborska 16 Lubiszyn 
tel. 95 731-18-29

Prywatny Gabinet Dentystyczny
Wiesława Jabłońska
ul. Myśliborska 16 Lubiszyn 
tel. 95 731-81-14

Ośrodek Zdrowia w Ściechowie 
Ściechów 30 tel. 95 731-97-70

Ośrodek Zdrowia Gorzowskiej 
Lecznicy Specjalistycznej 
ul. Lipowa 15 Baczyna
tel. 95 731-42-09

Gabinet Fizjoterapii 
Magdalena Trawińska
ul. Lipowa 15 Baczyna
tel. 505-046-960

Stomatolog Baczyna
tel. 519-156-314 

Punkty Apteczny MIŁA  
ul. Gorzowska 19 Baczyna 
tel. 604-704-280

Punkt Apteczny Lubiszyn 
ul. Myśliborska 16 Lubiszyn 
tel. 95 731-81-21

Szkoły:
Baczyna  tel. 95 731-42-20 
Lubiszyn  tel. 519-513-150
Lubno   tel. 95 731-47-09 
Staw   tel. 95 731-90-20
  tel. 519-513-141
Ściechów tel. 519-513-140
Wysoka  tel. 95 731-41-69

Przedszkola
Baczyna    tel. 519-519-579
Lubiszyn  tel. 95 727-71-43

Policja
Posterunek Policji w Lubiszynie 
ul. Dworcowa 30F Lubiszyn 
tel. 95 731-18-10
Dyżur dzielnicowego:
czwartek  10:00-12:00
piątek   16:00-18:00
W sytuacjach nagłych 
II Komisariat Policji w Gorzowie 
tel. 95 738-23-11 całodobowo

Niebieska Linia–pogotowie
dla ofiar przemocy w rodzinie
tel. 801-120-002

Policyjny Telefon Zaufania 
tel. 800-120-226

BACZYNA

SIEĆ WODNA I KANALIZACYJNA
PWiK w Gorzowie Wlkp.
ul. Kos. Gdyńskich 47 
Gorzów Wlkp.
tel. 95 728-59-51
tel. 95 728-59-52 całodobowo
 
LUBNO

SIEĆ WODNA
ZUK Lubiszyn
poniedziałek–piątek 
godz. 7:00–15:00
tel. 95 731-80-61,
tel. 519-519-570

W dni wolne i po 15:00
tel. 519-519-570
tel. 519-519-572

SIEĆ KANALIZACYJNA
PWiK w Gorzowie Wlkp.
ul. Kos. Gdyńskich 47 
Gorzów Wlkp.
tel. 95 728-59-51
tel. 95 728-59-52 całodobowo

MARWICE

SIEĆ WODNA I KANALIZACYJNA
PWiK w Gorzowie Wlkp.
ul. Kos. Gdyńskich 47 
Gorzów Wlkp.
tel. 95 728-59-51
tel. 95 728-59-52 całodobowo

POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI

SIEĆ WODNA
ZUK Lubiszyn
poniedziałek–piątek 
godz. 7:00-15:00
tel. 95 731-80-61,
tel. 519-519-570
W dni wolne i po 15:00
tel. 519-519-570
tel. 519-519-572

AWARIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Sołtys Wsi 

Urząd Gminy w Lubiszynie
tel. 95 727-71-46
tel. 519-513-145



W piątek 17. marca 2017r. Wójt Gminy 
Lubiszyn - Artur Terlecki oraz Skarbnik - Be-
ata Pampuchowicz na uroczystym spotkaniu 
w Urzędzie Wojewódzkim podpisali z Woje-
wodą Lubuskim umowę na dofinansowanie 
budowy drogi gminnej. 

Przedstawiciele samorządów całego woje-
wództwa odbierali z rąk Wojewody - Włady-
sława Dajczaka dokumenty mówiące o tym, 
że zostali beneficjentami rządowego progra-
mu wsparcia inicjatyw poprawiających infra-
strukturę drogową na terenie całego kraju.  

Środkami „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  
2016-2019” zostanie sfinansowane 50% kosz-
tów przedsięwzięcia, którego całkowita war-
tość to 1 298 656zł.  Ulica Szkolna łączy ulice 
Myśliborską (droga powiatowa) i Pyrzycką 
(droga miejska). Obecnie jej nawierzchnię 
stanowi grunt wymieszany z kruszywem.

W przyszłości będzie to ciąg o nawierzch-
ni asfaltowej długości 1035,10m, szeroko-
ści mieszczącej się w zakresie 3,50 – 5,00m 
wraz ze zjazdami do posesji. Wzdłuż dro-
gi zaprojektowano jednostronne pobocze 
o szerokości 0,75m z kruszywa, które po-
zwoli na odprowadzenie wód opadowych 
do gruntu i ustabilizuje go oraz, co bardzo 
ważne dla bezpieczeństwa pieszych, chodnik 

NOWA DROGA W GMINIE 
- ulica Szkolna w Baczynie zyska nowy wygląd i funkcjonalność!

jednostronny o szerokości 1,25m – 2,00m.  
Droga na całym swoim odcinku będzie po-
siadać oświetlanie uliczne. Również dla pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wybudowane zostaną szykany 
(przeszkody wymuszające zmniejszenie pręd-
kości), mijanki (odcinki drogi umożliwiają-
ce wyprzedzanie i wymijanie się pojazdów)  
oraz progi zwalniające. 

Po przeprowadzeniu przetargu wybrano 
wykonawcę inwestycji, którym została firma 
Eurovia Polska S.A. oddział Gorzów Wlkp. 

Umowę na realizację przedsięwzięcia Wójt 
Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika - Be-
aty Pampuchowicz podpisał 21 marca 2017r.  
z Dyrektorem - Robertem Foszczem oraz 
pełnomocnikiem firmy - Anną Zawadzką.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, a także granice obwodów publicznych szkół
 podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, adresy ewentu-
alnych innych lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019
1. Szkoła Podstawowa  

im Polskich Olimpijczyków  
w Baczynie

ul. Szkolna 1
66-432 Baczyna

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Baczyna, Marwice, Lubno, Wysoka.

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Baczyna, Marwice, Lubno, Wysoka.

2. Szkoła Podstawowa   
im. Tadeusza Kościuszki  
w Ściechowie

Ściechów 84
66-433 Lubiszyn

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, 
Chłopiny, Jastrzębiec.

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, 
Chłopiny, Jastrzębiec.

3. Szkoła Podstawowa   
im. Jana Pawła II  
w Lubiszynie

ul. Polna 6
66-433 Lubiszyn

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, 
Buszów, Łąkomin.

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, 
Buszów, Łąkomin.

4. Szkoła Podstawowa   
w Stawie

Staw 2
66-433 Lubiszyn

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.

obwód szkoły obejmuje miejscowości:  
Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.

Zgodnie ze zmianami w prawie oświa-
towym od 1 września 2017r. dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się 
ośmioletnią szkołą podstawową.

Zespół publicznych szkół, w skład któ-
rego wchodziła jedynie dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa i dotych-
czasowe gimnazjum, również stanie się oś-
mioletnią szkołą podstawową. 

W związku z powyższym 30 mar-
ca 2017r. Rada Gminy Lubiszyn podjęła 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 

W naszej Gminie od 1 września 2017r. 
sieć szkół będzie przedstawiała się następu-
jąco:

REFORMA OŚWIATY– NIEZBĘDNIK INFORMACYJNY
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Budżet Gminy Lubiszyn oraz plany inwestycyjne na 2017 rok

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Lubiszyn klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Lp. Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły, adresy 

ewentualnych innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019
1. klasy dotychczasowego 

Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków w Baczynie pro-
wadzone w Szkole Podstawowej  
im. Polskich Olimpijczyków  
w Baczynie

ul. Szkolna 1
66-432 Baczyna

obwód szkoły obejmuje miejscowości:
 Baczyna, Marwice, Lubno, Wysoka.

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Baczyna, Marwice, Lubno, Wysoka.

2. klasy dotychczasowego 
Gimnazjum w Ściechowie 
prowadzone w Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Ściechowie

Ściechów 84
66-433 Lubiszyn

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek,
 Chłopiny, Jastrzębiec, Lubiszyn, Tarnów, 
Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin, Staw, 
Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.

obwód szkoły obejmuje miejscowości: 
Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, 
Chłopiny, Jastrzębiec, Lubiszyn, Tarnów, 
Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin, Staw, 
Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.

W pierwszym tegorocznym numerze naszego biuletynu, przedsta-
wiam   mieszkańcom naszej gminy budżet oraz plany inwestycyjne na 
2017r.

Na sesji w dniu 29 grudnia 2016r. Rada Gminy Lubiszyn przyjęła 
uchwałę w sprawie budżetu na przyszły rok. Dochody gminy zaplanowa-
ne w tym dokumencie sięgną ponad 26,6 mln zł, natomiast wydatki to 
również bardzo wysoka kwota, bo sięgająca 32,4 mln zł.  Dla porównania 
prezentuje wartości dochodów i wydatków w zeszłorocznym budżecie, 
które wyniosły odpowiednio - dochody 20,4 mln zł i wydatki w wysoko-
ści ponad 22 mln zł. 

Tak wysoki poziom wydatków oznacza, iż na ten rok planuje się de-
ficyt gminy w wysokości 5,8 mln zł.

Jest to najwyższy zaplanowany poziom deficytu, jaki zanotuje nasza 
gmina na przestrzeni ostatnich 10 lat, spowodowany bardzo dużymi 
wydatkami majątkowymi w ramach realizowanych w wielu miejscowoś-
ciach społecznie oczekiwanych przedsięwzięć.

Gmina zaplanowała do realizacji budżetu w tym roku również za-
ciągnięcie kredytu w wysokości 2,2 mln zł oraz udzielenie pożyczki 
w wysokości 350 tys. zł.

W tabelach i na wykresach poniżej zostało przedstawione kształto-
wanie się dochodów i wydatków budżetowych w 2017r. w poszczegól-
nych działach.

DOCHODY 
Dział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo     9 000,00
600 Transport i łączność 998 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 162 000,00
710 Działalność usługowa 35 000,00
750 Administracja publiczna 559 247,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem

9 292 234,00

758 Różne rozliczenia 
(subwencja oświatowa, subwencja ogólna) 7 236 736,00

801 Oświata i wychowanie 414 200,00
852 Pomoc społeczna 711 200,00
855 Rodzina 7 151 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00

WYDATKI
Dział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo     1 068 000,00
600 Transport i łączność 2 200 000,00
630 Turystyka 400 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 213 300,00
750 Administracja publiczna 4 094 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 1 012 300,00

758 Różne rozliczenia 542 000,00
801 Oświata i wychowanie 10 432 371,00
852 Pomoc społeczna 2 042 379,00
855 Rodzina 7 262 427,00
851 Ochrona zdrowia 154 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 242 821,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 671 442,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 983 419,00
926 Kultura fizyczna 801 512,00
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W marcu 2017 roku opublikowaliśmy 
w Biuletynie Informacji Publicznej zamó-
wienie publiczne na dostawę usług w pro-
jekcie „Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn”.  
Do marca 2018 roku w Gminie planowane 
jest uruchomienie zaawansowanych usług  
e-administracji. 

Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 1mln zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wdrożymy 9 nowoczesnych e-usług. 
Rozwiązania informatyczne w zakresie  
e-usług skierowane są do mieszkańców, przed-
siębiorców i potencjalnych inwestorów. 

Planuje się stworzenie portalu dla klien-
tów Urzędu Gminy Lubiszyn udostępniają-
cego informacje publiczne i informacje sper-
sonalizowane przeznaczone dla konkretnych 
podmiotów i obywateli udostępniane po 
uwierzytelnieniu. Interesant będzie mógł tak-
że korzystać z dedykowanych formularzy elek-
tronicznych udostępnionych na platformie 
elektronicznych usług publicznych e-PUAP. 
Dodatkową zaletą będzie możliwość dokony-
wania płatności elektronicznych za wybrane 
wierzytelności oraz indywidualne informo-
wanie o konieczności dokonania czynności 
administracyjnych dla wybranych klientów. 
W ramach projektu zostaną udostępnione:

-  2 usługi na poziomie dojrzałości 4/5 
(transakcja /personalizacja);

-  2 usługi na poz. dojrzałości 3 (dwustron-
na interakcja);

-  1 usługa na poziomie dojrzałości 2 (inter-
akcja);

-  4 usługi na poziomie dojrzałości 1 (infor-
macja). 
Wdrażane oprogramowanie będzie 

uwzględniało wymagania dotyczące intero-
peracyjności systemów i rozwiązań oraz bez-
pieczeństwa systemów teleinformatycznych. 
Stworzony serwis i e-usługi będzie w pełni 
dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zasto-
sowane zostaną wytyczne WCAG w wersji 2.0, 
które stanowią jednocześnie status międzyna-
rodowej normy ISO/IEC 40500:2012. W wy-
niku realizacji projektu ułatwiony zostanie 
dostęp mieszkańców Gminy Lubiszyn oraz 
podmiotów gospodarczych działających na jej 
terenie do zasobów Urzędu Gminy. Realizacja 
projektu pozwoli na upowszechnienie elek-
tronicznego załatwienia spraw na odległość, 
skróci także czas potrzebny do załatwienia 
sprawy. Projekt pozytywnie wpłynie na roz-
wój przedsiębiorczości i uproszczenie proce-
dur administracyjnych, sprzyjać będzie roz-
wojowi gospodarczemu Gminy, zwiększeniu 

Gmina Lubiszyn ogłosiła zamówienie  
publiczne na wykonawcę e-usług 

przejrzystości i efektywności pracy Urzędu 
Gminy oraz wzmocnieniu aktywności i zaan-
gażowania obywateli Gminy Lubiszyn w życie 
publiczne.

