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LU D Z I E ,  W Y D A R Z E N I AP O L I T Y K A

Na sesji 07 września 
radni odrzucili 
projekt uchwały o 
dofinansowaniu remontu 
byłego budynku USC.

Sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrza Lubska.  Głównym 
punktem był projekt zmian w bu-
dżecie zakładający m.in. dodatkowe 
195 tys. zł, które miało zostać prze-
znaczone na dalszą część remontu 
budynku byłego USC i zaadaptowa-
nia go na potrzeby gabinetów lekar-
skich i pogotowia. W tym samym 
projekcie uchwały były też zmiany 
związane z zdjęciem wydatków na 
budowę drogi w Białkowie, wodo-
ciągu przy ul. Błotnej oraz remontu 
przedszkola nr 3  z tego powodu, ze 
dofinansowanie do tych projektów 
wpłynie w 2017 roku.
Juz porządek obrad podniósł tem-
peraturę na sali
- Zgłaszam wniosek o zdjęcie tego 
punktu, ponieważ nie był omawia-
ny na komisjach - wskazał radny 
Tomasz Apanowicz.
O konsekwencjach takiej decyzji 
poinformowała radnych skarbnik 
gminy
- Dzięki takiemu zabiegowi spad-
nie nasz deficyt o około 900 tys. 
zł, bo zdejmujemy wydatki, które 
w tym roku nie będą realizowane, 
ponieważ dofinansowanie do nich 
otrzymamy w 2017 roku. Niepod-
jęcie uchwały uniemożliwi także 
złożenie wniosków do LRPO o 
środki na kolejne współfinasowane 
inwestycje - podkreśliła Danuta 
Szewczyk.
Po tej informacji radny T. Apano-
wicz poprosił o 5 minut przerwy, w 
czasie którego klub radnych Forum 
Samorządowego przeprowadził 
krótką naradę.

Wniosek wycofany
Po przerwie radny T. Apanowicz 
wycofał wniosek i pytał dalej.
- Na co ma być przeznaczone te 
195 tys. zł?
- Chcemy przeznaczyć łącznie 395 
tys. zł na adaptację budynku. Do tej 
pory w budżecie było 200 tys. zł, z 
których zostało jeszcze 105 tys. zł 
i do tego chcemy dołożyć kolejne 
200 tys. zł - wyjaśniła skarbnik 
gminy.
Radny dociekał dalej na co wydat-
kowano 95 tys. zł
Najpierw zamiast odpowiedzi od 
skarbnika radny otrzymał pytanie.
- Pan pewnie chce to kupić? - pytał 
radnego Burmistrz Lech Jurkow-
ski.
Na to pytanie odpowiedź nie padła, 
natomiast okazało się, że kwota 95 
tys. zł została przeznaczona na wy-
konanie dokumentacji, a kosztorys 
całego remontu to 3 mln. zł.
Ta kwota wzbudziłą najwięcej 
kontrowersji;
- Za 3 miliony to można nowy budy-
nek postawić, a nie remontować sta-
ry - wskazał radny Stefan Żyburt.
Wątpliwości radnych starał się 
wyjaśnić Burmistrz i Naczelnik Wy-
działu Infrastruktury i Gospodarki 

Komunalnej Kamil Zakrzewski
- Wchodzą nowe przepisy, z których 
wynika, że gmina w porozumieniu 
ze starostwem lub urzędem marszał-
kowskim będzie musiała zapewnić 
funkcjonowanie ratownictwa me-
dycznego czyli pogotowia, które 
obecnie jest firmą prywatną (Nie-
publiczny ZOZ - przyt. red.) i dla-
tego w dawnej kawiarni planujemy 
właśnie pogotowie i planujemy też 
dobudowę z tyłu budynku wiaty dla 
karetek. Po lewej stronie na parte-
rze i na piętrze mają być gabinety 
prywatne. Kosztorys całej adaptacji 
jest na 3 mln. zł, ale jest przesza-
cowany. Trzeba pamiętać, że przed 
oddaniem pierwszych gabinetów 
potrzeba wyprowadzić do innych 
wszystkie media, a to też kosztuje 
- wyjaśnił L. Jurkowski.

- My sporządzając dokumenty do 
przetargu na prace opieramy się na 
kosztorysie inwestorskim, a potem 
może się okazać, że przetarg wygra 
firma, która zaoferuje dużo niższą 
cenę niż wynika z kosztorysu - uzu-
pełnił Kamil Zakrzewski.
Swoje stanowisko przedstawił też 
radny Robert Słowikowski:
- 300 tys. to OK, ale nie więcej - 
wskazał
- Musimy się określić do jakiej 
kwoty inwestujemy. Alternatywą 
jest sprzedaż - dodał radny Zbi-
gniew Czarny.
Najwięcej pytań miał jednak radny 
T. Apanowicz
- Ja uważam, że nie powinniśmy in-
westować w ten budynek ponieważ 
są inne ważniejsze potrzeby. Nie 
zgadzam się, żeby przeznaczyć pie-
niądze na remont, a nie np. na place 

zabaw na terenie wiejskim. Jeżeli 
nie ma na nie dofinansowania, to 
powinniśmy je zrobić z własnych 
środków. Jest już taki jeden plac 
zabaw w Górzynie i kosztował 
20 tys. zł - wskazał radny czym 
wzbudził zdziwienie u burmistrza 
i części radnych.
- Ciekawe bo faktury na plac zabaw 
są na 120 tys. zł, a nie na 20 tys. zł. 
Dobrze, że to się nagrało - zauważył 
L. Jurkowski
- Ja też pamiętam, że ten plac zabaw 
kosztował 120 tys. zł - dodał radny 
Ireneusz Kurzawa.
Na tych uwagach temat został za-
kończony, ale przewodniczący ko-
misji finansów lubskiej rady dalej 
drążył temat:
- Czy są oferty na dzierżawę po-
mieszczeń w byłym USC i są to 

dentyści z Zielonej Góry - pytał T. 
Apanowicz.
- Jest jedna oferta od dentystów z 
Zielonej Góry, którzy są zaintereso-
wani pomieszczeniami na parterze 
po lewej stronie - odpowiedział 
Burmistrz.
Kolejne pytania dotyczyły tego, 
dlaczego sprawa omawiana jest 
dzisiaj
- Już raz radni podjęli decyzję 
(zatwierdzając budżet z kwotą 200 
tys.zł na remont - przyt. red.). Te-
raz chodzi o to, żeby to dokończyć 
- wyjaśnił wiceburmistrz Jerzy 
Wojnar.
W głosowaniu stosunkiem głosów 
5 za, 8 przeciw i 2 wstrzymujące 
się, radni odrzucili uchwałę. Za 
głosowali Radni Niezależni i rad-
na Sylwia Werstler, przeciw radni 

klubu FS i radny H. Pełka, od głosu 
wstrzymali się radni K. Białek i Zb. 
Czarny.
Upadł także projekt uchwały o 
wyrażeniu przez radnych zgody na 
wydzierżawienie pomieszczeń po 
byłym USC dla zainteresowanych 
na okres dłuższy niż 3 lata.

Drugie podejście
Na wspólnym posiedzeniu komisji 
w piątek 09 września radni ponow-
nie omawiali sprawę byłego USC.
Jednym z punktów obrad była 
wizyta w budynku dawnego USC, 
który jest w trakcie remontu i zo-
stały w nim zdemontowane panele 
drewniane, drzwi, parkiet oraz 
armatura, które to rzeczy, zgodnie 
z wyjaśnieniami Burmistrza zostały 
przekazane do OSiR- u, LDK-u lub 
trafiły na śmietnik z uwagi na zły 

stan techniczny.
Na tym posiedzeniu radny Tomasza 
Apanowicz wysunął też zarzut, że 
córki Burmistrza są zatrudnione 
w branży dentystycznej, co może 
rodzić podejrzenia, że nie jest przy-
padkiem iż akurat dla dentystów 
mają być przygotowane pomiesz-
czenia w byłym USC.
Radny, na swoim profilu na Face-
booku przedstawił też wyliczenia 
kwestionujące zasadność remontu 
byłego USC, ponieważ inwestycja 
zwróciłaby się dopiero po 20 latach. 
Radny zapewnił też, że nie jest 
zainteresowany zakupem budynku.
W głosowaniu radni  większo-
ścią głosów odrzucili propozycję 
uchwały w sprawie przydzielenia 
dodatkowych 195 tys. zł na dalszy 
remont USC.

Do trzech razy sztuka
Na kolejnej sesji nadzwyczajnej, 
w środę 14 września w porząd-
ku obrad pojawiła się ponownie 
uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie budynku, 
na czas dłuższy niż 3 lata, oraz na 
odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy. Przypomnijmy, że cho-
dzi o budynek po byłym Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Skarbnik gminy 
Danuta Szewczyk odczytała projekt 
uchwały dotyczący zmian w budże-
cie. Chodziło m.in. o zwiększenie o 
195 tys. zł wydatków związanych 
z zagospodarowaniem budynku 
po USC.
Pierwszy głos w tej sprawie zabrał 
burmistrz Lech Jurkowski. Przeko-
nywał, że intencją jego jest przede 
wszystkim utworzenie tam pogoto-
wia ratunkowego. 
- Obecny budynek przy ul. Reja nie 
spełnia wymogów i dopuszczony 
jest do działalności warunkowo. 
Dlatego Pani która prowadzi pogo-
towie jest zainteresowana żeby się 
tam przenieść. Do tego dochodzi, 
od nowego roku, zmiana przepisów 
dotycząca służby zdrowia. Istnieją 
obawy, że obowiązek zapewnienia 
opieki zdrowotnej spadnie na samo-
rządy - argumentował L. Jurkowski.
Burmistrz wyraził także obawy, 
że jeśli nastąpią zmiany w służbie 
zdrowia i zorganizowanie opieki 
zdrowotnej spadnie na Urzędy 
Marszałkowskie, starostwa lub 
samorządy, budynek obecnego 

pogotowia nie spełni wymogów i 
Lubsko zostanie bez pogotowia.
-Z racji tego konieczna jest alter-
natywa, a taką jest budynek po 
USC - kontynuował L. Jurkowski.  
Okazało się, że znalazła się osoba 
chętna która zaproponował, że 
chce w ten budynek zainwestować 
kilkaset tysięcy zł; ale w zamian 
żąda, żeby dzierżawa była dłuższa 
i wynosiła 15 lat, ponieważ inwe-
stycja nie zwróci się w tak krótkim 
czasie. Niestety komplikacje praw-

ne uniemożliwiły poniesienie przez 
Inwestora kosztów przygotowania 
budynku do użytkowania. Dlatego 
burmistrz poprosił o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej i uchwalenie kwoty 
potrzebnej na adaptacje budynku z 
budżetu gminy. 
Po ponad 20 minutowym wy -
stąpieniu Burmistrz zakończył 
przemowę. Po nim głos zabrał 
radny Tomasz Apanowicz i złożył 
wniosek o wykreślenie kwoty 195 
tys. złotych z projektu uchwały 

budżetowej. Tomasz Apanowicz 
argumentował to tym, że radni z 
jego klubu są za inwestowaniem 
w remonty dróg czy moderniza-
cją przedszkoli, ale są przeciwni 
inwestowaniu w ten budynek.  
Zanim odbyło się głosowanie radny 
Ireneusz Kurzawa przestrzegał rad-
nych żeby przypadkiem nie stało się 
tak jak ze strefą przemysłową pod 
Górzynem, która niedoinwestowana 
do dzisiaj świeci pustkami. Wnio-
sek radnego Apanowicza przegło-

sowano stosunkiem głosów 7 za 
(R. Bondarenko, T. Apanowicz, H. 
Nawrot, S. Żyburt, A.Tomiałowicz, 
Z. Zawiślak, H. Pełka). 6 przeciw 
(E. Zajączkowska, I. Kurzawa, K. 
Białek, R. Słowikowski, M.Flies, 
S. Werstler). Radny Z. Czarny 
wstrzymał się od głosu. Radna E. 
Grzywacz była nieobecna.
Taki wynik głosowania spowodo-
wał konieczność napisania nowe-
go projektu uchwały budżetowej, 
już bez kwoty 195 tys. zł jako 
dotacji do omawianej inwesty-
cji .  Po przerwie przegłosowa-
no ustawę budżetową, która po 
zmianach przeszła jednogłośnie.  
W związku z tym Burmistrz wnio-
skował o wycofanie forsowanej 
uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie budyn-
ku na czas dłuższy niż 3 lata, a 
także na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy z porządku obrad. 
Głosowanie jednak odbyło się i 
stosunkiem głosów 1 za, 6 przeciw 
i 4 wstrzymało się uchwała została 
odrzucona.
- Ja budynku nie zamierzam sprze-
dawać i dalej będę szedł w kierunku 
jego adaptacji na potrzeby służby 
zdrowia – podsumowuje Lech 
Jurkowski.
O kolejnych decyzjach dotyczących 
dawnego budynku USC będziemy 
czytelników informować.

M. Stępień/ TR

Co dalej z dawnym USC w Lubsku?

Pani Stanisława Bobin urodzi-
ła się w 1932 roku w Bienia-
koniach. Jej ojciec Antoni był 
pracownikiem kolei, matka 
zajmowała się domem. Po 
zakończeniu wojny wraz z 
rodzicami i dwiema starszymi 
siostrami Ireną i Wandą przy-
jechała do Rudna. W Nowej 
Soli ukończyła liceum ogólno-
kształcące, a następnie podjęła 
studia na filologii polskiej w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej we Wrocławiu, 
które ukończyła w 1953 roku 
uzyskując kwalifikacje do 
nauczania języka polskiego w 
szkołach stopnia licealnego. 
Zgodnie z otrzymanym naka-
zem pracy od września 1953 
roku została zatrudniona w 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Lubsku. Z pewnością zna-
lazłszy się w naszym mieście 
po raz pierwszy w życiu nie 
zdawała sobie sprawy, że 
wiąże się z tym miejscem i tą 
szkołą na następne pół wieku.
Nauczała języka polskiego i 

łaciny, prowadziła koła przed-
miotowe, teatralne i recyta-
torskie. Uzyskiwała dobre i 
bardzo dobre wyniki nauczania 
i wychowania, jej uczniowie 
zdobywali wysokie lokaty w 
olimpiadach i konkursach na 
szczeblu powiatowym i woje-
wódzkim, a potem bez trudu 
zdawali maturę i dostawali się 
na wyższe uczelnie. Przełożeni 
uważali panią Stanisławę Bobin 
za osobę ambitną, pracowitą 
i rzetelną o wyjątkowym po-
czuciu odpowiedzialności i 
konsekwencji w działaniu, co 
znajdowało odzwierciedlenie 
zarówno w wystawianych na-
uczycielce opiniach, ocenach (tu 
szczególnie wyróżniający), jak 
też wielokrotnie przyznawanych 
nagrodach.
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom lokalnego środowiska 
pani Bobin pełniła też czasowo 
funkcję kierownika Biblioteki 
Pedagogicznej w Lubsku oraz 
wizytatora – metodyka z języka 
polskiego.

Obok tak licznych zajęć z tytułu 
pracy zawodowej pani Stanisła-
wa Bobin znajdowała czas na 
aktywność społeczną, m.in. w 
Lubskim Towarzystwie Kultury, 
Radzie Miejskiej, Radzie Biblio-
teki Publicznej.
Szczególnie wyróżniała się w 
działalności związkowej jako 
wieloletni członek prezydium 
RZ ZNP, a także przewodni-
cząca komisji pedagogicznej, 
systematycznie przygotowująca 
i wygłaszająca referaty na kon-
ferencjach pedagogicznych i se-
sjach postępu pedagogicznego.
Lista uzyskanych przez panią 
Stanisławę Bobin nagród i od-
znaczeń jest długa.
Najważniejsze z nich to:
• Złota Odznaka ZNP
• Złoty Krzyż Zasługi
• N a g r o d a  M i n i s t r a 
Oświaty – dwukrotnie
• Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej
• Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski
• Honorowa odznaka 

„ Za zasługi w rozwoju woje-
wództwa zielonogórskiego”
Nauczycieli szkół średnich 
zwyczajowo tytułowano profe-
sorami – pani Stanisława Bobin 
mogła się poszczycić oficjalnym 
powołaniem na stanowisko pro-
fesora szkoły średniej decyzją 
Kuratora Okręgu Szkolnego w 
Zielonej Górze w 1972 roku.
W roku 1988, po 35 latach pracy 
pedagogicznej pani profesor 
Stanisława Bobin odeszła na 
emeryturę. Jednak Dyrekcja 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych (bo tak 
wtedy brzmiała nazwa szkoły, 
której częścią składową było 
liceum ogólnokształcące) nie 
mogła i nie chciała pozwolić 
na utratę tak doświadczonego i 
zasłużonego pedagoga.
Tak więc pani profesor Bobin 
pracowała nadal – oczywiście 
w zmniejszonej liczbie godzin 
– aż do roku 2000, kiedy to 
ostatecznie podjęła decyzję o 
odejściu z pracy i jednocześnie 
zmianie miejsca zamieszkania. 

Wyprowadziła się do Wrocła-
wia, gdzie zamieszkała wraz z 
siostrą i tam spędziła ostatnie 
16 lat swojego życia.
Zmarła 17.08.2016 r. Została 
pochowana na cmentarzu w 
Rudnie k/ Nowej Soli. 
 
Droga Pani Profesor! Nasza 
Szkoła obchodzi w tym roku 
jubileusz 70-lecia. Mieliśmy 
nadzieję świętować go z Pa-
nią: nikt nie zasłużył na to 
bardziej, bo nikt nie poświęcił 
tej szkole tylu lat swego życia. 
Niestety – tak już się nie sta-
nie. Żegnamy Panią pogrążeni 
w żalu i w wielkim poczuciu 
straty…
Dyrekcja, nauczyciele i pra-
cownicy, uczniowie i rodzice,  
cała społeczność Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku.

Wspomnienie
o Stanisławie Bobin

Stanisława Bobin 1932 -2016

Sprawa remontu byłego USC jest kością niezgody między radnymi z klubu 
„Razem Niezależni”, którzy popierają Burmistrza i radnymi klubu „Dla dobra 

gminy Lubsko”, którzy są przeciwni tej inwestycji

Radni osobiście sprawdzali jak wygląda obecnie były USC
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W  R E G I O N I Eb U D ż E T  O bY WAT E L s K I

Zakończyła się akcja „Bezpieczne wa-
kacje”. W okresie letnim patrole policyj-
ne intensywnie sprawdzały akweny na 
terenie naszej gminy i okolic. Nie doszło 
do ani jednego przypadku utonięcia 
czy podtopienia. Obecnie prowadzona 
będzie akcja „Bezpieczna droga do 
szkoły”, gdzie dzielnicowi będą prowa-
dzić zajęcia profilaktyczne dla uczniów 
szkół podstawowych. 

***
W sierpniu zatrzymano 9 osób ukrywa-
jących się przed wymiarem sprawie-
dliwości i 6 nietrzeźwych kierujących 
(rekordowy wynik to 2,8 promila). 

***
W godzinach porannych 13 sierpnia 
policjanci zatrzymali do kontroli po-
jazd typu „bus”, za kierownicą którego 
siedziała mieszkanka Lubska. Badanie 
alkomatem wykazało około 2,8 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

***
Na ulicy Kilińskiego doszło 15 sierpnia 
do niebezpiecznego zdarzenia z udzia-
łem nieletnich. Kierujący motocyklem 
16-letni chłopak (znany już policji z 
chuligańskich wybryków) na tylnym 
siedzeniu przewoził swojego 14-let-
niego brata. W pewnej chwili uderzył 
w zaparkowany prawidłowo samochód 
osobowy. Po przybyciu policji 16-latek 
próbował jeszcze ucieczki. Sprawdzono 
stan nietrzeźwości, co wykazało około 
1,6 promila. Za swój czyn odpowie 

przed sądem rodzinnym. 
***

Wieczorem, 21 sierpnia na parkingu 
przy pl. Vlotho w Lubsku doszło do 
bardzo przykrego zdarzenia. Dwóch 
młodych ludzi pobiło pokrzywdzo-
nego, kopiąc go po całym ciele, tylko 
dlatego, że mężczyzna jednemu z nich 
zwrócił uwagę, kiedy załatwiał potrzebę 
fizjologiczną w miejscu publicznym.  
Policjanci z Komisariatu Policji w 
Lubsku po otrzymaniu informacji o zda-
rzeniu, rozpoczęli działania w kierunku 
ustalenia i zatrzymania podejrzanych. 
Już następnego dnia 22 zatrzymali 
mężczyzn, jak się okazało braci. Zgro-
madzony materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie zarzutów pobicia 17 
i 20 – latkowi, mieszkańcom powiatu 
żarskiego. Za tego typu przestępstwo 
grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 
Prokurator zastosował dozór policyjny.

***
Na skrzyżowaniu ul. Kieleckiej z Wi-
tosa w Lubsku 22 sierpnia sześciolatka 
kierująca rowerem wyjechała z drogi 
podporządkowanej wprost pod nad-
jeżdżający spod wiaduktu samochód 
osobowy, doprowadzając do zderzenia. 
Za dziewczynką jechał ojciec, który 
jednak nie zdążył w porę zareagować. 
Dziecko zostało przetransportowane 
do szpitala, na szczęście nie odniosło 
poważnych obrażeń. 

***

Funkcjonariusze z Zespołu Patrolowo
-Interwencyjnego zatrzymali 31 sierp-
nia 18-letniego mieszkańca Lubska, 
który dziwnie, nerwowo zachowywał 
się. Intuicja i doświadczenie nie zawio-
dło naszych policjantów. Przy młodym 
mężczyźnie znaleziono 5 gr marihuany. 
Za posiadanie narkotyków grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

***
W ubiegłym miesiącu nieznany spraw-
ca włamał się do domu jednorodzinne-
go na terenie gminy Brody. Wyniósł 
meble kuchenne, zmywarkę oraz wypo-
sażenie salonu. Wartość skradzionych 
rzeczy pokrzywdzona oszacowała na 
40 tys. złotych.  Policjanci z Posterunku 
Policji w Brodach rozpoczęli działania 
w kierunku ustalenia i zatrzymania 
sprawcy. W toku prowadzonych działań 
31 sierpnia zatrzymali młodego męż-
czyznę, podejrzanego o dokonanie tego 
przestępstwa. W mieszkaniu, w którym 
przebywał, funkcjonariusze ujawnili 
część skradzionych rzeczy. 28-latek 
kradzionymi meblami wyposażył swoją 
kuchnię i pokój.  Odzyskane mienie po-
licjanci oddali właścicielce. Prokuratura 
Rejonowa w Żarach zdecydowała o 
dozorze dla mieszkańca powiatu żar-
skiego. Za kradzież z włamaniem grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wolności.

M.Sienkiewicz

Zmiana godzin pracy
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym 
w Lubsku informuje, że od dnia 01.06.2016 r. 
zgodnie z Regulaminem organizacyjnym tut. 

Zakładu §7 pkt.6 uległy zmianie godziny pracy.
Godziny pracy tut. Zakładu:
- poniedziałek 7.00 - 16.00

- wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
- piątek 7.00 - 14.00

Pani BARBARZE TYRAŃSKIEJ
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

SIoSTRY
składają

dyrektor i pracownicy
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

w Lubsku

KRONIKA POLICYJNA

działając zgodnie z art.35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity : Dz. U. z 2014 
r., poz. 518 ze zmianami: Dz. U. 
z 2014 r., poz. 659, poz. 805, poz. 
822, poz. 906, poz. 1200) informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Lubsku, pl. Wolności nr 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszone zo-
stały na okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących własność 
Gminy Lubsko przeznaczone do 
sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.

bUrmiStrz LUbSka

KRONIKA STRAŻACKA
Kolejny wypadek na zakręcie

Do kolejnego zdarzenia drogowego 
doszło 27 lipca na feralnym i nie-
bezpiecznych zakręcie pomiędzy 
Lubskiem a Górzynem (droga woje-
wódzka nr 287). W efekcie zderzenia 
się samochodu osobowego z busem 
niezbędna była interwencja straży 
pożarnej, oprócz oczywiście policji i 
pogotowia. Działania straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu akumulatora, 
sprawdzeniu wycieków i innych 
zagrożeń, wraz z Policją kierowaniu 
ruchem drogowym a w końcowej 
fazie zebraniu i neutralizacji wy-
cieków płynów eksploatacyjnych 
z aut biorących udział w wypadku. 
Dwie poszkodowane osoby zostały 
zabrane do szpitala. W działaniach 
ratowniczych trwających ponad 4 
godziny udział brały 3 zastępy straży 
pożarnej. W akcję zaangażowanych 
było 12 strażaków.

Ćwiczenia gotowości
Na terenie Nadleśnictwa Lubsko 
zostały przeprowadzone 27 sierp-
nia ćwiczenia taktyczno-bojowe w 
ramach inspekcji gotowości opera-
cyjnej dla jednostek: OSP Chocicz, 
OSP Dąbrowa Łuż., OSP Dębinka, 
OSP Górzyn, OSP Karsówka, OSP 
Lipna, OSP Łęknica, OSP Piotrów, 
OSP Tuplice, OSP Zabłocie, OSP 
Żarki Wielkie. Po osiągnięciu przez 
jednostki rejonu koncentracji przy 
remizie OSP Tuplice, zastępy OSP 
przemieściły się w rejon ćwiczeń – na 
teren kompleksu leśnego Leśnictwa 
Tuplice w pobliże zbiornika wodne-
go „Duży Staw”, gdzie po dokonaniu 

przeglądu po-
jazdów oraz 
wyposażenia 
i dokumenta-
cji zastępów 
przystąpiono 
do ćwiczeń. 
W ćwicze -
niach udział 
brało łącznie 
12 samocho-
dów pożarni-
czych, w tym 
65 strażaków 
OSP.

Groźny po-
żar w gmi-
nie Tuplice

Zgłoszenie o 
pożarze za-
budowań go-
spodarczych 
w miejsco-
wości Gra-
bów wpłynę-
ło do straży 
30 sierpnia 
około godz. 12.30. Do zdarzenia 
natychmiast zadysponowano zastępy 
z JRG PSP w Lubsku oraz z JRG PSP 
w Żarach. Z chwilą dojazdu na miej-
sce pierwszego zastępu, kierujący 
działaniami ratowniczymi zażądał 
dodatkowego wsparcia zastępami 
OSP Tuplice i OSP Jasień z uwagi 
na realne rozprzestrzenienie się po-
żaru na inne obiekty i składowiska. 
Działania straży pożarnej polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
odłączeniu prądu elektrycznego oraz 
prowadzeniu działań gaśniczych. 

Wystąpiło bezpośrednie zagrożenie 
dla znajdującego się w pobliżu 
budynku mieszkalnego. Prowadzo-
ne działania utrudniał gęsty dym 
oraz duża ilość nagromadzonych 
przedmiotów, rzeczy i sprzętu AGD 
umieszczonego na posesji w sposób 
nieuporządkowany. 
W działaniach ratowniczych trwają-
cych ponad 5 godzin udział wzięło 8 
zastępów straży pożarnej. 
W akcję zaangażowanych było 20 
strażaków.

M.Sienkiewicz

Jubileusz z-cy dowódcy Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży  Pożarnej w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski złożył 23 
sierpnia gratulacje i podziękowania Mariuszowi Morawskiemu – 
Z-cy Dowódcy w związku z jubileuszem 20 lat pracy zawodowej

Pani BARBARZE TYRAŃSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

SIoSTRY
składają

pracownicy Przedszkola nr 1
im. Marii Konopnickiej

w Lubsku
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W sobotę 10 września, 
swoje 35 lecie, obchodzili 
działkowcy z ogrodów 
działkowych "Jutrzenka". 
Ogród od 10 lat 
współpracuje z SP nr 1 i 
2 w Lubsku, a ostatnio ze 
szkołą im. Bojanowskiego 
organizując "Zielone 
Klasy".

- Jest to jedyne w województwie, a może 
nawet w połowie Polski tego typu przed-
sięwzięcie wpisane w program nauczania 
dzieci - wskazał Prezes ROD Władysław 
Kosiada.
Na jubileuszu pojawili się dyrektorzy, 

współpracujących z ogrodem, szkół 
oraz Burmistrz Lubska, który podarował 
działkowcom taczkę i opryskiwacz.

- Cieszę się, że dzięki tej inicjatywie 
tradycja ogródków działkowych nie 
ginie i uprawą warzyw czy owoców 

zajmują się również młode pokolenia. 
Taczka przyda się na pewno do wożenia 
największych dyń – podkreślił Burmistrz 

Lech Jurkowski. Jubileusz uświetnił 
kabaret Zośki.

TR

Na scenie Lubskiego 
Domu Kultury w dniu 
22 lipca wystąpił 
kabaret” Oj tam, oj tam” 
w komedii muzycznej 
pt. „ Internet, krupnik i 
niebieska tabletka”. 

ML: Kto wpadł na pomysł stwo-
rzenia zespołu i zdecydował o 
takiej formie teatralnej?
D.N: Inicjatorem w tych dwóch kwe-
stiach jest pani Mira Gałązka, poetka 
i satyryk, mieszkająca w Żarach. Jest 
autorką wszystkich wspaniałych tek-
stów, które aktorzy zinterpretowali 
w sposób godny pochwały. 
M.L: W jaki sposób zebrano tak 
liczną (14 osób) grupę utalento-
wanych ludzi?
M.G: Nie ukrywam. Był to duży 
problem. Ale do przedsięwzięcia 
przymierzałam się wcześniej obser-
wując na różnego typu imprezach 
możliwości aktorskie i wokalne 
występujących tam ludzi. I w ten 
sposób stworzyliśmy zespół naszego 
kabaretu.
M.L: Z jakich imprez wyławiała 
pani tak utalentowanych ludzi?
M.G: Występach teatralnych, chó-
rów, a nawet na sąsiedzkich grilach. 
Była duża rotacja, głównie z powodu 
braku czasu, bo często próby kolido-

wały z pracą zawodową.
M.L: Gdzie i jak często odbywały 
się próby kabaretu?
M.G: Jesteśmy grupą nieformalna i 
korzystaliśmy z gościnności ŻDK, 
za co dziękujemy dyrekcji. Mamy 
widoki na stanie się jedną z sekcji 
tej placówki. Dodatkowo udostęp-
niała nam sale Biblioteka Miejska 
w Żarach, a także korzystaliśmy z 

naszych prywatnych mieszkań. Czę-
stotliwość była mordercza, ponieważ 
zależało mi na szybkim efekcie.
Kiedy widzi się efekty swej pracy, 
to mobilizuje. Satysfakcja scemen-
towała naszą grupę. Trzy, cztery 
razy w tygodniu próby z muzykiem 
i reżyserem. Spektakl powstał w 
ciągu 5 miesięcy. O premierze, która 
odbyła się w żarskiej Lunie pisano, 

że „wspaniała”, że „ świetna”, taka 
sama była opinia publiczności. 
M.L: Jakie macie plany na przy-
szłość?
D.N: Kabaret nie chce być zwią-
zany z jedną sceną. Już ruszył w 
teren. Jesteś w trakcie negocjacji z 
dyrekcjami placówek kulturalnych 
naszego województwa.
M.L: Jakie wrażenia po pierw-
szym występie poza Żarami?
M.G:  W Żarach mieliśmy pu-
bliczność składającą się głównie 
z naszych przyjaciół, serdecznych 
znajomych, rodzin aktorów. Trochę 
inaczej było w Lubsku. Nieznana 
grupa nie dawała gwarancji dużej 
frekwencji. Tutaj ukłony w stronę 
Pana Dyrektora LDK Sławomira 
Muzyki. Z wielkim zaangażowa-
niem o to zabiegał. Znając na pewno 
opinię o naszym kabarecie przyjął 
nas z zaufaniem, serdecznością 
i elegancją. Ze strony p. Muzyki 
była także świetnie zorganizowana 
pomoc przez pracowników Domu 
Kultury. Mówię tu o akustyku, 
oświetleniowcu oraz innej pomocy 
np. przy dekorowaniu sceny. Za-
dbał także o utrwalenie występu w 
fotografii i nagraniach. Zazdroszczę 
lubszanom tak kreatywnego dyrek-
tora. Korzystając z okazji serdecznie 
mu dziękuję w imieniu własnym i 

zespołu. Wrócimy do Was na pew-
no. Już prowadzone są rozmowy na 
temat dalszej współpracy. 
M.L:Z jakich grup społecznych 
rekrutują się członkowie zespołu?
D.N: Kryterium było takie: talent , 
pasja, oraz dysponowanie czasem. O 
tym , kim są ci ludzie z zawodu do-
wiadywaliśmy się już w trakcie pra-
cy. To bardzo rozległe terytorium: 
rzemieślnicy (2 osoby), pracownik 
handlu i inni (5 osób),bibliotekarka, 
urzędnik państwowy, nauczycielki 
(3 osoby), literat, muzyk. 
M.L: Jak przebiegają próby?
M.G: Pracowicie i radośnie. Jakimś 
trafem udało się zebrać grupę ludzi 
o niemal identycznym poczuciu 
humoru, wielkiej chęci do śmiechu 
i zabawy, solidarnych, solidnych 
i życzliwych. To graniczy niemal 
z cudem, ale tak właśnie jest. Wy-
jątkowa atmosfera życzliwości, 
przyjaźni, wzajemnej pomocy to 
jeden z ważnych elementów, który 
przyczynił się- tak można powie-
dzieć- dużego sukcesu. 
M.L. Dziękuję za rozmowę. Ży-
czę dalszych udanych inicjatyw 
scenicznych.

Fot. LDK
Dana Newelska i Adam Bolesław 

Wierzbicki

W  R E G I O N I E H I s TO R I A  /  W  R E G I O N I E

park Linowy w jeziorach wysokich koło brodów to miejsce, w którym można przeżyć wspaniałą przygodę. pokonując przeszkody rozwijamy 
sprawność ruchowa, pokonując trudności wzmacnia się pewność siebie. warto oderwać nasze pociechy od komputerów czy szkolnych ławek
i wspólnie przeżyć wiosenną eskapadę.  w dzisiejszych czasach aktywny wypoczynek jest niezmiernie potrzebny do pokazania młodzieży jak 
wiele korzyści niesie w dorosłym życiu.
parki linowy jest miejscem bezpiecznym. nad uczestnikami czuwa wykwalifi kowany instruktor, a wysokiej klasy sprzęt zapewnia najwyższe 
bezpieczeństwo podczas pokonywania przeszkód między drzewami, przechodzenia między platformami czy wspinania się na drabinki. adre-
nalina gwarantowana. w parku mamy do wyboru kilka tras różniących się stopniem trudności, przeznaczonych zarówno dla dorosłych jak i dla 
dzieci  -wszystkich serdecznie zapraszamy na spędzenie aktywnie wolnego czasu - przekonują właściciele parku linowego.

park jest czynny w weekendy w godzinach od 1100 do 2000. dla osób indywidualnych mamy ciekawe promocje, a dla grup nowe atrakcyjne oferty.

W prZypadKu BrZydKiej poGody i od poNiedZiaŁKu do piĄTKu prosiMy o WcZeŚNiejsZy 
KoNTaKT: 721-096-499 przemysław szczęśniak - 665-712-614 Marzena szczęśniak

otWarte W WeekenDy oD goDZ. 1100 Do 2000

Zapraszamy do Parku Linowego

Cała rzecz miała miejsce na samym 
początku ubiegłego wieku, a zaczęło 
się całkiem niewinnie. Dwóch żoł-
nierzy – Polak i Włoch – na balu 
misji francuskiej w Archangielsku 
zwróciło uwagę na tę samą damę. 
Jako że nadobna niewiasta nie 
umiała wybrać, panowie prześci-
gali się w pomysłach, jak by tu jej 
zaimponować. Wreszcie Włoch 
dowiedział się, że dama lubi zwie-
rzęta Ostatniego dnia „zawodów” 
Włoch przyprowadził niebieskiego 
lisa, który jest odmianą lisa po-
larnego o pięknym i delikatnym 
futrze i bujnej kicie. Polak nie dał 
za wygraną i przywiódł na łańcuchu 
najprawdziwszego białego niedź-
wiadka. Polskim żołnierzem, który 
wówczas wygrał tę rywalizacje 
był chorąży Walenty Karaś, a jego 
kudłata pupilka to nie kto inny, a 
Baśka. Baśka Murmańska była to 
biała niedźwiedzica przygarnięta na 
stan do Batalionu Murmańczyków 
polskiej formacji zbrojnej walczą-
cej w latach 1918–1919 przeciwko 
bolszewikom w rejonie Murmańska 
i Archangielska na północy Rosji. 
Batalion Murmańczyków był to 
batalion pod dowództwem płk. 
Juliana Skokowskiego, będącego 
odpryskowym oddziałem korpusu 
gen. Józefa Dowbor- Muśnickie-

go. Baśka była oswojoną, łagodną 
niedźwiedzicą, z którą bawiły się 
nawet dzieci żołnierzy oddziału. 
Rozkazem dziennym przydzielono 
ją jako córkę regimentu do kompanii 
karabinów maszynowych baonu i 
wyznaczono wikt. W baonie przy-
dzielono jej opiekuna kpr. Smor-
gońskiego, który zajmował się nią 
już do końca jej życia. W tym czasie 
kpr. Smorgoński nauczył ją elemen-
tów musztry, w tym salutowania i 
naśladowania kroku marszowego. 
Niedźwiedzica przeszła ze swoim 

oddziałem cały szlak bojowy, aż 
do wolnej Polski, by ostatecznie 
stacjonować ze swoim oddziałem 
w Twierdzy Modlin. Wraz z resztą 
oddziału brała m.in. udział w defi-
ladzie w 1919 roku w Warszawie na 
placu Saskim, wzbudzając sensację 
tym, iż w odpowiednim momen-
cie zaczęła iść na dwóch łapach i 
zasalutowała przed naczelnikiem 
państwa Józefem Piłsudskim w 
ślad za resztą żołnierzy, a następnie 
podczas powitania podała mu łapę. 
Zginęła jeszcze tej samej zimy, 

niedługo po przybyciu do Modlina, 
po tym jak podczas kąpieli w Wiśle 
zerwała się z łańcucha i przepłynęła 
wśród kry na drugi brzeg rzeki, po 
czym podążyła w stronę wsi. Została 
zakłuta widłami przez miejscowych 
chłopów. Gdy żołnierze po zorgani-
zowaniu łodzi dotarli wreszcie do 
wsi, z niedźwiedzicy zdzierano już 
futro. Wypchana Baśka stała jeszcze 
jakiś czas po II wojnie światowej 

w Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, skąd potem ją usunię-
to, a ślad po niej zaginął. Historia 
niedźwiedzicy została opisana m.in. 
przez dowódcę kompanii piechoty w 
tym baonie, pisarza batalistycznego 
Eugeniusza Małaczewskiego, w 
opowiadaniu „Dzieje Baśki Mur-
mańskiej” wchodzącego w skład 
tomu opowiadań „Koń na wzgórzu”. 

Krzysztof Kowsz

Obraz Michała Byliny (1904- 1982) pt. „Przegląd oddziałów Murmańczyków 
przez Naczelnego Wodza w Warszawie”. Obraz przedstawia spotkanie 

Piłsudskiego z oddziałem Murmańczyków w Warszawie

Baśka Murmańska pierwszy niedźwiedź w Wojsku Polskim
Z okazji 102 rocznicy rozpoczęcia I wojny światowej przedstawiamy Państwu nieznaną wojenną historię białej niedźwiedzicy. Słynny niedźwiedź Wojtek wcale nie był 
pierwszy! Jako pierwsza szlaki w polskim wojsku przetarła Baśka Murmańska.

Baśka Murmańska w towarzystwie żołnierzy Batalionu Murmańczyków, 
polskiej formacji zbrojnej walczącej w latach 1918–1919 przeciwko 

bolszewikom w rejonie Murmańska i Archangielska na północy Rosji

Z reżyser Mirą GałąZką oraZ wykonawcZynią 
jednej Z Głównych ról, daną newelską
roZMawia adaM Bolesław wierZBicki

Świętowali
działkowcy

Działkowcy i goście jubileuszu na wspólnym zdjęciu

30-osobowa grupa 
dzieci wróciła 21 lipca 
z 10-dniowej kolonii 
zorganizowanej z wieloma 
atrakcjami w Kątach 
Rybackich a sfinansowanej 
przez Gminę Lubsko. Na 
parkingu przy Intermarche 
czekali na swoje pociechy 
rodzice i opiekunowie. 

Na zadanie – realizowane w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zo-
stał ogłoszony konkurs na powierzenie 
zorganizowania kolonii z programem 
profilaktycznym. Wpłynęły trzy oferty, 
z których dwie nie spełniły wymogów 
formalnych. Wygrało stowarzyszanie 
Lubuski Klub Sportowy Karate „Oy-
ama”. 
Z ramienia GKRPA w Lubsku w reali-
zacji zadania uczestniczyła Agnieszka 
Szudrawska, pełniąca funkcję jednego 
z wychowawców kolonijnych. Pro-
gram kolonii był bardzo urozmaicony 
i obejmował: wycieczkę do parku 
linowego oraz wizytę w 22 Bazie Lot-
nictwa Taktycznego w Malborku, w 
którym stacjonują myśliwce bojowe 
MIG-i 29, zwiedzanie Gdańska i wjazd 
na mobilny, największy w Europie dia-
belski młyn, rejs statkiem po Zalewie 
Wiślanym, gry drużynowe: olimpiadę 
wiedzy i paintball dla dzieci, wspinacz-
kę linową, strzelanie do celu, turnieje: w 
siatkówkę, ringo, piłkę nożną, zbijaka i 

rzut balonem, elementy samoobrony, 
wyjścia na plażę, kina w plenerze. 
Dzieci otrzymywały nagrody za zaanga-
żowanie się w gry i zawody. Jednym z 
warunków zorganizowania kolonii było 
ujęcie w programie zajęć profilaktycz-
nych, których treści przekazywane były 
w formie pogadanek, filmów, zadań do 
wykonania, czy też poprzez doświad-
czenie i osobisty przykład. 
- Tego rodzaju zadanie z programem 
profilaktycznym zostało zrealizowane 
po raz drugi. Kwalifikacją dzieci do 
udziału w koloniach zajmował się 
MGOPS w Lubsku. Warunki zakwate-
rowania w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Panorama” w Kątach Rybackich 
i posiłki były bardzo dobre, co po-
twierdziły dzieci zaraz po przyjeździe. 
Najwięcej emocji wzbudziło kino 7D i 
możliwość wejścia do samolotu. Niezłej 
i niezapomnianej zabawy dostarczył 
chrzest „pierwszaków”, a wyczeki-
wana przez uczestników atrakcja w 
formie wojny piankowej, mająca swój 
finał nad morzem w przedostatni dzień 
kolonii dostarczyła mnóstwo śmiechu 
i pozytywnych wrażeń. Uważam, że 
zadanie zostało zrealizowane zgod-
nie z umową. Tego rodzaju łączenie 
zabawy, wypoczynku z elementami 
zajęć profilaktyczno-wychowawczych 
jest przedsięwzięciem, na które nie 
można szczędzić środków – stwierdził 
Przewodniczący GKRPA w Lubsku  
Bartłomiej Sówka. 

M.Sienkiewicz

Zabawa
i profilaktyka

Koloniści w „firmowych” 
koszulkach Gminy Lubsko

AktuAlne
informAcje

z regionu
www.facebook.com/MagazynLubski
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Złotą oraz wycinką starych dębów na 
którą nie chciałem się zgodzić. Koszt 
kary naliczonej za wycinkę oscylował 
ok. 1 mln. zł a firma GEWIND chciała 
uzyskać zwolnienie z opłaty w zamian 
za nasadzenie młodymi drzewami. W tej 
sytuacji inwestor żeby zyskać na czasie 
doszedł do porozumienia z Lasami Pań-
stwowymi dla których wybudowanie 
drogi w lesie było proste . Wydaje mi 
się, że w związku z tymi problemami 
wybranie alternatywnej trasy przez las 
było dla firmy GEWIND rozwiązaniem 
jeśli nie tańszym to przede wszystkim 
szybszym i pozwalającym dochować 
terminu zakończenia inwestycji – wska-
zuje włodarz gminy.

Sprzedani za 4 tysiące 
Na spotkaniach informacyjnych 
przedstawiciele inwestora uspakajali 
mieszkańców, że nie ma obaw dla ich 
zdrowia, a hałas zagłuszy wiatr już w 
odległości 450m od elektrowni. Na 
pierwszym spotkaniu w listopadzie 
było 19 osób. Na tym spotkaniu obie-
cywano wspomniane wcześniej doin-
westowania. Na kolejnym spotkaniu w 
Grudniu padła propozycja wycieczki 
do farm wiatrowych koło Poznania 
lub do Niemiec. Ówczesny Burmistrz 
Bogdan Bakalarz zaproponował prze-
prowadzenie referendum w sprawie 
budowy farmy wiatrowej. Referendum 
odbyło się przed wyjazdem na wy-
cieczkę. Za wiatrakami było 92 osoby, 
przeciw 27 wstrzymało się 19 osób.
W styczniu grupa mieszkańców poje-
chała w okolicę Poznania gdzie mogli 
osobiście przekonać się z czym mają 
do czynienia.
 – Po tej wycieczce naszły nas wąt-
pliwości co do słuszności decyzji. 
– opowiada Zdzisława Wierzbicka 
sołtys Dłużka. Przede wszystkim 
dlaczego zorganizowano nam spo-
tkanie tylko z właścicielem działki 
na której posadowione były wiatraki, 
a nie z mieszkańcami pobliskich 

miejscowości? - zastanawia się pani 
Zdzisława. 
Tego się chyba inwestorzy nie spodzie-
wali, ponieważ wycieczka przyniosła 
odwrotny skutek od zamierzonego. Po 
powrocie, mieszkańców Dłużka ogar-
nęły wątpliwości, zaczęli więc szukać 
informacji dotyczących wpływu elek-
trowni na życie ludzi mieszkających w 
pobliżu. Informacje jakich się doszuka-
li były wielce niepokojące. Postanowili 
więc zaprotestować. Poprosili  Panią 
Sołtys o interwencję na sesjach Rady 
Miejskiej. Z. Wierzbicka nie kryje żalu 
do B. Bakalarza.
– Decyzje zostały podjęte nad na-
szymi głowami! Jakim my jesteśmy 
samorządem wiej-
skim?-pyta reto-
rycznie pani Zdzi-
sława. Zostaliśmy 
wpuszczeni w ma-
liny. Popełniliśmy 
pewien błąd bo 
protestowaliśmy 
tylko na szczeblu 
gminy. Szkoda, że 
nie zaprosiliśmy 
jakiejś telewizji.  
Stanowisko pani 
Sołtys zbulwerso-
wało byłego Bur-
mistrza Bogdana 
Bakalarza.
– Mam dość ob-
winiania mnie o 
wszystko! Dlacze-
go nikt nie mówi, 
że ja również by-
łem przeciwko tym 
wiatrakom? Postą-
piłem zgodnie z 
prawem. Zostawi-
łem to do rozstrzy-
gnięcia mieszkań-
com i większość 
była na tak! A teraz 
szuka się winnego. 
Winni są ci ludzie 

którzy chcieli tych wiatraków. Myśmy 
wtedy oddali sprawę do SKO jako 
przeciwnicy ale przegraliśmy. W tej 
sytuacji musieliśmy uszanować prawo 
i wszcząć procedurę. Mimo to starałem 
się być bezstronny i oddałem to pod 
decyzję Rady Miejskiej. Kilkakrotnie 
był ten temat poruszany na sesjach. 
Ja nikogo nie namawiałem do głoso-
wania na tak. Większość Rady jednak 
zagłosowała pozytywnie. Tak samo 
zagłosowali mieszkańcy. Większość 
chciała tych wiatraków! – podkreśla 
B. Bakalarz.
Niestety co innego niż były burmistrz 
mówią gminne dokumenty, a dokładnie 
miejscowe plany zagospodarowania 
terenu, na których w okolicach Gó-
rzyna, Osieka i Raszyna wyznaczono 
miejsca na lokalizację kolejnych farm 
wiatrowych.

***
Najdziwniejsze w tej sprawie wydaje 
się to, że nikt w gminie nie chciał tych 
wiatraków, a mimo to stoją i generują 
prąd oraz z pewnością zyski dla firmy 
GEWIND. Zarabia również gmina. 
Chociaż Agnieszka Wożniak naczelnik 
wydziału Podatków i Opłat grzecznie 
odmówiła nam podania wysokości po-
datków jakie wpływają od elektrowni, 
zasłaniając się tajemnicą handlową, 
to jednak uczestnicząc w sesjach oraz 
uzgodnieniach podkomisji dowiedzie-
liśmy się, że miesięcznie gmina ma 4 
tys zł od wiatraka. Jedynymi którzy 
nie mają nic z tego „złotego interesu” 
są mieszkańcy Dłużka. 
Marek Stępień

Post Scriptum 
Sprawa wiatraków pod Dłużkiem 
wcale nie jest zakończona, z uwagi na 
toczące się spory przed Samorządo-
wym Kolegium Odwoławczym. Kiedy 
i jakie zapadną rozstrzygnięcia trudno 
dzisiaj powiedzieć, ale do sprawy na 
pewno wrócimy.

Śmiercią naturalną upadła sprawa bu-
dowy wiatraków w okolicach Górzyna, 
Raszyna i Osieka. 
- Po zmianie przepisów dotyczących 
odnawialnych źródeł energii Inwestor 
czyli niemiecka firma Prometheus 
Gmbh zawiesiła projekt budowy wia-
traków – informuje Zbigniew Stopiń-
ski przedstawiciel firmy.
Zamiast elektrowni wiatrowych firma 

postanowiła zainwestować w farmę 
fotowoltaiczną. Pierwsze plany mówią 
o dwóch takich farmach, każda o po-
wierzchni 1 hektara. Są już podpisane 
umowy z właścicielami gruntów. Trwa-
ją uzgodnienia z przedsiębiorstwami 
energetycznymi, które miały by od-
bierać prąd produkowany w panelach.

Marek Stępień

T E M AT  N U M E R U T E M AT  N U M E R U

ZNASZ JĘZYK NIEMIECKI?      

NIE BOISZ SIĘ PRACY?     

SZANUJESZ STAROŚĆ?

Dolce Vita
OPIEKUNKI DO NIEMIEC

ZADZWOŃ!
tel. 506 677 444
tel. 504 014 848 

W czerwcowym numerze 
Magazynu Lubskiego 
ukazał się krótki 
lecz naszpikowany 
negatywnymi emocjami 
artykuł pt. „Wydymani”, 
który dotyczy 
elektrowni wiatrowych 
umiejscowionych w 
Dłużku.  Autor tekstu 
zarzuca firmie GEWIND 
oraz poprzedniemu 
burmistrzowi umyślne 
działanie na szkodę 
mieszkańców Dłużka i 
celowe wprowadzanie 
ich w błąd. Celem takiego 
działania miałoby być 
postawienie, pomimo 
zdecydowanych protestów, 
trzech elektrowni 
wiatrowych w pobliżu ich 
miejscowości. W zamian 
miały być obiecane profity 
w wysokości 20 tys zł 
rocznie dla wsi, oprócz 
funduszu sołeckiego. 
Jednak tak się nie stało. 
Żeby odpowiedzieć na to 
pytanie należałoby zacząć 
od zarania tematu. 

Dlaczego Lubsko?
W 2009 roku portugalska firma GE-
WIND postanowiła wypłynąć na pol-
skim rynku energii odnawialnej. W 
tym celu potrzebowała miejsca ,gdzie 
mogłaby postawić swoje pierwsze 
elektrownie wiatrowe. Wybór gminy 
Lubsko był raczej dziełem przypadku 
niż podyktowane miałoby to być atrak-
cyjnością terenu. Wybrzeże, gdzie tere-
ny do budowy wiatraków są najlepsze , 
było już przepełnione, więc GEWIND 
musiał szukać miejsc alternatywnych. 
Wybór padł na Lubsko. Poprzednia 
firma która nosiła się z zamiarem wybu-
dowania na naszym terenie elektrowni 
wiatrowych zrezygnowała i odstąpiła 
projekt dla GEWIND -u. Okolice 
Dłużka średnio nadają się na takie in-
westycje, ale kierunek i prędkość wiatru 
są wystarczające aby napędzać turbinę 
elektrowni. 

Inwestycja rusza!
W czerwcu 2009 roku do Urzędu Miej-
skiego wpłynął wniosek, kierowany 
do Burmistrza, o „Wydanie Decyzji o 
Środowiskowych Uwarunkowaniach” 
dla inwestycji polegającej na budowie 
parku elektrowni wiatrowych „ Budzie-
chów AS” zlokalizowanych  na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 
103/3 obręb Dłużek gmina Lubsko”. 
Ówczesne władze gminy podeszły 
do tematu elektrowni wiatrowych 
sceptycznie, żeby nie powiedzieć z 
niechęcią. Kilkukrotnie odwoływano 
się do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego jednakże za każdym razem 
zapadał wyrok nakazujący ponowne 
rozpatrzenie wniosku. Tym sposobem 
(choć do dziś toczą się postępowania 
w tej sprawie ) gmina została admini-
stracyjnie przymuszona do podjęcia 
tematu budowy elektrowni wiatrowych. 
Od tego momentu ruszyły procedury 

inwestycyjne. Przez dwa lata trwała 
korespondencja pomiędzy urzędami. 
Organami które brały udział w wy-
daniu decyzji środowiskowej oprócz 
Burmistrza Lubska były: Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Go-
rzowie Wlkp. oraz Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Żarach. Z opisu inwestycji 
przedstawionego przez firmę GEWIND 
wynikało, że na w/w działce ustano-
wione będą trzy turbiny o mocy 2MW 
każda i wysokości 170 m. Zakładano, że 
najbliższe zabudowania znajdować się 
będą w odległości 400 metrów od farmy. 
Inwestor zapewniał, że odległość ta, 
nie będzie powodowała przekroczenia 
norm hałasu przez pracujące turbiny, 
które byłyby uciążliwe dla mieszkań-
ców najbliżej położonych domostw. 
Jednakże z zaznaczonego zasięgu 
oddziaływania oraz mapy wynikało, ze 
obszar oddziaływania przedsięwzięcia 
byłby większy niż ten przedstawiony 
przez firmę GEWIND. Wobec czego 
Burmistrz w piśmie z 23 czerwca 2009 
r zażądał uzupełnienia dokumentacji. 
Po uzupełnieniu dokumentacji przez 

firmę GEWIND w lipcu 2009r Bur-
mistrz Bogdan Bakalarz zawiadomił 
o wszczęciu postępowania administra-
cyjnego, w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia.
Intensywna korespondencja pomiędzy 
Urzędem Miejskim a RDOŚ oraz Po-
wiatowym Inspektorem Sanitarnym w 
Żarach trwała 2 lata. Tak długo trwająca 
procedura spowodowana była zmianą 
parametrów turbin wiatrowych. W 
marcu 2010 r. Powiatowy Inspektor 
Sanitarny zaopiniował pozytywnie 
przedsięwzięcie jakim była budowa 
farm wiatrowych w Dłużku. Miesiąc 
później do lubskiego magistratu wpły-
nęła pozytywna opinia z RDOŚ w 
Gorzowie Wlkp. Wobec powyższego 
nic już nie stało na przeszkodzie do 
budowy elektrowni. Starostwo mogło 
wydać pozwolenie na budowę lub badać 
sprawę dalej np. pod kątem zabytków.

Dwa wiatraki zamiast trzech
Nieoczekiwanie jednak nastąpił zwrot 
w sprawie. W czerwcu wpłynęło pismo 
z firmy GEWIND o zamiarze budowy 
dwóch elektrowni ale za to o większej 
mocy (3MW) i wyższych o 30 m niż 
pierwotnie zakładano. Spowodowało to 
wszczęcie procedur od nowa. 
– Farma wiatrowa powstała w 2015r , a 
miała powstać w 2013r. Przedłużające 
się procedury spowodowały opóźnienie 
w budowie. W tym czasie technologia 
poszła już tak do przodu, że nie opłacało 
się budować trzech turbin po 2MW 
tylko dwóch po 3MW- mówi Radosław 
Kęska z firmy GEWIND. Jest to z 
korzyścią dla środowiska, powoduje to 
także mniejsze oddziaływanie akustycz-
ne, a turbiny są wydajniejsze o 15% 
co powoduje również większe zyski. 
Powyższe czynniki spowodowały, że 
zapytaliśmy o możliwość zmian. Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
biorąc pod uwagę oddziaływanie na 
środowisko przychyliła się do naszej 
prośby - dodaje R. Kęska.
Wcześniejsza wersja zakładała lokali-

zacje północną, południową i środko-
wą. Skoro środkowa wykasowano to 
z miejsca nasuwa się pytanie czy nie 
dało się rozmieścić tych elektrowni, a 
zwłaszcza tej południowej, nieco dalej 
od najbliższych zabudowań w Dłużku?
– RDOŚ w swoich zaleceniach „wyka-
sował” środkową lokalizację ze względu 
na znajdujące się tam w pobliżu oczko 
wodne które wabiłoby ptaki- stwierdza 
R. Kęska.  
Radosław Kęska uważa, że RDOŚ 
wybrał wariant przyrodniczy ponieważ 
wszelkie normy zostały spełnione, a 
wybudowane turbiny są nowocześniej-
sze i mają mniejsze oddziaływanie na 
florę i faunę niż pierwotnie zakładano 
w raportach. 
– Może gdyby ludność z Dłużka była 
zainteresowana projektem i zgłosiła 
jakieś uwagi, to organizując spotkanie z 
RDOŚ wspólnymi siłami moglibyśmy 
coś zmienić.  Myśmy byli otwarci na 
sugestie – wskazuje przedstawiciel 
Gewindu.
Stanowisko to zdaje się potwierdzać 
Jarosław Kołodziejczak z RDOŚ w 
Gorzowie Wlkp.
 – Lokalizację turbin wiatrowych 
określa inwestor. My nie możemy tych 
lokalizacji zmieniać. Możemy tylko 
wskazać najlepszy wariant budowy.  
Przeprowadzone zostały dogłębne 
analizy z których wynikało, że wariant 
północny i południowy jest najkorzyst-
niejszy zarówno dla ludzi jak i środowi-
ska. – stwierdza J. Kołodziejczak.

Obiecanki cacanki? 
Takie inwestycje wywołują sprzeciw 
społeczeństwa w pobliżu którego znajdą 
się elektrownie wiatrowe. Mieszkańcy 
pobliskich miejscowości obawiają 
się złego wpływu wiatraków na ich 
zdrowie. Spadają także ceny działek 
budowlanych zlokalizowanych w pobli-
żu takich elektrowni. W naszej okolicy 
pierwsi protestowali mieszkańcy Gra-
bika. Dlatego oczywistą koleją rzeczy, 
należało porozmawiać z mieszkańcami 
Dłużka.
Tytułowe powiedzenie zdaje się w Dłuż-
ku mieć uzasadnienie. W 2011r doszło 
do pierwszych spotkań informacyjnych 
z mieszkańcami wsi. Przedstawiciele 
firmy GEWIND przedstawiali korzyści 
jakie wynikać będą ze zlokalizowania 
obok ich miejscowości farm wiatro-
wych. Miały to być m.in. poprawa infra-
struktury drogowej czy doinwestowanie 
20 tys. zł do Funduszu Sołeckiego, a 
także książki dla dzieci i młodzieży.
Jednakże tak się nie stało. 
Współpraca z poprzednim Burmistrzem 
nie była łatwa, ale przewidywalna. Wie-
dzieliśmy, że pan Bakalarz nie zmieni 
zdania. Nowy Burmistrz jak i ludność 
Dłużka byli bardzo nieprzychylni. 
Próbowano zablokować nam wszystkie 
drogi dojazdowe do farm wiatrowych. 
Zamiast 2 km musieliśmy pobudować 
7,5 km nowych dróg z tego ok. 5 km 
przy współpracy z Lasami Państwowy-
mi które najbardziej na tym skorzystały. 
–mówi R. Kęska. Straciliśmy przez to 
2 mln zł. Pieniądze dla wsi miały być 
w zamian z a współpracę. Takowej nie 
było -uzupełnia.
Zupełnie inną wersję podaje Kamil 
Zakrzewski Naczelnik Wydziały In-

frastruktury i Gospodarki Komunalnej 
UM w Lubsku
- Dojazd zaproponowany przez Inwe-
stora przez ul. Złotą związany był z 
wycinką kilkudziesięciu drzew (w tym 
dębów) i związana z tym wysoka opłatą. 
Zaproponowana przez Gminę Lubsko 
alternatywa dojazdu (przez wewnętrzne 
drogi gruntowe, za które inwestor miał 
zapłacić czynsz) nie została zaakcepto-
wana przez Inwestora, pomimo prze-
słania przez Gminę Lubsko stosownych 
dokumentów.  
Zdanie Naczelnika Zakrzewskiego 
podzielił Burmistrz Lech Jurkowski. 
- Moim zdaniem jest to zwykły wykręt 
inwestora by nie dotrzymać słowa dane-
go mieszkańcom Dłużka. Problem dla 
firmy GEWIND zaczął się w związku 
z terminem zakończenia inwestycji. 
Zmieniały się przepisy i firma musiała 
ukończyć inwestycje do końca 2015r. 
bo wtedy miała zapewniony odbiór 
prądu, a po tym terminie musiałby wejść 
na giełdę.  Nas obowiązują przepisy 
i procedury które trwają, a firma GE-
WIND oczekiwała ode mnie decyzji 
praktycznie z dnia na dzień, a to nie 
było możliwe. Do tego wszystkiego 
doszedł problem przejazdu przez ul. 