Grzegorz Jurec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lubiszynie uprzejmie przypomina,  

że stypendium szkolne będzie wypłacone 
na podstawie oryginałów rachunków  

i faktur za okres od stycznia  
do czerwca 2017r. (wystawionych na 

wnioskodawcę), poświadczających ponie-
sione wydatki na cele edukacyjne.

Stosowne dokumenty należy  
dostarczyć do dnia 05.06.2017r.

W planach inwestycyjnych naszej gminy na ten rok znalazło się wie-
le zadań i inwestycji na łączną kwotę 7,8 mln zł. Największe zadania 
inwestycyjne to m.in.:
• budowa boisk sportowych w miejscowości Lubiszyn i Ściechów  

w ramach programu INTEREG V A na łączną kwotę – 500 tys. 
• budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miej-

scowości Wysoka - etap I - na odcinku drogi gminnej biegnącej od 
kościoła w kierunku cmentarza i miejscowości Marwice oraz Jez. 
Marwicko przy współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Ka-
nalizacji w Gorzowie  –  na łączną kwotę 1,6 mln zł.

• zagospodarowanie terenu i plaży przy Jeziorze Marwicko. Zadanie 
zostało zaplanowane do realizacji z udziałem środków pochodzą-
cych z programu RPO Lubuskie 2020 – na łączną kwotę 400 tys. zł. 

• realizacja projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn”- jest 
to projekt polegający na udostępnieniu interaktywnych usług admi-
nistracji elektronicznej w Urzędzie Gminy Lubiszyn zwiększający 
efektywność i komfort życia mieszkańców poprzez uruchomienie 
systemów teleinformatycznych z usprawnieniami dla osób niepeł-
nosprawnych, zadanie realizowane przy wsparciu RPO Lubuskie 
2020 - na łączną kwotę 1 285 mln zł. 

• rozbudowa oddziałów zamiejscowych Przedszkola w Lubiszynie 
– zadanie zostało zaplanowane do realizacji na łączną kwotę -  
600 tys. zł. 

• przebudowa kotłowni węglowej w budynku Sali Konferencyjnej  
w Lubiszynie na łączną kwotę - 22 tys. zł. 

• zagospodarowanie terenu oraz utworzenie miejsca do wypoczynku 
i rekreacji na terenie zabytkowych parków wiejskich w miejscowoś-
ciach Lubno i Marwice, zadanie zostało zaplanowane – na łączną 
kwotę 200 tys. zł. 

• budowa remizy OSP w miejscowości Staw – realizacja zadania za-
planowana na łączną kwotę - 650 tys. zł.

• zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Lu-
biszynie na kwotę 150 tys. zł.- zadanie realizowane w partnerstwie 
z Wojewódzkim Zarządem OSP w ramach programu RPO Lubuskie 
2020. 
W zakresie zadań drogowych oprócz bieżących napraw i utrzyma-

nia, a także odśnieżania dróg zaplanowane zostały kolejne zadania in-
westycyjne w tym min.: 
• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staw – kontynuacja za-

dania rozpoczętego w 2016r – ułożenie chodnika oraz wykonanie 
nawierzchni asfaltowej - 200 tys. zł.

• przebudowa drogi gminnej w Baczynie – ulica Szkolna -zadanie re-
alizowane przy wsparciu Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
na lata 2016-2020. Zadanie zakłada położenie nowej nawierzch-
ni asfaltowej na odcinku 1,3 km oraz jednostronnego chodnika 
i oświetlania ulicznego na łączną kwotę - 1,2 mln. zł.

• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubno ul. Błękitna, 
w ramach realizacji zadania zaplanowano dywanik na odcinku 
250 m i szerokości 3,5 m – zadanie zaplanowano do realizacji przy 
wsparciu środków WFOGR i L na łączną kwotę - 106 tys. zł.

• przebudowa drogi gminnej w Tarnowie - jest to droga biegnąca za 
kościołem i sklepem na odcinku ok 300 m. Zadanie zakłada poło-
żenie dywanika asfaltowego z ciekiem wodnym do odprowadzenia 
wód opadowych z drogi wojewódzkiej - na łączną kwotę 166 tys. zł.

Skarbnik Gminy –Beata Pampuchowicz
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1. Kultura fizyczna

Nazwa organizacji Data wpływu 
oferty Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana
Kwota 

przyznana

Klub Sportowy FENIX Ściechów 01.02.2017r. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu 19 000,00zł 19 000,00zł

Klub Sportowy BŁĘKITNI Lubno 03.02.2017r. Promocja, rozwój oraz popularyzacja piłki nożnej 40 000,00zł 30 000,00zł
Klub Sportowy WYSOKA 02.02.2017r. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2017r. 9 000,00zł 9 000,00zł
Gorzowski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „START” 03.02.2017r. Integracyjny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 5 120,00zł 3 000,00zł

Gorzowski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „START” 03.02.2017r. Integracyjny Turniej Szachowy 4 230,00zł 3 000,00zł

Akademia Sportów Walki BORAN TEAM 31.01.2017r. Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży 
uprawiających sporty walki 9 000,00zł 9 000,00zł

Klub Sportowy Akademicki Związek 
Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej

30.01.2017r. Realizacja programu „Nauka, sport, przyszłość” 9 500,00zł 8 700,00zł

Ludowy Klub Sportowy WICHER w Stawie 31.01.2017r. Rozwój i wsparcie kultury fizycznej i sportu 9 000,00zł 9 000,00zł

Klub Piłkarski Unia  
Lubiszyn -Tarnów 03.02.2017r.

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych 
przez KP Unia Lubiszyn- Tarnów w Lubiszynie 
w 2017 roku

14 150,00zł 14 150,00zł

Akademia Piłkarska Kania Cup 27.01.2017r. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 36 000,00zł 16 500,00zł
Fundacja „Współpraca” 02.02.2017r. Obóz sportowo-rekreacyjny „Wakacje na sportowo” 22 637,40zł 0,00zł

SUMA 177 637,40zł 121 350,00zł

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nazwa organizacji Data wpływu 
oferty Nazwa zadania Kwota 

wnioskowana
Kwota 

przyznana
Klub Seniora Pogodna Jesień w Lubnie 03.02.2017r. Kultura dostępna dla seniorów z Lubna 3 050,00zł 3 050,00zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnych „SZANSA” 27.01.2017r. Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów z Gminy Lubiszyn 8 200,00zł
Oferta odrzucona 

z przyczyn 
formalnych

Klub Seniora Aktywny Senior w Wysokiej 03.02.2017r. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego 3 645,00zł 3 645,00zł
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
SZARLOTKA 02.02.2017r. Trzecia Baczyńska SZARLOTKA 4 654,00zł 4 654,00zł

Fundacja Nowoczesny F-XXI 02.02.2017r.
Znam zabytki mojej Gminy- Warsztaty 
zabytkowej architektury Gminy Lubiszyn 
dla jej najmłodszych mieszkańców

2 512,00zł 2 512,00zł

Fundacja Promocji Retroinformatyki 
„Dawne Komputery i Gry” 01.02.2017r. Festiwale dawnych komputerów i gier 2 100,00zł 0,00zł

SUMA 24 161,00zł 13 861,00zł

Pieniądze dla organizacji pozarządowych 
na 2017 rok zostały przyznane!

Podmioty, które otrzymały dotacje finansowe swoimi działania-
mi będą wspierać lokalne społeczności. Mieszkańcy Gminy - dzieci 
i dorośli - mogą dzięki nim rozwijać swoje talenty np. doskonalić 
technikę śpiewu, uczestniczyć w wydarzeniach, do których na co 
dzień nie mają dostępu. 

Dają nam one, na przykład możliwość wyjazdów na spektakle 
teatralne, czerpania wiedzy z warsztatów tematycznych, integrowa-
nia społeczności ze środowiskiem osób niepełnosprawnych miesz-
kających wokół nas. Są też przyczynkiem do usprawniania działań 

sportowych - szkoleń, rywalizacji w duchu fair play, doskonalenia 
technik charakterystycznych dla poszczególnych dyscyplin. 

Po zakończeniu działań, przewidzianych terminami określony-
mi we wnioskach organizacji pozarządowych, każdy podmiot powi-
nien złożyć sprawozdanie z realizacji dotowanego przedsięwzięcia. 
Dwa podmioty, które nie otrzymały wsparcia spełniły wymagania 
formalne i przeszły do etapu oceny merytorycznej, podczas której 
komisja uznała je za zbyt kosztowne w stosunku do przewidywa-
nych rezultatów.

Na ogłoszony 13 stycznia br. otwarty 
konkurs ofert dla organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1817) wpłynęły do Urzędu 
Gminy w Lubiszynie oferty w zakresie:
-  kultury fizycznej - 11 ofert,
-  kultury i ochrony dziedzictwa 
 narodowego – 6 ofert.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący Komisji - Joanna Skrodzka
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Anna 
Rajska-Pura
Członek Komisji - Monika Wolak
Członek Komisji – Katarzyna Błaszczyk
dokonała oceny formalnej i merytorycznej 
ofert. 

Jedna (1) oferta nie spełniła wymagań 
formalnych. Szesnaście (16) ofert spełniło 
wymagania formalne przewidziane przepi-
sami oraz było poprawnych merytorycznie. 

W wyniku szczegółowej analizy złożo-
nych ofert podział środków przyznanych 
poszczególnym organizacjom na zadania 
publiczne, po zatwierdzeniu przez Wójta 
Gminy przedstawia się w następujący spo-
sób:
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15 stycznia br. poprzeczkę zawiesiliśmy 
niewyobrażalnie wysoko – 27 650 PLN!!! 
Coś niesamowitego, co wydarzyło się w Na-
szej Gminie. Czy jeszcze kiedykolwiek ten 
wynik zostanie pobity? 

To zależy od nowego Gminnego Szta-
bu WOŚP w Lubiszynie, który będzie miał 
przed sobą ogromne wyzwanie. Zależy to 
także od klimatu politycznego, jaki będzie 
tworzony wokół Orkiestry. I wreszcie… to 
zależy od nas samych, od naszych otwar-
tych serc i od naszej mądrości. Ja deklaruję 
swoją pomoc i wsparcie!

Dziesięć Finałów w Lubiszynie to  
175 475,73 PLN zebranych do puszek i na 
imprezach towarzyszących, ponad 400 wo-
lontariuszy, którzy w tym przedsięwzięciu 
byli najważniejsi, 1000 zlicytowanych ga-
dżetów, obrazów, rzeźb i staroci. Między 
innymi rzeźby Pana Stanisława Krynickie-
go i Pana Zdzisława Butryma, obrazy Pani 
Elizy Kozłowskiej, książki Pana Ryszarda 
Krynickiego. 

Lubiszyńska Orkiestra, to także budo-
wanie baz danych komórek macierzystych 
DKMS, to biegi uliczne „Policz się z cukrzy-
cą”, loterie fantowe, wystawy obrazów, po-
kazy udzielania pierwszej pomocy.

Wystąpili dla nas między innymi: Hen-
ryk Zoneman, Karolina Sobczak, Chór Aka-

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy XXV Finał 
w Polsce, X w Gminie Lubiszyn

Już po raz piąty zorganizowaliśmy 
w naszej miejscowości przedbiegi WOŚP. 
Wspólnie zbieraliśmy fundusze 14 stycznia 
2017r. Wystartowaliśmy o godzinie 1600.

W akcji wzięły udział prawie wszystkie 
organizacje z Lubna. Nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w Lubnie przygotowali dzieci 
do występów, pięknie udekorowali salę pla-
katami, które samodzielnie wykonali nasi 
milusińscy. Pod czujnym okiem Pana Karo-
la Czaczki - instruktora tańca, dzieci zatań-
czyły kilka tańców. Dzieci z Koła Teatralne-
go przedstawiły sztukę pt. „ Demeter i Kora”. 
Strażacy przy współpracy z Panią doktor 
Magdaleną Mielczarek zaprezentowali etapy 
pierwszej pomocy przy wypadkach. Rad-
ny Mariusz Naczk wykonał dla mieszkań-
ców darmowe badania organizmu metodą 
- Body Compozition Analizer - specjali-

demii Medycznej Prof. Handkego, Andrzej 
Kurek z zespołem, Mariusz Skaskiewicz, Se-
niorzy z Lubna, Beata Kulma, Mariusz Amb-
rożuk, Iga Niekrewicz, Paulina Tokarczyk, 
Julia Pampuchowicz, Jeg Duj Roma, Boran 
Team - pokazy sztuk walki.

Przez cały okres działalności Orkie-
stry pracowali z nami i dla nas: Strażacy 
z Lubna, Stawu i Lubiszyna, Panie z Banku 
Spółdzielczego z Lubiszyna, Stowarzyszenie 
Jarzębina. 

Swoją aktywną obecnością zaszczycali 
nas m.in. Roman Koniec, Bronisław Mazu-
rak, Elżbieta Kwaśniewicz, Marek Szabat, 
Mieczysław Mołodciak, Józef Ludniewski, 
Tadeusz Piotrowski, Tadeusz Karwasz, Artur 
Terlecki oraz Eugeniusz Leśniewski. 