Wiatraki CZyLi krajoBraZ    Po BitWie

Zostaliśmy wpuszczeni w maliny. Decyzje zostały podjęte nad naszymi 
głowami! Jakim my jesteśmy samorządem wiejskim?-pyta sołtys Dłużka 

Zdzisława Wierzbicka

Dojazd zaproponowany przez Inwestora 
przez ul. Złotą związany był z wycinką 
kilkudziesięciu drzew (w tym dębów) 

i związana z tym wysoka opłatą. 
Zaproponowana przez Gminę Lubsko 

alternatywa dojazdu (przez wewnętrzne 
drogi gruntowe, za które inwestor 
miał zapłacić czynsz) nie została 
zaakceptowana przez Inwestora, 

pomimo przesłania przez Gminę Lubsko 
stosownych dokumentów – informuje 
Naczelnik Wydziału Inwestycji UM w 

Lubsku Kamil Zakrzewski

Mam dość obwiniania mnie o 
wszystko! Dlaczego nikt nie mówi, 
że ja również byłem przeciwko tym 

wiatrakom? Postąpiłem zgodnie 
z prawem. Zostawiłem to do 

rozstrzygnięcia mieszkańcom i 
większość była na tak! A teraz szuka 
się winnego. Winni są ci ludzie którzy 
chcieli tych wiatraków – argumentuje 

Bogdan Bakalarz

W sprawie tych elektrowni 
wiatrowych między Dłużkiem 

a Lubskiem dalej toczy się 
postępowanie w Samorządowym 

Kolegium Odwoławczym

Moim zdaniem mówienie, że zmiana 
trasy dojazdu nastąpiła z winy 

urzędu, to zwykły wykręt inwestora 
by nie dotrzymać słowa danego 

mieszkańcom Dłużka – wskazuje 
Burmistrz Lech Jurkowski
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jasień w połowie kadencji

70 Lat oSp jaSień

W piątek 09 września w lubskim DPS-ie odbył się Festyn Rodzinny. Imprezę pomogli zorganizować: Lubski Dom 
Kultury, Klub Motocyklowy MC „BOXER”, Muzykująca Rodzina z Łukawy, Klub Kultur Dawnych oraz Stowarzyszenie 
Przyjazna Gmina. Były słodycze, kiełbaski i dużo, dużo dobrej zabawy. Całość imprezy sprawnie poprowadziła Pani 

Małgorzata Chrenowicz. Pani Dyrektor JANINA CHĘĆ wręczyła dyplomy mieszkańcom Domu za pracę na rzecz DPS-u. 
IG

Festyn rodzinny

Dużo radości i frajdy sprawiała dzieciom zabawa ze swoimi ulubionymi domowymi pluszakami, ćwicząc z nimi 
skakały, podrzucały, przekładały z ręki do ręki. Zabawa ze swoim przyjacielem była bardzo udana i sprzyjała 

integracji z rówieśnikami.

W czwartek 8 września 
grupa dzieci 4 letnich, 
wspólnie z dziećmi o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (wych. 
Izabela Długokińska), 
świętowała Dzień 
Marzyciela, którego 

inicjatorką i prowadzącą 
była Agnieszka Boszko-
Szczęśniak.

Dzieci weszły w świat marzeń 
zabawą relaksującą, myślały o 
swoich największych pragnieniach. 
Nie były to marzenia wygórowane, 
dzieci chciały mieć kotka, pieska 

lub obejrzeć ulubiony film. Wspól-
nie bawiły się w zabawę o „Złotej 
rybce”, którą bardzo polubiły, 
ponieważ role się zmieniły i to 
dzieci spełniały marzenia rybki, np. 
musiały się przywitać, ukłonić się 
czy przytulić do siebie.

Agnieszka Boszko-Szczęśniak

MarZenia, aCh te
MarZenia…

O reformie oświaty, 
obwodnicy Lubska 
i inwestycjach w 
Jasieniu rozmawiamy z 
Burmistrzem Jasienia 
Andrzejem Kamyszkiem.

Magazyn Lubski: Jak wygląda 
gmina Jasień na półmetku?
Andrzej Kamyszek: Rozpoczynając 
kadencję przyjąłem budżet niezrów-
noważony. W tym niezrównoważo-
nym budżecie były oszczędności na 
oświacie. Kolejny rok, czyli 2015 był 
trudny z powodu deficytu jeszcze z 
2014 roku, w wysokości 1,2 mln. zł. 
Potrzebne były oszczędności, które 
polegały na redukcji wydatków, po 
to aby odzyskać zdolność kredytową 
i realizować kolejny etap budowy 
kanalizacji warty 12 mln. zł. Efek-
tem tych wszystkich przedsięwzięć 
było „wyjście na prostą” i uzyskanie 
1,1mln. zł nadwyżki budżetowej. 
To pozwoliło odzyskać zdolność 
kredytową. Zaczyna się bardzo dobra 
współpraca z przedsiębiorcami. 
ML: Emocje budzi sprawa ja-
sieńskiej oświaty. Jak to na dzisiaj 
wygląda?
AK: Rok 2015 to reforma szkoły. 
Główny powód to oczywiście eko-
nomia. Po audycie okazało się, że z 
budżetu gminy trzeba dołożyć 4 mln. 
zł ponieważ subwencja nie starczała 

i Urząd Skarbowy, więc tutaj widzę 
duże zagrożenie.
Jeżeli chodzi o ewentualny fundusz 
obywatelski dla Jasienia, to uważam, 
że możemy o tym myśleć dopiero po 
zakończeniu dużych projektów np. 
kanalizacji
ML: Gmina Jasień jest kojarzona z 
Grodziskiem w Wicinie. Z historią 
jest też związany była filia obozu 
koncentracyjnego Gross Rosen. Co 
dzisiaj dzieje się w tych miejscach?
AK: W Wicinie jest park kulturowy 
na terenie 30 ha, którym opiekuje się 
powstała w 2015 roku Fundacja tego 
grodziska. Chcemy to miejsce wyko-
rzystać do edukacji opartej na obco-
waniu z dawną kulturą. To grodzisko 
i muzeum sprawia, że cała Wicina jest 
ciekawa i inwestujemy w program 32 
najciekawszych wsi Polski.
Jeżeli chodzi o były obóz to chcemy 
odtworzyć jeden barak. W tym celu 
odwiedziłem muzeum w Rogoźni-
cy gdzie mieści się główny obóz i 
dyrekcja muzeum jest pozytywnie 
nastawiona do współpracy. Tym 
miejsce jest też zainteresowany IPN 
z uwagi na to, co działo się na tym 
terenie w czasie funkcjonowania 
obozu. Pierwszym odkryciem jest to, 
że był tu więziony św. Maksymilian 
Maria Kolbe.
ML: Dziękuję za rozmowę

TR

zbiornik na swoim terenie, a w zasadzie 
o pieniądze na jego budowę stara się 
gmina Jasień.
AK: Ja uważam, że Nowiniec jest kąpie-
liskiem, a nie zbiornikiem retencyjnym. 
Rzeka Lubsza do Jasienia ma charakter 
rzeki górskiej i stąd pomysł na budowę 
zbiornika retencyjnego. Nam bardzo 
zależy, żeby powstał przed Jasieniem. 
W 2015 roku zaczęliśmy rozmowy w tej 
sprawie z Urzędem Marszałkowskim.
Basen w Jasieniu nie funkcjonuje od 
20 lat. Będziemy go sukcesywnie zasy-
pywać. Docelowo ma tam miejsce na 
imprezy masowe i do rekreacji razem z 
siłownią na dworze.
ML: W Jasieniu zakładów nie brakuje. 
Głównie to branża metalowa i miejsca 
pracy dla mężczyzn. A co z miejscami 
pracy dla kobiet?
AK: Praca dla kobiet to jest problem. 
Nowy pomysł to wykorzystanie nowej 
działki. Przejęliśmy 8 ha po byłym tar-
taku. Na tym terenie będzie taka mała 
strefa. Usytuowana jest korzystnie. Jest 
blisko do obwodnicy, na ulicy Żarskiej 
są media. Są już zainteresowane firmy
ML: Po raz pierwszy w gminie Jasień 
jest fundusz sołecki. Pan nie jest zwo-
lennikiem tego rozwiązania. Dlaczego?
AK: Na ten cel jest 170 tys. zł. Ja uwa-
żam, że sołectwa będą miały problem z 
rozliczeniem tych pieniędzy. Ja chciałem, 
żeby to wszystko było w budżecie gminy, 
ponieważ fundusz sołecki kontroluje RIO 

nawet na płace. Przy reformie były na-
pięcia społeczne. Ostatecznie skończyło 
się na tym, że w Wicinie i w Golinie nie 
ma klas 4-6, a szkoły zostały połączone 
w jeden zespół szkolno – przedszkolny. 
Uczniowie z klas 4 -6 trafili do Jasienia. 
Efektem było zmniejszenie liczby klas, 
co spowodowało zwolnienia nauczy-
cieli i procesy sądowe. Wypowiedzenia 
otrzymało 5 osób, z których 4 „poszło 
do sądu”. Wyroki sądów przywróciły 
tych nauczycieli do pracy. Sprawa jest 
zamknięta. Nie będziemy się odwoływać.
ML: Był też pomysł na likwidację szkół 
w Golinie i w Wicinie i przekazanie 
tych szkół pod stowarzyszenia. 
AK: Najpierw wyszedłem z tą propozy-
cją do nauczycieli, którzy pracują w tych 
szkołach. W Wicinie zrobiono biznes 
plan. Okazało się, że na przeszkodzie 
stoi karta nauczyciela. Gdyby nie jej 
zapisy to szkoła utrzymałaby się z sub-
wencji, a nam dałoby to 400 tys. zł. Z 
tych pieniędzy można by w przedszkolu 
zrobić termomodernizację oraz zatrudnić 
psychologa i stomatologa.
Reformy nie udało się do końca zrobić, 
ale i tak udało się oszczędzić 500 tys. zł. 
Skąd? Np. ogrzewanie w szkole w Wi-
cinie było na gaz i kosztowało 80 tys. zł 
rocznie. Obecnie jest węglowe i kosztuje 
5 tys. zł.  Te pieniądze przeznaczamy na 
remonty i inwestycje w nauczanie jak 
np. nauka dwóch języków we wszyst-
kich klasach zespołu szkół. Bardzo nam 

zależy, żeby nowo kupowany sprzęt 
był naprawdę z  XXI wieku. Obecnie 
otrzymaliśmy 20 komputerów, które od 
września są w klasach.
ML: Oprócz zmian w szkolnictwie były 
też zmiany w gminie
AK: Tak. Został zlikwidowany ADM, 
który został wchłonięty przez Urząd 
Miejski. Ważne jest to, że teraz wszystkie 
płatności do wspólnot są przekazywane 

regularnie, ponieważ gmina ma takie 
możliwości, a wcześniej nie mogła wes-
przeć ADM-u. W tym roku z 300 tys. za-
dłużenia wobec wspólnot spłacamy 170 
tys. zł. Mamy problem z dłużnikami, z 
którymi osobiście się spotykam. Oni sami 
deklarują, w jakich ratach będą spłacać 
zadłużenie. Mogą też odpracować zadłu-
żenie czynszowe i są już 3 takie osoby. Od 
momentu wejścia w życie programu +500 
wiemy, że jest lepiej ze spłatami. Z osoba-
mi, które nie podpisują umów idziemy w 
kierunku spraw komorniczych.
ML: Punkt hańby gminy Jasień to 
sprawa braku wody do picia w Lipsku 
Żarskim.
AK:  Tak. Wodociąg do Lipska będzie 
jeszcze w 2016 roku i robimy to z wła-
snych środków.
ML: Wiele kontrowersji budzi budowa 
drugiego etapu obwodnicy Lubska. 
Na czym dokładnie polega rola gminy 
Jasień w tej sprawie?
AK: Nasza rola polega dokładnie na 
wydaniu decyzji środowiskowej, czyli 
decyzji o tym czy budowa może być prze-
prowadzona w tym miejscu. Przed nami 
konsultacje społeczne i już wiemy o tym, 
że mieszkańcy Budziechowa są przeciw i 
w tej sprawie wpłynęła stosowna petycja 
podpisana przez ponad 100 osób. Kolejna 
sprawa związana z planowym obecnie 
drugim odcinkiem (odcinek od drogi 
Budziechów – Białków do planowanego 
ronda przed torowiskiem – przyt. red.) 

jest taka, że do tej pory Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, czyli inwestor nie przejął 
działek, które nadal pozostają w rękach 
prywatnych, a usytuowanie ronda przed 
torowiskiem, czego nie było w pierwot-
nych planach budowy obwodnicy, która 
miała przechodzić wiaduktem nad torem, 
jest w kolizji z ewentualnym kursowa-
niem pociągów do planowanej kopalni. 
Warto podkreślić, że gmina Jasień nie 
jest inwestorem. Jest nim Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 
Stan obecny jest taki, że Zarząd Dróg 
Wojewódzkich złożył wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej. Było to w 2015 
roku. My jako gmina wysłaliśmy zapyta-
nie do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i Sanepisu o przeprowadze-
nie oceny oddziaływania planowanej 
inwestycji na środowisko. RDOŚ wydał 
opinię, że takie oddziaływanie zachodzi, 
w związku z tym wydaliśmy postanowie-
nie, że inwestor ma obowiązek przygoto-
wać raport oddziaływania na środowisko, 
który do dzisiaj nie wpłynął. Dopiero jak 
taki raport wpłynie to na jego podstawie 
i wszystkich innych dokumentów gmina 
Jasień wyda decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Ile to może trwać? Na 
taki raport oczekuje się latami.
ML: Kolejna sprawa, która ciekawi 
mieszkańców gmin Lubsko i Jasień to 
sprawa rozbudowy zalewu Nowiniec, 
który miałby być zbiornikiem reten-
cyjnym dla rzeki Lubszy. O podobny 

Rola gminy Jasień, przy budowie 
drugiego etapu obwodnicy Lubska, 

polega dokładnie na wydaniu decyzji 
środowiskowej, czyli decyzji o tym czy 
budowa może być przeprowadzona w 

tym miejscu. Nie jesteśmy inwestorem - 
wyjaśnia Andrzej Kamyszek

W sobotę 17 września jubileusz 
70-lecia obchodzili strażacy ochot-
nicy z Jasienia. W 1946 roku straż 
zorganizowali Władysław Oborski, 

Władysław Ostrowski, Stanisław 
Strzeboński i Zbigniew Żurawiński. 
Od 1995 roku OSP Jasień jest włączo-
na do krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego. W 2010 roku przy OSP 
Jasień powstał motocyklowy klub 
strażakuw "Riders of Flames". 
Marzeniem jasieńskich strażaków jest 

nowy wóz bojowy.
Z okazji jubileuszu odprawiono uro-
czystą mszę świętą, po której odbył 
się festyn strażacki.

Wręczono wyróżnienia: srebrnym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa 
odznaczono druha Roberta Jakubiaka, 
brązowym medalem druha Pawła 

Gudzowskiego. Grzegorz Feret i 
Krzysztof Maćko otrzymali odznakę 
strażaka wzorowego, a Małgorzata 
Zimna i Elwira Karolonek otrzymały 
wyróżnienia. Prezydium oddziału 
gminnego nadało brązowe odznaki 
"Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza" druhom: Oliwii Jankowskiej, 
Paulinie Kwiatkowskiej, Marcelinie 
Kowalczyk, Karolinie Czarneckiej, 
Zuzannie Pacholskiej, Pameli Kosta-
nowicz, Paulinie Krokoszyńskiej, 
Paulinie Czaplińskiej, Oliwii Ma-

kuch, Oliwii Krzywieckiej, Gracja-
nowi Wojciechowskiemu, Maciejwi 
Zaborowskiemu, Hubertowi Mag-
dziarzowi, Sebastianowi Kwiatkow-
skiemu, Dorianowi Matukiewiczowi, 
Bartoszowi Trawińskiemu, Kacpro-
wi Stefaniakowi, Krystianowi Piąt-
kowskiemu, Karolowi Szymczakowi 
i Marcinowi Adolińskiemu.

TR/fot. St.Buczyński

Na fot. od lewej: Prezes OSP Jasień druh Robert Tecław, Komendant 
Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski, Burmistrz Jasienia 
druh Andrzej Kamyszek i Dowódca JRG w Lubsku st. kpt. Norbert Kawka
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Pojechały do Rewala 
prawie wszystkie seniority, 
Na to mają własny pesel 
Oraz pozostałe kwity! Hej!

Prawie wszystkie to konkretnie 26 kobiet, 
a na okrasę tego damskiego towarzystwa 
zgłosiło się 3 panów. 
Rewal – miejscowość w zachodniopo-
morskiej części wybrzeża, która już od 
początku XIX wieku odnotowała duży 
napływ turystów. Aktualnie jest to jedno z 
bardziej obleganych miejsc nadmorskich. 
3800 stałych mieszkańców obsługuje 
dużą bazę noclegową – 43 ośrodki wcza-
sowe, 2 schroniska, hotele, pensjonaty, 
pola namiotowe. 
Tyle tytułem wstępu. A teraz od początku.
Niedziela 21 sierpnia g. 7.30. Leje 
deszcz. Pogoda taka jak w powiedzeniu, 
że psa nie wypędzisz. A tu trzeba masze-
rować z bagażem na miejsce zbiórki pod 
„Biedronką”. Obyśmy tego deszczu nie 
zawieźli nad morze, takie zaklęcia rze-
czywistości wyrażają wyjeżdżający. Po 
6 godzinach jazdy jesteśmy w Rewalu. 
A tu miła niespodzianka. Przywitało nas 
słońce. Zostawiamy bagaże i biegniemy 
nad morze. Mnóstwo ludzi i jak zwykle 
nad polskim morzem parawany, para-
wany, parawany. Wracamy do locum i 

dopiero wtedy rozglądamy się w miejscu 
noclegów, bo mamy nadzieję, że całe 
dnie będziemy na plaży, na spacerach, 
na zwiedzaniu okolicy. 
Pierwsze dwa dni są takie trochę w 
„kratkę”. Niebo chwilami mocno za-
chmurzone, ale nie pada, słońce grzeje 
intensywnie. Zaczynamy plażowanie.
Sześcioosobowa grupa plastyczek („Hal-
szki”) przygotowuje swoje malarskie 
akcesoria i penetruje miejsca, które będą 
tematem prac, a później plonem rewal-
skiego wernisażu.
Kolejne dni są bardzo pogodne, inten-
sywnie więc korzystamy ze słońca. Gru-
pa z Lubska, chyba jako jedyna w całym 
Rewalu, nie była anonimowa. Sprytnie 
umieszczona na gałęzi niebieska koszul-
ka z logo UTV powiewała na wietrze, 
a wokół siedzące, lezące i spacerujące 
studentki – seniorki, okupowały spory 
fragment plaży. 
Wtorkowy wieczór przygotował gospo-
darz obiektu p. Walenty. Grill, kiełbaski, 
muzyczka, na żywo w wykonaniu 
miejscowego artysty, stworzyły nastrój 
do zabawy i śmiechu. Koleżanki poetki 
przygotowały wierszyki, piosenki wy-
konywane solo i zbiorowo. Były tańce, 
gwar i wesoły nastrój. 
A plastyczki malują. Dwa pełne dni 

pracy, zaowocowały wykonaniem dwu-
nastu olejnych dużych obrazów i pięciu 
miniatur. Może, plaża, kutry rybackie, 
falochrony, rośliny i postacie to główne 
motywy prac. Czy się podobały?. Na 
wernisażu, słychać było bardzo ciepłe, 
pozytywne opinie, a niektóre z osób oglą-
dających starały się opisywać słowem 
„co autor prawdopodobnie chciał wyra-
zić, a co ja jako widz czuję na ten obraz 
patrząc”. Najważniejsze, że plastyczki i 
ich instruktorka Halina Skindzier czuły 
się usatysfakcjonowane. 
Pobyt w Rewalu, to nie tylko leżenie na 
plaży, ale również zwiedzanie okolic. 
Trzęsawca z zabytkowym, zachowanym 
fragmentem podmytego przez morze 
kościoła, latarni morskiej w Niechorzu, 
to wreszcie szukanie klimatycznych 
knajpek, gdzie można zjeść świeżo zło-
wią rybkę lub podelektować się gofrem 
z bitą śmietaną i sezonowymi owocami. 
Posiłki można było zjeść na miejscu. 
Pensjonat, w którym mieszkamy oferuje 
trzy posiłki dziennie. Nasi Lubszczanie, 
korzystali tylko ze smacznych, nota bene, 
obiadów, które kosztowały 18zł. Oczy-
wiście można było wykupić jedno danie. 
Spora grupa wczasowiczów, korzystała 
z obiadów na zewnątrz, ponieważ ceny 
były porównywalne z innymi lokalami 

gastronomicznymi. 
Tydzień minął niepostrzeżenie szybko. 
W ostatnim przedwyjazdowym spotka-
niu towarzyskim całej grupy uczestnicy 
wypowiadali swoje pozytywne wrażenie 
i zadowolenie z pobytu, co wyrażono 
również w jednej ze śpiewanych uło-
żonych przez siebie piosenek z finałem 
„my za wszystko dziękujemy, a za rok tu 
przyjedziemy”.
Przed wyjazdem rozmawiam z Zosią 
Głogowską szefową UTV i inicjatorką 
tego wyjazdu. Na pytanie o inspiracje 
związane z tym tygodniowym wypa-
dem, mówi: „wśród naszych słuchaczy 
jest sporo ludzi samotnych, którzy w 
dodatku od lat nigdzie nie wyjeżdżają. 
Pomyślałam, więc sobie, że dobrze 
by było zorganizować jakiś wspólny, 
a jednocześnie niezbyt drogi wyjazd. 
Inicjatywa spotkała się z radością, a ja 
już wiedziałam, że będzie to Rewal i 
dom wczasowy Walentynka, do którego 
przypadkowo trafiłam w ubiegłym roku. 
Teraz widzę opalone, zadowolone twarze 
i jestem pewna, ze w przyszłym roku 
na pewno uda nam się znowu wspólnie 
wyjechać. ”
- czy myślisz tu w trakcie wypoczynku 
o przyszłym roku akademickim.? Leżę 
na leżaczku i mimo leniwego nastroju 

obmyślam koncepcję nowych interesu-
jących zajęć. Oczywiście biorą się one z 
rozmów i propozycji naszych słuchaczy. 
Na razie nie mówię o konkretach, zoba-
czymy co z tego wyniknie, kończy Z. 
Głogowska. 
Bagaże zapakowane, autobus podjeżdża, 
wracamy do naszego miasta. A ja robię 
małe podsumowanie.
Pozytywy: 
a.Idealnie zorganizowany dojazd, auto-
bus przywozi i odwozi uczestników 
b.Miejsce pobytu bardzo korzystne, 
głównie ze względu na krótki dystans 
do plaży. Raptem 50m
c.Locum w pensjonacie Walentynka” 
oraz towarzyszących pawilonach, o 
przyzwoitym standardzie
d.Dobra domowa kuchnia. Ceny takie jak 
wszędzie nad morzem.
e.Niewysoki koszt. Pobyt siedmiodnio-
wy z dojazdem w obie strony 410zł.
f.Wartość dodana to integracja grupy, 
widać było, że ludzie dobrze się ze sobą 
czują 
Negatyw:
Właściwie jeden. Leżaki i inne akcesoria 
plażowe znajdujące się w pokojach stare, 
dość mocna zużyte. 
Ale ogólnie było świetnie 

C. Tęciorowska 

CAFE CZEKADELO

GODZINY OTWARCIA:
Od poniedziałku do piątku: 12.00 – 20.00
sobota – niedziela: 12.00 – 21.00

ul. Krakowskie Przedmieście 16, LUBSKO
tel. 665 986 173

W OFERCIE:

• kawa
• herbata
• napoje

• koktaile
• czekolada
• desery
• lody

• ciasta
• gofry
• przekąski

Studenci lubskiego UTW
na wakacjach nad morzem

UniWerSytet trZeCiego WiekU –
W gośCinie U WaLentynki W reWaLU

W środę 7 września 
obradowała Komisja 
Oświaty.

Komisja zajęła się ( po raz kolej-
ny tematem "Społeczne Ognisko 
Muzyczne". Na tym posiedzeniu 
obecni byli: wiceburmistrz - pan 
Jerzy Wojnar, naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych - pan Mateusz 
Szaja, dyrektor LDK - pan Sławomir 
Muzyka oraz dyrektor Społecznego 
Ogniska Muzycznego. W trakcie spo-
tkania zapaliło się zielone światło dla 
SOM. Większość uczestników tego 
posiedzenia wyraziła "dobrą wolę" do 
zachowania SOM w takim stanie, w 
tym samym budynku jak dotychczas. 
Ponadto Komisja zaprezentowała 
założenia Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, który został 
zatwierdzony przez Radę Ministrów 
6 października 2015 r. Dzięki temu 
programowi - każda ze szkół ma 
szansę otrzymać dotację na zakup 
książek do biblioteki szkolnej. Komi-
sja wypracowała wniosek o zabezpie-
czenie środków w budżecie na 2017 
r. Warto zaznaczyć, że wkład własny 
organu prowadzącego ( w realizacji 
założeń programowych ) to tylko 20%. 
Przepraszam dyrektorów placówek 
szkolnych i przedszkolnych za to, 
że Komisja nie przybyła do Państwa 
placówek, w celu omówienia spraw 
dotyczących planowanych inwestycji i 
prac remontowych w przyszłym roku. 

Z. Zawiślak

W poniedziałek 12 września obra-
dowała Komisja Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej
Pierwszy punkt to koszty wywozu 
śmieci. Z informacji przedstawio-
nych przez M. Witos z UM w Lub-
sku wynika, że w 2015 roku system 
gospodarki odpadami zamknął się 
stratą w wysokości 216 tys. zł, a za 
pierwsze półrocze 2016 zanotowano 2 
tys. zł nadwyżki. Na taki wynik miała 
wpływ podwyżka stawki za śmieci, 
uregulowanie systemu opłat przez SM 
w Lubsku, której mieszkańcy złożyli 
deklaracje o segregacji lub nie segre-
gacji odpadów.
Problemem jest brak ok. 4000 miesz-
kańców w systemie, czyli brak takiej 
ilości deklaracji, co wynika zarówno 
z powodów wyjazdów jak i z powodu 
uchylania się mieszkańców od skła-
dania deklaracji i płacenia za śmieci. 

- Każdego miesiąca ubywa nam około 
20 osób - wskazał Burmistrz Lech 
Jurkowski. Kolejny problem to ZZO 
w Marszowie, które jest przeszaco-
wane i ma wysokie koszty własne. To 
wpływa na koszty, które ponosi gmina 
wywożąc śmieci. Były zakusy na to, 
żeby stawkę podnieść, co wpłynęło 
by na podwyżkę cen śmieci śmieci - 
dodał włodarz gminy.
Dalsza dyskusja dotyczyła udziałów 
gminy Lubsko (11 %) w spółce ZZO, 
które z jednej strony obciążają gminę 
ewentualną stratą spółki, a są na tyle 
małe, że nie dają samodzielnie prawa 
głosu. 
- Czy możemy sprzedać te udziały - 
pytał radny Stefan Żyburt
Okazuje się, że takie pomysły już były
- A kto to kupi, jak te udziały teore-
tycznie są warte 11 mln. zł, ale mogą 
przynieść stratę. Ja chętnie bym to 
sprzedał, ale chętnych nie ma - wska-
zał burmistrz.
O to jaki wpływ mamy na to się dzieje 
w ZZO pytał radny Radosław Bon-
darenko. Z informacji burmistrza, że 
gmina jest reprezentowana w radzie 
nadzorczej. 
Kolejny temat to sprawa zakazu han-
dlu na parkingu na Pl. Vlotho.
- Zgłaszają się do mnie i do radnego 
Fliesa mieszkańcy i wskazują, że 
stragany na wlocie do Lubsko nie 
ładnie wyglądają. Drugi argument to 
blokowanie miejsc parkingowych - 
rozpoczął dyskusję przewodniczący 
komisji Robert Słowikowski.
Z tezami radnego nie zgodził się 
Prezes SM w Lubsku Janusz Gołę-
biewski.