Wszystkie finały zawsze kończyliśmy 
„Światełkiem do Nieba” w podzięce wolon-
tariuszom, opiekunom oraz darczyńcom. 
Najważniejsi z nich, bez których trudno co-
kolwiek byłoby zrobić to Wojciech Krupień-
czyk i Paweł Zwieruho. Wielkie dzięki!

Najbardziej nieprawdopodobne licy-
tacje, które z pewnością pozostaną w mo-
jej pamięci to fotel Wójta Gminy Lubiszyn 
sprzedany za 4100zł., coroczne licytowa-
nie kierownicy wozu bojowego strażaków 
z Lubiszyna, sprzedaż „Kawałka dobrego 
nieba nad Gminą Lubiszyn” (tablica znaj-

duje się przy wejściu do nowoczesnej sali 
sportowej), serduszko imitacja za 1000zł., 
torty serduszka z logo Orkiestry, odkupio-
ny od samego siebie źrebak Pana Romana  
oraz inne drobne bibeloty, osiągające za-
wrotne kwoty.

X Gminnych Finałów – to jeden rok 
mojego życia, który poświęciłem Orkie-
strze, którego nie żałuję i z którego jestem 
bardzo dumny. Wszystko to zrobiłem dla 
najbardziej potrzebujących – dzieci i senio-
rów.  Dziękuję wszystkim, którzy wspierali 
mnie w działaniach na rzecz WOŚP, a szcze-
gólne podziękowania kieruję do mieszkań-
ców Gminy Lubiszyn za ich hojność i chęć 
niesienia pomocy, za ich szalone pomysły, 
za ich dobroć. Wielkie ukłony dla Państwa!

P.S. Trzymajmy kciuki za Jurka 
i werdykt Komisji Noblowskiej. Trzymaj-
my kciuki za najbardziej rozpoznawalną 
markę Polski na świecie. Trzymajmy kciu-
ki za Orkiestrę. Niech gra do końca świata 
i jeden dzień dłużej. 

Pozdrawiam
Wojciech Krzysztof Zwieruho

„Mieszkańcy pokazali, że mają wspaniałe serca…”
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stycznym sprzętem laboratoryjnym.  Czas 
umilały także pokazy tańca romskiego ze-
społu „ Jeg-duj … Roma” z Gorzowa Wlkp., 
Pani Igi Krajnik oraz zespołu muzycznego 
z Baczyny. Panie gospodynie z Lubna przy-
gotowały smakowity poczęstunek w postaci 
wiejskiego bigosu i zupy dyniowej. Dla osło-
dy częstowano mieszkańców przepysznymi 
wypiekami własnej roboty, kawą i herbatą. 

Na zakończenie tradycyjnie strażacy wy-
puścili światełko do nieba. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy za wsparcie finansowe i oka-
zaną pomoc. Gorące podziękowania kie-
rujemy do: Pana Jarosława Szczuki, Pana 
Romana Dopierały, Państwa Magdaleny 
Trawińskiej i Michała Jarząba, Pani Sabi-
ny Kamińskiej, Pani Agnieszki Pałęckiej, 

Pani Ligii Bogus, Koła Rolniczego z Lub-
na. 

Z akcji pozyskano 3 062zł., które prze-
kazano 15 stycznia do Urzędu Gminy Lu-
biszyn. Organizatorkami przedsięwzięcia 
były Panie: Skorupska Grażyna, Adamska 
Barbara i Regina Wróbel. 

Grażyna Skorupska 

FESTIWAL PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ 
PO RAZ XVIII!

„Czas spokoju, czas radości, czas nadziei i miłości... Czas 
„dziwny”, inny niż pozostałe dni w roku - czas Świąt Bożego Na-
rodzenia.”

Za oknami prawie biało, cicho, a w hali w Ściechowie zabłysły 
kolorowe światełka na choinkach, a serca zgromadzonych tam 
ludzi po raz 18 rozgrzewały kolędy.

Tak - to już po raz 18. odbył się Festiwal Piosenki Bożonaro-
dzeniowej. Na stałe wpisał się on w tradycję naszej gminy, szkoły 
i wielu rodzin.

Wystąpiło w nim już prawie 1000 osób, a ponad 70 dołączyło do 
tej grupy w sobotę 28 stycznia 2017 roku.

Patronat honorowy nad Festiwalem objął główny inicjator tego 
spotkania ksiądz kanonik Tadeusz Giedrys.

Konkurs był finansowany ze środków Gminy Lubiszyn  
oraz przez sponsorów prywatnych:

Państwa Halinę i Mariana Blatkiewiczów;
Państwa Ewę i Kazimierza Czyżniejewskich;
Pana Waldemara Drozda;
Państwa Emilię i Damiana Grabarczyków;
Panią Angelikę Iwaszko;
Państwa Czesławę i Wiesława Klusków;

Państwa Teresę i Wojciecha Krupieńczyków;
Państwa Różę i Romana Końców;
Państwa Beatę i Adama Majkutów;
Państwa Ewelinę i Przemysława Manikowskich;
Państwa Wiolettę i Wiesława Manikowskich;
Pana Ryszarda Nowickiego;
Państwa Annę i Krzysztofa Pokorskich;
Pana Jacka Różyckiego –  właściciela Piekarni Baczyna;
Pracowników Firmy ENEA z  Gorzowa Wlkp.

Bardzo serdecznie w imieniu organizatorów dziękujemy Radzie 
Gminy Lubiszyn oraz wszystkim osobom prywatnym, jak i firmom 
za sfinansowanie  tego przedsięwzięcia.
Na uroczystość zostali zaproszeni goście:
Wójt Gminy Lubiszyn - Pan Artur Terlecki
Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn - Pani Joanna Skrodzka
Przewodniczący Rady Gminy Lubiszyn - Pan Eugeniusz Leśniew-
ski
Skarbnik Gminy Lubiszyn - Pani Beata Pampuchowicz
Inicjator Festiwalu - ksiądz kanonik Tadeusz Giedrys
Kierownik Biblioteki Gminnej w Lubiszynie - Pani Ewa Brzozow-
ska - Czwarno 
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oraz radni Gminy Lu-
biszyn, sołtysi, dyrektorzy 
szkół i placówek oświato-
wych, księża sąsiednich pa-
rafii, a także sponsorzy.

Tradycji stało się zadość 
i uroczystego otwarcia Fe-
stiwalu dokonali gospo-
darze – Dyrektor szkoły 
- Pani Grażyna Maślej 
i proboszcz tutejszej pa-
rafii - ksiądz Krzysztof 
Jarzynka.

W tym roku woka-
liści oceniani byli przez 
jury w składzie:

1. Pani Elżbieta Kwaśniewicz – wieloletni juror i przyjaciel nasze-
go Festiwalu

2. Pani Anna Starska – nauczyciel muzyki, członek kapeli Retro
3. Pan Piotr Leśnicki – nauczyciel muzyki, członek kapeli Retro

W czasie przesłuchań wystąpili goście z Niemiec z Briesen 
Mark. Dzieci ze swoimi dziadkami zaprezentowały piosenki i tańce 
w bardzo ciekawej kreacji pingwinków.

Od 9 lat równolegle z konkursem muzycznym przeprowadzany 
jest konkurs plastyczny.

W tym roku odbył się on pod hasłem „Świąteczne kartki”.

W konkursie muzycznym XVIII Festiwalu Piosenki Bożonarodze-
niowej nagrodzeni zostali:
W kategorii 0 – III:
I miejsce – Sara Egwu-James - SP nr 1 w Rzepinie
II miejsce – Zofia Terlecka - SP w Baczynie
III miejsce – Wojciech Roszak - Parafia pw. św. Józefa w Lubnie

Wyróżnienia otrzymali:
Marcelina Pacholak - Prywatna Szkoła Muzyczna Huberta Zbior-
czyka w Gorzowie Wlkp.
Maja Michalak - Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wlkp.
Nikola Przybyła - SP w Jenińcu

Hanna Plich - SP nr 9 w Gorzowie Wlkp.
Kinga Połka - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
W kategorii IV – VI:
I miejsce:
Małgorzata Marcinkowska - SP w Baczynie
Jagoda Błaszczyk - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
II miejsce:
Natalia Grabowska - Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzysze-
nia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.
Natalia Palka - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
III miejsce – Iga Niekrewicz - Młodzieżowy Dom Kultury w Go-
rzowie Wlkp.

Wyróżnienia otrzymali:
Maja Trepczyńska - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie 
Wlkp.
Marta Czyżewska - SP nr 3 w Myśliborzu
Julia Wiśniewska - Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 
Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.
Wiktor Sinkowski - Prywatna Szkoła Muzyczna Huberta Zbior-
czyka Gorzów
Martyna Szlingert – SP Lubiszyn

 
W kategorii Gimnazjum:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Aleksandra Rubaszewska - Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Gorzowie Wlkp.
III miejsce – Julia Widła - Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich

Wyróżnienia otrzymali: 
Maria Naumowicz - Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp.
Michalina Słupińska - Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Berowski - Gimnazjum w Dolicach
Zuzanna Zielińska - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie 
Wlkp.
Nagrodę GRAND PRIX otrzymała Oliwia Królikowska - Gimna-
zjum w Bogdańcu.
Nagrodę ufundowaną przez Radę Gminy otrzymała Malwina Sob-
czak – Gimnazjum w Ściechowie.
Nagrody sponsorów otrzymały:
Natalia Podgórska – Gimnazjum w Ściechowie
Eliza Tylman – SP w Ściechowie
Milena Korczak - SP w Lubiszynie

Jak co roku swojego ulubieńca wybierała publiczność. W tym 
roku została nim Zosia Kolasińska. Wśród wybierających rozloso-
wana została nagroda dla publiczności.

Z okazji 18 urodzin Festiwalu gościliśmy Zespół Tańca Aluzja 
z Gorzowa Wlkp. Na scenie wystąpiło 49 uczestników w przepięk-
nych, dynamicznych i kolorowych pokazach tanecznych.

Na zakończenie organizatorzy przygotowali słodką niespo-
dziankę – urodzinowy tort.

Po raz 18 – ty gościliśmy w szkole w Ściechowie uczestników 
Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej. 

Bardzo serdecznie wszystkich dziękujemy: wykonawcom, 
opiekunom, muzycznym, rodzicom, jury, Radzie Gminy, sponso-
rom i wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Anna Żołędziewska
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„JUBILEUSZ ZŁOTYCH i DIAMENTOWYCH GODÓW”

27. stycznia 2017 roku w sali widowiskowej Urzędu Gminy 
w Lubiszynie odbyła się uroczystość jubileuszowa długoletniego 
pożycia małżeńskiego organizowana cyklicznie od kilku lat przez 
Urząd Stanu Cywilnego w Lubiszynie.

W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i ro-
dziny Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubiszynie wystąpił do 
kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy 
o przyznanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Pary małżeńskie świętujące 60 lat- diamentowe i 50 lat- złote 
gody, zostały zaproszone na wyjątkowe obchody jubileuszy. W uro-
czystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy w osobach:
Pan Artur Terlecki - Wójt Gminy
Pani Joanna Skrodzka - Z-ca Wójta Gminy Lubiszyn
Pan Sylwester Andrzejewski - Z-ca Przewodniczącego Rady Gmi-
ny 

Dostojnych jubilatów, ich rodziny oraz wszystkich zaproszo-
nych gości przywitała Irena Leśniewska – Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak ważną rolę 
w życiu społeczeństwa spełnia podstawowa komórka - jaką jest ro-
dzina.

W tym roku jubileusz diamentowych i złotych godów obcho-
dziły następujące pary małżeńskie:

1. Krystyna i Franciszek Tokarczyk zam. w Lubiszynie 
–  60 lat wspólnej drogi życiowej.
2. Janina i Zbigniew Domagała zam. w Wysokiej
3. Teresa i Walerian Jurewicz zam. w Gajewie

4. Wanda i Zdzisław Krzępiec zam. w Lubiszynie
5. Eugenia i Józef Kubiccy zam. w Stawie
6. Anna i Adam Matyszkiewicz zam. w Baczynie
7. Bożena i Leon Nawroccy zam. w Lubnie
8. Sabina i Marian Prokop zam. w Stawie
9. Irena i Bogumił Simińscy zam. w Lubiszynie
10. Danuta i Mirosław Syryjscy-Giro zam. w Baczynie
11.Stanisława i Mirosław Wysoczańscy zam. w Ściechowie
12.Danuta i Zygmunt Zawistowscy zam. w Ściechówku
Wójt Gminy dokonał uroczystej dekoracji Jubilatów medalami 

„Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. Z-ca Wójta Gminy i Przedstawiciel Rady 
Gminy wręczyli małżonkom pamiątkowe upominki. Włodarze 
Gminy złożyli Jubilatom gratulacje za wytrwałe długoletnie kro-
czenie ramię w ramię po ścieżkach życia oraz życzenia doczeka-
nia następnych jubileuszy w jak najlepszym zdrowiu. Wydarzenie 
uświetnił występ zespołu „SCAT” z Gorzowa Wlkp. Uroczystość 
zakończono wzniesieniem toastu za Jubilatów przy śpiewie symbo-
licznego „Sto lat”.

USC Lubiszyn

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, iż w dniu 25.04.2017r. nastąpi kolejna dostawa jabłek 
dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ - Pod-
program 2016). O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe, tj. dla osób samotnych - 1268,00zł. netto, 
dla osób w rodzinach - 1028,00zł. netto na osobę. Odbiór jabłek będzie możliwy w dniu 25-go kwietnia br. w godzinach 1000 - 1400. 
W wyjątkowych przypadkach - dla osób, które nie będą mogły dokonać odbioru owoców w wyżej wskazanym dniu wydanie jabłek 
nastąpi w dniach 26.04.2017r. - 28.04.2017r. w godzinach 1100 - 1300.

O miejscu wydawania jabłek poinformujemy osobnym komunikatem.

JABŁKA DLA POTRZEBUJĄCYCH
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Dnia 19 lutego br. na Strzelnicy Sportowo - Myśliwskiej w Lubi-
szynie odbył się Strzelecki Wielobój Myśliwski o „ Zimowy Puchar 
Wójta Gminy Lubiszyn”.  

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Panów Zdzi-
sława i Jacka Kołodzińskich – Stolarnia Marwice oraz Gminy 
Lubiszyn. W zawodach wzięło udział 52 strzelców. Pod bacznym 
okiem sędziów zawodnicy zmierzyli się w konkurencjach: rogacz, 
dzik, zając, oś, krąg oraz przeloty.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej: 
I miejsce – GAŁĘCKI BOGDAN – 467/500 pkt (Bory Lubuskie);
II miejsce – KOŁODZIŃSKI JACEK – 467/500 pkt (Ostoja);
III miejsce – GRAMS DOMINIK – 452/500 pkt (Jeleń Ujście).

Wyniki klasyfikacji drużynowej:
I miejsce – NADLEŚNICTWO BOGDANIEC w składzie: 
Łukieńczuk Maciej, Kocoń Adrian, Jankowski Jan – 1291 pkt;
II miejsce – NIEPUDŁUJ PRZYTOK w składzie: 
Szarpak Łukasz, Szarpak Andrzej, Sowa Marek – 1287 pkt;
III miejsce – BORY LUBUSKIE w składzie: 
Chuderski Kazimierz, Gałęcki Bogdan, Wiśniewski Piotr – 1279 pkt.

Po zawodach odbył się charytatywny poker na osi. W pokerze 
całość wpisowego  myśliwych przeznaczona została na pomoc mło-
dym sportowcom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lu-
biszynie. Wystartowało 50 trzyosobowych drużyn i oddano ponad 
1000 strzałów.  Dodatkowo 3 myśliwych: Najda Marek, Kołodziń-
ski Rafał oraz Kudlaszyk Hubert wsparli akcję dobrowolną wpłatą. 
Podczas zakończenia zawodów zwycięzcy myśliwi w składzie Kocoń 
Adrian, Czerwień Dariusz, Kołodziński Jacek przekazali zebraną 
sumę (3 350 zł.) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lubiszynie 
– Pani Ewie Czyżniejewskiej.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, sędziom i  ich pomocni-
kom, sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w orga-
nizację zawodów!

17 marca br. w Wawrowie odbył się II Kongres Sołtysów Powiatu 
Gorzowskiego. 

Z okazji Dnia Sołtysa przypadającego na 11 marca, Starosta Go-
rzowski - Małgorzata Domagała zaprosiła 101 sołtysów pracujących 
na rzecz powiatu. Kongres Sołtysów spotkał się w tym roku z bardzo 
dużym zainteresowaniem. 

Na zaproszenie Starosty Gorzowskiego oraz Przewodniczącego 
Rady Powiatu - Romana Króla przyjechało 150 gości, w tym 90 soł-
tysów. Wspólnie z Wójtami, Burmistrzami oraz Radnymi debatowali 
nad kondycją lokalnych społeczności wiejskich. Kongres Sołtysów 
powstał z myślą o ludziach, którzy nie tylko reprezentują najmniejsze 
społeczności w gminie, ale też są inicjatorami i sprawcami różnorod-
nych działań na terenie swoich sołectw. 

Tak, jak w poprzednim roku, tematy poruszane podczas prelek-
cji (m.in. fundusz sołecki, ptasia grypa) związane były z codziennym 
funkcjonowaniem sołectw.

W Kongresie Sołtysów wzięli udział: Prezes Lubuskiego Stowarzy-
szenia Sołtysów - Edward Jednoszewski oraz Kierownik Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego - Wojciech Malich. Byli również 
goście z Niemiec: dyrektor Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań - Darius Mueller oraz prelegenci z Brandenbur-
gii - Grit Kormer i Georg-Wilhelm Konig. 

Kongres odwiedzili: eurodeputowany - Dariusz Rosatti, lubuscy 
parlamentarzyści - senator Władysław Komarnicki, posłowie Kry-
styna Sibińska i Tomasz Kucharski. Przedstawicielami Gminy Lubi-
szyn podczas Kongresu byli sołtysi: Józef Witkowski - Baczyna, Ry-
szard Herian - Marwice, Beata Nawrocka - Lubno, Andrzej Bogusz 
- Gajewo, Tomasz Wereszczyński - Brzeźno, Urszula Głos - Ściechów, 
Jolanta Wróblewska - Mystki, Waldemar Prętki - Staw, Damian Gra-
barczyk - Chłopiny na czele z Wójtem Gminy - Arturem Terleckim 
oraz Radnym Powiatu Gorzowskiego - Romanem Końcem.

II Kongres Sołtysów 
Powiatu Gorzowskiego

Strzelecki Wielobój Myśliwski  
o „Zimowy Puchar Wójta  

Gminy Lubiszyn”

GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

W LUBISZYNIE UPRZEJMIE 

INFORMUJE, IŻ WNIOSKI 

O USTALENIE PRAWA 

DO ŚWIADCZENIA 

WYCHOWAWCZEGO, 

TZW. „500+” 

NA NOWY OKRES NALEŻY

 SKŁADAĆ W SIERPNIU 2017R.

10 11

wieści
Z życia gminy



Dzień Kobiet  
w Lubnie

W dniu 11 marca br. w sali wiejskiej odbył się Dzień Kobiet dla 
Pań z Sołectwa Lubno, który został zorganizowany przez Panią Soł-
tys - Beatę Nawrocką oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 

Panie z Koła zajęły się przygotowaniem poczęstunku, a Pani 
Sołtys oprawą artystyczną wieczoru. Spotkanie umiliły składane 
życzenia oraz kwiaty. 

Miłym zaskoczeniem były życzenia dla naszej Pani Sołtys z racji 
przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa. Po oficjalnym przywitaniu 
przyszedł czas na konkursy i wiele innych zmagań, które wywoły-
wały śmiech i pogodny nastrój. Panie bardzo chętnie uczestniczyły 
we wszystkich zabawach. Spotkanie trwało do późnych godzin wie-
czornych. Jednym słowem – nasz „babski wieczór” był bardzo udany.  
Oderwanie się od codzienności, wspólne rozmowy, wyjście ze zna-
jomymi jest nam bardzo potrzebne. Nie każda z nas ma na to czas 
w codziennej gonitwie! 

Wieści 
z Lubna

Wieści 
ze ściechowa

Dnia 22 stycznia 2017r. Sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizo-
wali ,,Bal Karnawałowy” dla dzieci z Sołectwa Ściechów. Całość za-
bawy dopełniał swoją muzyką DJ Łukasz z Gorzowa Wlkp. Dzieci 
bawiły się bardzo fajnie, skorzystały z przygotowanego poczęstunku 
oraz pop-cornu. W tym czasie rodzice częstowali się kawą i herbatą. 
Podczas zabawy wybrano Króla i Królową Balu. Królem został Fra-
nek Morawiec, a Królową Lenka Kotermańska. 

Za udział w konkursach oraz za stroje karnawałowe dzieci 
otrzymały nagrody. Wszyscy uczestnicy zabawy zostali uhonoro-
wani emblematami z wizerunkiem Św. Mikołaja, które ufundowali 
Państwo Czerwińscy. Na koniec całej zabawy dzieci otrzymały pacz-
ki od Św. Mikołaja. 

Dziękujemy naszemu sponsorowi - Danielowi Miłostanowi 
z firmy ARGOS za wsparcie finansowe naszego balu!

Sołtys

„Igłą malowane”  
W Bibliotece w Wysokiej odbyła się wystawa haftu krzyżykowe-

go. Autorką pięknych prac wykonanych haftem krzyżykowym jest 
Pani Róża Smarslik. 

Pani Róża mieszka w Wysokiej. Jej pasją jest haft - szczególnie 
krzyżykowy, którym wykonuje przepiękne prace o różnej tematyce. 
Prace są podzielone na cztery grupy: kwiaty, zwierzęta, pejzaże oraz 
tematyka religijna. Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie au-
torki prac z mieszkańcami Wysokiej. Wystawę można było oglądać 
w Bibliotece w Wysokiej do 20 marca br.

Ewa Brzozowska-Czwarno
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie

DZIEń KOBIET  
w Centrum Integracji  
Społeczno-Kulturalnej  

w Ściechowie

Dnia 5 marca 2017r. w Sołectwie Ściechów odbył się Dzień Ko-
biet. Na zorganizowane spotkanie przybyło 40 Pań. Swoją obecnoś-
cią zaszczycił nas Wójt Gminy – Pan Artur Terlecki wraz z rodziną. 
Zawitał również ksiądz proboszcz z życzeniami oraz słodkim upo-
minkiem. Dla zgromadzonych gości przygotowano słodki poczę-
stunek oraz lampkę szampana. Przybyłym na spotkanie towarzy-
szyła skoczna muzyka.

Sołtys

nr 1 / 2017

1� 1�

Z życia gminy



Miniony zimowy okres to czas do zastanowienia się, co można zrobić, aby uatrakcyjnić 
nie tylko życie mieszkańców Sołectwa, ale również poprawić jego wizerunek i bezpieczeń-
stwo. Czas przygotować się do wiosny, zastanowić się - gdzie i jak ustawić zakupione doni-
ce, ławki, uzupełnić i naprawić urządzenia placu zabaw oraz dokonać nasadzeń krzewów 
i roślin ozdobnych.

W naszym Sołectwie od kilku miesięcy odbywają się zajęcia „Ruch z muzyką - samo 
zdrowie”, czyli ZUMBA - ciesząca się powodzeniem wśród mieszkanek.

Okres ferii zimowych to czas odpoczynku dla uczniów, nauczycieli i rodziców!
Każdy spędzał czas wolny według własnych upodobań. Dla wszystkich chętnych zorga-

nizowano spotkanie z  Leśniczym z Wysokiej – Panem Andrzejem Kowalczykiem  przy  Tab-
licy Pamiątkowej Ludzi Lasu, którzy odeszli z Koła Łowieckiego „Ostoja” Wysoka. Przy po-
gadance na tematy interesujące zgromadzone licznie dzieci pieczono kiełbaski przy ognisku 
oraz rozgrzewano się gorącą herbatą i zabawami, gdyż było bardzo mroźnie.

 
Panie z Klubu Seniora  odwiedziły wystawę prac Pani Róży Smarslik pn. „Igłą i nit-

ką…”.
To piękne prace ręczne wyszywane metodą „krzyżykową”. Wcześniej dzieła te odwie-

dzały różne inne wystawy. Przy tej okazji skorzystano z bogatej oferty książkowej naszej 
biblioteki! 

W dniu 25 stycznia 2017r. zarejestrowane zostało Zwykłe Stowarzyszenie „KLUB 
SENIORA AKTYWNY SENIOR W WYSOKIEJ”, którego przedstawicielem została  
Pani Janina Domagała. Klub złożył ofertę - wniosek na pozyskanie środków finanso-
wych  na realizację zadania publicznego i takowe otrzymał. Zadanie zakłada  wsparcie ama-
torskiego ruchu artystycznego w postaci profesjonalnych lekcji śpiewu.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych do zabawy głosem...!!!
Janina Domagała

1�

Wieści 
z Wysokiej

Wieści 
z Lubiszyna

Sołtys Lubiszyna wraz z Jarzębinami 
oraz Radą Sołecką zorganizowali charyta-
tywny bal karnawałowy wspomagający re-
mont dachu naszego kościoła parafialnego 
w Lubiszynie.

Zabawę poprowadził Mirosław Wąso-
wicz. Od pierwszych taktów muzyki pary 
ruszyły do tańca, zabawa była bardzo uda-
na. Jarzębiny zadbały o coś dla ciała - były 
dania gorące i przekąski na zimno. Panie 
sprawiły się na medal!

Dochód z imprezy w wysokości 5000zł. 
zasilił konto remontu dachu naszego koś-
cioła.

Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom i goś-
ciom za zaangażowanie, hojność i świetną 
zabawę!

Drugą imprezą był Dzień Kobiet. 
Tradycyjnie - 8 marca zaprosiliśmy na 
spotkanie kobiety z naszej miejscowości. 
W dowód wdzięczności za ich troskę o nas 
mężczyzn podarowaliśmy im po kwiat-
ku. Nie zabrakło i tutaj zaangażowanych 
w nasze społeczne działania JARZEBIN!  
Pan Henryk Zoneman umilił nam czas 
przygotowując oprawę muzyczną i śpiew-
niki. 

Wspólne śpiewanie dodało nam pozy-
tywnej energii oraz sprawiło ogromną ra-
dość.

Dziękuję za możliwość bycia razem 
w ten ważny dla nas wszystkich dzień!

Sołtys 
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Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Szarlotka”  

w Baczynie

Inicjatorzy powstania Stowarzyszenia wielokrotnie pokazali, 
że potrafią przygotować „wnioski” oraz różnego rodzaju granty ze 
środków finansowanych przez Gminę. Organizowanie działalno-
ści służącej lokalnemu społeczeństwu, to kolejny krok w rozwoju 
KGW. Jest to naturalna konsekwencja działań umożliwiających 
pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, pozwalających 
na różnorakie formy aktywności dla dzieci, młodzieży, dorosłych  
oraz osób starszych i niepełnosprawnych. 