Radni i zaproszeni goście dyskutowali 
o bezpieczeństwie na drogach i o ich 
remontach.
Naczelnik Wydziału Inwestycji Ka-
mil Zakrzewski wyjaśnił, że trwają 
naprawy dróg gminnych, które nie 
są prowadzone metodą natryskową, 
ale metodą wycinania uszkodzonych 
kawałków, która jest trochę droższa 
ale zdecydowanie lepsza.
Radni z komisji zgłosili propozycje 
remontów i wykoszeń ze swoich rejo-
nów m.in. drogi do suszarni w Lutolu.
Przy okazji dróg radny R. Słowikow-
ski poruszył też kwestię przyłączy 
gazowych na ul. Działkowej.
Radni zapoznali się z realizacją bu-
dżetu obywatelskiego 2016.
Zrealizowano w całości plac zabaw 
na zalewie Karaś i wyrównano drogę 
przy zespole garaży na os. XX -lecia. 
Kolejno będą realizowane inwestycje 

na ul. Kosmonautów i XX -lecia. Naj-
większy problem to ul. E. Plater, gdzie 
konserwator zabytków zażyczył sobie 
lamp stylizowanych na zabytkowe i 
dodatkowo zamiast kostki betonowej 
do utwardzenia powierzchni ma być 
stosowany staro-bruk co podnosi 
koszty.

Radni powrócili do kwestii 
zakazu spalania odpadów 
zielonych i śmieci na 
działkach. W tej sprawie 
radni rozmawiali także 
z podkom. Krystianem 
Szylko z lubskiego 
komisariatu Policji, który 
poinformował, że patrole 
reagują na takie przypadki 
i efektem jest coraz 
mniejsza skala zjawiska.
Warto przypomnieć, że 
zgodnie z regulaminem 
ogrodów działkowych 

zakaz spalania jest 
aktualny.
Radni omawiali też projekt uchwały 
o górnej granicy stawek za wywóz 
nieczystości ciekłych czyli szamb. 
Proponowana stawka maksymalna 
to 42,17 zł za metr sześcienny dla 
całej gminy. W dyskusji radni wska-
zywali, że jest to dużo więcej niż za 
ścieki odprowadzane do kanalizacji 
sanitarnej. W efekcie dyskusji w 
głosowaniu wszyscy radni z komisji 
wstrzymali się od głosu przy opinio-
waniu uchwały.

We wtorek 13 września odbyło 
się posiedzenie Komisji Rolnictwa 

Rady Miejskiej
Pierwszy punkt to realizacja projektu 
kanalizacji gminy Lubsko, który 
zreferowała Iwona Poszwa. Projekt 
kosztował 64, 1 mln. zł z czego 30, 
5 mln. zł to dotacja z UE. W wyniku 
prac uzyskano efekt ekologiczny w 
postaci przyłączenia do sieci 5778 
osób i nie ma zagrożenia zwrotu do-
finansowania.
- Około 20 % osób przyłączonych 
same chciało się przyłączyć. Resztę 
należało nakłonić. Do wykonania 
pozostało około 100 zleceń - poinfor-
mował Prezes LWiK Roman Żaczyk 
odpowiadając na pytania przewodni-

czącego komisji radnego Hieronima 
Nawrota. 
Kolejne pytania radnego dotyczyły 
fetoru wydobywającego się ze studzie-
nek kanalizacyjnych na kilku ulicach 
w Lubsku.
Według Prezesa LWiK jest to zwią-
zane z tym, że do kanalizacji ogólno-
spławnej jest dołączona kanalizacja 
sanitarna, a studzienki nie mają syfo-
nów i w przypadku barku opadów pły-
nące rurami tylko ścieki odgazowują 
się poprzez studzienki. 
- Na ul. Przemysłowej jest źle zapro-
jektowany, wbrew zasadom fizyki 
kanał i stąd problemy. Kolejna sprawa 
to ul. Poznańska (na odcinku od ul. 
Gdańskiej do Moniuszki) gdzie w 
porozumieniu z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich będą prowadzone prace 
dotyczące usunięcia wydobywającego 
się smrodu. 
Radny Henryk Pełka pytał o to zago-
spodarowanie osadu pozostałego po 
oczyszczaniu ścieków. 
- Mamy podpisaną umowę z rolnikiem 
i osad jest wywożony na pole położo-
ne pod lasem z daleka od wody, a dru-
gim sposobem zagospodarowania jest 
produkcja nawozu. Obecnie czekamy 
na certyfikat i będziemy mogli go 
sprzedawać - wyjaśnił Prezes LWiK.
Radny Marcin Flies pytał czy LWiK 
ma obowiązek doprowadzać wodę do 
granicy działki.
- Wcześniej było tak, że LWiK odma-
wiał bo nie musi tego robić, w efekcie 
czego inwestor sam doprowadzał 
wodę, a LWiK na raty odkupował 
instalację. To był błąd ponieważ in-
westor doprowadzał wodę rurą o małej 
średnicy, z której potem nie można 
było podłączyć kolejnych domów. 
Dlatego przyłącza powinny wyko-
nywać firmy wodociągowe, zgodnie 
ze sztuką inżynierską - wskazał R. 
Żaczyk. 
Kolejne pytania radnego Nawrota 
dotyczyły tego czy właściciele oczysz-
czalni przydomowych będę musieli 
przyłączać się do sieci.
Z odpowiedzi prezesa LWiK wynika, 
że nie o ile oczyszczalnie na terenie 
aglomeracji będą spełniały normy czy-
stości ścieków, takie jak oczyszczalnia 
komunalna, a na pozostałym terenie 
będę to atestowane oczyszczalnie 
przydomowe.
Radni omawiali projekty uchwał. Jed-
nym z nich było ograniczenie ruchu 
na ul. Parkowej. W dyskusji radni i 

urzędnicy uznali, że na odcinku od 
PSZOK w kierunku Białkowa (główna 
aleja w parku) będzie obowiązywał 
zakaz ruchu pojazdów silnikowych.
Radni debatowali też nad propozycją 
górnej stawki za wywóz szamba w 
kwocie 42 zł za metr sześcienny. 
Prezes LWiK wskazywał, że tylko 
5% gospodarstw z poza aglomeracji 
ma podpisane umowy z LWiK, a 
reszta ludzi nielegalnie odprowadza 
ścieki (sprawa dotyczy ok. 4000 tys. 
mieszkańców - 1500 domów). W celu 
zweryfikowania tego stanu rzeczy 
od września rozpoczęły się kontrole, 
najpierw Lubsko, potem wsie objęte 
aglomeracją, a potem pozostałe miej-
scowości. 
Za takimi kontrolami był radny Ire-
neusz Kurzawa.
- Wiem, że to jest niepolityczne, ale 
trzeba rozliczyć mieszkańców co robią 
ze ściekami - wskazywał
Radni z kolegami z komisji zasta-
nawiali się co zrobić, żeby zachęcić 
ludzi do podpisywania umów, bo tylko 
zwiększona ilość osób oddających 
ścieki do oczyszczalni wpłynie na 
obniżkę ceny.

- Najpierw musimy zrobić ewidencję 
kto w ogóle ma szambo, a kto nie ma, a 
krok następny to gmina musi żądać od 
mieszkańców dokumentów potwier-
dzających odprowadzanie ścieków 
na oczyszczalnię. Na pewno wraz ze 
wzrostem liczby osób cena odbioru 
ścieków będzie spadać - wskazał 
prezes LWiK.
W głosowaniu za nową stawką był 
radny Marcin Flies. Pozostali radni 
wstrzymali się od głosu.

Kontrole szamb w całej 
gminie rozpoczęły 
się od początku 
września. Najpierw jest 
sprawdzane miasto 
Lubsko i wsie podłączone 
do aglomeracji 
kanalizacyjnej, następnie 
pozostałe wsie.

TR

Pracowały komisje rady Miejskiej

Najpierw trzeba ustalić stan 
faktyczny, czyli kto ma szamba, a kto 
ich w ogóle nie ma i kto odprowadza 
ścieki zgodnie z prawem, a kto nie 
– wskazywał Prezes LWiK Roman 

Żaczyk

Komisja Oświaty zajmowała się 
sprawą Ogniska Muzycznego

- Według mnie to nie mieszkańcy, a 
konkurencja. Gmina zarabia na tym 
handlu od 12 do 15 tys. zł rocznie, a 

spółdzielnia 7, 6 tys. zł - wskazał prezes

Obowiązuje zakaz spalania 
na działkach – przypominał 

Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Robert Słowikowski

Komisja Rolnictwa zajmowała się 
gospodarką wodno – ściekową i ceną 

za wywóz „szamba”
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realizowane usługi:
■ budowa domów, prace remontowo - budowlane, termomodernizacja budynków etc.

■ przewierty sterowane horyzontalne - wiertnica ditch witch -technologia ta stosowana jest 
szczególnie w przypadku omijania przeszkód w postaci rzek, kanałów, autostrad itp.

■ wykonywanie prac  ziemnych przy użyciu koparko - ładowarki takich jak niwelacja terenu, 
ściąganie humusu, korytowanie dróg, załadunek urobku itp.

■  wykonywanie prac ziemnych przy użyciu minikoparek takich jak wykopy pod przyłącza 
kanalizacyjne,  wodne, drenaże,  oczyszczalnie   ścieków,  szamba,  oczka  wodne,  przył. elektryczne
i telekomunikacyjne itp.

■ usługi dźwigowe przy użyciu HdS oraz transportowe związane z dostarczeniem pospółki, żwiru, 
gruzu, humusu, drzewa, materiałów budowlanych czy wszelkiego rodzaju kruszyw

■ Usługi w zakresie kucia nawierzchni betonowych, bitumicznych, rozbiórka budowli itp.

zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy i korzystania z naszych usług.
gwarantujemy państwu niezawodną realizację prac oraz terminowe świadczenie usług.
dodatkowe informacje znajdą państwo na stronie internetowej firmy:  www.baumar-przewierty.pl

Tel. 605 735 983
Tel. 695 758 619
email: baumar@onet.com.pl

www.baumar-przewierty.pl

PHU BAUMAR
Mariusz semeńczuk

Lubski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zaprasza 
seniorów, emerytów i 
rencistów do udziału w 
cyklicznych zajęciach 
rozwijających umiejętności 
komputerowe, językowe i 
hobbystyczne. 

W ramach przedmiotów informatycz-
nych słuchacze będą uczyć się i do-
skonalić wiele umiejętności: obsługa 
komputera, obsługa portali komunika-
cyjnych-facebook, skype i inne platformy 
edukacyjne, nowe media, programy 
graficzne i wiele innej przydanej w co-
dziennym życiu cyfrowej wiedzy.
UTW realizuje kursy językowe: angiel-
ski, niemiecki, rosyjski. Zajęcia prowa-
dzone są w małych grupach, co powoduje 
dużą skuteczność przyswajania słówek i 
zwrotów w językach obcych.
 Zajęcia prowadzone przez doświad-
czonych pedagogów, w dobrze wypo-

sażonych gabinetach prowadzone są 
innowacyjnymi i łatwo przyswajalnymi 
metodami, pozwalającymi na szybkie 
osiągnięcie pożądanych sukcesów i 
realizowane są w różnych grupach, w 
zależności od stopnia zaawansowania 
słuchaczy. 
Lubski UTW realizuje międzynarodowe 
projekty z bliźniaczymi organizacjami 
z Litwy, Rumunii, Turcji, Czech, Por-
tugalii, Niemiec, Słowacji. Obecnie 
w ramach programu „Erasmus Plus”, 
przygotowywany jest trzeci z kolei, 
międzynarodowy projekt co stawia UTW 
w Lubsku na bardzo wysokiej pozycji 
w rankingu organizacji realizujących 
działania edukacyjne w województwie 
lubuskim i w kraju.
Szczegółowe informacje i deklaracje 
uczestnictwa są dostępne w biurze UTW 
przy ul. Dworcowej 2 (parter), wtorek- 
piątek w godzinach 10.00-13.00.
tel. 68 372 29 19
www.facebook.com/utwlubsko

edukacja dorosłych

Zajęcia
komputerowe

Zakończyły się prace związane z budową mostu w obrębie skrzyżowania ulic 
Reja, E. Plater, Zielenieckiej i Kopernika w Lubsku. Budowa była realizowana 

w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 roku.
W wyniku realizacji zadania, wybudowano most o parametrach:

długość obiektu - 7,00 m; szerokość teoretyczna przęsła - 6,40 m; szerokość 
całkowita pomostu - 9,10 m; szerokość całkowita jezdni - 6,00 m; klasa 
obciążeń - A. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego (w tym projekt, 
roboty, nadzór): ok. 550.000,00 zł. Stary most, będzie wyłączony z ruchu 

pojazdów i będzie stanowił kładkę dla pieszych.
I.G.

nowy most

W sobotę 3 września 
przed Ratuszem w Lubsku 
została przeprowadzona 
akcja: Narodowe Czytanie 
„Quo vadis" Henryka 
Sienkiewicza.
Patronat objęła para Prezydencka Rze-
czypospolitej Polskiej państwo Agata i 
Andrzej Duda. 
List od Prezydenta odczytała uczennica 
Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku 
Dagmara Franczak- słowami " Bądźmy 

tego dnia razem niezależnie od wieku 
czy miejsca zamieszkania, czytajmy w 
gronie rodziny, znajomych, kolegów, 
organiAzujmy własne spotkania z "Quo 
vadis". Czytanie fragmentu z " Quo va-
dis" rozpoczęła pani Alicja Czerniawska 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w 
Lubsku- organizator.
Do akcji wspólnego czytania włączyli 
się uczniowie i nauczyciele lubskich 
szkół oraz mieszkańcy Lubska. Okazuje 
się, że w dobie internetu zamiłowanie 
do książek i czytania nie zanika. Był to 

dzień wyjątkowy. Udowodniliśmy, że 
jesteśmy wierni wartościom, szanujemy 
polską literaturę i pielęgnujemy tradycje. 
Organizator: Zespół Szkół Technicznych
W współpracę zaangażowani byli: Urząd 
Miasta i Gminy Lubsko, Dom Kultury w 
Jasieniu, Kwiaciarnia " Róża" w Lubsku. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Odpowiedzialni za przygotowanie akcji 
byli: Anna Rosińska, Teresa Bałdyga, 
Arkadiusz Bereźnicki, Mariusz Ossow-
ski. Koordynator: Barbara Maćkowiak

Nadesłane

czytali pod ratuszem

Miłośnicy „Quo Vadis” pod lubskim ratuszem pojawili się w strojach nawiązujących do czasów opisywanych
w powieści H. Sienkiewicza

W poniedziałek 01 sierpnia oddano do użytku kolejną siłownię zewnętrzną w Lubsku. Usytuowana jest koło domu 
kultury na przeciwko placu zabaw. Dostawcą urządzeń siłowni jest Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp z o.o. z 

siedzibą w Bydgoszczy, który przedstawił najtańszą ofertę w kwocie: 22 411,83 zł.
Zakup urządzeń siłowni, jej transport i montaż oraz wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej jest dofinansowane ze 
środków województwa lubuskiego w ramach programu pn. "Lubuskie siłownie pod chmurką". Wysokość przyznanego 

dofinansowania to 10 tys. zł. 
IG

SiŁoWnia
W CentrUM

Trwa wymiana oświetlenia 
ulicznego w Lubsku.
Zamiast dotychczasowych lamp 
sodowych o mocach ok. 150 Watt 
każda, obecnie ulice Lubska rozświetlają 
latarnie LED-owe o mocach do 70 
Watt. Tym samym spada zużycie prądu, 
a co najważniejsze ulice i chodniki 
są oświetlone jaśniejszym światłem.  
Gwarancja na nowe lampy wynosi 5 
lat, a ich żywotność kilkakrotnie dłużej.
Przed nami coraz dłuższe wieczory i 
noce, więc sprawa oświetlenia ma coraz 
większe znaczenie dla bezpieczeństwa.
W Lubsku jest ogółem 1600 lamp, z 
których wymieniono 300. Koszt wy-
miany to 300 tys. zł. Kolejne wymiany 
będą zależały od środków budżetowych 
– wyjaśnia Naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Gospodarki Komunalnej Kamil 
Zakrzewski.

TR
Nowe lampy zamontowano między innymi na ul. Poznańskiej. Na zdjęciu po lewej stornie ul. Warszawska oświetlona starymi lampami, a na zdjęciu po prawej 

nowymi w technologii LED

będzie jaśniej

W czasie tegorocznych 
wakacji dzieci z 
Powiatowego Domu 
Dziecka w Lubsku aktywnie 
spędzały wolny czas.
Odbyło się to w ramach realizacji zadania 
publicznego Gminy Lubsko pod nazwą 
„Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z 
Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku 
na terenie Gminy Lubsko”. Na wypo-
czynek złożyły się wycieczki rowerowe, 
piesze, kąpiele na basenie miejskim i na 

Nowińcu, pływanie kajakami, rowerami 
wodnymi, wspólne ogniska, wyjścia na 
kręgielnie, pizzę i lody, słowem – dla 
każdego coś dobrego. Dużą atrakcją był 
również wyjazd do kina do Zielonej Góry 
na film pt. „Epoka lodowcowa mocne 
uderzenie”. Dzieci poznawały przy 
okazji historię i piękno gminy, w której 
mieszkają.  Organizatorem wypoczynku 
było Stowarzyszenie Wspólne Dobro, 
działające przy Powiatowym Domu 
Dziecka w Lubsku.

Mars

wakacje w domu dziecka

Przejażdżki rowerami wodnymi po Karasiu

W sobotę 27 sierpnia, z inicjatywy Lubskiej Młodzieży, odbyła się druga edycja Rockowego Grania. Tym razem koncert 
towarzyszył zakończeniu wakacji. Wystąpiły: UMO - Unidentified Musical Object, Instant Blues, Ten Rupees, Gen, Pure 

Instinct. Koncert bardzo sprawnie poprowadził Mateusz Adamczyk. Współorganizatorami koncertu byli OSiR i LDK, 
Zabawa była przednia. Czekamy na kolejne Rockowe Granie w Lubsku. Na Fot. Instant Blues – uczestnik Rawa Blues 

Festival 2014.
I.G

zakończenie wakacji w Lubsku
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ŁOWISKO
POD WIERZBAMI
BIAŁKÓW, MARIA KUŹMICZ
- imprezy okolicznościowe (chrzty, komunie,
   wesela), różnego rodzaju ewenty- do 50 osób
- możliwość połowu ryb,
- godziny otwarcia: od czwartku do niedzieli
   w godzinach 10.00 – 19.00.

LUBSKO

BIAŁKÓW

W piątek 05 sierpnia odbyło się 
uroczyste otwarcie „ŁOWISKA 
POD WIERZBAMI”, które mieści 
się w Białkowie. Właścicielką 
łowiska jest Pani Maria Kuźmicz. 

Gospodarstwo agroturystyczne powstało 
dzięki dotacji Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach 
programu: „ Wzmocnienie konkurencyjności 
i atrakcyjności miejscowości Białków gm. 
Lubsko poprzez stworzenie gospodarstwa 
agroturystycznego”.
Wśród zaproszonych gości m.in. Sekretarz 
Gminy Henryk Dybka, były Burmistrz Bogdan 
Bakalarz, Monika Klinger - Dyrektor Oddziału 
PKOBP w Lubsku.
Magazyn Lubski: Co skłoniło Panią do stwo-
rzenia łowiska?
Maria Kuźmicz: Spotkanie z byłym burmi-
strzem, który namówił mnie do wstąpienia 
do lokalnej grupy rybackiej. Zapisałam się 
do niej, jeździłam na kursy dokształcające, a 
także uczestniczyłam w spotkaniach z ludźmi, 
którzy prowadzili obiekty z tego typu infra-
strukturą.  W efekcie, nie korzystając z żadnej 
firmy doradczej postanowiłam samodzielnie 
napisać projekt. Pomocą służyła mi jedynie 
córka. Projekt przeszedł, zostałam zakwalifi-
kowana, ale nie dostałam się do pierwszego 
etapu, ponieważ zabrakło wówczas pieniędzy. 
Zdecydowaliśmy się więc na całkowitą zmianę 

otoczenia (wcześniej były tu stawy, jednak były 
bardzo zaniedbane). W dwóch znajdujących 
się tu stawach, występują różne gatunki ryb, 
w tym karpie).

ML: Jaki był całkowity koszt inwestycji, a 
ile wyniosła kwota dotacji?
MK: Wysokość dotacji to ponad 700 tys. zł. W 
związku ze zmianą wystroju, koszt całkowity 
stanowił bardzo wysoką sumę. Wszystko po to  
by obiekt służył na dłuższą metę, a nie tylko 
przez  krótki okres czasu. Na parterze znajduje 
się łazienka dla osób niepełnosprawnych. 
Obiekt posiada salę, która może pomieścić do 
50 osób na różnego rodzaju imprezy okolicz-
nościowe. Stawy są ogrodzone, a ogrodzenie 
postawiono z podmurówką, tak aby na teren 
obiektu,  nie dostały się dzikie zwierzęta (lisy, 
wydry), wszystko w trosce o bezpieczeństwo.

ML: Dlaczego wybrała Pani właśnie Biał-
ków?
MK: Z bardzo prostej przyczyny- moja rodzina 
jest właścicielem tych gruntów. Ponadto jest 
to idealny teren, dzięki znajdującemu się tutaj 
Kanałowi Młyńskiemu i rzece Lubszy, stale na-
pływa woda, którą spokojnie można też spuścić 
jeżeli jest taka potrzeba.

ML: Dziękuję za rozmowę. 
I.G.

ŁoWiSko PoD
WierZBaMi

W środę 31 sierpnia Lubski Dom Kultury zorganizował Festiwal Zabawy – Pożegnanie Wakacji. W sali 
widowiskowej zaprezentowano spektakl zatytułowany „Podniebna przygoda” i występ Klubu Kultur Dawnych. 
Już w plenerze odbyły się pokazy zumby i kolejne prezentacje fire show. Park zabawowy, kartonowy labirynt, 

malowanie twarzy, warsztaty rycerskie, rękodzielnicze i łucznicze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pogoda 
również dopisała. Na scenie wystąpiły utalentowane uczennice naszych szkół a następnie koncertowały zespoły: 

PainKillers, Fuks i Crunch.
mars

pożegnanie wakacji Od sierpnia w UM w 
Lubsku pracuje Marcin 
Jodłowski. Jest to nowa 
osoba zajmująca się pro-
mocją miasta i gminy.
Nowy pracownik urzę-
du wcześniej pracował 
w TVR w Żarach jako 
operator i montażysta. Z 
Lubskiem związana jest 
zawodowo także żona 
Marcina Teresa, która jest 
nauczycielką w szkole w 
Mierkowie.
Kontakt do M.Jodłow-
skiego: tel. 68-456-61-14 
@ mjodlowski@lubsko.pl

TR

nowy od promocjinorweski dorsz
Dawno nie publikowaliśmy ryb złowio-
nych przez mieszkańców gminy Lubsko. 
Swoim okazem pochwalił się Robert 
Perdoch - wiceprezes koła wędkarskiego 
PZW nr 3 w Lubsku, który złowił 19 kilo-
gramowego dorsza. Połów miał miejsce 
w dalekiej Norwegii. Ryba jest zgłoszona 

do konkursu wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Lubsku Zbigniewa 
Czarnego o największą rybę złowioną 
przez mieszkańca gminy Lubsko. 
Zachęcamy pozostałych wędkarzy do 
nadsyłania zdjęć swoich okazów.

TR

Na zakończenie XXXIV Nad-
zwyczajnej Sesji, która odbyła 
się w dniu 14 września w Ra-
tuszu przewodniczący klubu 
radnych "Dla dobra gminy 
Lubsko" Hieronim Nawrot 
przedstawił nowego członka 
którym został pan Henryk 
Pełka. Radny H. Pełka do 
Rady Miejskiej startował 
z listy KWW Lepsze Jutro 
Lubska jednak na co dzień 
działał jako radny niezależny. 
Po zmianach klub ten liczy 8 
radnych.

MS

przeszedł do Forum

W Żarach odbyły się 
5 sierpnia Powiatowe 
Obchody Święta Policji. 
W uroczystościach wzięli 
udział m.in. burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski, 
komendant Komisariatu 
Policji w Lubsku kom. 
Robert Pieniążek i podkom. 
Krystian Szylko.
Spotkanie było okazją do wręczenia 
medali oraz awansów na wyższe stopnie. 
Za wzorowe wypełnianie obowiązków 
oraz nienaganną służbę władze samo-
rządowe wyróżniły Policjantów nagro-
dami pieniężnymi i rzeczowymi. Awanse 
otrzymali: z aspiranta na starszego 
aspiranta: Potaszyński Marcin, Wujciów 
Katarzyna; z sierżanta sztabowego  na 
młodszego aspiranta: Drewniak Łukasz, 
Dybka Marcin, Szaja Paweł; ze starszego 
sierżanta na sierżanta sztabowego: Koza-
kiewicz Bartosz, Kozakiewicz Patryk, 
Tymofiejew Marcin; z sierżanta  na 
starszego sierżanta: Grzegorczyk Dawid, 
Szakoła Marcin, Stelmach Tomasz; ze 
starszego posterunkowego  na sierżanta: 
Moczydłowska Agnieszka; z posterun-
kowego na  starszego  posterunkowego: 
Gulczyński Dawid i Kabała Łukasz.

Nagroda Starosty i Burmistrza 
Nagrodę od starosty żarskiego Janusza 

Dudojcia otrzymał asp. szt. Andrzej 
Lech, który służy w policji już od około 
30 lat a na stanowisku dyżurnego Ko-
misariatu Policji w Lubsku pracuje od 
blisko 15 lat. Przez cały ten okres dba 
o bezpieczeństwo mieszkańców trzech 
gmin: Lubska, Jasienia i Brodów. Jego 
głównym zadaniem jest zapewnienia 
natychmiastowej reakcji na otrzymane 
zgłoszenie oraz prawidłowe koordyno-
wanie działań podległych mu służb. Z 
postawionych zadań wywiązuje się w 
sposób wzorowy. W trakcie wykonywa-
nia codziennych obowiązków wykazuje 
się inicjatywą i zdecydowaniem. Jest 
zawsze skory do pomocy zarówno dla 
kolegów, jak i dla osób zgłaszających się 
w komisariacie. Swoim doświadczeniem 
chętnie dzieli się z młodszymi kolegami. 
Burmistrz Lubska również nagrodził 
finansowo naszych policjantów. St. 
asp. K. Wujciów - głównym zadaniem 
policjantki jest koordynowanie pracy 
lubskich dzielnicowych, którzy w chwili 
obecnej pełnią szczególnie istotną rolę 
utrzymywania właściwych kontaktów 
ze społeczeństwem. Nadzoruje proble-
matykę przemocy domowej, aktywnie 
uczestniczy w pracach Zespołu Inter-
dyscyplinarnego. Inicjuje działania z 
zakresu szeroko pojętej profilaktyki 
społecznej, w szczególności spotkań 
edukacyjnych z młodzieżą szkolną i 
przedszkolną. St. sierż. Piotr Pawlak 

- wartym wyróżnienia jest codzienna 
służba policjanta, w trakcie której wyka-
zuje się ponadprzeciętną determinacją w 
dążeniu do ujawniania i zatrzymywania 
sprawców przestępstw i wykroczeń oraz 
profesjonalne podejście do wykonywa-
nych zadań, co przekłada się na osiąga-
nie bardzo dobrych efektów w pełnionej 
służbie patrolowej, a tym samym na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta i gminy Lubsko. Sierż. szt. Pa-

tryk Kozakiewicz - policjant na co dzień 
pełni służbę patrolowo-interwencyjną 
na ulicach miasta Lubska. Bardzo profe-
sjonalnie wywiązuje się z powierzonych 
mu obowiązków służbowych, wykazuje 
się wysokim zaangażowaniem w pracy, 
jest osobą pracowitą i zdyscyplinowaną. 
Swoją postawą przyczynia się do popra-
wy bezpieczeństwa na terenie naszego 
miasta. St. sierż. Tomasz Stelmach 
-  policjant na co dzień pełni służbę 

patrolowo-interwencyjną na ulicach 
miasta Lubska. Podczas patroli zajmuje 
się zatrzymywaniem sprawców prze-
stępstw i wykroczeń, w szczególności 
z katalogu tych najbardziej uciążliwych 
dla lokalnej społeczności. Efekty jego 
pracy jasno pokazują jego bardzo duże 
zaangażowanie w pracę. Wszystkim 
wyróżnionym i nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy. 

M.Sienkiewicz

Święto poLicji

Wyróżnieni policjanci z Burmistrzem Lubka. Na fot od lewej: Patryk Kozakiewicz, Tomasz Stelmach, Katarzyna Wujciów, 
Lech Jurkowski, Robert Pieniążek, Krystian Szylko

W sobotę 10 września w ZKS 
Gwardia w Zielonej Górze od-
były się mistrzostwa strzeleckie 
w czterech konkurencjach pisto-
letowych organizowanych przez 
Lubuski Związek Strzelectwa 
Sportowego. Renata Stępień 
zawodniczka K.S. Strzelec 
Zielona Góra, a na co dzień 
mieszkanka Tucholi Żarskiej 

zdobyła 6 miejsce w konkurencji 
PSP 2x10. 
- Cieszę się ogromnie- mówi 
pani Renata- zwłaszcza, że kon-
kurencja była ogromna. Kilku-
dziesięciu mężczyzn i tylko ja 
jedna. Pani Renata jest licencjo-
nowanym zawodnikiem PZSS 
oraz instruktorem strzelectwa 
sportowego. – Jest to wspaniały 

sport wokół którego narosło 
wiele stereotypów. Wraz z grupą 
przyjaciół założyliśmy Lubskie 
Stowarzyszenie Strzelectwa 
Sportowego "Gryf". Chcieli-
byśmy odczarować strzelectwo 
i rozpropagować go wśród 
mieszkańców naszej gminy – 
podsumowuje.

MS

Strzelająca renata



18 19M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  9/16 ( 308 ) M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  9/16 ( 308 )

We wrześniu mija 170 
lat od momentu, gdy 
pierwszy pociąg wyjechał 
z Lubska. Warto ten fakt 
odnotować tym bardziej, 
że przez wiele pokoleń 
nasza stacja pełniła 
wyjątkową rolę. 