Przy międzypokoleniowej strukturze społeczności lokalnej, po-
jawia się potrzeba organizacji wydarzeń, spotkań i wspólnych ini-
cjatyw mogących zintegrować mieszkańców. 

Aby zdziałać więcej w środowisku polecam założenie Stowarzy-
szenia Zwykłego.

Alina Cywińska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Art. 124.  Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów. 

Art. 131. Kto: 
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 

szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu 
albo grzywny. 

Podczas wypalania traw giną zwierzęta, rośliny, organizmy gle-
bowe w tym gatunki chronione, ubożeje gleba i krajobraz.

Wypalanie traw jest NIEBEZPIECZNE 
i NIEDOZWOLONE !

Wieści z USC -  
I kwartał 2017

Tak jak narodziny są 
radosnym wydarzeniem 
w życiu rodziny, tak 
opuszczenie ziemskiego łez 
padołu przysparza jedynie 
smutku. W ciągu trzech 
pierwszych miesięcy roku,  
16 członków społeczności Gminy 
Lubiszyn zostało pożegnanych 
przez najbliższych.
Rodzinom zmarłych niech towarzyszą 
same dobre wspomnienia z nimi 
związane.

W okresie od 01. stycznia 
do 24. marca br. Gminę 

Lubiszyn zaszczyciło swym 
przyjściem na świat 21 dzieci.

Szczęśliwym rodzicom 
Maluchów życzymy szczęśliwych 

i zdrowych dzieci!
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Pod takim hasłem, 12 grudnia 2016r. 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lu-
biszynie odbył się XIII Gminny Konkurs Re-
cytatorski, w którym wzięło udział 31 ucz-
niów z 6 szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy. Uczniowie wystąpili w dwóch katego-
riach wiekowych, a ich recytatorskie popisy 
oceniało jury w składzie: 

Pani Katarzyna Hajnrych - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Lubnie;

Pani Karolina Miłkowska - Prorok - ak-
torka Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wlkp.; 

Pani Ewa Brzozowska - Czwarno - Kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubi-
szynie.

Część konkursową poprzedził występ 
Pani Karoliny Miłkowskiej - Prorok. 

Aktorka dała recytującym i publiczności 
kilka cennych wskazówek, dotyczących po-
prawnej dykcji oraz zarecytowała wiersz Julia-
na Tuwima pt: „Lokomotywa”.

Jako pierwsi popisali się swoimi recytator-
skimi umiejętnościami uczniowie klas I- III, 
spośród których wyłoniono 3 laureatów: 

I miejsce - Anna Marcinkowska ze Szkoły 
Podstawowej w Baczynie;

II miejsce – Zofia Kolasińska ze Szkoły 
Podstawowej w Ściechowie;

„Poezja to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka...”

Od kilku lat Szkoła Podstawowa w Lub-
nie współpracuje z Bractwem Rycerskim 
„KERIN”, które w niestandardowy sposób  
przedstawia wydarzenia z historii Polski 
oraz wielkie dokonania największych cy-
wilizacji. Pragnąc rozbudzić wśród ucz-
niów zainteresowanie przeszłością również 
w tym roku szkolnym, tj.  19-go stycznia  
odbyło się nietypowe spotkanie z historią.  

III miejsce – Zofia Terlecka, reprezen-
tantka Szkoły Podstawowej w Baczynie.

Wyróżnienia otrzymali: Wojtek Roszak 
ze Szkoły Podstawowej w Lubnie oraz Mikołaj 
Krupieńczyk ze Szkoły Podstawowej w Lubi-
szynie. 

W drugiej kategorii wiekowej - klasy IV 
– VI laureatami zostali:

I miejsce – Zofia Owczarek – Szkoła Pod-
stawowa w Baczynie;

II miejsce – Weronika Kaniowska – Szko-
ła Podstawowa w Lubnie;

III miejsce – Tatiana Rogaszewska – 
Szkoła Podstawowa w Lubnie.

Wyróżnienia otrzymali: Samanta Miko-

łajczak ze Szkoły Podstawowej w Stawie oraz 
Patrycja Łukieńczuk ze Szkoły Podstawowej 
w Lubiszynie.  

Zdobywcy I, II i III miejsca będą repre-
zentowali naszą gminę w konkursie na szczeb-
lu rejonowym w Kostrzynie n/Odrą.

Podziękowania za przygotowanie 
wszystkich uczestników należą się opieku-
nom i rodzicom uczniów.

Różnorodność repertuaru i sposób, w jaki 
zaprezentowali go nasi uczniowie świadczy 
o nieprzemijalności poetyckiego słowa, które 
niezwykle rozwija wrażliwość i wzbogaca wy-
obraźnię młodego człowieka. 

Alicja Nowik - Stróżyńska

Żywa lekcja historii

Dzieci przeniosły się w czasy Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów.

Uczniowie wysłuchali  ciekawej ga-
wędy, której tematem była polska husaria  
oraz wojny prowadzone przez nasz kraj 
w XVII wieku. To, co dla młodszych było 
nowością, dla starszych stanowiło dosko-
nałe powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
Uczniowie mieli okazję założyć zbroję husa-

rza, strój szlachcica i magnata oraz odegrać 
ich role, np. w dworku  szlacheckim, stoczyć 
walkę posługując się mieczem lub musz-
kietem, wcielić się w role Szwedów, którzy 
najechali na Polskę. Duże zainteresowanie 
wzbudziły również warsztaty, które odby-
ły się po pokazie. Żywy obraz przemawiał 
do dzieci w niezwykle atrakcyjny sposób.  
Ta nietypowa lekcja z pewnością na długo 
zostanie w pamięci uczniów. Dowodem na 
to jest fakt, iż uczniowie zaprosili Pana Mi-
chała na następne spotkanie w przyszłym 
roku szkolnym. 

Na koniec  uczniowie klasy V i VI mieli 
okazję przeprowadzić wywiad z prowadzą-
cym. Lekcja spełniła założenia dydaktyczne 
i wychowawcze w myśl zasady: „ Przez za-
bawę do wiedzy”. Inicjatorką spotkania była 
nauczycielka historii Grażyna Jaśkiewicz.
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Dzień Babci i Dziadka - 24.01.2017r. 
zorganizowano uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Nasi najmłodsi uczniowie 
przygotowali dla zaproszonych atrakcyjny 
program artystyczny, podczas którego za-
prezentowali pokaz taneczny. Oczywiście 
nie zabrakło również wielu wierszyków 
i piosenek, z których płynęły najserdecz-
niejsze życzenia. Po części artystycznej 
goście udali się do klas, gdzie wręczono im 
drobne upominki. Czekał na nich też słodki 
poczęstunek!

Wizyta Policjantów - 21.02.2017r. od-
było się w Gimnazjum w Ściechowie spotka-
nie z policjantami dotyczące odpowiedzial-
ności prawnej. Uczniowie klas pierwszych 
wysłuchali pogadanki, którą poprowadzili 
starszy posterunkowy - Grzegorz Sapie-
rzyński oraz st. sierż. - Piotr Olejniczak. 
Funkcjonariusze przedstawili młodzieży 
pojęcia, takie jak: rozbój, demoralizacja, 
osoba małoletnia i jej odpowiedzialność za 
czyny karalne. Uczniowie obejrzeli prezen-
tację i poznali konsekwencje popełnienia 
czynów zabronionych. Policjanci uświado-
mili uczniom, że błędy popełniane w wieku 
młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie 
w dorosłym życiu.

Na zakończenie spotkania młodzież 
miała możliwość zadawania pytań funk-
cjonariuszom. Pan Grzegorz Sapierzyński 
przypomniał młodzieży o systematycznym 
uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, 
picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku 
szkolnego przez nieletniego również podle-
gają postępowaniu przed sądem.

Bal Karnawałowy w Szkole Podstawo-
wej - 16.02.2017r. uczniowie klas 0-III wzię-
li udział w balu przebierańców. Dzieci nie 
szczędziły wyobraźni w doborze ciekawego 

stroju. Pojawiły się księżniczki, piłkarze, su-
perbohaterowie, smoki oraz inne postacie 
ze słynnych bajek. Pośród tańca znalazł się 
czas na chwilę zabawy, w trakcie, której od-
były się różnorakie gry. Najmłodsi świetnie 
radzili sobie podczas wyścigów z lotkami, 
tańców z balonami oraz krzesełkami, lecz 
najwięcej emocji i śmiechu wywołała kon-
kurencja „limbo”.

Dzięki dyskotece uczniowie mogli, choć 
na chwilę zapomnieć o nauce oraz obowiąz-
kach.

Dzień Kobiet -  8.03.2017r. uczniowie 
klas 0-III przedstawili program artystyczny 
z tej właśnie okazji. Całość występu zosta-
ła uświetniona pokazami tańców uczniów 
z grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej. 
Akademia była przedstawiona w bardzo 
radosnym tonie, z uśmiechami na twarzy 
- a przecież uśmiech to największy prezent, 
jaki może otrzymać kobieta w dniu swojego 
święta.

Oprócz przedstawienia w każdej klasie 
chłopcy przygotowali miłe niespodzianki 

A W SZKOLE W ŚCIECHOWIE?….
 CZYLI O (NIE) CODZIENNYM ŻYCIU W SZKOLE

swoim Koleżankom i Wychowawczyniom 
– były czekoladki, pamiątkowe zdjęcia,  
no i oczywiście tradycyjne tulipanki.

Chłopcy z klasy IIIB przygotowali rów-
nież po kwiatku dla wszystkich Pań ze szko-
ły.

Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki 
plebiscytu na Najsympatyczniejszą Dziew-
czynę. W tym roku tytuł ten uzyskała Nata-
lia Nadziejko z klasy I A Gimnazjum.  

Gratulujemy!!!

Anna Żołędziewska
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Wycieczka do Gorzowa 

27-go stycznia w piątek uczniowie klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Lubnie pojechali na wycieczkę do Gorzowa Wlkp. Głównym celem 

wspólnego wyjazdu było m.in. propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. O tej porze roku właśnie zabawy na lodzie i jazda na 

łyżwach realizują w/w cel. Dwugodzinny pobyt na gorzowskim lodowisku był okazją doskonalenia nabytych umiejętności, a dla niektórych bardzo 

pracowitą lekcją nauki jazdy na łyżwach. Oczywiście nauczycielkami były głównie koleżanki. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w spichle-

rzu. Uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawą ekspozycję na temat historii Miasta Gorzowa, w tym wojen i klęsk żywiołowych, które nawiedziły 

miasto w przeszłości. 
Duże zainteresowanie, zwłaszcza chłopców, wzbudziła ekspozycja opowiadająca o polskim wojskowym nakryciu głowy od 1914 roku do cza-

sów współczesnych. Dziewczęta natomiast zainteresowała wystawa obrazów Teresy Mellerowicz - Gelli, której mottem przewodnim było drzewo. 

Na koniec uczestnicy wycieczki odwiedzili największą gorzowską galerię Nova Park. Chłopcy mieli okazję skorzystać z bogatej oferty gier w jed-

nym z salonów, natomiast dziewczęta mogły pobiegać po sklepach z odzieżą i biżuterią. Po kilku godzinach spędzonych w Gorzowie dzieci wracały 

do domów zmęczone, ale również bardzo zadowolone. 

Z niecierpliwością wyczekują kolejnego wyjazdu!                                                         
                             Donata Krzyszczyk i Grażyna Jaśkiewicz



Dwa bardzo ważne dni w kalenda-
rzu – 21 oraz 22 stycznia uczniowie oraz 
pracownicy Szkoły Podstawowej w Stawie 
uczcili w niecodzienny sposób.  Naszymi 
gośćmi były osoby wyjątkowe, w związku 
z tym i spotkanie nabrało bardzo wyjątko-
wego wyrazu.  Babcie i Dziadkowie naszych 
uczniów zostali zaproszeni na uroczystość, 
podczas której dowiedzieli się, jak cenna 
jest ich obecność w życiu małego człowie-

Dnia 25 stycznia br. w Szkole Podsta-

wowej w Lubnie odbyła się piękna i wzru-

szająca uroczystość z okazji Dnia Babci 

i Dziadka. Święto Babci i Dziadka to dzień 

ły przygotowali wyjątkowe występy, które 

zachwyciły zgromadzonych gości. 

W przepięknie udekorowanej sali gim-

nastycznej dzieci prezentowały piosenki 

oraz recytowały wierszyki. Uczniowie klas 

IV-VI zaprosili Seniorów do wspólnego, 

dyskotekowego tańca, który bardzo przy-

padł wszystkim do gustu. 

Po części artystycznej Dziadkowie sko-

rzystali z pysznego poczęstunku, w postaci 

ciast oraz owoców, które zostały przygoto-

wane przez rodziców występujących dzie-

ci. 
Babcie i Dziadkowie otrzymali również 

własnoręcznie wykonane upominki. 

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej 

atmosferze, a dzieci poprzez różne formy 

artystyczne wyraziły swoją wielką miłość 

do Dziadków.
K. Sibilska

niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede 

wszystkim dla babć i dziadków. To dzień 

pełen uśmiechów, radości i wzruszeń. 

Przedszkolaki oraz uczniowie naszej szko-

Dzień Babci i Dziadka

Obchody Dnia BABCI i DZIADKA
 w Szkole Podstawowej w Stawie

ka, za co są doceniani i jak bardzo kochani. 
Spotkanie zorganizowane zostało w sali 
wiejskiej, dzięki czemu seniorzy ze Stawu 
i okolic, również ci, których wnuczęta daw-
no już wyrosły ze szkolnej ławy, mogli być 
świadkami niezwykłej słowno – muzycz-
nej inscenizacji oraz występu tanecznego 
grupy „Estera”. Na gości czekał również 
szereg innych niespodzianek: własnoręcz-
nie wykonane upominki, poczęstunek, 

oraz foto–ścianka, na której można 
było zapozować do rodzinnej fo-
tografii upamiętniającej ten dzień. 
„Wisienką na torcie” były dziesiątki 
słodkich buziaków i uścisków od 
szczęśliwych wnucząt. Uśmiech-
nięte twarze uczestników zabawy 
świadczyły o tym, że taka forma 
spotkań to strzał w dziesiątkę, gdyż 
pozwala nie tylko utwierdzić więzi 
rodzinne, ale również wzmocnić 
przynależność do naszej lokalnej 
społeczności. Mam nadzieję, że nie 
tylko od święta Babcie i Dziadko-
wie dowiadują się, jak wiele miej-
sca zajmują w malutkich sercach 
swoich wnucząt i jak ważną rolę 
odgrywają w ich życiu. 

 
Justyna Kaczmarczyk
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Dnia 31 stycznia 2017r. w Zespole Szkół 
Ściechowie odbył się Bajkowy Bal Prze-
bierańców. Imprezę poprowadzili aktorzy 
z teatru gorzowskiego. Wspólna zabawa 
trwała kilka godzin. Dzieci wzięły udział 
w interaktywnym spektaklu pt. „Bajkowa 
Lokomotywa”, łączącym w sobie elementy 
pantonimy i teatru lalek. Opowieść oparta 
była na popularnych wierszach Jana Brze-

BaJKOWy BaL PRzeBieRaŃcÓW W ściecHOWie
chwy i Juliana Tuwima. W czasie przerw 
Fizia Kieszonka malowała dzieciom buzie, 
a Baloniarz wyczarowywał z balonów zwie-
rzaki-cudaki. Zmęczeni uczestnicy imprezy 
mogli zregenerować siły w mini bufecie.  
Na bal przywędrował Mikołaj, który każ-
demu dziecku wręczył paczkę ze słodycza-
mi. Nad całością zabawy dzielnie czuwały  
„Panie Mikołajki”. 

Podczas zabawy rozstrzygnięto konkurs 
na Króla i Królową Balu. Komisja miała nie 
lada kłopot z wyborem zwycięskiej pary, 
gdyż wszystkie dzieci były przebrane w cu-
downe, bajkowe stroje. Ostatecznie Królową 
Balu została Gabrysia Błaszczyk przebrana 
za Pipi, natomiast Królem Balu został Filip 
Andrzejewski przebrany za Elfa.

Komisja konkursowa w trakcie ocenia-
nia strojów, brała pod uwagę samodziel-
ność wykonania stroju lub jego elementów, 
pomysłowość, staranność wykonania oraz 
ogólne wrażenie estetyczne i sposób pre-
zentacji.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za 
przybycie i wspaniałą zabawę!

TRADYCJE W KOLORACH

Dnia 8 marca 2017r. przedszkolaki z Lubiszyna i Baczyny brały 
udział w warsztatach adresowanych specjalnie do dzieci, których ce-
lem było przybliżenie ludowych tradycji polskich oraz bezpośrednie 
obcowanie ze sztuką. 

FOLKOWO-KOLOROWE WARSZTATY w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Gorzowie Wlkp., to połączenie tańca, śpiewu i dzia-
łań plastycznych, to niezapomniana przygoda ze sztuką podana w spo-
sób barwny, wesoły i kreatywny. Muzyka, zabawy ludowe, piosenki 
i zwyczaje, prezentacje strojów ludowych, warsztaty plastyczne inspi-
rowane wiosennymi tradycjami ludowymi to tylko część atrakcji, które 
czekały na nasze dzieci. Doświadczona kadra pedagogiczno-artystycz-
na oraz przestrzeń domu kultury spowodowały, że mogliśmy aktywnie 
i twórczo spędzić czas. Warsztaty składały się z trzech modułów: 
- zajęć plastycznych, na których dzieci mogły samodzielnie malować 

na materiale – wszyscy dostali własnoręcznie pomalowane ekolo-
giczne torby,

- zajęć muzyczno-wokalnych, gdzie 
przedszkolaki uczyły się śpiewania tra-
dycyjnych, polskich piosenek ludowych 
i mogły zagrać na tradycyjnych glinia-
nych ptaszkach,

- lekcji tradycji-gier, zabaw i tańców lu-
dowych, gdzie dzieci poznały stroje 
ludowe różnych regionów oraz kilka 
zabaw i tańców ludowych.
Kontynuacją i podsumowaniem fol-

kowo-kolorowej przygody będzie udział 
przedszkolaków w wiosennym KONCER-
CIE EDUKACYJNYM Zespołu Tańca 
Ludowego „Mali Gorzowiacy” „Od je-
sieni do lata jak to kiedyś bywało”, a także  
w MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZ-
NYM pt. „Tradycje w kolorach”, zakończo-
nym wystawą wyróżnionych prac.  

Przedszkole w Lubiszynie
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W konkursie wiedzy indywidualnie 
zwyciężyli: Zuzanna Czupryniak i Dawid 
Radomski. II miejsce zajęła uczennica kla-
sy I A – Julita Kwiatkowska a III – uczenni-
ca klasy II – Martyna Zadorska.

W punktacji generalnej III miejsce zaję-
ła klasa I B, II miejsce klasa III A, a I miej-
sce – klasa II.

Podsumowując, 21 marca był dniem, 
w którym po raz kolejny kultywowano tra-
dycje Szkoły w Ściechowie.

Anna Żołędziewska

W dniach 15.03.–17.03.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
z Lubna wraz z wychowawcami przebywali w Myśliborzu na „Zie-
lonej Szkole”. 

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu położony jest nad 
Jeziorem Myśliborskim na obrzeżach dość starego, posiadającego 
wiele interesujących zabytków miasta, malowniczo położonego 
wśród jezior. 

W środę 15-go marca po przybyciu na miejsce uczniowie zostali 
zapoznani z regulaminem placówki i zostały im przydzielone poko-
je. Po obiedzie młodsza grupa brała udział w podchodach, a starsza 
w biegu terenowym po mieście. Wieczorem odbyła się dyskoteka, 
na której wszyscy się świetnie bawili.

W czwartek 16-go marca dzieci wraz z wychowawcami udały 
się na basen. 

Chętni spędzili aktywnie czas na zajęciach tanecznych.  
Po obiedzie młodsza grupa zwiedzała bibliotekę, gdzie mogła wy-
słuchać ciekawych legend związanych z Myśliborzem, a starsza gru-
pa sprawdzała swoją siłę, wytrzymałość i odwagę w pobliskim par-
ku linowym. Wieczorem wszystkie dzieci wzięły udział w ognisku 
i pożegnalnej dyskotece.

W piątek 17-go marca, po śniadaniu i spakowaniu wspólnie wy-
braliśmy się na spacer, plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

Wolne chwile uczniowie spędzali na świetlicy, gdzie mogli po-
słuchać muzyki, grać w piłkarzyki, cymbergaja lub tenisa. Wyciecz-
ka do Myśliborza na „Zieloną Szkołę” była bardzo udana. Dla wielu 
z dzieci był to pierwszy wyjazd bez rodziców. 

,,Zielona Szkoła”

„Zielona szkoła” była dla nich dużym sprawdzianem samodziel-
ności. Ten wyjazd na długo zostanie w pamięci dzieci oraz wycho-
wawców.

C. Jasińska

TRaDycJe SzKOŁy W ściecHOWie
21 marca to pierwszy Dzień Wiosny. W szkole w Ściechowie od 

21 lat obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły - Tadeusza Kościusz-
ki.

Święto rozpoczęło się od uroczystego apelu przygotowanego 
przez uczniów klasy III B. Obecni mogli wsłuchać się w historię 
życia i działalności Tadeusza Kościuszki oraz historie państwa pol-
skiego z czasów rozbiorów.

Po apelu Samorząd Uczniowski przeprowadził konkurs o Tade-
uszu Kościuszce. Składał się on z 3 elementów: konkursu wiedzy 
o patronie, prezentacji wcześniej przygotowanego plakatu o zale-
tach szkoły i zatańczeniu przez klasy Gimnazjum poloneza.

W jury zasiadły: Pani Grażyna Maślej – dyrektor szkoły i na-
uczyciel historii, Pani Monika Listowska – pedagog szkolny i Pani 
Joanna Światłowska – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej.
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Kolejna, już czternasta edycja Konkursu Wiedzy o Gminie Lu-
biszyn odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubi-
szynie w dniu 22 marca 2017r. Patronat nad konkursem sprawował 
Wójt Gminy - Pan Artur Terlecki, który zarazem był fundatorem 
nagród dla zwycięskiej drużyny.

W tegorocznej rywalizacji uczestniczyły trzy szkoły z terenu na-
szej gminy:
-  Szkoła Podstawowa w Baczynie (Ciaś Katarzyna, Kowalczyk 

Amelia, Ulańska Iwona) – opiekun Marcin Trojecki.
-  Szkoła Podstawowa w Stawie (Jagielski Dominik, Mikołajczak 

Klaudia, Pustkowska Nadia) – opiekun Marta Gordzijewska.
-  Szkoła Podstawowa w Lubiszynie (Niekrewicz Iga, Kwiatkow-

ska Ewelina, Wiśniewska Martyna) – opiekun Wiesława Hor-
batowska.
Poszczególne drużyny udzielały odpowiedzi w trzech seriach 

pytań, rozwiązywały krzyżówkę z hasłem oraz rozpoznawały obiek-
ty z terenu gminy.

Nad przebiegiem rywalizacji czuwało jury w składzie:
-  Magdalena Marmurowicz – przedstawiciel Wójta Gminy Lubi-

szyn;
-  Magdalena Krupieńczyk – przewodnicząca Rady Rodziców;
-  Wojciech Zwieruho – radny Gminy Lubiszyn.

23 marca br. w Kostrzyńskim Centrum Kultury odbyły się elimi-
nacje powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczestnikami 
byli laureaci gminnych etapów. Zespół Szkół w Baczynie, a zarazem 
Gminę Lubiszyn reprezentowały Anna Marcinkowska i Zofia Terlecka 
z kl. III SP oraz Zofia Owczarek  z kl. VI. 

Jury w składzie: Włodzimierz Szypuła, Anna Żytkowiak i Justyna 
Streichsbier oceniało  recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III,  
IV-VI i gimnazjów według następujących kryteriów:
•	 dobór repertuaru (jego wartość artystyczna, oryginalność i dostoso-

wanie do możliwości wykonawczych recytatora oraz jego wieku);
•	 prawdziwość przekazu;
•	 interpretacja utworu;
•	 kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny;
•	 celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, elementów 

scenografii, dźwięku i innych) wspomagających interpretację.
Dyplom uczestnictwa w konkursie wręczono Zosi Terleckiej  

za „Stefka Burczymuchę” Marii Konopnickiej.
Wyróżnienie otrzymała Anna Marcinkowska za wiersz Jana 

Brzechwy „Grzyby”. 
Tytuł laureata otrzymała Zosia Owczarek za utwór Adama Mi-

ckiewicza „Żaby i ich króle”. Zosia będzie reprezentowała naszą 
szkołę i gminę na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się 18 maja 
w Żaganiu.  

Gratulujemy!!!
Anna Sulmińska

LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI

XiV GMinny KOnKURS 
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W wyniku emocjonującej rywalizacji zwycięską okazała się 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Lubiszyna. Wszyscy 
uczestnicy oraz poszczególne drużyny zostały uhonorowane atrak-
cyjnymi nagrodami.

J. Byczkiewicz
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Wiosna tego roku dla 50 gimnazjalistów 
rozpoczęła się od wyjazdu do Gorzowa 
Wlkp. do kina Helios na film „Maria Skło-
dowska - Curie”.

Uczniowie klas I i klasy II wraz z opie-
kunkami wzięli także udział w warsztatach 
filmowych – Kino na temat. W trakcie spot-
kania z Panią Anitą Listowską młodzież 
dyskutowała na temat rozwoju nauki w XXI 
wieku.

Troje z uczniów: Malwina Sobczak, Ja-
kub Podgórski i Wojtek Piórowski za ak-
tywność w czasie dyskusji otrzymali książki 
o wybitnych kobietach.

Uczniowie klasy II wykorzystają swoją 
wycieczkę do kształcenia umiejętności pisa-
nia sprawozdania.

PIERWSZY WYJAZD TEJ WIOSNY!

Maria Skłodowska Curie to wybitna polska kobieta, dwukrotna laureatka  
Nagrody Nobla. Z pewnością warto poznać ją nie tylko - jako naukowca, ale także 
- jako matkę i żonę. I o tym właśnie jest film!