Rewolucja kolejowa w małym mieście
Ale nim to nastąpiło, przez kilka lat 
trwały prace budowlane. Przekopano 
kilometry ziemi, wybudowano kilka 
wiaduktów i budynków, nawieziono 
setki ton różnych materiałów budow-
lanych, ułożono dziesiątki kilometrów 
szyn. Mieszkańcy mieli pracę przez 
wiele lat. Stację w Lubsku budowa-
no etapami. Najpierw główną linię 
a potem linie do Tuplic i do Krosna 
Odrzańskiego. Powstanie węzła ko-
lejowego spowodowało gwałtowny 
rozkwit miasta. Rozwinął się przemysł 
włókienniczy i maszynowy. Powstała 
poczta, gazeta, stolarnie, bank, fabry-
ka pieców, rzeźnia miejska a nawet 
muzeum. Ten okres w dziejach to tzw. 
belle epoque. Do Lubska zjeżdżali 
znakomici goście m.in. w 1905 r. 
cesarz Niemiec i król Prus Wilhelm II.
Stacja w Lubsku przez dziesiątki lat 
stanowiła wzorzec dla wielu innych 
stacji w Europie. Po dziś dzień dzieci 
i dorośli bawią się kolejkami Pico, 
wzorowanymi właśnie na naszej 
stacji. Niewiarygodne, ale każdy, kto 
interesuje się kolejnictwem wie, gdzie 
leży Lubsko i wie, coś o naszej stacji. 
Lubsko posiadało dwie parowozow-
nie typu Sommerfeld, nazwane tak, 
ponieważ były one w momencie po-
wstania pionierskimi i bardzo udany-
mi projektami. Ten typ parowozowni 
wachlarzowych był i jest nadal bardzo 
popularny na świecie.
Lubsko ma wspaniałe położenie na 
mapie kolejowej. Leży w połowie dro-
gi między Berlinem a Wrocławiem. 
Linia Berlin - Wrocław była najszyb-
szą linią w Europie. Pociągi mknęły 
tu  z szybkością 160 km/h. Stacja była 
wyposażona w urządzenia elektrycz-
ne - suwakowe do sterowania ruchem 
kolejowym. Obsługa pociągów była 
więc dużo szybsza niż przy użyciu 
urządzeń mechanicznych, ręcznych 
- kluczowych albo berła. Jeździły tu 
takie pociągi jak Balkanzug, zastępu-
jący Orient Express w latach 1916-
1918 oraz Latający Ślązak (Fliegender 
Schlesier). Trasę z Berlina do Bytomia 
pokonywał w niecałe 5 godzin. 

Cesarzowa Wiktoria
Niedaleko Lubska w Dłużku urodziła 
się Augusta Wiktoria, która w 1881 
roku poślubiła późniejszego cesarza 
Niemiec i króla Prus, wspomnianego 
wcześniej Wilhelma II. Para cesarska 
poruszała się pociągiem składającym 
się z 12 salonek i niejednokrotnie 
gościła w Lubsku. Augusta Wiktoria 
była – jak na tamte czasy - niezwykle 
skromną i godna osobą,  została nawet 
przewodniczącą Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża. Była 
bardzo zaangażowana w działalność 
charytatywną. Potrafiła wokół siebie 
skupić ludzi, którzy byli bardzo po-
mocni i chętni do działania. Posiadała 
rozległe kontakty w Europie i słabość 

do… szarlotki.

Lata międzywojenne
Czasy pomiędzy I a II wojną to moder-
nizacja stacji m.in. dlatego, że leżała 
strategicznie pomiędzy Berlinem a 
Wrocławiem i dlatego nadawała się na 
punkt zwrotny. Dzięki temu skrócono 
jeszcze czas podróży. Lubsko w tym 
okresie było ważniejszym węzłem 
kolejowym niż Żary czy Zielona Góra. 
Pociąg kursował codziennie aż do 21 
sierpnia 1939 roku, choć na odcinku 

Berlin – Wrocław nie zatrzymywał 
się. Był to najszybszy pociąg świata 
w ówczesnym czasie, który ustanowił 
na próbach, w lutym 1936 r. prędkość 
205km/h. Magistrala przechodząca 
przez Lubsko była jedną z ważniej-
szych i najszybszych połączeń Śląska 
z Berlinem.

Po II wojnie
Okres powojenny nie był łaskawy 
dla naszego miasta. Najpierw Armia 
Czerwona wywiozła, co się dało a 

potem administracja potraktowała 
nasz rejon jako zaopatrzenie dla 
reszty kraju. Wywieziono urządzenia 
z zakładów włókienniczych, przetwór-
stwa owocowo-warzywnego, zakłady 
Telefunken, elektryczne suwakowe 
urządzenia, ogromne ilości wyrobów 
ceramicznych i niezliczone ilości 
innych rzeczy. Nowoczesna stacja 
kolejowa została „przebudowana” i 
zmuszona do pracy na urządzeniach 
ręcznych, kluczowych. Rozebrano 
drugi tor od granicy do Żagania, 

zamknięto most na Nysie. „Berlinka” 
już nie była magistralą, ale stała się 
linią lokalną. Z czasem zamknięto 
linię do Krosna Odrzańskiego, potem 
do Gubinka, następnie do Tuplic. W 
1994 r. zostało zamknięte i Lubsko. 
Ostatni pociąg z Lubska do Żagania 
odjechał 31 stycznia 1995 r. Przez 
kolejne lata następuje stopniowa 
degradacja zabytkowego obiektu, 
kolejne odcinki torowisk zostają 
rozebrane, uniemożliwiając praktycz-
nie powrót do lat aktywności. Mimo 
wszystko od czasu do czasu pojawiają 
się inicjatywy lokalnej społeczności, 
próbujące przypominać o świetności 
lubskiej stacji i podejmować temat 
przywrócenia połączeń kolejowych z 
Lubskiem, co jest w obecnej sytuacji 
bardzo złożoną kwestią. Takie działa-
nia w postaci majówek czy pikników 
prowadzili na przykład: Fundacja 
Kolejowa Stacja Lubsko/Sommerfeld 
czy Stowarzyszenie Miłośników Kolei 
z Jaworzyny Śląskiej wraz z lubskim 
pasjonatem Zdzisławem Hryciukiem 
i jego przyjaciółmi. Kilka razy przy-
jechała do Lubska „ciuchcia” (ostatni 
raz w maju 2015), po torach jeździły 
drezyny. Ale problematyka – jak już 
wspomnieliśmy - jest wielowątkowa 
zarówno w zakresie administracyj-
nym, jak i finansowym. W okresie 
transformacji w Polsce następowały 
zmiany, które nie zawsze niosły za 
sobą pozytywny skutek. W materii 
kolejnictwa nastąpił podział na spółki, 
spółki córki i czego tam jeszcze nie 
było. Odpowiedzialność za właściwe 
funkcjonowanie tego sektora rozmyła 
się w oparach braku zwartej koncepcji, 
przepychanek, interesów itd. Warto 
dodać, że np. w sąsiadujących nie-
mieckich landach  wschodnich (bo 
w zachodnich to wiadomo) czy Cze-
chach linie i połączenia kolejowe to 
wzór do naśladowania, czyli okazuje 
się, że można. 

Stan obecny i perspektywy
Obecnie torowisko, wiata i perony 
są pod zarządem PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. a zabudowania 
dworca administracyjnie należą do 
naszej gminy. Kilka miesięcy temu 
burmistrz Lubska Lech Jurkowski w 
wywiadzie wspomniał o koncepcji 
zagospodarowania tych budynków, 
co oczywiście wymaga odpowiednich 
środków finansowych, ale również 
chęci współpracy różnych instytucji 
i unormowań prawnych. 
Ale powstaje plan, według którego 
w niedalekiej przyszłości miałyby 
rozpocząć się prace mające na celu 
rewitalizację linii kolejowej nr 275 
na odcinku Gubinek-Żagań. Prace 
miałyby na celu nie tylko odtworzenie 
dawnej linii, ale także dobudowa-
nie drugiego toru, tak jak to miało 
miejsce w okresie poprzedzającym 
II wojnę, odbudowę i unowocześnie-
nie linii oraz przystosowanie jej do 
obowiązujących obecnie standardów 
technicznych. Powróciłaby możliwość 
zmiany kierunku jazdy, a co za tym 
idzie obsługa techniczno-ruchowa 
pociągów.

Marek Sienkiewicz 
i Ola Krzaczkowska

fot. Adam Sommerfeld

 170-lecie uruchomienia „BerLinki”
W  R E G I O N I E W  R E G I O N I E

Na terenie wokół 
dworca w Lubsku 
odbył się 10 września 
Festiwal Kolejowy, 
zorganizowany z okazji 
170-lecia uruchomienia 
tzw. „berlinki” i w celu 
promocji odrestaurowania 
obiektów. 

Patronat honorowy na imprezą objął 
burmistrz Lubska Lech Jurkowski. 
Współorganizatorami byli: Gmina 
Lubsko, Lubski Dom Kultury, Funda-
cja Prołużycka, Stowarzyszenie Przy-
jazna Gmina. Na imprezie nie zabra-
kło również harcerzy. Wśród gości ze 
strony kolejnictwa zaproszenie przy-
jęli: Franciszek Blaicke i Zbigniew 
Dąbkowski oraz Ola Krzaczkowska, 
która od lat jest również związana 
zawodowo z koleją, reprezentowała 
zarazem Fundację Prołużycką, udzie-
lała informacji związanej z historią 
kolejnictwa w Lubsku i oferowała 
szarlotkę – ulubione ciasto cesarzowej 
Augusty Wiktorii. Obok znajdowała 
się wystawa dokumentów, zdjęć i 
eksponatów. Zebraną licznie publicz-
ność powitał dyrektor LDK Sławomir 
Muzyka oraz prowadzący: Agnieszka 

i Krzysztof Kasperscy. Dużo działo się 
zarówno na scenie, przed sceną, pod 
namiotami i na torowisku. Na scenie 

prezentowały się dzieci ze Studia Pio-
senki KONSONANS i Klubu Kultur 
Dawnych pod okiem Justyny Tokarz. 

Przed sceną gry i zabawy dla dzieci 
prowadzili: Bogusia Kowalczuk i 
Janusz Gruszkowski. W „kąciku 

artystycznym” cały czas było pełno 
dzieci a to za sprawą konkurów pla-
stycznych, malowana twarzy, origami, 
baniek mydlanych (nie sposób wymie-
nić wszystkiego) prowadzonych przez 
Magdę Iwanicką i Wiktorię Jureczko. 
Za udział w konkursach dzieci otrzy-
mywały nagrody i dyplomy „Mały 
kolejarz”. Nad sprawną organizacją 
czuwały: Teresa Załużna i Asia Rak a 
wszystko to uchwyciła w obiektywie 
Marzena Perkowska. Ale co dopiero 
działo się na torowisku? Lubski pasjo-
nat Zdzisław Hryciuk wystawił drezy-
nę spalinową i rowerową a przyjaciele 
z „Grodziskiej Kolei Drezynowej” 
przewozili chętnych zabytkowym 
wehikułem. Przejażdżki cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem. W 
konsekwencji obliczono, że z oferty 
skorzystało około 1500 osób, co robi 
naprawdę wrażenie. Nad zachowa-
niem regulaminu czuwała Służba 
Ochrony Kolei. Po występach dzieci 
i młodzieży na scenie pojawił się ze-
spół „Painkillers”, który gra rockowe 
hity. Na zakończenie zabawę taneczną 
poprowadził DJ COSMO.

M.Sienkiewicz
fot. M. Perkowska

FeStiwaL koLejowy
Dużym zainteresowaniem cieszyły się drezyny spalinowe Zdzisława HryciukaUlubione ciasto Cesarzowej Augusty Wiktorii  - szarlotkę można było kupić u Oli Krzaczkowskiej

Przejażdżki drezynami to „gwóźdź programu” festiwalu

Na scenie prezentowały się dzieci ze Studia Piosenki KONSONANS i Klubu Kultur Dawnych Festiwal kolejowy był okazją do zaprezentowania publikacji i pamiątek związanych z koleją

Dworzec w Lubsku/Sommerfeld wczoraj (poniżej) i dziś (u góry)

"Lubski dworzec z latach 80-tych XX-wieku" źródło "Świat Kolei
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Gminne Dożynki odbyły 
się przy pięknej pogodzie 
3 września w Białkowie.
Współorganizatorami imprezy byli: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Lubski 
Dom Kultury, Urząd Miejski i oczywi-
ście sołectwo Białków. Cała wioska 
została pięknie przystrojona kilku-
dziesięcioma dekoracjami. Wszystko 
wymagało kilkutygodniowych, in-
tensywnych przygotowań. Korowód 
dożynkowy również prezentował się 
bardzo atrakcyjnie. 
Mszę św. w intencji rolników i dobrych 
plonów celebrował ks. Marian Bum-
bul, który podziękował burmistrzowi 
Lubska Lechowi Jurkowskiemu za 
powierzenie misji przygotowania 
dożynek właśnie tej wsi. Dzieci z 
Białkowa przekazały księdzu dary 
ziemi a Starostowie symboliczny bo-
chen Burmistrzowi, który obiecał, że 
nikomu w gminie nie zbraknie chleba. 
Zaproszeni goście m.in. Józef Giemza 

z Urzędu Marszał- kow-
skiego, przewodni- cząca 
Rady Powiatu Helena Sagasz 
i burmistrz Krosna Odrzańskiego Ma-
rek Cebula gratulowali organizatorom 
dożynek, mieszkańcom i Radzie So-
łeckiej Białkow,a a całej naszej gminie 
życzyli wszystkiego najlepszego. 
Również Wojewoda Lubuski przesłał 
list gratulacyjny. Burmistrz Lubska 
podziękował za te dobre słowa i po-
gratulował mieszkańcom Białkowa za 
perfekcyjne przygotowanie dożynek. 
Wśród licznie zebranej publiczności 
dzielono pyszne pieczywo, specjalnie 
przygotowane na tą okazję. Starosta-
mi dożynek byli: Sylwia Maciszonek 
i Kazimierz Marecik, którzy wspólnie 
z rodzinami prowadzą tradycyjne 
gospodarstwa rolne i aktywnie uczest-
niczą w życiu wsi. Dzieci z Białkowa 
wystąpiły pod okiem Oliwii Wiel-
gus i Moniki Szombierskiej. Oprócz 
uzdolnionych dzieci z Białkowa na 
scenie wystąpiły "Wicinianki", zespół 

"Barwy", studio "Konstans", kabaret 
"Żośka" i "Modry len". Po pierwszej 
części prezentacji muzycznych roz-
strzygnięto konkurs na najpiękniej-
szy wieniec. Komisja konkursowa 
w składzie: Marta Słowińska z UM, 
radna Emilia Zajączkowska, radny 
Hieronim Nawrot i plastyk Krzysztof 
Kasowski nie miała łatwego zadania, 
bo wszystkie wieńce były bardzo ład-
ne. Wyniki konkursu: I miejsce zdobył 
wieniec sołectwa Stara Woda, II Lutol, 
III Mokra - Małowice. Wyróżnienia 
otrzymały sołectwa Dłużek, Górzyn, 
Chocicz, Ziębikowo i Białków.
Po wręczeniu nagród na scenie poja-
wiły się gwiazdy wieczoru: ELECTRI-
CA DUO Kasia i Paula (połączenie 
elektrycznych skrzypiec z jedyną w 
Polsce elektryczną harfą), zespół NI-
GHT LOVERS. Na koniec dla wszyst-
kich miłośników tańca zagrał zespół 
TACY SAMI. 

M.Sienkiewicz
fot. ML i LDK

Starostowie dożynek Sylwia Maciszonek i Kazimierz Marecik przekazują 
Burmistrzowi Lubska Lechowi Jurkowskiemu chleb upieczony z 

tegorocznych plonów

Cały Białków był przystrojony 
w „dożynkowym klimacie”

Wieńce dożynkowe

śWięto PLonóW

Mszę Świętą za rolników 
odprawił proboszcz parafii 

pw. NNMP ks. Marian Bumbul

Korowód dożynkowy z wieńcami 
przeszedł ulicami wsi

Komisja konkursowa w składzie: Marta Słowińska z UM, radna Emilia Zajączkowska, radny Hieronim Nawrot i 
plastyk Krzysztof Kasowski nie miała łatwego zadania wybierając najładniejszy wieniec dożynkowy. Ostatecznie 
zwyciężyło sołectwo Stara Woda, drugi był Lutol, a na miejscu trzecim sołectwo Mokra - Małowice. Wyróżnienia 

otrzymały sołectwa Dłużek, Górzyn, Chocicz, Ziębikowo i Białków

 „Electric Duo Kasia & Paula” to połączenie nowoczesnych 
bitów i gry na skrzypcach i elektrycznej harfie

Tegoroczne gminne 
dożynki odbyły się w 
naszej wsi BIAŁKÓW. 
Wioska miała swoje 5 
minut i okazję pokazać 
się z jak najlepszej 
strony Większość 
mieszkańców 
stanęła na wysokości 
zadania i perfekcyjnie 
przygotowała całą 
oprawę organizacyjną 
pod kierunkiem 
pracowników UM.
Niemalże wszystkie posesje 
zostały dożynkowo ozdobione 
w śmieszne,słomiane postacie. 
Kuchnia "wydała" pyszny poczę-
stunek dla gości dożynkowych a 
Rada Sołecka, Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Białko-
wa oraz Filia Biblioteczna zorga-
nizowały 3 stoiska ze sprzedażą 
domowych wypieków, kiełbasek 
z grilla oraz " Szczęśliwych Nu-
merków z nagrodą".

Ci wszyscy,którzy nie wierzyli w 
siłę i moc organizacyjną miesz-
kańców chyba mile się zasko-
czyli - widząc tego dnia efekty 
wielodniowych przygotowań.
Korzystając z okazji chcieliby-
śmy serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
wczuli się w dożynkowy klimat 
i uporządkowali oraz ozdobili 
swoje posesje, wszystkim, któ-
rzy choć w minimalny sposób 
pomagali i wyrażali chęć pomocy 
w organizacji imprezy m.in. w - 
porządkowaniu placu i przyległe-
go terenu przed i po dożynkach, 
-rozkładaniu naszych stoisk i 
ich obsłudze, - przygotowaniu 
ołtarza do Mszy Św., - wyko-
naniu wieńca dożynkowego, - 
przygotowaniu poczęstunku dla 
gości dożynkowych, - upieczeniu 
ciast, - ofiarodawcom fantów na 
loterię, kwiatów,warzyw,owo-
ców na ozdoby, - przywiezienie 
wielkich bel słomy i kostek sia-
na na ozdoby oraz wszystkim 
mieszkańcom wsi. Składamy 
Wielkie Podziękowania dla Bur-

mistrza Miasta Lubsko Lechowi 
Jurkowskiemu, pracowników UM 
panom Dariuszowi Góralczykowi i 
Józefowi Laudańskiemu, Dyrekcji i 
pracownikom LDK oraz OSiR Lub-
sko, proboszczowi parafii WNMP 
M. Bumbula, oraz dla wszystkich 
gości bawiących się tego dnia w 
naszej wsi.
Jeszcze raz składamy wszystkim 
Wielkie Podziękowania!
Sami tworzymy Swoją Małą Spo-
łeczność, w której żyjemy i sami 
powinniśmy o nią dbać, aby nam i 
naszym pokoleniom lepiej się żyło!

Z podziękowaniami
Rada Sołecka z Sołtysem wsi 

R. Gawrylczykiem

Lista ofiarodawców fantów, 
którym składamy szczególne 
podziękowania:
Juniorvet- Rafał Rafalski, DG 
Meble Grzegorz Dziurzyński, AGD 
Wyposażenie Wnętrz Danuta Fila, 

"Batico" Mała Architektura, "Avon" 
- U Stasi, Sklep Motoryzacyjny Po-
pławski, PPHU " Impuls" Piotr Kula, 
Mycenter RTV/AGD/MULTIMEDIA, 
Machnij Tynk-Mieszalnia farb i la-
kierów, Sklep Motoryzacyjny Paweł 
Suchowiecki, "Magnolia", " Salex" 
Jasień, "Domlux" Chaszczewski
-Jasień, Sklep odzieżowy Edyta 
Pacholska, Sklep "U Wandy" - 
Jasień, Max Elektro RTV/AGD, 
IMAGE - Sklep odzieżowy, Bar "U 
Zosi- obiady domowe", Piekarnia 
Apanowicz - Górzyn, Cukiernia
-Piekarnia Pogorzelski, Gum-Boj 
St. Bojkowski- Budziechów, Sołtys 
Osieka - E.Zajączkowska, Salon 
fryzjerski Wł. Nowicka, Kasa "Cen-
trum", Guzik Style, Sklep tkaniny, 
firany- B. Fluder, Helbeck Group, @ 
Marcin Mierzwiak, Sklep Zabawko-
wy na ul. Reja, Sklep " Dan-Dan", 
PKO Odział Lubsko, Punkt obsługi 
Grupy Ergo Hestia- Werstler Ja-
nusz, Salon fryzjerski "Renata", 
Pasmanteria Zalewscy, Centrum 

Kredytowe, Sklep motoryzacyjny T. 
Bowsunowski, Stacja benzynowa 
"Horex", Sklep zoologiczny Ko-
walczyk na ul. Przemysłowej, Hur-
townia "Ika", Centrum Rowerowe 
Lidberg, Drukarnia Dechnik, Sklep 
obuwniczy- Szyperska- Tomasze-
wicz, Konfekcja- R. Karczewska, 
Sklep "Komputronik", Sklep zie-
larsko- medyczny " Barć", Zakład 
optyczny J. Kożmińska- Kloc, Za-
kład fotograficzny "Kodak", Skład 
opału - sklep meblowy Zieliński, 
Autoryzowany dealer Stihl- Chmiel, 
Biuro turystyczne "Sylwia", Saba. 
FHU. J. Gotlib, Sklep dziewiarski 
na ul. Chopina, "Spowar" R. Kar-
wowska, Sklep "Plastuś", Sklep " 
Bombonierka", Filia Biblioteczna 
w Białkowie, Z.,Wydrych, R.Ga-
wrylczyk, I. Wujciów, E. Stemler, 
M. Gawrych, O. Wielgus, M. Woj-
ciechowska, A.Sadowski, K. Buś, 
D.Zagrajczuk, A. Kret, S. Maciszo-
nek, A. Kalinik, F. Bielawska, R. 
Włodarczak, D. Rudnik.

Podziękowania
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W sobotę 20 sierpnia 
Państwo Anna i Władysław 
Kromp z Nowej Roli 
obchodzili 70 rocznicę 
ślubu.

Dostojni jubilaci poznali się na terenie 
niemieckiej Bawarii gdzie oboje trafili 
jako robotnicy przymusowi i tam też 
wzięli ślub. 
Na szczęście obaj jubilaci trafili do 
przyzwoitych choć różnych gospodarzy. 
- Mąż jeździł rowerem po mleko, a ja 
pracował w ogrodzie i tam mnie wypa-
trzył – wspomina Pani Anna. Ja byłam 
wtedy bardzo młoda. Dom rodzinny 
opuściłam w wieku 14 lat, zostawiając 
matkę i siostry które jej pomagały w 
gospodarstwie. One były starsze i mogły 
pomóc więcej, dlatego wybór kto ma 
jechać na roboty przymusowe padł na 
mnie – dodaje A. Kromp.
Zbliżeniu sprzyjały też warunki wojen-

ne, które robotników przymusowych, z 
różnych okupowanych krajów scalały w 
swoim gronie.
- To była miejscowość Sommerbach, a 
poznaliśmy się w 1942 roku – dodaje 
Pan Władysław.
Wojna się skończyła, ale nie skończyła 
się znajomość, która przerodziła się w 
uczucie, które 24 sierpnia 1946 r, zostało 
sformalizowane poprzez ślub, zawarty 
jeszcze na terenie Niemiec.
- Najpierw była uroczystość kościelna, 
potem cywilna. Jechaliśmy do ślubu 
prawdziwą karocą – opowiada Anna 
Kromp. Było też skromne przyjęcie – 
dodaje.
Świeżo zaślubieni małżonkowie stanęli 
przed dylematem, czy zostać w alianckiej 
strefie okupacyjnej w Niemczech, czy 
wracać do Polski. Zwyciężył jednak 
sentyment za krajem, z którego zostali 
wywiezieni, wcześniej mieszkając na 
terenach dzisiejszej Ukrainy.

Zanim trafili do Nowej Roli pojechali 
na Śląsk. Tam zamieszkali w ciasnych 
familokach u rodziców dostojnego jubi-
lata i mimo, że było ciasno to dzisiaj tak 
wspominają
- Było ciasno i był suchy chleb, ale była 
radość – relacjonuje z uśmiechem Wła-
dysław Kromp.
Potem przyszedł telegram od przyja-
ciela, że na „ziemiach odzyskanych” 
stoją puste domy i w ten sposób trafili 
do Nowej Roli.
- Przyjechaliśmy w nocy. Było ciemno. 
Wysiedliśmy na stacji i szliśmy z tobo-
łami i wózkiem przez las, cmentarz, aż 
doszliśmy do pierwszego domu. Okazało 
się, że to państwo Walentyńscy, z którymi 
na Ukrainie byli sąsiadami – wspominają 
początki w Nowej Roli.
Na nieznanej ziemi nie spełnił się sce-
nariusz znany z filmów z Kargulem 
i Pawlakiem. Było całkiem inaczej i 
właśnie od tych p onownych sąsiadów 

dostali pierwszą pomoc.
70 lat później czteropokoleniowa rodzina 
świętowała uroczystość, która nawet dla 
wieloletniego duszpasterza jest wielką 
rzadkością.
- Taka okazja bardzo rzadko się zdarza. Ja 
mam po raz pierwszy zaszczyt uczestni-
czyć w takiej uroczystości - podkreślał w 
czasie uroczystej mszy świętej proboszcz 
ks. Jerzy Loch. 
W czasie mszy było odnowienie przysię-
gi małżeńskiej, specjalne błogosławień-
stwo i cała moc życzeń wielu jeszcze 
wspólnych lat.
Po mszy w GOK w Tuplicach Anna i 
Władysław Kromp otrzymali specjalne 
odznaczenia nadane przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę, które wręczyła wójt 
gminy i zarazem wnuczka jubilatów 
- Droga babciu, drogi dziadku dziś przy-
padł mi podwójny zaszczyt wręczenia 
wam odznaczeń od najwyższej głowy 
w Państwie. Kto by przypuszczał, że 

historię która zaczęła się 70 lat temu 
daleko stąd, w taki sposób dzisiaj bę-
dziemy świętować. Macie czworo dzieci, 
dziesięcioro wnuków i piętnaścioro 
prawnuków i wszyscy to przyzwoici 
ludzie - akcentowała Katarzyna Kromp.
Po toaście był rodzinny obiad i okazja do 
wspomnień tych siedmiu dekad.
- Na początku było ciężko. Była bieda. 
Ciężką pracą stanęliśmy na własne nogi. 
Najważniejsze to być stanowczym i wy-
trwać w swoich wyborach – podsumo-
wują te 70 lat Anna i Władysław Kromp.
Wnuczka została Wójtem Tuplic. Dziad-
kowie oceniają ją bardzo surowo. Chwa-
lą, ale i pierwsi "sprowadzają na ziemię". 
– Jesteśmy z niej ogromnie dumni, ale jak 
nam się coś nie podoba, to zwracamy jej 
uwagę – dodają jubilaci.

TR

W chwili, 
gdy oddawa-
liśmy numer 
do druku na 
świat przy-

szedł szesna-
sty prawnuk, 

malutka 
Tamara.

Państwo Anna i Władysław 
Kromp w otoczeniu dzieci, 

wnuków i prawnuków

kamienne gody

W sobotę 27 sierpnia 
w Tuplicach odbyły się 
dożynki parafialno - 
gminne. 

Jak każe tradycja uroczystość rozpo-
częła msza święta. Po nabożeństwie 
orszak dożynkowy przemaszerował na 
Tuplickie Wzgórze, na którym zebrani 
podzieli się chlebem z tegorocznych 
żniw. 
Następnie na scenie prezentowały się 
miejscowe zespoły śpiewacze.
Nie mogło zabraknąć turnieju sołectw 
do którego przystąpiły Tuplice, Czerna 
i Nowa Rola. Drużyny rywalizowały 
w wyścigach z jajkiem, jedzeniu po-
tężnych pierogów na czas, cięciu drze-

wa, zabawie słownej podczas której 
uczestnicy musieli się wykazać sporą 
kondycją biegając dookoła krzeseł na 
dźwięk swojego imienia. 
Kolejna dyscyplina to piłowania pnia 
drzewa i wbijanie gwoździa w pień.
Z rywalizacji zwycięsko wyszła dru-
żyna Tuplic, a kolejne miejsca zajęły 
sołectwa Nowa Rola i Czerna. 
W zachodzącym słońcu przed scenę 
"wjechał" pyszny tort, osobiście po-
krojony przez Wójta Tuplic Katarzynę 
Kromp, po którym na scenie pojawił 
się zespół "Shymi", który letnimi pio-
senkami rozgrzał publiczność przed 
zabawą taneczną.

TR
fot. T.Rabenda i S.Ludwiczak

dożynki TuPlice
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W  R E G I O N I E LU D Z I E ,  W Y D A R Z E N I A

IDEAL WORK to marka skoncentrowana na realizacji usług doradztwa personalnego, pracy tymczasowej
i outsourcingu. Nasza idea to innowacyjność, nieszablonowość i nowoczesne rozwiązania.

Dla naszego Klienta, niemieckiej fi rmy z branży logistycznej, poszukujemy osób na stanowisko:

OPIS STANOWISKA: rozładunek i załadunek przesyłek kurierskich, obsługa skanera ręcznego, dbałość
o porządek w obszarze magazynu, wykonywanie poleceń przełożonych.

WYMAGANIA: język niemiecki na poziomie komunikatywnym - warunek konieczny, poczucie odpowiedzial-
ności i motywacja do pracy, punktualność i rzetelność, nastawienie na osiągnięcie jak najlepszych wyników.