Anna Żołędziewska

POWiTanie WiOSny
Dnia 23.03.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubnie w radosnych nastrojach świętowali nadejście wiosny. Atrakcją tego dnia 

była projekcja pouczającej bajki pt. ,,Trolle’’ oraz niezwykle ciekawy koncert zorganizowany w ramach Małej Akademii Jazzu. 
Następnie barwnym korowodem przeszliśmy ulicami Lubna, by powitać wiosnę. Aby tradycji stało się zadość po przemarszu Marzanna 

została uroczyście pożegnana. Po raz kolejny zorganizowane zostało ognisko, na którym wszyscy mogli upiec pyszne kiełbaski. 
Mamy nadzieję, że to skutecznie odstraszy zimę i ona już do nas nie wróci. Był to bardzo miły i ciepły dzień dla uczniów i nauczycieli. 
Wszyscy świetnie się bawili, srogą zimę wypędzili! 

 C. Jasińska
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Kolejny rok sukcesów naszych uczniów 
w podsumowaniu Powiatowej Spartakiady 
Młodzieży Powiatu Gorzowskiego. Punk-
tacja obejmowała takie dyscypliny sportu, 
jak: mini piłka siatkowa, ręczna, koszykowa, 
piłka nożna oraz tenis stołowy w kategorii 
dziewcząt i chłopców. 
Medale zdobyte przez dziewczęta: 
- złoto w mini piłce siatkowej 
- srebro w tenisie stołowym
- srebro w piłce ręcznej

Inicjatywa społeczna Gazety Lubuskiej 
przeciw dopalaczom zawitała do szkół 
w Gminie Lubiszyn. Do rąk uczniów trafił 
komiks edukacyjny „Mocarz”, którego nazwa 
nie jest przypadkowa. Tak bowiem nazywa 
się popularny wśród młodzieży dopalacz, 
którego toksyczne związki działają silniej 
od marihuany czy haszyszu. W Zespole 
Szkół w Baczynie uczniowie mieli okazję 
wziąć udział w zajęciach profilaktycznych 
przeprowadzonych przez pedagog Bar-
barę Horyń, która opowiadała młodzieży 
o zgubnych skutkach zażywania środków 
psychoaktywnych. Praca z dziećmi i mło-
dzieżą, to nie tylko edukacja przy tablicy,  
ale wspieranie ich wszechstronnego rozwo-
ju poprzez liczne działania profilaktyczne. 
Posiadanie certyfikatu Szkoły Promującej 
Zdrowie zobowiązuje placówkę do licz-
nych działań na rzecz zdrowia swoich pod-

Kącik wymiany KSIĄŻEK
Rozbudzanie zamiłowania do książek, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytel-

nictwa, to w erze komputerów i komórek bardzo trudne zadanie. Już w najmłodszym wieku pojawia się u dzie-
ci zainteresowanie książkami, które należy rozwijać. Wychowanie czytelnika i wyrobienie aktywnej postawy 
czytelniczej to proces długotrwały, nad którym należy pracować już od najmłodszych lat. Rozwój czytelnictwa 
ma duży wpływ na wyniki w nauczaniu. Dziecko zainteresowane literaturą szybciej opanowuje metody pracy 
umysłowej, poszerza wiadomości zdobyte w szkole, a czyny ulubionych bohaterów literackich oddziałują na 
jego postawę i osobowość. 

W naszych przedszkolach we wszystkich salach są kąciki czytelnicze, dzieci chodzą do Biblioteki Gminnej 
i codziennie czytane są bajki. Dzieci najprędzej się uczą poprzez działanie. W tym celu powstała inicjatywa 
utworzenia w przedszkolach kącika wymiany książek.  Każde dziecko może przynieść do przedszkola swoją 
ulubioną książkę, która jest już przeczytana, zbędna w domowej biblioteczce, z której już się nie korzysta. 
Książkę taką zostawiamy w kąciku. Tam nauczyciel tworzy dla niej specjalną kartę i mogą z niej korzystać inne 
dzieci przedszkolne. Dzieci wspólnie z rodzicami wypożyczają sobie wybraną pozycję książkową i po prze-
czytaniu ją oddają. Wymiana sprawia dzieciom wiele radości oraz uczy odpowiedzialności za wypożyczony 
egzemplarz.

Przedszkole w Lubiszynie

AKCJA „STOP DOPALACZOM” W ZESPOLE SZKÓŁ W BACZYNIE
opiecznych. Odpowiedzialność ta spoczywa 
zarówno na szkole, jak i na rodzicach czy 
opiekunach. Chodzi głównie o prowadzenie 
działań zapobiegających sytuacjom ryzy-
kownym. Ważne jest uświadomienie zagro-
żeń, konsekwencji niewłaściwych wyborów, 
dokonywanych niejednokrotnie z powodu 
ciekawości, presji rówieśniczej lub chęci 
ucieczki od sytuacji trudnych. 

Akcja ,,Mocarz” z wykorzystaniem ko-
miksu pod tym samym tytułem jest jedną 
z takich metod. Inicjatywa oparta na „moc-
nym” przekazie wizualnym może wzbudzić 
refleksję nad problemem zagrożeń wynika-
jących z używania dopalaczy. Innowacyjna 
forma profilaktyki wywarła na uczniach 
duże wrażenie i z pewnością skłoniła ich 
do pewnych refleksji. Młodzież w trakcie 
zajęć pogłębiła wiedzę na temat ryzyka 
używania narkotyków i dopalaczy, dowie-

działa się, iż wszystkie dopalacze stanowią 
zagrożenie dla życia, a lista niepożądanych 
objawów, jakie mogą wywołać, jest bardzo 
długa. Gimnazjaliści poznali mechanizmy 
chroniące przed używaniem narkotyków 
oraz podnieśli kompetencje z zakresu aser-
tywności. 

Przekaz działań jest jednoznaczny – nie 
warto eksperymentować z dopalaczami!

Barbara Horyń

iii MieJSce SzKOŁy PODSTaWOWeJ W LUBiSzynie 
W POWiaTOWeJ SPaRTaKiaDzie MŁODzieŻy

Medale chłopców:
- złoto w tenisie stołowym
- brąz w piłce siatkowej

W ogólnej klasyfikacji punktowej 
dziewcząt zdobyliśmy II miejsce, ulegając 
SP IV z Kostrzyna n/Odrą.

W klasyfikacji chłopców zajęliśmy III 
miejsce ulegając SP IV i SP II z Kostrzyna 
n/Odrą.

Ogólnie zajęliśmy III miejsce uzyskując 
81,5pkt. Byliśmy o krok od powtórzenia 

największego sukcesu w PSM, czyli zajęcia 
II miejsca - zabrakło nam zaledwie 0,5 pkt 
do SP II z Kostrzyna n/O, która zgromadzi-
ła 82 pkt.

Krzysztof Jankowski
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Koło Gospodyń 
Wiejskich Gajewo

Mazurek  
orzechowo-czekoladowy

Ciasto:
- mąka 400g
- masło 250g
- cukier puder 100g
- żółtka 3szt.

Nadzienie orzechowe:
- mleko ¾ szklanki
- cukier 1 szklanka
- orzechy włoskie mielone 150g
- masło do nadzienia 150g

Nadzienie czekoladowe:
- śmietana kremówka 250ml
- gorzka czekolada 400g

Przygotowanie:
Z podanych składników zagnieść kruche ciasto. Owinąć folią, schło-
dzić w lodówce (ok 30 minut). 
W tym czasie zagotować mleko z cukrem. Gotować aż płyn stanie 
się szklisty i zgęstnieje. 
Zdjąć z ognia, dodać orzechy, wymieszać. Ostudzić. Ciastem wyło-
żyć blachę na mazurek. 
Piec w temperaturze 200°C ok 20 minut na złoty kolor. Ostudzić.  
Do letniej masy orzechowej dodać masło i zmiksować. Masę orze-
chową wyłożyć na mazurek. Posiekać czekoladę. Zagotować kre-
mówkę. 
Do gorącej wsypać czekoladę, odkładając 3-4 łyżki. Wymieszać.  
Po kilu minutach dodać pozostałą czekoladę. Zamieszać. Wylać  
na nadzienie orzechowe. Ozdobić według własnego pomysłu.

ROLADA Z SZYNKI

Składniki:
- majonez 4 łyżki
- żelatyna 1 łyżka
- szynka konserwowa 300g
- ogórek konserwowy 3 szt.
- pieczarki marynowane 4 szt.
- serek naturalny homogenizowany 200g
- posiekany koperek 2 łyżki 
- sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
Żelatynę zalej 4 łyżkami zimnej wody i odstaw na około 10 minut. 
Pokrój szynkę w plastry i ułóż w prostokąt (30x40 cm) na folii alu-
miniowej – tak, aby delikatnie zachodziły na siebie. Pokrój ogórki 
i pieczarki w drobną kostkę. Do warzyw dodaj majonez dekoracyj-
ny, serek i koperek. Dopraw solą i pieprzem. Podgrzej żelatynę na 
wolnym ogniu, mieszając do rozpuszczenia. Zdejmij z ognia i dodaj 
masę serową, energicznie mieszając. Tak powstałą masę rozsmaruj 
na szynce. Zwiń całość w rulon wzdłuż dłuższego boku i zawiń ro-

ladę ciasno w folię. Odstaw roladę do lodówki na 2-3 godziny. 
Po wyjęciu z lodówki zdejmij folię i pokrój roladę w ukośne 

plastry o szerokości ok. 1 cm. 
Rozłóż plastry na talerzu wyłożonym liśćmi sałaty.

Sałatka z białą kiełbasą  
i jajkami

Składniki:
- majonez (3 łyżki)
- jogurt naturalny (3 łyżki)
- chrzan (1 łyżeczka)
- kiełbasa biała (1 szt.)
- jajka ugotowane na twardo (4szt.)
- papryka czerwona (1 szt.)
- mix sałat 
(sałata lodowa, roszponka, rukola)
- sól, pieprz (do smaku)

Przygotowanie:
Majonez połącz z jogurtem i chrzanem, dopraw solą i pieprzem. 
Kiełbasę podgrzej i pokrój w plasterki. Jajka pokrój w plaster-
ki, paprykę w kostkę. Mieszankę sałat wyłóż do płaskiej salaterki,  
na sałatach ułóż jajka, kiełbasę i paprykę. Całość polej sosem majo-
nezowo-chrzanowym.ŻyCZyMy SMACZNEGO!
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Babka puchowa Gośki

Składniki:
- 6 jaj
- 1 margaryna
- 2 szklanki cukru pudru
- 2 szklanki mąki ziemniaczanej
- 6 łyżek mąki pszennej
- 6 łyżek oleju
- 1 łyżka octu
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Margarynę, cukier, jajka utrzeć razem, następnie dodać obie mąki, 
olej i ocet. Wszystko dokładnie wymieszać i utrzeć. Na końcu dodać 
proszek do pieczenia. 
Piec 35 – 40 min. w temperaturze 1800C. Po przestygnięciu dekoru-
jemy w dowolny sposób. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich Baczyna

KORA DĘBU
wg przepisu Wiesławy Grzegorczyk

Składniki:
- 8 białek     - 20 dkg cukru (1 szklanka)
- 3 żółtka    - 10 dkg mielonych orzechów 
- 10 dkg siekanych orzechów - 10 dkg siekanych rodzynek
- 1 łyżka mąki    - 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Sposób sporządzenia:
Białka ubić. Pozostałe składniki wymieszać i dodać do nich ubite 
białka - delikatnie wymieszać. 
Upiec 2 placki - po 30 minut w 1800C.
Krem - składniki:
 - margaryna Kasia  - 3 łyżki cukru
 - 2 budynie śmietankowe - ¾ szkl. wody
- 5 żółtek   - 1 łyżka mąki
- 1 puszka brzoskwiń  - 3 paczki delicji
Sposób przygotowania:
Sok z brzoskwiń zagotować z 3 łyżkami cukru. 
Budynie rozpuścić w wodzie. Dodać do tego żółtka 
i mąkę. Powstałą zawiesinę wlać do gotującego się soku i dopro-
wadzić do wrzenia. Przestudzić, utrzeć margarynę i wszystko po-
łączyć.
Czynności końcowe:
Na pierwszy wystudzony placek nakładamy krem, następnie delicje 
dobrze nasączone mocną kawą rozpuszczalną - układać czekoladą 
do góry.  Na to ułożyć krem, potem kolejny placek. 
Na nim pokrojone na mniejsze kawałki brzoskwinie. 
Na koniec zalewamy całość wystudzoną, wcześniej przygotowaną 
galaretką o dowolnym kolorze i smaku. Czekamy na stężenie prze-
chowując ciasto w lodówce.

Mieszanka Wielkanocna Ewy 

Dostałam ten przepis wiele lat temu i do dziś jest on hitem Świąt 
Wielkanocnych w moim domu. Polecam go na śniadanie w Ponie-
działek Wielkanocny.

Pozostałości z lodówki – szynka, biała kiełbasa, inna 
wędlina- kroimy w kostkę lub słupki, dodajemy 

świeżo starty na tarce oczkowej (jarzynowej) 
chrzan. Wszystko przesmażamy na marga-
rynie z odrobiną oleju. 
Chwilę po przestygnięciu dodajemy ugo-
towane jaja, sól i pieprz - do smaku.
Koniecznie podajemy z ćwikłą.