OFERUJEMY:
• umowę o pracę tymczasową
• stawkę godzinową: 8,50 € – 9,00 € (w zależności od lokalizacji)
• dodatek za pracę w nocy + 20% stawki zasadniczej

rekrutacja@idealwork.pl AGENCJA ZATRUDNIENIA nr certyfikatu 9209www.idealwork.pl

MAGAZYNIER Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
Miejsce pracy: Saksonia/Brandenburgia/Hesja

MGN/06/16/PT/N

• zakwaterowanie na koszt pracodawcy
• opiekę polskiego koordynatora na
   terenie Niemiec.

W piątek 30 sierpnia 
odbyło się walne zebranie 
MLKS „Budowlani” Lubsko 
podczas którego wybrano 
nowego prezesa klubu. 
Został nim Stanisław 
Słobodzian , na którego 
oddano 31 głosy przy 
jednym wstrzymującym się. 
St. Słobodzian był jedynym 
kandydatem.

Zebranie rozpoczął ustępujący prezes 
Janusz Dudojć, w krótkim wystąpieniu 
podsumował 10 lat swojej – i zarządu – 
działalności. 
- Mieliśmy III ligą, liczne grupy młodzie-
żowe, wielu sukcesów sportowych. Sam 
obiekt sportowy Budowlanych zmienił 
się nie do poznania, wykonano szereg 
remontów, zmian, udogodnień infra-
struktury powstaje boisko treningowe 
i wiele innych drobnych inwestycji – 
wskazał J. Dudojć

Nowy Prezes
Magazyn Lubski: Na Początku gra-
tulacje z powodu wyboru na Prezesa 
MLKS „Budowlani”.
Czy mógłby Pan przedstawić nowy 
zarząd, z którym będzie Pan zarządzał 
klubem?
Stanisław Słobodzian: Wybierając ludzi 
do nowego zarządu zadawałem sobie 
pytania czy dana osoba pasuje do mojej 
wizji Klubu, czy interesuje się klubem i 
co jest chyba najważniejsze, czy jest w 
stanie poświęcić swój prywatny czas dla 
dobra lubskiej piłki? 
Po rozmowach z zainteresowanymi do-
konałem wyboru: Wiceprezes - Krzysz-
tof Kasperski, Skarbnik - Bożena Mattya, 
Członkowie zarządu - Justyna Duczmal, 
Tomasz Bahyrycz, Paweł Dancewicz.
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Grażyna 
Otocka, Krzysztof Bielecki, Wiesław 
Szymczak.

ML: Choć wiem , że to niezręczne 
pytanie , ale jak ocenia Pan 10 lat rzą-
dów Janusza Dudojcia jako Prezesa 
„Budowlanych”?
SS: Myślę, że każdy kto posiada ogólną 
wiedzę na temat naszego Klubu, jego 
historii, funkcjonowania, działalności i 
nie ma amnezji czy choćby częściowych 
zaników pamięci, doskonale pamięta jak 
wyglądał Klub Budowlani Lubsko10 lat 

temu …. Uczciwie należy przyznać, że 
praca, jaka została wykonana w ciągu 
ostatniej dekady owocuje do dzisiaj. 
Pewnie nie bylibyśmy dzisiaj w tym 
punkcie, w którym jesteśmy i zaczynamy 
pracę jako nowy zarząd, gdyby nie tak 
wielkie zaangażowanie w Klub naszych 
poprzedników, w tym oczywiście prezesa 
Janusza Dudojcia. Nie byłoby przygody z 
III ligą, tylu grup młodzieżowych, wielu 
sukcesów sportowych i kolokwialnie 
ujmując: tylu pucharów na półkach….
nawet patrząc przez pryzmat różnicy na 
obiekcie sportowym Klubu, dokonanych 
remontów, zmian, udogodnień infra-
struktury. Dosłownie, jesteśmy dekadę 
do przodu porównując się z wieloma 
klubami w naszym powiecie, czy nawet 
województwie. Można oczywiście dys-
kutować, krytykować, mieć inne zdanie 
czy inne pomysły, ale trzeba uczciwie 
spojrzeć w przeszłość i mierząc się z do-
konaniami ostatnich 10 lat, obiektywnie 

należy przyznać im szacunek.

ML: Jakie ma Pan plany co do rozwo-
ju klubu? Na co będzie Pan kład naj-
większy nacisk w swojej działalności?
SS: Na pewno nie chcemy niczego bu-
rzyć, przewracać, rujnować. Nie chcemy 
rewolucjonizować przestrzeni klubowej, 
ale korzystając z dobrych doświadczeń 
lat ubiegłych pragniemy inwestować w 
to co zawsze się zwraca i procentuje: w 
uczciwą, solidną pracę z dziećmi i mło-
dzieżą klubową, w wychowanie nowego 
pokolenia młodych zawodników, które 
być może z czasem pokusi się o awanse 
w drabinkach ligowych. Pragniemy bu-
dować na tym co jest dobre i korygować 
to co kuleje, zmieniając wizerunek klubu, 
otwierając się na dzieci i młodzież, im 
poświęcając uwagę, solidnie nad nimi 
pracując, inwestując w młode pokolenie. 
Taka inwestycja zawsze popłaca i to nie 
tylko na polu sportowym, ale i społecz-

nym, intelektualnym czy wychowaw-
czym. Powszechnie wiadomo, że aktyw-
ność dzieci i młodzieży w działalności 
sportowej zaspokaja aspiracje tworząc 
warunki doskonalenia umiejętności, 
kształtowania osobowości, rozwijając 
ducha rywalizacji zgodnie z zasadą fair 
play, tak potrzebną i oczekiwaną w życiu 
codziennym. Sport jest znakomitą formą 
wychowania: jest jasny, uporządkowany, 
ma zasady, uczy uczciwej rywalizacji i 
szacunku do współzawodnika.
Mamy mnóstwo pomysłów promujących 
dobre idee Klubu i sposoby wdrożenia 
ich w życie. Postaramy się by nasze dzia-
łania dawały jasny sygnał dla każdego 
mieszkańca Lubska, że Klubowi zależy 
na dobrym imieniu. Zaproponujemy 
nowe akcje dla młodych zawodników 
tj.: "Nocka w Klubie? To lubię ", " 
Andrzejkowy Bal Piłkarza", "Wygraj 
z Mikołajem - mini turniej Piłkarski". 
Szczegółów wszystkich akcji nie mogę 

zdradzić lecz mogę zagwarantować, że 
Magazyn Lubski dostanie materiały do 
publikacji. To tylko garstka pomysłów...
Otwieramy się szeroko na zachęcanie i 
pozyskiwanie nowych członków Klubu, 
takich którzy chcieliby utożsamiać się 
z Budowlanymi, widząc w nim swój 
Klub, ze swojego miasta, który jednoczy 
lokalną społeczności i skupia w dążeniu 
do wspólnego celu. Być może zapachnie 
patosem i górnolotnością, ale chcemy 
budować taki Klub, taką drużynę, dla któ-
rej warto przyjść na mecz i być z nią na 
dobre i złe, świętując razem zwycięstwa 
czy łykając gorycz porażki. Chcemy by 
Budowlani jednoczyli, łączyli społecz-
ność Lubska, a nie dzielili i budowali 
mury. Jesteśmy stąd, więc grajmy razem 
strzelając do jednej bramki.

ML: Czy planowane są wzmocnienia 
drużyny? 
SS: Po ostatnich odejściach czołowych 
zawodników widać braki w poszcze-
gólnych formacjach. Po prostu brakuje 
tam jakości. Nie ukrywam, że głównym 
celem jaki postawiliśmy sobie jest 
utrzymanie IV ligi. Moim zdaniem 
Lubsko powinno grać co najmniej na 
tym poziomie rozgrywek. Zdajemy 
sobie sprawę, że nie będzie to łatwe, 
ale jak najbardziej możliwe. Zaangażo-
wanie i pasja z jakimi pracuje aktualny 
trener pierwszego zespołu Robert Ściłba 
pozwalają optymistycznie patrzeć w 
przyszłość. Teraz już jest za późno na 
wzmocnienia, ale w przerwie zimowej 
postaramy się znaleźć wartościowych 
graczy na poziomie IV ligi.

ML: Czego życzyć Panu na przy-
szłość?
SS: Wytrwałości w celach jakie sobie 
założyłem z aktualnym Zarządem. 
Chciałbym również, by ludzie bardziej 
przychylnie patrzyli na to co jest i co bę-
dzie się działo w Klubie. Nie oczekujmy 
zmian z dnia na dzień, na to potrzeba 
czasu. Mam nadzieję, że Urząd Miasta 
Lubsko z Burmistrzem na czele i Rada 
Miasta zobaczą dobrą robotę jaką robimy 
i jeszcze bardziej wspomogą nas finan-
sowo, gdyż budżet w związku z III ligą 
został naciągnięty do maximum. 
ML: Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz 
gratuluję wyboru.

I.G.

waLne w mLkS „bUdowLani”

Nowy zarząd klubu tworzą: Prezes Stanisław Słobodzian Wiceprezes - Krzysztof Kasperski, Skarbnik - Bożena Mattya, 
Członkowie zarządu - Justyna Duczmal, Tomasz Bahyrycz, Paweł Dancewicz. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Grażyna 

Otocka, Krzysztof Bielecki, Wiesław Szymczak

W piątek 16 września 
jubileusz 15 lat 
działalności obchodziły 
Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Lubsku.

Placówka pomaga osobom z różnymi 
deficytami. Powstała przy parafii pw. 
NNMP, a jej założycielką była Pani 
Cecylia Kiełbratowska.
Na co dzień podopieczni wraz z opie-
kunami i wolontariuszami pracują w 

pomieszczeniach przy ul. E. Plater, a 
także wykonują różne prace na rzecz 
społeczności. Można o nich poczytać 
i pooglądać na FB https://www.face-
book.com/wtzlubsko/.
Dzisiejsza uroczystość to okazja do 

podziękowań założycielom, władzom 
samorządowym gminy i powiatu, in-
stytucjom współpracującym i klubom 
oraz szkołom, które wspierają i sądząc 
bo dzisiejszych deklaracjach dalej 
będą wspierać lubskie WTZ. 

Gościom i podopiecznym czas umilał 
Teatr Rozrywki "Trójkąt", a po słod-
kim torcie przyszedł czas na zabawę, 
oglądanie motocykli, grilla i bigos.

TR

15 lat minęło



26 27M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  9/16 ( 308 ) M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  9/16 ( 308 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

W  R E G I O N I E W  R E G I O N I E / b R O DY

1. VWrzucanie śmieci do od-
powiednich pojemników to ... 
odpadów 
2. Wrzucamy go do niebieskie-
go pojemnika/worka na odpady
3. Może być energooszczędna 
4. Rzeka przepływająca przez 
Lubsko 
5. Kolor pojemnika/worka na 
odpady ulegające biodegra-
dacji 
6. Zużyte wolno wrzucać tylko 
do specjalnych pojemników 
7. Żyzne gleby z mułów rzecz-
nych 
8. … Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych znaj-
dujący się przy ul. Traugutta 3 

w Lubsku 
9. Trzecia, licząc od Słońca, 
planeta Układu Słonecznego
10. Międzynarodowa organiza-
cja pozarządowa działająca na 
rzecz ochrony środowiska 
11. Np. antropogeniczne, na-
turalne
12. Jeden z rodzajów elektrow-
ni korzystających z odnawial-
nych źródeł energii
13. Źródła energii dzielimy na 
odnawialne i ... 
14. Symbol Poleskiego Parku 
Narodowego 
15. Dział zoologii zajmujący się 
ptakami 
16. Wielkie afrykańskie drzewo 

Powstają z pozornej 
oszczędności, 
niewiedzy, 
niedbałości, a co 
najgorsze - z lenistwa: 
dzikie wysypiska 
śmieci. 
Każda gmina boryka się z 
tym kłopotem, podobnie 
jest i w naszej. Oczywiście 
zdecydowana większość 
odpadów gromadzona jest 
w miejscach do tego prze-
znaczonych, a świadomość 
mieszkańców odnośnie se-
gregacji wciąż rośnie, to 
mimo tego i tak znajdzie-
my kilka takich wysypisk. 
Pomimo wielu akcji (m.in.: 
zaangażowanie młodzieży 
w „Sprzątanie Świata”, ak-
tywizacja osób bezrobot-
nych w prace interwencyjne, 
czy społecznie-użyteczne)
wciąż odradzają się w swej 
obrzydliwej postaci. Można 
tutaj wymienić kilka miejsc: 
Krakowskie Przedmieście 
(za placem zabaw), nad Za-
lewem Karaś,  przy mar-
kecie Netto, przy ulicach 
Bocianiej, Żabiej, Złotej… a 
przecież mogłoby to wyglą-
dać zupełnie inaczej. Przy 
ul. Traugutta 3 w Lubsku 
funkcjonuje PSZOK- Punkt 
Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych- to tam, 
możemy nieodpłatnie oddać 
następujące rodzaje odpa-
dów: szkło, papier i tekturę, 
tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateria-
łowe, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w 
tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji , 
meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe,zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw 
domowych, a więc wszyst-
ko to, co można znaleźć 
na dzikich wysypiskach. Te 
niechlubne zjawiska są nie 
tylko naszą szpetną wizy-
tówką, ale pozostawiają po 
sobie coś o wiele gorszego 
- trują i niszczą środowisko 
w którym żyjemy. Przepro-
wadzone badania udowod-
niły zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i pod-
ziemnych, skażenie gleby 
spowodowane meta lami 
ciężkimi głównie przez od-
pady niebezpieczne (zużyte 
baterie i akumulatory, opako-
wania z resztkami farb, lakie-
rów, oleju samochodowego, 
lekami, środkami ochrony 
roślin). Wysypiska takie stają 
się bezpośrednim zagroże-
niem dla ludzi i zwierząt. 
Dla osób odpowiedzialnych 
za taki stan rzeczy (w tym 
bezpośrednie i pośrednie 
działania wpływające na 
powstawanie dzikich składo-
wisk odpadów) przewidziano 
wysokie kary pieniężne, oraz 
kary pozbawienia wolności 
do lat 5.

DZika - jest dobra tylko natUra!

SPRZąTANIE 
PARKU
24 września 2016 roku Burmistrz Lubska zaprasza wszyst-
kich chętnych do udziału w III akcji rewitalizacji Parku 
Miejskiego.

Program:
8:30 - 9:00 rejestracja uczestników
9:00 - 9:15 szkolenie BHP, omówienie prac do wykonania
9:30 - 14:00 praca w grupach w międzyczasie przerwa kawowa
14:00 - zakończenie, ognisko
Spotykamy się przy wejściu do Parku od strony ul. Traugutta (przy 
budynku PGKiM w Lubsku)

Organizatorzy zapewniają:
worki, rękawiczki
ZAPRASZAMY

Rozwiązanie krzyżówki 
należy przesłać na 
adres redakcji do 
30 września 2016 r. 
Wśród poprawnych 
odpowiedzi 
rozlosujemy 3 zestawy 
nagród.

Krzyżówka 
opracowana przez 
uczniów
Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Lubsku

HASŁA DO KRZYŻÓWKI

MIEJ PROBLEM
Z gŁOWy

W piątek 16 sierpnia w prawej oficynie brodzkiego pałacu nastąpiło oficjalne otwarcie
sali historycznej. W uroczystym otwarciu udział wzięli zaproszeni goście m.in. Ksiądz proboszcz Sławomir Gramza, 
właściciel obiektu Zbigniew Jusiel, Państwo Jaszewscy oraz pasjonaci historii z okolic Brodów i Forst. Sala będzie 

dostępna przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00.                     Nadesłane / Fot. K. Kilian

otwarcie izby pamięci

tucholanie już zadecydowali
W czwartek 15 września 22 osoby zebrały się w Tucholi Żarskiej aby zadecydować na co wydatkowane zostaną pieniądze z Funduszu Sołeckiego w 2017r. Po burzliwej debacie przy kawie i ciastkach 

zadecydowano, że 23571zł71gr zostanie wydatkowane na: 1. Naprawa elementów placu zabaw oraz dokupienie ławek - 3tys. zł; 2. Doposażenie kuchni świetlicowej - 1,5 tys. zł; 3. Zorganizowanie 
turnieju siatkówki 3,5 tys. zł; 4. Utrzymanie zieleni oraz eksploatację kosy spalinowej ( paliwo, naprawy) 1,5 tys. zł; 5. Zakup nowej kosiarki 2 tys. zł; 6. Impreza integracyjna "Pożegnanie Lata" 1,5 tys. zł. 

Pozostała kwota przeznaczona zostanie na remont świetlicy.
M. Stępień

Okazy ziemniaków wychodowanych 
przez Edwarda Grynienkę na dział-
kach Luweny.Rekordowy ziemniak 
ma obwód 39 cm i waży pół kiograma.

ziemniaki 
pana 
edwarda

dożynki w ziębikowie

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3pkt. 
1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 
Gmina zobowiązana jest do prowadze-
nia ewidencji:
1) zbiorników bezodpływowych w celu 
kontroli częstotliwości ich opróżniania,
2) przydomowych oczyszczalni ście-
ków w celu kontroli częstotliwości i 
sposobu pozbywania się komunalnych 
osadów ściekowych.
Wobec powyższego od dnia 1 wrze-
śnia 2016 r. upoważnieni pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Lubsku prze-
prowadzą kontrolę wszystkich istnie-
jących na terenie gminy zbiorników 
bezodpływowychi przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Zakres kontroli 
zgodny będzie z wymogami określo-

nymi w ww. ustawie. 
Jednocześnie przypominam, iż właści-
ciele nieruchomości, którzy pozbywają 
się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych są zobowiązani do udokumen-
towania tego faktu w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych 
przez gminną jednostkę organizacyjną 
lub przedsiębiorcę posiadającego ze-
zwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych. 
Dodatkowo właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do przedstawienia 
dokumentów potwierdzających regu-
larne opróżnianie zbiorników.

Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Uroczystą mszą świętą oraz przyniesio-
nym wieńcem dożynkowym mieszkańcy 
sołectwa Ziębikowo podziękowali za 
płody rolne. Po mszy, żeby tradycji stało 
się zadość starostowie dożynek Sławomir 
Piasecki oraz Aneta Dziedzic podzielili 
się z przybyłymi chlebem upieczonym 
z mąki z tegorocznych plonów. Wśród 
zaproszonych gości mogliśmy zobaczyć 
m.in. burmistrza Lecha Jurkowskiego, 
Mariana Dziewulskiego kierownika 
ODR w Lubsku, a także sołtysów 
sąsiednich wsi. Nie zabrakło również 
Jarmarku dożynkowego, na którym jak to 
zwykle bywa „dla każdego coś dobrego”. 
Dmuchany zamek oraz stoiska z zabaw-
kami przyciągały najmłodszych. Starsi 
preferowali stoiska gastronomiczne. 
Na scenie królowały Panie z kabaretu 
Zośka. W punkcie malowania twarzy 
zorganizowanym przez instruktorki z 
LDK także było tłoczno. Prawdziwą 
atrakcją okazał się również pieczony 
prosiak, do którego błyskawicznie 

ustawiła się kolejka. Dożynki była to 
nasza wspólna inicjatywa. Cieszę się, 
bo zależy mi na integracji mieszkańców 
mojej wsi. - podkreśla sołtys Ziębikowa 
pani Anna Karpezo. A za dwa tygodnie 
bedziemy świętować na Dożynkach 

gminnych w Białkowie-dodaje. Dożynki 
w Ziębikowie odbyły się po raz pierwszy 
w historii tej miejscowości, ale mimo to 
należy zaliczyć je do niezwykle udanych 
uroczystości.



28 29M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  9/16 ( 308 ) M AG A Z Y N  LU B S K I  n r  9/16 ( 308 )

K U LT U R A W  R E G I O N I E

W czwartek 8 września uczniowie kl. 1-3 Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku wybrali się na RODOS, czyli Na Rodzinne Ogródki Działkowe "Jutrzenka" w Lubsku, gdzie odbyły 
się zajęcia - "Zielone lekcje". Uczniowie oprócz wesołej zabawy mogli podziwiać dojrzałe plony ogrodników. Wspólnie zasiedli przy ognisku, gdzie przyrządzili pyszne kiełbaski. Prawdziwym rarytasem 

okazały się ziemniaki prosto z ogniska, które niektórzy jedli po raz pierwszy w życiu. Dziękujemy Zarządowi R.O.D. "Jutrzenka" za zaproszenie i mile spędzony czas oraz przekazaną wiedzę.
nadesłane

zielone lekcje w gimboju

W niedzielę 21 sierpnia 
w kościele pw. NNMP 
w Lubsku odbył się 
inauguracyjny koncert 
18 Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki 
Kameralnej i Organowej.

W niedzielne popołudnie festiwalowa 
publiczność wypełniła kościół do 
ostatniego miejsca, a w muzyczne 
klimaty wprowadził zgormadzonych 
Jerzy Markiewicz.
W pierwszej części koncertu wystąpił 
zespół Lúthien Consort, wykonujący 
muzykę z epoki renesansu na instru-
mentach historycznych, oraz Joanna 
Radziszewska - sopran, a w drugiej 
Martin Schmeding - organy - z muzy-
ką z przełomu XIX i XX w. kompozy-
torów: S. Karga- Elerta, F. Schmidta, 
J. Brahmsa i M. Regera.

W klimacie improwizacji 
W kolejną niedzielę 28 sierpnia na 
miłośników muzyki klasycznej cze-
kała nie lada gratka i niespodzianka, 
tegorocznego festiwalu muzyki ka-
meralnej i organowej. Tytuł koncertu 
"Dwa Światy Improwizacji", w pełni 
oddał to co działo się w niedzielne 
popołudnie w "dużym" kościele.
W pierwszej części prowadzący 
koncert Jerzy Markiewicz i pierwszy 
z artystów Marek Napiórkowski pro-
wadzili ciekawą i opatrzoną wysokiej 

jakości humorem dyskusję o począt-
kach improwizacji w muzyce, które 
krótkimi solówkami na gitarze, mu-
zycznie ilustrował M. Napiórkowski. 
Potem zebrani wysłuchali jazzowej 
ballady. Drugi z artystów, którego 
talentu można było "posmakować" 
to Tomasz Orlow - znany i ceniony 
muzyk organowy, któremu temat 
improwizacji nie jest obcy.
Ciekawym pomysłem autorstwa Dy-
rektora Festiwalu Sławomira Muzyki 
było wykorzystanie telebimu, po to 
żeby publiczność mogła zobaczyć 

grającego T. Orlowa.
Najpierw zabrzmiały same organy, a 
potem obaj artyści zagrali razem, a 
każdy z nich na swoim instrumencie 
indywidualnie interpretował temat 
muzyczny. 
Jak widać publiczność nagrodziła ar-
tystów w pełni zasłużonymi, brawami.
Marek Napiórkowski i Tomasz Orlow 
stworzyli świetny duet muzyczny.

W świecie Bacha
W pierwszą wrześniową niedzielę od-
był się trzeci z tegorocznych koncer-

tów 18 Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Kameralnej i Organowej. 
Swój kunszt muzyczny i dzieła m.in. 
J.S. Bacha zaprezentowali Hanna 
Tracz - skrzypce i Marek Toporowski 
- organy.

Finał w Forst
W niedzielę, 11 września w Forst 
odbył się koncert finałowy 18 Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Kameralnej i Organowej. Wystąpili: 
Cappella Viridimontana, Jerzy Mar-
kiewicz- dyrygent, Michał Kocot 
– organy.
Artyści wykonali utwory: J. S. Bach 
Motety: Ich lasse dich nicht, du se-
gnest mich denn,Komm, Jesu, komm, 
Jesu meine Freude, Julius Reubke- 
Psalm 94 – Sonata organowa c-moll.

18 Festiwal 

Z klasą i swobodą o muzyce minionych epok opowiadał Jerzy Markiewicz

Fot. 1 W pierwszej części koncertu wystąpił zespół Lúthien Consort, 
wykonujący muzykę z epoki renesansu na instrumentach historycznych, oraz 

Joanna Radziszewska - sopran, a w drugiej Martin Schmeding - organy - z 
muzyką z przełomu XIX i XX w. kompozytorów: S. Karga- Elerta, F. Schmidta, 

J. Brahmsa i M. Regera Marek Napiórkowski i Tomasz Orlow stworzyli świetny duet muzyczny

W pierwszą wrześniową niedzielę odbył się trzeci z tegorocznych koncertów 
18 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Swój kunszt 

muzyczny i dzieła m.in. J.S. Bacha zaprezentowali Hanna Tracz - skrzypce 
i Marek Toporowski - organy

„Pełnoletni” festiwal gromadzi młodszych i starszych melomanów

Jednym z solistów w koncercie finałowym był ks. Marian Bumbul
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Podstawowe 
zasady 
bezpiecznego 
grzybobrania:

1. Należy zbierać wyłącznie te 
grzyby, co do których nie mamy 
jakichkolwiek wątpliwości, że są ja-
dalne (warto korzystać z atlasów).
2. Należy zbierać wyłącznie grzyby 
wyrośnięte i dobrze wykształcone, 
gdyż młode owocniki, bez wy-
kształconych cech danego gatunku 
są najczęściej przyczyną tragicz-
nych pomyłek. Nie należy zbierać 
grzybów "starych" i zepsutych.
3. Początkujący grzybiarze powinni 
zbierać wyłącznie grzyby rurko-
we, ponieważ w tej grupie nie ma 
grzybów śmiertelnie trujących i jest 
dużo mniejsze ryzyko zatrucia.
4. Unikać błędnych metod rozpo-
znawania gatunków trujących (za-
barwienie cebuli podczas gotowa-
nia, ciemnienie srebrnej łyżeczki, 
gorzki smak – gatunki śmiertelnie 
trujące np. Amanita phalloides, 
Amanita verna mają przyjemny, 
słodkawy smak).
5. Zbierać grzyby w przewiewne 
koszyki, w żadnym przypadku w 
reklamówki foliowe, bo powoduje 
to zaparzanie i przyspiesza psucie 
grzybów, nie przechowywać świe-
żych grzybów ani potraw z grzybów 
zbyt długo.
6. Nie należy zbierać grzybów w 
okolicach o skupisku odpadów tj. 
przy zakładach produkcyjnych, jak 
również rosnących w rowach lub na 
skraju lasu, przy drogach o dużym 
natężeniu ruchu - grzyby wchła-
niają ze swego otoczenia metale 
ciężkie i inne zanieczyszczenia.
7. Nie należy zbierać i niszczyć 
grzybów niejadalnych i trujących, 
gdyż wiele z tych gatunków jest 
pod ochroną i stanowią one część 
ekosystemu.
8. W razie wątpliwości czy zebrane 
grzyby są trujące czy jadalne, moż-
na skorzystać z bezpłatnej porady 
w stacjach sanitarno – epidemio-
logicznych.
9. Nie podawać grzybów małym 
dzieciom, z jedzenia grzybów po-
winny zrezygnować osoby mające 
kłopoty z układem pokarmowym.
W przypadku wystąpienia nud-
ności, bólów brzucha, biegunki, 
podwyższonej temperatury, po 
spożyciu grzybów, należy wywołać 
wymioty i jak najszybciej zgłosić 
się do lekarza. Pamiętajmy, że przy 
zatruciach muchomorem sromot-
nikowym występuje faza pozornej 
poprawy, po której stan chorego 
gwałtownie się pogarsza. Wezwa-
ny w porę lekarz może uratować 
mu życie.

Źródło: ekologia.pl, Państwowy 
Instytut Higieny i wiedza własna.

I.G.

teMat MieSiĄCa: grZyBoBranie

PORAD KILKA
KUMPLI IRKA

jADALne nIejADALne

Borowik ceglastopory Borowik szatański

Muchomor sromotnikowy

Muchomor cytrynowy

Muchomor muchomor plamisty

Pieprznik pomarańczowy

Koźlarz babka

Koźlarz czerwony

Maślak zwyczajny

Pieprznik jadalny (kurka)

Podgrzybek brunatny

Tym razem w lubskim Ceramie zabrzmiał klasyczny rock z tekstami 
utworów na poziomie piosenki poetyckiej. Dnia 10 września w tym klubie 
gościła zielonogórska kapela Perceptio  z  liderem Danielem  Ranieckim 
( autor muzyki i tekstów piosenek, których projekty i korzenie sięgają 
niekiedy nawet ubiegłego wieku). Zaserwowali lubskiej publiczności dwu-
godzinny koncert składający się z autorskich utworów. Na ciekawostkę 
zasługuje fakt ze na instrumentach klawiszowych grała przedstawicielka 
płci pięknej, co jest rzadkością w teko typu zespołach, Aneta Nowak, na 
co dzień pracująca za biurkiem, a prywatnie małżonka lidera zespołu, 
skład formacji uzupełniali pochodzący z Lubska gitarzysta Augustyn 
Rogos, oraz perkusista Aleksander Turkiewicz. Muzycy w tym składzie 
grają od roku jednak jak stwierdził w rozmowie Daniel Raniecki idee tego, 
co teraz robią powstawały dużo wcześniej i zrealizowały się dopiero, gdy 
zgrało się czworo właściwych ludzi.

ABW

na roCkoWe 
BrZMienie

LU D Z I E ,  W Y D A R Z E N I A

Krzysztof Bagiński jest 
nestorem w gronie 
lubskich artystów 
plastyków. Od 
dziesięcioleci należy do 
twórców podejmujących 
formy płaszczyznowego 
kreowania obrazu, 
głównie w dziedzinie 
fotografii, lecz także w 
malarstwie i rysunku. 
Niedawno zamieściliśmy 
jego biogram w cyklu 
„Lubski słownik 
biograficzny”, w którym 
wszakże nie ustrzegliśmy 
się pewnych nieścisłości. 
Czując się w obowiązku 
poczynienia korekt, 
korzystamy z okazji, 
by pełniej przedstawić 
sylwetkę tego 
interesującego twórcy. 