Śledzie według przepisu  
Julii Ozimek

Składniki:
- 70 dkg śledzi Matjasów
- 6 szt. średnich cebul
- 4 duże ogórki
- 0,5 litra wody od ogórków kiszonych
- pieprz ziołowy
- olej rzepakowy 100 gram.
Sposób wykonania:
Śledzie moczymy 1 godzinę. Osuszamy je, kroimy w małe paseczki. 
Cebulę kroimy w talarki. Zagotowujemy 0,5 litra wody z 1 łyżką 
cukru i wrzucamy do wrzątku cebulę - parzymy ok.1 min. 
i studzimy. Ogórki kroimy w talarki. Układamy składniki warstwa-
mi:
- cebula   - pieprz ziołowy do smaku
- śledź  - ogórek
Zalewamy olejem i wodą z ogórków kiszonych, odstawiamy na 
jeden dzień w temperaturze pokojowej, aby wszystko spokojnie 
„przegryzło się”, następnie wstawiamy do lodówki.

ŻyCZyMy SMACZNEGO!
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Babka puchowa Gośki

Składniki:
- 6 jaj
- 1 margaryna
- 2 szklanki cukru pudru
- 2 szklanki mąki ziemniaczanej
- 6 łyżek mąki pszennej
- 6 łyżek oleju
- 1 łyżka octu
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Margarynę, cukier, jajka utrzeć razem, następnie dodać obie mąki, 
olej i ocet. Wszystko dokładnie wymieszać i utrzeć. Na końcu dodać 
proszek do pieczenia. 
Piec 35 – 40 min. w temperaturze 1800C. Po przestygnięciu dekoru-
jemy w dowolny sposób. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich Baczyna

KORA DĘBU
wg przepisu Wiesławy Grzegorczyk

Składniki:
- 8 białek     - 20 dkg cukru (1 szklanka)
- 3 żółtka    - 10 dkg mielonych orzechów 
- 10 dkg siekanych orzechów - 10 dkg siekanych rodzynek
- 1 łyżka mąki    - 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Sposób sporządzenia:
Białka ubić. Pozostałe składniki wymieszać i dodać do nich ubite 
białka - delikatnie wymieszać. 
Upiec 2 placki - po 30 minut w 1800C.
Krem - składniki:
 - margaryna Kasia  - 3 łyżki cukru
 - 2 budynie śmietankowe - ¾ szkl. wody
- 5 żółtek   - 1 łyżka mąki
- 1 puszka brzoskwiń  - 3 paczki delicji
Sposób przygotowania:
Sok z brzoskwiń zagotować z 3 łyżkami cukru. 
Budynie rozpuścić w wodzie. Dodać do tego żółtka 
i mąkę. Powstałą zawiesinę wlać do gotującego się soku i dopro-
wadzić do wrzenia. Przestudzić, utrzeć margarynę i wszystko po-
łączyć.
Czynności końcowe:
Na pierwszy wystudzony placek nakładamy krem, następnie delicje 
dobrze nasączone mocną kawą rozpuszczalną - układać czekoladą 
do góry.  Na to ułożyć krem, potem kolejny placek. 
Na nim pokrojone na mniejsze kawałki brzoskwinie. 
Na koniec zalewamy całość wystudzoną, wcześniej przygotowaną 
galaretką o dowolnym kolorze i smaku. Czekamy na stężenie prze-
chowując ciasto w lodówce.

Mieszanka Wielkanocna Ewy 

Dostałam ten przepis wiele lat temu i do dziś jest on hitem Świąt 
Wielkanocnych w moim domu. Polecam go na śniadanie w Ponie-
działek Wielkanocny.

Pozostałości z lodówki – szynka, biała kiełbasa, inna 
wędlina- kroimy w kostkę lub słupki, dodajemy 

świeżo starty na tarce oczkowej (jarzynowej) 
chrzan. Wszystko przesmażamy na marga-
rynie z odrobiną oleju. 
Chwilę po przestygnięciu dodajemy ugo-
towane jaja, sól i pieprz - do smaku.
Koniecznie podajemy z ćwikłą.

Śledzie według przepisu  
Julii Ozimek

Składniki:
- 70 dkg śledzi Matjasów
- 6 szt. średnich cebul
- 4 duże ogórki
- 0,5 litra wody od ogórków kiszonych
- pieprz ziołowy
- olej rzepakowy 100 gram.
Sposób wykonania:
Śledzie moczymy 1 godzinę. Osuszamy je, kroimy w małe paseczki. 
Cebulę kroimy w talarki. Zagotowujemy 0,5 litra wody z 1 łyżką 
cukru i wrzucamy do wrzątku cebulę - parzymy ok.1 min. 
i studzimy. Ogórki kroimy w talarki. Układamy składniki warstwa-
mi:
- cebula   - pieprz ziołowy do smaku
- śledź  - ogórek
Zalewamy olejem i wodą z ogórków kiszonych, odstawiamy na 
jeden dzień w temperaturze pokojowej, aby wszystko spokojnie 
„przegryzło się”, następnie wstawiamy do lodówki.

ŻyCZyMy SMACZNEGO!

Koło Gospodyń 
Wiejskich Ściechów

Masa kajmakowa

Aby nasz mazurek spełniał warunki, jakie przypisała mu tradycja, 
musi posiadać kruche, cienkie ciasto, posmarowane masą kajmako-
wą i obłożone bakaliami. Masę kajmakową możemy uzyskać dzięki 
połączeniu mleka, cukru, a także niewielkich ilości masła, żółtek 
czy śmietanki. 
Jednak przygotowanie samodzielnie takiej masy wymaga poświęce-
nia dużej ilości czasu. 
Dlatego współczesne Panie domu przyrządzają zazwyczaj mazurek 
kajmakowy za pomocą gotowej puszki z karmelem lub skondenso-
wanego mleka, które wystarczy gotować przez około 2-3 godziny. 
Jeżeli boimy się, że przez masę ciasto będzie zbyt słodkie, możemy 
przełożyć je kwaskowatym dżemem.

Mazurek kajmakowy

Składniki:
Kruche ciasto:
- 300g mąki
- 150g masła
- 80g cukru pudru
- 1 jajko

Masa:
- puszka mleka skondensowanego lub gotowej masy krówkowej
- 4-5 łyżek kwaskowatego dżemu
- bakalie i suszone owoce do dekoracji

Przygotowanie:
Z wymienionych składników zagnieć jednolite ciasto. Następnie 
owiń folią spożywczą i włóż do lodówki na około 60 min. Po godzi-
nie rozwałkuj ciasto na papierze do pieczenia. Rozłóż je na blaszce 
i uformuj grube brzegi. Piecz przez 25min, w temperaturze 180°C. 
Po ostygnięciu rozłóż na cieście dżem, a w następnej kolejności 
masę krówkową. Udekoruj według własnego uznania np. płatkami 
migdałów, suszonymi morelami czy orzechami.

Pieczeń rzymska z jajkiem

(mała foremka keksowa o wymiarach 20cm x 7cm)

Składniki:
- 50 dag mięsa mielonego wieprzowego
- 1 surowe jajko
- 2 ząbki czosnku
- 1 cebula
- 1 łyżka oleju
- 2 łyżki bułki tartej
- 1 łyżeczka soli
- 1/2 łyżeczki pieprzu
- 1/2 łyżeczki pieprzu ziołowego
- 1 łyżeczka majeranku
- 1/2 łyżeczki ziół prowansalskich
- 1/3 łyżeczki słodkiej papryki
Dodatkowo:
- 4 jajka ugotowane na twardo

Przygotowanie:
Cebulę obieram, kroję w małą kosteczkę i podsmażam na oleju do 
zeszklenia. Pod koniec smażenia dodaję drobno posiekany czosnek. 
Do mięsa mielonego dodaję przyprawy, zioła, jajko, bułkę tartą, 
ostudzoną cebulę z czosnkiem. Dokładnie wyrabiam dłońmi przez 
kilka minut.
Do podłużnej foremki keksowej o wymiarach 20cm na 7cm wkła-
dam połowę masy, wzdłuż środka łyżką robię wgłębienie, układam 
jajka jedno obok drugiego po długości, przykrywam resztą mięsnej 
masy. Wyrównuję. Foremkę z mięsem wkładam do nagrzanego pie-
karnika do 180°C i piekę przez ok. 50 - 60 minut. Po upieczeniu zlać 
powstający w czasie pieczenia płyn.
Podawać pokrojone w plastry na ciepło do obiadu lub na zimno do 
kanapek.

Kolorowa sałatka z jajkiem

Składniki:
- 6 jajek
- 1 pierś z kurczaka
- pęczek rzodkiewki
- paczka mieszanki sałat
- sól i pieprz
- odrobina oliwy z oliwek

Sposób przygotowania:
Jajka ugotuj na twardo, a następnie ostudź. Kurczaka pokrój w ka-
wałki, podsmaż na patelni i dopraw ulubionymi przyprawami. Sała-
tę i rzodkiewkę umyj. Rzodkiewkę pokrój w plasterki.
W misce wymieszaj kurczaka, sałatę i rzodkiewkę. Posyp solą i pie-
przem i skrop delikatnie oliwą z oliwek. Jajka obierz, przekrój na pół 
i dodaj do pozostałych składników. 

ŻyCZyMy SMACZNEGO!
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Z KART WOJENNEJ HISTORII

mii radzieckiej i wojska polskiego na tereny Brandenburgii w stycz-
niu 1945 r. likwidowano komanda i przerzucano jeńców w głąb III 
Rzeszy. 

Chor. Jan Lewek
Prezes Stowarzyszenia Historycznego „PRAWDA”

KOMANDO PRACY TARNÓW (TARNAU) 
I KOMANDO PRACY TARNÓWEK 

(SPLINTERFELDE)

Tarnowskie Komando Pracy istniało w okresie od 1940r. 
do stycznia 1945r. Przebywało w nim 36 jeńców francuskich, 
którzy pracowali w leśnictwie oraz w gospodarstwach rol-
nych. 

W gospodarstwach pracowało po 2 jeńców. Większość 
z nich mieszkała w tych gospodarstwach. Niektórzy miesz-
kali w nieistniejącym już baraku obok starej remizy stra-
żackiej. Niesforni jeńcy byli wymieniani i przewożeni do 
stalagu IIIC Drzewice lub do stalagu IIID Berlin. Warto 
nadmienić, iż w Tarnowie znajdował się posterunek SS 
i Żandarmerii. 

Mieścił się on w budynku, którego właścicielem jest 
obecnie Pan Józef Bąkowski. Jeńcy wojenni wykorzysty-
wani byli również do budowy okopów oraz umocnień 
wojskowych. Komando Pracy Tarnówek (Splinterfede) to 
osada położona w odległości 2 km od Tarnowa w kierunku miej-
scowości Sosny. Znajdował się tam wielki folwark z budynkami 
mieszkalnymi dla służby i pracowników. Komando to istniało od 
1942-1945 roku i liczyło 37 jeńców radzieckich. Pracowali oni w fol-
warku oraz w gospodarstwach prywatnych w okolicznych Sosnach. 
Jeńcy zakwaterowani byli w folwarku, z którego wyruszali do pracy 
pod nadzorem policji i żandarmerii z Tarnowa. Po wkroczeniu ar-
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PAŁAC W LUBNIE

CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE

Historia pałacu w Lubnie sięga drugiej połowy XIX wieku. Wtedy to ówczesny właściciel lubnowskiego majątku rotmistrz w stanie spo-
czynku von Bassewitz postanowił zbudować nowy obiekt. Miał on zastąpić stary dworek pochodzący z 1765 roku, którego budowniczym 
był poprzedni właściciel majątku, były starosta powiatu gorzowskiego von Beerfelde. Prace przy budowie nowego neogotyckiego pałacu 
trwały od 1865 do 1875 roku. Powstał okazały, dwukondygnacyjny, podpiwniczony gmach z wysokimi schodkowymi szczytami i wysoką 
prostokątną wieżą zakończoną bogatym krenelażem. Powyżej drugiej kondygnacji znajdowało się użytkowe poddasze. Pałac wzniesiono 
na planie zarysowanego prostokątami wieloboku. W otoczeniu został założony przepiękny park o początkowej powierzchni 20ha, którą 
później zmniejszono do 5,5ha. W obrębie parku nasadzono kilkadziesiąt gatunków roślinności drzewiastej, a cały teren otoczono ogrodze-
niem. Najciekawszym okazem był rosnący do lat 70-tych ub. wieku wiąz, którego wiek szacowano na 400 lat. Do rezydencji prowadziła aleja 
z okazałą bramą. W sąsiedztwie budynku od strony południowej w latach 20-tych nasadzono drzewostan w kształcie łuku stanowiącym 
zakończenie kurników. Zbudowano również dwie fontanny, jedna w bliskim sąsiedztwie wieży (od strony wschodniej), drugą również 
niedaleko budynku (od strony zachodniej). Kilkadziesiąt metrów w kierunku południowo wschodnim umiejscowiona została murowana 
lodownia stanowiąca magazyn do przechowywania żywności. W odległości kilkuset metrów w kierunku wschodnim znajduje się niewielki 
rodzinny cmentarz, kryjący szczątki dawnych mieszkańców pałacu. Pałac w dobrym stanie przetrwał wojnę. Do 1950 roku zamieszkiwali 
w nim polscy osadnicy, do 1963 roku był również użytkowany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Baczynie z siedzibą w Lubnie. 
Funkcjonowała w nim stołówka, organizowano zabawy i uroczystości. Z chwilą wyprowadzenia mieszkańców oraz biura PGR pałac stop-
niowo popadał w ruinę. Na początku lat 70-tych zabezpieczono budynek poprzez zamurowanie okien i drzwi, jednak jego stan stale się 
pogarszał. W chwili obecnej w miejscu pięknego obiektu znajduje się rumowisko gruzu z niewielkim fragmentem muru.

Opr. Jan Byczkiewicz
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