***
Pochodzi z Doliny na Kresach, ro-
dzinnej miejscowości Antoniego Kę-
pińskiego, w dawnym województwie 
stanisławowskim. Jej właścicielami 
byli onegdaj Jan Doliński – z woli 
króla Władysława Warneńczyka 
wojewoda zamkowy przemyski, 
oraz Wacław Rzewuski – w czasach 
stanisławowskich kasztelan krakow-
ski, hetman wielki koronny, a przede 
wszystkim poeta, pisarz polityczny i 
wielki mecenas sztuki. Tam Krzysz-
tof Bagiński przyszedł na świat 31 
lipca 1938 roku, tam pośród bujnej 
w barwy urokliwości pogórza karpac-
kiego rodziły się jego wrażliwość na 
piękno i poczucie estetyki. W 1945 
roku, w transporcie wysiedleńców, z 
ziem utraconych los zawiódł go wraz 
rodziną na ziemie odzyskane, do No-
wej Soli. Tu chodził do szkoły pod-
stawowej, w 1957 roku zdał maturę. 
Następny etap jego edukacji wiązał 
się już ze świadomym wyborem 
drogi zawodowej, ukierunkowanej 
na pracę z młodzieżą. W 1960 roku 
ukończył Studium Nauczycielskie 
w Zielonej Górze na kierunku pla-
styczno-technicznym, uzyskując 
zawód nauczyciela. Dwadzieścia lat 
później, w 1980 roku, swoją edukację 
zwieńczył tytułem magistra wycho-
wania plastycznego, uzyskanym po 
czteroletnich studiach zaocznych w 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu.

*** 
Był już wtedy człowiekiem dojrza-
łym, pedagogiem z dwudziestoletnim 
stażem, a także twórcą o wykrystali-
zowanych preferencjach artystycz-
nych, realizującym swoją pedago-
giczną i artystyczną misję w lubskich 
placówkach kulturalno-oświatowych. 
Od 1960 do momentu likwidacji 
szkoły w 1970 roku pracował bowiem 

w Liceum Pedagogicznym w Lubsku 
jako nauczyciel plastyki i techniki 
(był tam również opiekunem sekcji 
łuczniczej). Jednocześnie prowadził 
lekcje tych samych przedmiotów w 
podstawowej szkole ćwiczeń przy Li-
ceum Pedagogicznym. W związku ze 
stopniową likwidacją tejże placówki 
zatrudniony został na pełnym etacie 
w Powiatowym Domu Kultury, gdzie 
pracował od 1968 do 1974 roku jako 
instruktor, a następnie kierownik 
działu plastycznego. W tym czasie 
uzyskał I kategorię instruktora plasty-
ki. Następnie przez rok pełnił funkcję 
kierownika zajęć pozalekcyjnych 
w Zespole Szkół Zawodowych. W 
1975 roku podjął pracę nauczy-
ciela plastyki i techniki w Liceum 
Ogólnokształcącym, funkcjonują-
cym później kolejno: w strukturach 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
(od 1976), Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych (1978), 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych (od 1990), gdzie na 
pełnym etacie pracował do momen-
tu przejścia na emeryturę w 1990 
roku, później zaś kształtował tam 
plastyczne umiejętności młodzieży 
w niepełnym wymiarze godzin. 
Równolegle z pracą nauczyciela, w 
latach 1973-1980 prowadził zajęcia 
plastyczne i fotograficzne w zakła-
dowym ośrodku kultury Łużyckiego 
Kombinatu Rolnego w Lubsku.

***
Na artystycznej niwie Krzysztof 
Bagiński wypowiadał się zawsze w 
fotografii, rysunku i malarstwie. Brał 
udział w konkursach i wystawach 
fotograficznych, m.in. nauczycieli w 
Lesznie i Warszawie. W 2014 roku 
uzyskał Grand Prix za tryptyk pt. 
„Nokturn” na XXIV Wojewódzkiej 
Wystawie Fotograficznej w Żarach. 
Uczestniczył w licznych plenerach, 
wystawach zbiorowych, pokonkur-
sowych wernisażach i wyjazdach 
studyjnych w kraju i zagranicą; jego 
prace eksponowano na wystawach 
indywidualnych w Polsce, Danii i 
Niemczech. Był wielokrotnie jurorem 
w konkursach plastycznych i fotogra-

ficznych. Jego prace o zróżnicowa-
nej technice i treści charakteryzuje 
precyzyjna kreska rysownika doku-
mentalisty, a jednocześnie liryczne 
oko estetyzującego fotografika, co w 
szczególny sposób uwidacznia arty-
styczny synkretyzm zaprezentowany 
chociażby w cyklu „Opowieści o 
drzewach i drewnie”, eksponowanym 
w formie wystawy wiosną 2013 roku 
w galerii Lubskiego Domu Kultury. 

***
Krzysztof Bagiński pozostaje od 
lat członkiem Lubuskiego Stowa-
rzyszenia Malarzy-Rzeźbiarzy-Fo-
tografików „Marfo” w Lubsku. Był 
wieloletnim członkiem Lubuskiego 
Towarzystwa Kultury w Zielonej 
Górze. Posiada liczne odznaczenia i 
wyróżnienia resortowe i regionalne: 
Złoty Krzyż Zasługi otrzymany za 
pracę pedagogiczną, Złotą Odznakę 
Lubuskiego Towarzystwa Kultury, 
tytuł „Zasłużony Działacz Kultury” 
przyznany w 1982 roku przez Mi-
nisterstwo Kultury, Odznakę „Za 
Zasługi w Rozwoju Województwa 

Zielonogórskiego” W 2010 władze 
miejskie Lubska uhonorowały go 
wyróżnieniem „Zasłużony Działacz 
Kultury”.

*** 
Niniejszy przegląd pedagogicznych 
i artystycznych dokonań Krzysztofa 
Bagińskiego nie wyczerpuje pól jego 
społecznej aktywności. W latach 
1966-1969 był członkiem komisji 
kultury i oświaty Miejskiej Rady 
Narodowej w Lubsku. W okresie ak-
tywności nauczycielskiej jego pasję 
stanowiły indywidualne i grupowe 
wędrówki piesze. W Liceum Peda-
gogicznym zajmował się turystyką 
kwalifikowaną, organizując obozy 
wędrowne, m.in. w pasma Beskidów: 

Śląskiego i Żywieckiego. Z mło-
dzieżą przewędrował wzdłuż całego 
wybrzeża polskiego Bałtyku i liczne 
górskie szlaki Sudetów. W 1991 roku 
znalazł się w grupie społeczników 
tworzących „Magazyn Lubski” i jako 
fotoreporter był członkiem redakcji 
miesięcznika od kwietnia 1991 do 
grudnia 1993 oraz od czerwca 1996 
do kwietnia 2016 roku. Zamieszczał 
w nim liczne grafiki i cykle zdjęć na 
temat Lubska, obiektywem aparatu 
fotograficznego rejestrował najważ-
niejsze wydarzenia w życiu miasta i 
gminy, jemu też zawdzięcza pismo 
własne logo, do dziś towarzyszące 
czytelnikom (z kilkumiesięczną 
przerwą) od swoich kwietniowych 
narodzin przed dwudziestu pięciu 
laty. Jako człowiek doceniający 
wagę symboliki w porządkowaniu 
przestrzeni dziejowej i kulturowej 
pogranicza łużyckiego, wniósł swój 
osobisty wkład w urządzenie lapi-
darium upamiętniającego dawnych 
mieszkańców Sommerfeld/Lubska, 
zmarłych w niemieckim okresie hi-
storii miasta. Trzeba też wiedzieć, iż 

wraz z żoną Emilią (zmarłą w 2009 
r.) dał piękne świadectwo wielkiego 
serca, tworząc w 1992 roku pierwsze 
w województwie zielonogórskim 
pogotowie rodzinne dla małych 
dzieci. W 1993 roku państwo Ba-
gińscy zostali rodziną zastępczą dla 
niepełnosprawnej dziewczynki. Nie 
dziwi zatem fakt, iż pan Krzysztof 
jest kawalerem Odznaki „Przyjaciel 
Dziecka”, nadanej mu przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci.

***
Jeszcze jedna sfera działalności 
Krzysztofa Bagińskiego godna jest 
odnotowania, w niej to bowiem 
spłaca on swój dług wobec krainy, 
która go zrodziła i ubogaciła pa-

triotycznymi cechami. Jako członek 
Stowarzyszenia Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich 
oraz od 1998 roku kresowego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej 
w Niemodlinie bierze aktywny udział 
w sejmikach kresowych, włącza się w 
organizację tematycznych ekspozycji 
na temat Kresów, w tym jego ukocha-
nej Doliny – małego powiatowego 
miasteczka o ponadtysiącletniej hi-
storii, jakże różnorodnej etnicznie. O 
inspirującej wielokulturowości tego 
miejsca na mapie Galicji Wschodniej 
świadczy fakt, że w 1921 roku miesz-
kało tam zgodnie 3280 Polaków, 
2945 Ukraińców, 2014 Żydów, 522 
Niemców i 5 osób innej narodowości. 
Wichry historii zdziesiątkowały tę 
społeczność. W okresie okupacji hi-
tlerowskie Niemcy dokonały zbrodni 
ludobójstwa, mordując 2546 żydow-
skich mieszkańców miasta. W tym 
samym ponurym okresie, w latach 
1939-1946, ukraińscy ludobójcy spod 
znaku OUN-UPA zamordowali w 
bestialski sposób 857 mieszkańców 
powiatu dolińskiego. Wstrząsająca 

zagłada Żydów z Doliny doczekała 
się już historycznych opracowań i 
aktów ekspiacji ze strony oficjalnych 
czynników niemieckich. O pamięć o 
polskich ofiarach czystki etnicznej 
i rozliczenie ukraińskich zbrodni 
ludobójstwa trzeba się dopiero dopo-
minać. I taką rolę przyjęły na siebie 
kresowe stowarzyszenia społeczne.

*** 
Fot. 1 W 2008 roku obszerny biogram 
Krzysztofa Bagińskiego opubliko-
wano w polskiej edycji Leksykonu 
Biograficznego „Who is who w Pol-
sce”. A to nobilitujące wyróżnienie, 
dane niewielu osobom w mieście 
nad Lubszą.

Władysław Mochocki

krzysztofa Bagińskiego zapis
osobisty w dzieje miasta 

Fot. 2 XXIV Wojewódzka Wystawa Fotograficzna Żary 2014. Krzysztof Bagiński odbiera Grand Prix
za tryptyk pt. "Nokturn"
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P R Z E TA R G I

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć 
dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie 
nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do 
przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej 
małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem 
na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego 
ponosi nabywca.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., Nr 1061) wymaga uzyskania zezwolenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. 
Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 
2014r., poz. 1490).
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28.
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych: www.bip.lubsko.pl i www.monitorurzedowy.pl.

Litery z kratek ze strzałką wpisane 
w kolumnę obok krzyżówki dadzą 
rozwiązanie, które należy przesłać na adres 
redakcji do 30 września br.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru podamy w październikowym 
wydaniu Magazynu Lubskiego.

K R Z Y żÓ W K A

KRZYŻÓWKA NR 9 (308)2016 r.
Poziomo: 1.Gatunek średniej 
wielkości ptaka, zasiedla pół-
nocną i centralną Amerykę 
Południową, 7. Jacht żaglowy 
pod polską banderą, 8. Boczniak 
lub maślak, 9. Np. mundur woj-
skowy, 10. Ciastko z kremem, 
11. Aromatyczny alkohol, 14. 
Gatunek ssakanieparzystoko-
pytnego z rodziny tapirowatych, 
17. Przywidzenie, urojenie, 
19. Podłużny pagórek skalny, 
20. Sprzeciw, protest, 21. Mąż 
mamy, 22. Amerykański struś, 
23. Gatunek ssaka zaliczany do 
małpiatek, 24. Kąpielisko nad 
Zatoką Pucką, 27. Umiar w 
postępowaniu, 31. Wieprz lub 
Bóbr, 32. Badanie problemu, 33. 
Scenka z kabaretu, 34. Wyspa i 
państwo na Morzu Karaibskim, 
35. Chłonny materiał.
Pionowo: 1. Powtarzający się 
silny ból głowy, 2. Między 
paleolitem a neolitem, 3. Fu-
terał na pistolet, 4. Ciśnienio-
wa w samolocie, 5. Paulinów 
lub Franciszkanów, 6. Pogląd, 
według którego rzeczywistość 
jest zbudowana z atomu, 12. 
Wybawienie z opresji, 13. W 
matematyce, regularna dodatnio 
zorientowana krzywa Jordana, 
15. Sfera niebieska, 16. Ko-
palny głowonóg, 18. Prężnie 
działająca grupa członków 
jakiejś organizacji, 23. Histo-
ryczny sposób zakladania wsi 
i miast, 25. Cząstka, fragment, 
26. Chustka na szyję, 28. Spin-
net z "Harry` ego Pottera", 29. 
Dłużnik wekslowy, 30. Jedzenie 
dla psa, kota.

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 138/2 o pow. 1900 m2 położona jest w miejscowości Chocicz, Gmina Lubsko. Działka ma kształt regularny zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość jest nieogrodzona, 
porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami samosiejkami i inną roślinnością. Ponadto na działce znajdują się ruiny pozostałe po budynku, z tego tytułu występuje konieczność poniesienia nakładów na rozbiórkę i utylizację 
gruzu. Nieruchomość uzbrojona w sieci: wodociągową i elektroenergetyczną. Brak deniwelacji terenu. Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak 
jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów 
i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Br – grunty rolne zabudowane (pow. 0,10 ha) i PsIV – pastwiska trwałe (pow. 0,09 ha). Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00028537/3. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 37.500,00 złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych. 
PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 10:10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 22 
września 2016 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 247/2 o pow. 2359 m2 położona jest przy ul. Łanowej w Lubsku (obr. 8 ). Działka ma kształt nieregularny zbliżonym do wielokąta. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona 
betonowymi płytami prefabrykowanymi, porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami samosiejkami i inną roślinnością. Brak deniwelacji terenu. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną, polną. Nieruchomość nieuzbrojona w sieci 
infrastruktury technicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona 
jest symbolem RV – grunty orne (pow. 0,1160 ha) i ŁV – łąki (pow. 0,1199 ha). Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00052086/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 50.500,00 złotych. Wadium wynosi 7.000 złotych. 
PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 07 października 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 04 
października 2016 roku. 

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 96/3 o pow. 720 m2 położona jest w obrębie 9 miasta Lubsko, w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka posiada regularny kształt zbliżony 
do kwadratu. Dojście do działki przez nieruchomości sąsiednie. Na przedmiotowej nieruchomości usytuowane są trzy obiekty o charakterze nietrwałym – szopy (w złym stanie technicznym). Na działce dodatkowo rośnie 14 
drzew liściastych. Ponadto w działce przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a 
według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest B – tereny mieszkaniowe. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań 
geologicznych przedmiotowej działki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach prowadzi Księgę Wieczystą KW nr ZG1R/00050717/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Przedmiotowy grunt nie stanowi tzw. samodzielnej działki budowlanej i nie może zostać zagospodarowany jako odrębna nieruchomość (ze względu na brak dostępu do drogi publicznej). Przetarg ograniczony jest do właścicieli 
nieruchomości sąsiednich. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 17.900,00 złotych. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 27 września 2016 ROKU O GODZ. 10:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu do dnia 22 września 2016 r. godz. 14:00 
w siedzibie tut. Urzędu (Ratusz, parter, biuro podawcze) zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z potwierdzeniem spełnienia ww. ograniczenia (aktualny ważny trzy miesiące odpis z 
księgi wieczystej swojej nieruchomości).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ww. zgłoszenia oraz wniesienie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:00 do 13:00 
lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 22 września 2016 r.
Wadium w wysokości – 3.000,- złotych. Na dzień przed terminem przetargu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku (Ratusz, pl. Wolności 1) zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w 
przetargu.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/14 o pow. 828 m2 położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubska, przy ul. Wincentego Witosa (obręb 5). Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, 
porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu jest płaskie (brak deniwelacji terenu). Dojazd do nieruchomości drogą szutrową. Uzbrojenie 
w sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa (w pewnej odległości do podłączenia). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. Na przedmiotową nieruchomość wydana 
jest decyzja Nr 14/2014 o warunkach zabudowy z dnia 29 stycznia 2014 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 53/5, 53/4 i 62/2, obręb 5, położonych w Lubsku przy ul. Jarzębinowej i ul. Witosa. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań 
geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 31.611,00 złotych brutto. Cena zawiera podatek VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011Nr 177, poz. 1054 
t.j.) obowiązujący w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). 
Wadium wynosi 4.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 
0267 7821 w terminie do 23 września 2016 roku. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 29 września 2016 roku o godz.10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności numer 1 (Ratusz).

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/15 o pow. 864  m2 położona jest w strefie peryferyjnej miasta Lubska, przy ul. Wincentego Witosa (obręb 5). Działka posiada kształt regularny, zbliżony do 
prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu jest płaskie (brak deniwelacji terenu). Dojazd do nieruchomości drogą szutrową. 
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa (w pewnej odległości do podłączenia). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest 
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. Na przedmiotową nieruchomość 
wydana jest decyzja Nr 14/2014 o warunkach zabudowy z dnia 29 stycznia 2014 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na 
działkach o numerach ewidencyjnych: 53/5, 53/4 i 62/2, obręb 5, położonych w Lubsku przy ul. Jarzębinowej i ul. Witosa. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła 
badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i 
zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 32.964,00 złotych brutto. Cena zawiera podatek VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011Nr 177, poz. 1054 
t.j.) obowiązujący w dacie sprzedaży  (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). Wadium wynosi 4.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców  Wlkp. 3 w 
godzinach od 8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do  23 września 2016 roku. 
PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 29 września 2016 roku o godz.10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności numer 1 (Ratusz).

W Białkowie odbyło się 26 sierpnia spotkanie dla dzieci ze świetlicy wiejskiej, która jak wiadomo tętni życiem dzięki 
m.in. aktywności Oliwki Wielgus. Ciekawe i urozmaicone zajęcia poprowadziła st.asp. Katarzyna Wujciów, omawiając 

zasady bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwo na drodze. Jak widać na zdjęciu integracja była pełna. 
mars

bezpieczeństwo na drodze

W Hoyerswerdzie odbył się 
w dniach 10-11 września 
międzynarodowy turniej 
szachowy pn. Sparkassen, 
który od 23 lat przyciąga na 
start czołowe zespoły. 

W tym roku wśród 34 drużyn znalazły 
się aż 3 zespoły Lubskiego Klubu Sza-
chowego „Caissa”, które reprezentowali: 
Dariusz Bieliński, Grzegorz Dąbrowski, 
Waldemar Szylko, Andrzej Kiełek, Ry-
szard Gajdecki, Grzegorz Kołodziejski, 
Aleksander Kiełbratowski i Maciej 
Kiełbratowski, Andrzej Rapiej, Ryszard 
Szydzik, Cyprian Skibicki i Aleksander 
Kiełek. Po rozegraniu 15 rund zwy-
ciężyła węgierska drużyna Csuti SK, 
złożona w całości z arcymistrzów. Wśród 
drużyn ze średnim rankingiem poniżej 
2100 najlepszy okazał się zespół Einheit 
Bautzen. Jednak już na III pozycji upla-
sowała się nasza drużyna, gromadząc 16 

punktów. Najlepiej spisał się W. Szylko, 
który z wynikiem 9,5 pkt. zajął trzecie 
miejsce w grupie B. Z 9 pkt. zakończył 
zawody D. Bieliński. Dobrze spisały się 
pozostałe zespoły. O sile drugiego teamu 
decydowali A. Kiełbratowski, który zgro-
madził 9 pkt. i zajął piąte miejsce oraz G. 
Kołodziejski który zakończył zawody z 
7 pkt. i wywalczył I miejsce w grupie C. 
W trzeciej drużynie wyróżniającym się 
zawodnikiem był A. Rapiej (5,5 pkt.). 
Debiut na arenie międzynarodowej zali-
czył C. Skibicki, który był najmłodszym 
zawodnikiem w turnieju. Warto także 
wspomnieć, że A. Pastuszak został wy-
pożyczony do drużyny SpVgg Ebersbach 
i otrzymał nagrodę za najlepszy wynik 
na pierwszej szachownicy w grupie C. 
To kolejny turniej, w którym zawodnicy 
z Lubska plasują się na bardzo dobrych 
pozycjach.

M. Sienkiewicz

wieści z szachownicy
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Wiesława Pastuszę 
lubskiego maratończyka 
specjalnie przedstawiać 
nie trzeba. W ślady ojca 
poszedł syn Tomasz, 
który ma na koncie udział 
w dwóch najtrudniejszych 
imprezach „Iron Man”. 
Sportową drogą podąża 
też kolejne pokolenie.

Aleksandra Pastuszka mieszka we 
Wrocławiu, ale jej rodzice i dziad-
kowie pochodzą z Lubska. Swoją 
przygodę z szachami rozpoczęła w 
2014 r. w wieku 6 lat. Królewską 

grą zaraziła Olę we wrocławskim 
przedszkolu Pani Olga Lisowska. W 
klubie KS AZS Wratislavia pod okiem 
Piotra Klukiewicza i Olgi Lisowskiej 
robiła i robi szybkie postępy. Po roku 
nauki zdobyła tytuł mistrzyni dolnego 
śląska do lat 7. Po licznych turniejach, 
w maju 2016 r. w Poroninie zdobyła 
srebrny medal mistrzostw polski 
młodzików w szachach klasycznych 
do lat 8. Dzięki wspaniałej postawie 
będzie reprezentować Polskę na Mi-
strzostwach Świata Juniorów do lat 8, 
które odbędą się 18-31 października 
w Gruzji. Od 4-7 sierpnia Ola zagrała 
w Mistrzostwach Polski Juniorów w 

szachach szybkich i błyskawicznych 
zdobywając kolejno złoty i brązowy 
medal do lat 8, gdzie tylko potwier-
dziła wspaniałą dyspozycje i przyna-
leżność do czołówki młodych szachi-
stek. Będąc w Lubsku na wakacjach 
u dziadków Ola pobierała również 
nauki u Pana Dariusza Bielińskiego, 
czynnego bardzo dobrego zawodnika 
i instruktora LKSz "Caissa" Lubsko. 
W brew pozorom w szachach trzeba 
mieć żelazna kondycje, dlatego Ola 
trenuje Karate Shinkyoukushin we 
wrocławskim Lamot Dojo oraz inten-
sywnie pływa.

TR

Sportowa rodzinka
Sportowa rodzina Pastuszków. Od lewej dziadek Wiesław, wnuczka Ola i syn Tomasz, na tle fragmentu kolekcji medali 

i odznaczeń „wybieganych” przez seniora rodu

W Bolesławcu 20 sierpnia, z okazji jednego z największych świąt ceramiki, 
odbył się też Puchar Europy Strongman. 

W zmaganiach siłaczy do walki stanął Damian Sieradzki, zawodnicy zmagali 
się w 5 bojach m.in. przeciąganie ciężarówki, wyciskanie ponad 100kg beczek 

nad głową czy podnoszeniu auta na specjalnej platformie. 
Gościem specjalnym oraz jednym z sędziów był Mariusz Pudzianowski, 

natomiast drugim trener LKS Pionier Rafał Klauz (przypomnijmy zwycięzca 
tegorocznego Pucharu Świata w Trójboju weteranów). Po 3 godzinnych 

zmaganiach Sieradzki ostatecznie uplasował się na 5 miejscu zawodów, całe 
starcie wygrał siłacz pochodzący z Łotwy.

nadesłane

Siłacze w Bolesławcu

W środę 07 września 
zainaugurowała rozgrywki, 
w sezonie 2016/17, Lubska 
Amatorska Liga Piłki 
Nożnej.

W pierwszym meczu spotkały się dru-
żyny Bez Nazwy i Orłów. Po cieka-
wym pojedynku mecz zakończył się 
zwycięstwem brązowych medalistów 
poprzedniego sezonu ekipy Bez Nazwy 
3:1. Zwycięstwo odniesione dzięki lep-
szej skuteczności napastników w białych 
koszulkach.
W drugim pojedynku spotkały się teamy 
Do3X i Magików Żary. Po niezwykle 
zaciętym i stojącym na dobrym poziomie 
meczu spotkanie zakończyło się remisem 
2:2. Warto zaznaczyć, że wyrównująca 
bramka dla żarskiej ekipy padła w doli-
czonym czasie gry.
W piątek09 września rozegrano kolejne 
mecze I kolejki LALPN. W pierwszym 
spotkaniu spotkały się żarskie ekipy AC 
Żarski Team i Eurotransu. Po wyrówna-
nym pojedynku 3:1 wygrała drużyna AC.
Drugie spotkanie to pojedynek mistrza 
z poprzedniego sezonu Caleg I i zespołu 
MMalu. Po zaciętym i stojącym na 
wysokim poziomie meczu 4:3 wygrała 
drużyna Calegu. Ostatni pojedynek to 

mecz Błękitnych-Kayman i Caleg II 
. Spotkanie zakończyło się wysokim 
zwycięstwem teamu Błękitnych 7:0. 
Wynik wskazywałby na jednostronny 
pojedynek, ale nic bardziej mylnego gdyż 
to ekipa Caleg II lepiej weszła w mecz i 
gdyby wykazała się lepszą skutecznością 
mogła prowadzić nawet 3: 0, niestety 
niewykorzystane sytuacje w piłce nożnej 

lubią się mścić i też tak się stało. Drużyna 
Błękitnych obudziła się i do przerwy to 
ona prowadziła 3:0. Po przerwie zaapli-
kowała jeszcze 4 bramki i ustaliła wynik 
spotkania na 7:0. Zwycięska drużyna 
była ekipą dojrzalszą a przede wszyst-
kim skuteczniejszą. Pierwszym liderem 
została drużyna Błękitnych-Kayman.

I.G.

W pierwszym meczu spotkały się drużyny Bez Nazwy (w zeszłym sezonie 
Magnolia Wafle – białe koszulki) i Orłów

rUSZyLi aMatorZy

W Jeleniej Górze 10 
września odbył się 
Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy o „Złoty Pas”.

Spośród 100 startujących zawodni-

ków, aż 8 medali wywalczyli lubscy 
zapaśnicy. Imprezie towarzyszyło 
wyjątkowe wydarzenie. Podczas 
otwarcia turnieju przez władze miasta 
Jelenia Góra odsłonięto pamiątkową 
tablicę upamiętniającą wybitne suk-

cesy czterokrotnych olimpijczyków 
w zapasach, wywodzących się z Jele-
niej Góry braci Kazimierza i Józefa 
Lipieniów.

Sawka

W ślady braci Lipieniów mają szansę pójść nasi srebrni medaliści z UKS ZST Lubsko: Szymon Mormol oraz Ksawery 
Słomkowski. Brązowe medale wywalczyli: Krystian Paś, Patryk Gubała, Kornel Słomkowski, Patryk Kurpisz, Dorian 
Mazur oraz Nikodem Bobryk. Na  Vm. uplasowali się Michał Dybka oraz Kamil Krzyżyński. VIm.  wywalczyli Erwin 

Tomaszewicz oraz Kacper Franc. Na VII miejscu rywalizację zakończyli: Patryk Grula i Krystian Kuraś

graD MeDaLi DLa 
ZaPaśnikóW...

To był bezapelacyjnie - jak 
mówił Andrzej Talar w 
kultowym serialu „Dom” 
- najlepszy sezon w 
historii rozgrywek naszych 
siatkarek. Przypomnijmy 
najważniejsze 
sukcesy USA BEACH 
Volley odniesione w 
zakończonym sezonie 
2015/2016.

Siatkówka halowa:
młodziczki - wicemistrzostwo woje-
wództwa, ćwierćfinał w Wałczu i 2 
miejsce (na 6 drużyn) oraz awans do 
półfinału Mistrzostw Polski w Warsza-
wie (tam 4 miejsce); kadetki – mistrzo-
stwo województwa, ćwierćfinał MP w 
Lubsku (po słabej grze niespodziewa-
nie odpadły); juniorki – mistrzostwo 
województwa, ćwierćfinał MP we 
Wrocławiu - 4 miejsce (na 6 drużyn, po 
bardzo dobrej grze), niestety ostatnie 
dwa dni to epidemia grypy jelitowej. 

Siatkarki powołane do kadr wojewódz-
kich na hali: Julia Gier, Paulina Gira, 
Malwina Nazaruk, Martyna Kurant.
Plażówka:
Daria Składowska, Daria Grycz - 
półfinał MP juniorek w Strzelinie - 7 
miejsce (na 16 drużyn)
M. Nazaruk, Nikola Markiewicz - 
półfinał MP młodziczek - 1 miejsce, 
Daria Składowska, Daria Grycz  - 3 
miejsce, obie pary awans do finału MP, 
w finale obie Darie – 7 m, Malwina i 
Nikola – 13 m
M. Nazaruk i N. Makarewicz - kadetki 
we Wrześni w półfinale 4 miejsce i 
awans do finału MP (w finale w Obor-
nikach  7 m)
Turniej Nadziei Olimpijskich w Kato-
wicach – D. Składowska i D. Grycz - I 
m, M.  Nazaruk, 
N. Markiewicz - 2 m w swoich kate-
goriach. 
A. Sierko powołana do szerokiej kadry 
Polski w siatkówce plażowej.

M.Sienkiewicz

Siatkówka górą!
od lewej: Malwina Nazaruk, Nikola Markiewicz, Daria Składkowska, Daria 

Grycz podczas Turneju Nadziei Olimpijskich w Katowicach

W dniach 09-11 września zawodnicy Korony uczestniczyli w XVIII Mistrzostwach Polski Oldbojów w Koszykówce w 
Polanicy Zdrój. Był to ich czwarty występ na tej corocznej imprezie, a już byli w-ce Mistrzami Polski (2013r.)! .

Niestety nie udało się wygrać meczu o piąte miejsce z bardzo mocną Zieloną Górą ale i tak ten wynik plasuje lubskich 
koszykarzy w czołówce kraju! Wielkie brawa i gratulacje!!

Drużynę z Lubska reprezentowali: Marek Gutowski (trener) Rafał Jędryś, Adam Kucharski, Tomasz Małachowski, 
Robert Dynowski, Krzysztof Słowiński, Łukasz Szewczyk, Radosław Duszyński, Grzegorz Welc, Adam Fałek,

nadesłane

W niedzielę 28 sieprnie w Krośnie Odrzańskim odbył się bieg "Krośnieńska 
10". W zawodach wzięło udział 460 zawodników, a bieg ukończyło 383 (część 

zrezygnowała ze startu, a część nie ukończyła zawodów). 
Lubsko reprezentowała sześcioosobowa grupa biegaczy.

Najlepszy czas zanotował Władysław Koleńczuk który z czasem 44,40 zajął 
trzecie miejsce w kat. M60 - lubski maratończyk zrobił sobie tym samym 

piękny prezent na 61 urodziny :-). Wiesław Pastuszka - 51,11 - 11 miejsce w 
kat. M60. Dariusz Zubowicz 52,02 - 40 miejsce w kat. M40, Tomasz Rabenda 
53,26 - 45 miejsce w kat. M40, Bogusław Jagmin - 1.07.05 - 21 miejsce w kat. 

M60 i Michał Glinka - 1.10.25 - 97 miejsce w kat. M30 (Michał poświęcił 10 
minut na pomoc zawodnikowi, który zasłabł na trasie).

TR

krośnieńska Dycha

LUBSko SZóStĄ SiŁĄ W PoLSCe
- WśróD oLDBojóW

Biegacze z Lubska i 
Jasienia w niedzielę 11 
września wystartowali 
w 34. PKO Wrocław 
Maraton, w którym 
mimo upału zanotowano 
nowy rekord w 
klasyfikacji kobiet, a 
niewiele zabrakło do 
pobicia rekordu wśród 
mężczyzn!
Mimo upalnej pogody płaska trasa 
umożliwiła Kenijce pokonanie 42 
195 metrów wrocławskimi ulicami w 
czasie 02:34:09. W ten sposób Stel-
lah Jepngetich Barsosio ustanowiła 
nowy rekord wrocławskiego biegu. 
Co ciekawe, poprzedni rekord (gor-
szy o 2 minuty i 6 sekund) również 

należał do Barsosio.
Najszybszy z mężczyzn, Cosmas 
Mutuku Kyeva (także z Kenii) do-
biegł do mety w czasie zaledwie 70 
sekund wolniejszym, niż najszybszy 
z biegaczy w historii maratonów w 
Stolicy Dolnego Śląska. Zwycięzca 
34. PKO Wrocław Maratonu uzy-
skał czas 02:14:38. Najszybszy z 
Polaków, Paweł Ochal, zameldował 
się na finiszu, jako czwarty po 2 
godzinach, 20 minutach i 36 sekun-
dach. Łącznie w pierwszej dziesiątce 
znalazło się trzech Polaków, w tym 
jeden wrocławianin - Grzegorz Gro-
nostaj (miejsce 9.).
W sumie do mety na Stadionie Olim-
pijskim dobiegło ponad 4120 osób.

Tekst i fot. St. Buczyński

W maratonie wzięli udział biegacze z Lubska Wiesław Pastuszka, Władysław 
Koleńczuk i Roman Oskierko, a z Jasienia bracia Sylwester i Marek Buczyńscy 

(na fot.), którzy maraton ukończyli, a do mety nie dobiegło 588 biegaczy.

nasi we Wrocławiu
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Rekordowa liczba dzieci i 
młodzieży, bo prawie 170 
osób uczestniczyło w tym 
roku w naszej letniej akcji 
„Wakacje Atrakcji 2016”.

Uczestnicy z Polski, Niemiec i Ukrainy z 
takich miast jak z Cottbus, Pawłogradu, 
Zielonej Góry, Lubska, Nowogrodu 
Bobrzańskiego, Jasienia, Żar, Kożucho-
wa, Poznania i Cigacic w lipcu aktywnie 
wypoczywali w Ośrodku Wypoczynko-
wym PANORAMA w Kątach Rybackich 
nad morzem i Zalewem Wiślanym.
Świetnie położony ośrodek stworzył 
niesamowitą atmosferę wypoczynku, 
zawierania nowych - międzynarodowych 
znajomości, ogromnej porcji aktywności 
intelektualnej i fizycznej oraz turystyki. 
Uczestnicy odwiedzili Zamek Krzyżacki 
w Malborku, największy park linowy 
w Polsce, odbyli podróż najwyższym 
Diabelskim Młynem, zwiedzili piękną 
starówkę Gdańska. Kino xD dostarczyło 
wiele emocji i to w siedmiu wymiarach 
a nasza młodzież przez kilka godzin po-
szalała w największej galerii handlowej. 
Każdy z uczestników mógł w praktyce 
poczuć co to znaczy być kapitanem 
statku ponieważ każdy w czasie rejsu 
po zalewie Wiślanym stał na mostku 
kapitańskim i w swoich rękach dzierżył 
koło sterowe. Duma bez dwóch zdań.  
Jednym z najważniejszych wydarzeń 
tegorocznego obozu była wizyta na 
wojskowych lotnisku 22 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Malborku. Było to moż-
liwe dzięki naszej świetnej zawodniczce 
(trenowała Oyama Karate w Zielonej 
Gorze u sensei Andrzeja Tomiałowicza), 
pierwszej pani pilot myśliwca w Polsce 
porucznik Kasi Tomiak-Siemieniewicz. 
Mieliśmy przyjemność na żywo obejrzeć 
start samolotu MIG-29, który kołował 
na stanowisko 5 metrów od nas i… 
siedzieliśmy za sterami myśliwców. 
Należy dodać, że Kasia jest pierwszą 
kobietą, która przekroczyła prędkość 
dźwięku i latała w stratosferze (17 km 
nad ziemią), widziała krzywiznę ziemi. 
Specjalnie dla naszych dzieci startujący 
piloci zrobili to z tzw. „szpanem”, czyli 
na dopalaczach. To, wizyta w hangarze, 
rozmowy z pilotami i mechanikami 
dostarczyły niezapomnianych przeżyć.
Na samym obozie i kolonii działo się 

bardzo dużo. Olimpiada kolonistów, 
mistrzostwa we wspinaczce na sztucz-
nej ściance wspinaczkowej, turnieje w 
siatkówkę, piłkę nożną, paintball, ringo, 
frisbiee, tenisa stołowego, konkurs foto-
graficzny i strzelecki, zjazdy na linach, 
kino letnie z nocnymi seansami, zmaga-
nia międzynarodowe, kąpiele i treningi w 
morzu oraz zabawy na plaży. Nasza akcja 
wakacyjna przyniosła także tzw. zmianę 
warty wśród obozowiczów i wychowaw-
ców. Kadrę wychowawców wzmocnili 
Agnieszka Szudrawska i Mateusz Łanda, 
którzy okazali się godnymi miana „oy-
amowskiej” kadry obozowo-kolonijnej. 
Także zmiana wśród obozowiczów 
okazała się bardzo pozytywna. To nowa 
jakość. Tzw. „Starzy wyjadacze obozo-
wi” pokończyli studia, poszli do pracy 
i już nie wszyscy otrzymali urlopy w 
terminie obozu. Nowy zespół okazał się 
godnym następcą. Nakręcił swój drugi, 
autorski obozowy film. Film noszący 
tytuł „Mokry Łombat” – cokolwiek to 
znaczy okazał się, jak mówią obozowi-

cze - hiciorem.  Ekipa w składzie Gracjan 
Zagroba, Kacper Straszak, Wieczyński 
Wojciech, Tylczak Hubert to nowa na-
dzieja kina obozowego. 
Zmagania Międzynarodowe, czyli sztan-

darowy turniej obozu 
zgromadził siedem 
ośmioosobowych dru-
żyn, które w co drugi 
wieczór rozgrywały 
przygotowane przez 
wychowawców wy-
myślne konkurencje. 
Cały turniej wygrała 
rewelacyjna drużyna 
z Ukrainy w składzie: 
Borysenko  Vladyslav,  
Sereda  Vira, Iatsenko 
Viola, Boikov  Vla-
dyslav, Tsymbalov Oleksandr, Skoryk  
Andriy, Zakrevskyi  Maksym.
Mistrzami w piłce nożnej zostali: dru-
żyna juniorów (Bielecki Oskar, Oliasz 
Patryk, Oliasz, Oliwier, Fałek Marcel i 
Teżyk Michał). Najlepszym bramkarzem 
został Fałek Marcel a królem strzelców 
Oliasz Patryk. W turnieju seniorów 
wygrali Borysenko  Vladyslav, 
Skoryk  Andriy, Tsymbalov Oleksandr, 
Tsymbalov Maksym, Boikov  Vladys-
lav. Najlepszym bramkarzem okazał się 
Repka Bartosz a strzelcem Tsymbalov 
Oleksandr.
 Mistrzami siatkówki plażowej zostały 
drużyny: kat. Juniorów – chłopcy (Oliasz 
Patryk, Oliasz Oliwier, Teżyk Michał), 
dziewczęta (Drygowska Alicja, No-
wakowska Gabrysia, Kret Marcelina).  
Kat. seniorów mężczyźni (Tsymbalov 
Maksym, Boikov  Vladyslav, Borysenko  

Vladyslav), kobiety (Michelle Herold, 
Christie Herold i Leon Wohlfarhrt). 
Przy siatkówce należy dodać, że kadra 
wychowawców nadal pozostaje niezwy-
ciężona. W tym roku drużyna ukraińskiej 
młodzieży i ich wychowawców rzuciła 
polskim wychowawcą rękawicę i…, 
i na tym się skończyło. Zagrali ale nie 
wygrali.   
W frisbee mistrzami okazali się Niemcy 
(Michelle Herolld, Leon Wohlfahrt, 
Lenya Wohlfahrt, Niklas Wenske). 
Natomiast ringo starszych należało do 
Ukrainy (Tsymbalov Maksym, Boikova  
Mariia, a w kategorii dzieci zwyciężyli 
Tomasz Perzanowski, Tomasz Bogacz i 
Jakub Zieliński. Tenis stołowy - mistrzo-
wie: kat. dzieci Leon Wohlfahrt, kobiety 
to Christina Herold, mężczyźni - Boikov. 
Zawody w strzelectwie wśród dzieci 
wygrał Panchuk  Artemii, wśród kobiet 
zwyciężyła Mierzwiak Agata a wśród 

panów Straszak Kacper.
Paintball zdominowały drużyny z Ukra-
iny, mistrzowie to: Borysenko  Vladyslav, 
Tsymbalov Oleksandr, Boikov  Vladys-
lav, Shporta  Vitalii. Dzieci także grały w 
paintball ale specjalnymi, przygotowany-
mi pod dzieci markerami. Nie rozegrały 
turnieju ale w lesie na grze spędziły kilka 
wieczorów. 
W turnieju Jungele Speed`a wystartowa-
ło 48 zawodników. Po kilku dniach roz-
grywek do finałowej rozgrywki zasiadło 
czworo zawodników. Dwóch Ukraińców 
i dwoje Polaków. Po trzech dogrywkach 
mistrzem tego turnieju został Borysenko  
Vladyslav. 
Mistrzostwa we wspinaczce na 10 
metrową sztuczną ściankę wygrali w 
swoich kategoriach Bereniźnicki Kacper, 
Lenya Wolhfahrt, Weronika Malinowska 
i Mateusz Piątek.
Najważniejszymi nagrodami za cały 
obóz są SHOGUNY 2016. W tym roku 
wśród dzieci shoguny otrzymali: Paweł 
Szakoła (Pomocna Dłoń), Zuzia Janiak 
(Twardzielka Kolonii), Patryk Oliasz 
(Sportowiec kolonii), Kamil Sorokie-
wicz (Debiut Obozu), Michał Sawicki 
(Twardziel Kolonii), Jakub Ochocki 
(Spoko Gość), Bereźnicki Kacper (Dusza 
Obozu). Wśród młodzieży shoguny przy-
znano: Gracjan Zagroba (Lider Obozu), 
Kamil Kościk (Joker Obozu), Kacper 
Straszak (Lider Obozu), Wojciech Wie-
czyński (Przyczajony Tygrys), Gabriela 
Łanda (Ekstra Babka), Dominika Żura-
wińska (Kosa Obozu), Nikola Leśniow-
ska (Debiut Obozu), Leon Wolhfahrt 
(Sportowiec Obozu), Lenya Wolhfahrt 
(Sportowiec Obozu), Vlad Borysenko 
(Lider Obozu), Konovalov  Vadym  (Po-
mocna Dłoń), Maciej Wołczek (Debiut 
Obozu), Hubert Tylczak (Cichociemny), 
Boikov  Vladyslav (Ukraiński Debiut). 

Rafał Gasz jako asystent wychowawcy 
nie mógł otrzymać Shoguna otrzymał, 
więc nagrodę książkową jako jak „Za-
wisza”.
Już od kilku lat obozowicze przyznają 
swoje najważniejsze nagrody dla naj-
większych osobowości danego obozu: 
GEJSZE 2016. W tym roku w swoich 
kategoriach Gejsze otrzymali: Mateusz 
Łanda (Debiut Wychowawcy Obozu), 
Bereźnicki Arkadiusz (Obozowy Tata), 
Krzywokulski Rafał (Telefoniarz Obo-
zu), Borysenko Juri (Najbardziej Zwario-
wany Wychowawca) oraz Tomiałowicz 
Andrzej (Największy Kredyt Zaufania 
Dany Obozowiczom).
Ostatnią kategorią nagrodzonych byli 
najwytrwalsi obozowicze, ci którzy po 
raz kolejny są na opisywanym obozie. 
Takich obozowiczów jest zawsze wie-

lu. Jednak tradycją tych obozów jest 
nagradzanie następujących jubileuszy: 
jubileusz 3-ch obozów obchodziło 12 
obozowiczów. 5-ty obóz ma na kącie 
Shporta Vitalii, Zając Dawid, Straszak 
Kacper i Gasz Rafał. 7-my Gracjan 
Zagroba. 10-ty obóz należy do Christie i 
Michelle Herold. Natomiast 20-sty obóz 
zaliczyły Anna i Patrycja Tomiałowicz.
Organizatorzy letniej akcji obozowej bar-
dzo dziękują burmistrzowi Lubska panu 
Lechowi Jurkowskiemu oraz panom 
Bartoszowi Sówce i Mateuszowi Szaji za  
zaufanie i powierzenie organizacji letniej 
koloni dla dzieci sponsorowanej przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. Dziękują także 
rodzicom, którzy powierzyli nam swoje 
dzieci.  Takie zaufanie to ogromna odpo-
wiedzialność. Ogromne podziękowania 
należą się wychowawcą zagranicznym 
Christie Herold (Niemcy) oraz Borysen-
ko Maryna i Borysenko Jurii (Ukraina). 
Szef letniej akcji Andrzej Tomiałowicz 
dziękuje wspaniałej, profesjonalnej, 
lojalnej i otwartej kadrze: paniom Annie 
Tomiałowicz, Joannie Bereźnickiej, 
Agnieszce Szudrawskiej oraz panom 
Arkadiuszowi Bereźnickiemu, Rafałowi 
Krzywokulskiemu, Mateuszowi Łandzie 
i asystentowi Rafałowi Gaszowi. Proszę 
Państwa, to był „kawał bardzo dobrej 

roboty”. Dziękuje także niemieckim in-
struktorom Oyama Karate Anne Müller, 
Falkowi Löbel i Geroldowi Wenzel za 
pomoc w organizacji treningów. Podzię-
kowania należą się właścicielom Ośrod-
ka Wypoczynkowego PANORAMA 
w Kątach Rybackich na czelne z panią 
Małgorzatą Babczyńską oraz lubskim 
firmom za pomoc w organizacji całej 
letniej akcji, czyli CALEG Sp. z o.o i 
MAGNOLIA Sp. z o.o.
Za rok jubileuszowy XXV Międzyna-
rodowy Obóz Oyama Karate i Reszty 
Świata :-)

Andrzej Tomiałowicz

Laureaci ShogunówMistrzowie z Polski i Niemiec

Sensei Andrzej Tomiałowicz w akcji

Joanna Bereźnicka z prawdziwą pilot Mig 29

Wizyta w Gdańsku

Wspólne zdjęcie młodzieży obozowej

Chrzest na plaży to żelazny punkt każdego obozu karate

Karatecy na plaży

XXiV MięDZynaroDoWy oBóZ
oyaMa karate i reSZty śWiata
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Nasze zespoły dobrze 
spisują się na początku 
sezonu grupy II 
zielonogórskiej A Klasy. 
Wpadki zalicza jednak 
Sparta Mierków, a na 
drugim biegunie jest Stal 
Jasień.

Zawodnicy Tomasza Korolika świet-
nie zaczęli sezon i są jedyną niepoko-
naną drużyną w lidze (mecz z Perłą 
Cybinka po zamknięciu wydania, jed-
nak to Stal jest ogromnym faworytem 
tego spotkania). Choć trzeba przyznać, 
że w pierwszych dwóch meczach 
Jasienianie nie błysnęli, w meczu 

pucharowym z Koroną Kożuchów, 
pokazali już się ze świetnej strony. 
Dobre spotkanie przeciwko Relaxo-
wi Grabice tylko podtrzymało tezę o 
wyłanianiu się jednego z faworytów.
Odwołane spotkanie z Kado Górzyn 
mogło jednak lepiej zweryfikować 
formę Stalowców. Bo zawodnicy z 
Górzyna przed sezonem również byli 
zakładani jako jedni z faworytów do 
awansu. Gracze Tomasza Apanowicza 
w starciu ze Startem Płoty jednak po-
legli. Choć zespół z Płotów również 
był postrzegany jako mocny rywal, 
sezon rozpoczął źle. A po zamknięciu 
wydania derby ze Spartą Mierków.
Sparta, po której wszyscy spodzie-

wali się czegoś więcej. Wzmocnieni 
Markiem Michniackim i Marcinem 
Nawrockim mieli bowiem walczyć 
z każdym. Tymczasem walkower za 
pierwsze spotkanie z Energetykiem 
Dychów, a następnie wpadki z Pogo-
nią Wężyska i Czarnymi Czarnowo, 
trzymają ich w dolnym rejonie tabeli. 
Jako jedyni pokonali jednak lidera, 
Znicz Leśniów Wielki. Wyniki więc 
to raczej kwestia czasu.
Wygrywać zaczęły też rezerwy Bu-
dowlanych Lubsko. Choć Robert 
Ściłba podkreślał, żeby nie oczeki-
wać zbyt wiele po zespole złożonym 
głównie z młodych zawodników, jest 
powód do zadowolenia. Dwa zwy-
cięstwa plasują bowiem zespół już 
w połowie tabeli. A młodzież choć 
jeszcze poziomem odstaje, zaskakuje 
zaangażowaniem, które będzie ich 
wielką bronią w lidze.
Kolejne punkty zbierają Błękitni 
Zabłocie. Przy jednym odwołanym 
meczu i porażką ze Stalą, nie ma czego 

się wstydzić. Szczególnie, że zwycię-
stwa z rezerwami Budowlanych i Per-
łą Cybinka były bardzo przekonujące. 
Ciężko więc jeszcze ocenić poziom 
gry naszych zespołów. Czekamy na 

pobudkę Sparty i liczymy na kolejne 
punkty. Jedno jest pewne – Liga bę-
dzie bardzo ciekawa. 

M. Kasowski
fot. TR

Sytuacja 
Budowlanych Lubsko 
z nieciekawej powoli 
zmierza w kierunku 
prawdziwej katastrofy. 
Dwa zwycięstwa 
to dotychczasowy 
dorobek. Oprócz tego 
pechowe porażki 
z Arką Nowa Sól i 
Mezopretem Stare 
Kurowo. Wydawało 
się, że nie będzie tak 
źle, ale w kolejnych 
meczach rywale 
sprowadzili nasz 
zespół na ziemię. W 
obecnej IV lidze nie 
ma outsiderów, nikt 
nie odda za darmo 
punktów, każdy trzeba 
wyrwać. Łatwiej więc 
nie będzie, a sześć 
punktów w przekroju 
kilku kolejnych 
meczów, to bardzo 
słaby wynik. 

Ale od początku. Przeszło rok 
temu całe Lubsko świętowało 
historyczny awans Budowlanych 
do III ligi. Z perspektywy czasu 
można ocenić, że byłaby to zbyt 
pochopna decyzja, ale zawodni-
cy przeżyli coś, z czym nie będą 
prawdopodobnie mieli już do 
czynienia. 
Niestety znacząco uszczupliło 
to finanse, a także rozpaliło 
nadzieje kibiców i członków 
klubu. Podobna sytuacja spo-
tkała niedawno Promień Żary. 
Kibice „Dumy Łużyc” nauczeni 
III-ligową rzeczywistością, po 
kolejnych spadkach żyli myślą, 
że Promień to nadal wielka 
marka. Dopiero niedawno klub 
ten zaczyna wyglądać normalnie 
i jest budowany praktycznie od 
podstaw. 
Duma mogła też zagrozić Bu-
dowlanym. Na tle III-ligowej 
rzeczywistości budżet klubu 
ocierał się o absurd. Choć nie 
był to poziom zawodowy, każdy 
zawodnik dostawał przynajmniej 
godziwe pieniądze za grę. Ina-
czej było w Lubsku.
Po awansie, bardziej doświad-
czeni zawodnicy, zamiast eufo-
rii martwili się aby nie dostawać 
w każdym meczu po 10:0. Choć 
zdarzały się i takie mecze, Bu-
dowlani pozostawili po sobie 
mnóstwo pozytywnych emocji, 
szczególnie w meczach u siebie.

tej pozycji kończyli Bartłomiej 
Szymczak i Kamil Skrobania. 
Teraz nadzieja w Dawidzie Wal-
czaku, którego trener namawia 
do ponownego zaangażowania 
się w piłkę. Dawid pokazał już, 
że grać potrafi i z pewnością 
byłby niezbędnym elementem 
w układance.
Choć większość trenerów na 
miejscu Roberta Ściłby, daw-
no straciłaby wenę do pracy, 
36-latek ma jeszcze nadzieje 
na dobry wynik – Pewien czas 
przeminął i dla Lubska zapew-
ne długo nie wróci. Sukces 
ostatnich sezonów to szereg 
sprzyjających okoliczności, jak 
ludzie zajmujący się klubem, 
osobowość prezesa, atmosfera, 
trener. Kiedyś laliśmy wszyst-
kich, teraz wszyscy leją nas. 
Taka jest kolej rzeczy. Ja się 
jednak nie poddaje, choć sytu-
acja jest ciężka. Trzeba jakoś to 
przetrwać – mówił trener.
Sytuacja jest bardzo zła, jed-
nak ci którzy zostali należą się 
ukłony. Gdyby dołączył „na 
pełen etat” Dawid Walczak, 
Budowlani będą dysponować 
bardzo ciekawą jedenastką. 
W ataku jest też niezawodny 
Maciej Trziszka, który strzelać 
gole potrafi z każdej pozycji. A 
do pomocy ma Tomasza Naza-
ruka, Kamila Kuźmińskiego, 
Łukasza Żurawińskiego, Mar-
cina Piecha, czy Tymoteusza 
Dynowskiego, uchodzącego za 
spory talent. 16-latek już poka-
zał, że na niego również można 
liczyć. Na Budowlanych nadal 
warto zwracać uwagę i trzeba 
liczyć na sprzyjającą kolej rze-
czy. Bez zimowych wzmocnień 
o utrzymanie może być bowiem 
ciężko.
Rok temu Adrian Jeremicz, po 
serii porażek powiedział „Awans 
do trzeciej ligi był ogromnym 
sukcesem i prawdziwym szczy-
tem możliwości. Taka jest jednak 
kolej rzeczy, że po sukcesie przy-
chodzi słabszy moment. Chodzi 
o to, żeby po spadku, zespół się 
nie rozpadł”.
A Budowlani przeżywają mnó-
stwo problemów, jednak nadal 
się nie poddają. Jeżeli zimą 
doszłyby do tego jakieś wzmoc-
nienia i zespół dałby radę się 
utrzymać, będzie można układać 
przyszłość. Jeżeli nie, najwy-
raźniej coś będzie musiało się 
zmienić.

M.Kasowski

Ale w trakcie dwóch okienek 
transferowych z zespołu odeszła 
niezliczona ilość zawodników. Po 
awansie „z zewnątrz” przyszedł 
tylko Albert Cipior, który dobrze 
spisywał się jesienią, jednak na 
wiosnę był już w Zielonej Górze. 
Michał Matysiak doznał bardzo 
poważnej kontuzji, Damian Zającz-
kowski szybko z gry zrezygnował, 
a po Gerardzie Maćkowiaku ocze-
kiwano więcej.
Tak więc kadrowo zespół praktycz-
nie się nie zmienił. Ówczesny pre-
zes, Janusz Dudojć powtarzał „Zro-
biliśmy awans, grając swoimi”. I za 
to chwała. Ci jednak „swoi” zaczęli 
masowo opuszczać klub. Teraz 
z kadry, która w premierowym 
spotkaniu III ligi, przyjęła Stilon 
Gorzów, w kadrze jest tylko Ma-
nuel Kowalski, Krzysztof Kikoła, 
Marcin Piech i Maciej Trziszka, 
oraz Dawid Walczak. Reszta jakby 
wyparowała.
Na początku pojawiła się kwestia 
kilku niewiadomych problemów. 
Po rundzie jesiennej do drugiej 
drużyny przenieśli się Marcin Na-
wrocki i Dawid Walczak, pewne 
sprawy poróżniły trenera i Macieja 
Trziszkę, odszedł Albert Cipior, 
poważna kontuzja wyeliminowała 
z gry Michała Matysiaka, a urazu 
kolana przez dłuższy czas nie mógł 
wyleczyć Adrian Jeremicz. Tak 
więc już na wiosnę w rozgrywkach 
brała udział całkiem inna druży-
na. Ale Robert Ściłba poukładał 

wszystko od nowa. 
Drużyna dograła sezon do końca 
i niejednemu rywalowi sprawiła 
kłopotów. Jeszcze przed przygoto-
waniami do IV ligi, swoje odejście 
zapowiedziała kolejna grupa za-
wodników. Marcin Bławuciak wy-
brał Relax Grabice, Karol Łyczko 
trafił z kolei do TS-u Przylep. Choć 
wszyscy stawiali, że Karol wróci 
do swojego ukochanego Górzyna, 
zmienił barwy na IV-ligowego be-
niaminka. W kuluarach mówi się, 
że właśnie w Przylepie zawodnicy 
mogą liczyć na jedne z najlepszych 
wynagrodzeń w województwie. 
Jak jest? Nie nam to oceniać.
Michał Bondarenko swoją grę za-
wiesił, gdyż niedługo rozpoczyna 
studia. Robert Sieczkowski razem 
z rodziną wyjechał za granicę. 
Gerard Maćkowiak wrócił do Nie-
miec. Życie Jarosława Owsianego 
pod koniec sezonu uległo zmianie, 
urodził mu się syn, a po sezonie 
postanowił w końcu po wielu pro-
pozycjach wyjechać do Niemiec.
Trafił ostatecznie do Trebendorfu, 
a Adriana Jeremicza wywiało aż 
do Bawarii, gdzie znalazł klub na 
dobrym poziomie zarówno sporto-
wym, jak i organizacyjnym.
Te sytuacje były jednak do prze-
widzenia, a zawodnicy uczciwie 
poinformowali, że w kolejnym 
sezonie nie będą do dyspozycji. 
Treningi rozpoczął Dariusz Kor-
diak, jednak ciągle wahał się, aż 
ostatecznie wybrał ofertę Sparty 

Mierków. Choć okazało się to sporą 
stratą, pewnych spraw nie dało się 
przeskoczyć. 
Do zespołu wrócił Maciej Trziszka, 
Tomasz Nazaruk po pobycie w 
Tęczy Krosno Odrzańskie. Miał 
grać również Mariusz Zubowicz, 
jednak po zaledwie jednym meczu, 
wydaje się jego powrót do Budow-
lanych trzeba odłożyć. Podobnie z 
Sebastianem Hirschem, który prze-
prowadził się do Zielonej Góry. 
Trzeba było więc sięgnąć do re-
zerw. I tutaj pojawił się problem, 
bowiem takowych nie ma. Marcin 
Nawrocki i Marek Michniacki 
przenieśli się do Mierkowa, z kolei 
do Grabic powędrował Tomasz 
Jeremicz. Na pytanie dlaczego, 
Robert Ściłba odpowiada „Sam 
ich spytaj, ja nie mam pojęcia”. 
Z „grania swoimi” pozostają więc 
strzępy. Choć klub miał okazje 
sprowadzić kilku graczy z niższych 
lig, na granicy stanęły finanse. 
Malutkie premie, które i tak są 
niepewne, bowiem Budowlani 
nie celują w górne rejony tabeli, 
więc zdobycz punktowa również 
nie będzie największa znacząco 
ograniczają pole manewru.
Celem pozostaje utrzymanie, jed-
nak jego wizja oddala się coraz 
bardziej. Korona Kożuchów i Odra 
Bytom Odrzański to najsłabsze ze-
społy w tym sezonie. Na podobnym 
poziomie nikt już grać nie będzie. 
Zostaje więc urywać punkty i 
liczyć na solidniejszą zimę i jakie-
kolwiek wzmocnienia na wiosnę. 
Jakby tego było mało, prawdziwy 
filar obrony, Bartosz Radko run-
dę zakończył meczem z Syreną 
Zbąszynek. Jeszcze w pierwszej 
połowie 19-latek zderzył się głową 
z Kamilem Kuźmińskim. Na jego 
twarzy pojawiła się krew. Nie czuł 
się najlepiej i zszedł z boiska. Na 
stadion wezwana została karetka, 
która zabrała go do szpitala. Tam 
pojawiła się diagnoza. Złamany 
nos, wstrząśnienie mózgu, pęknięta 
czaszka i szczęka. Według lekarzy 
– pół roku przerwy.
A przecież popularny „Wujek” był 
odkryciem i ulubieńcem Roberta 
Ściłby. Młody stoper, mimo słab-
szych warunków fizycznych nad-
rabiał wszystko świetnym rozegra-
niem, twardą grą i fantastycznych 
„czytaniem gry” – Wujek to twardy 
chłopak. Wróci na wiosnę – mówi 
szkoleniowiec.
Wobec braku 19-latka i Mariusza 
Zubowicza, zespół zostaje bez ani 
jednego nominalnego środkowego 
obrońcy. Mecz ze Zbąszynkiem na 

WSZyStko PrZeCiWko
BUDoWLanyM

niezłe wyniki w a klasie

Kado Górzyn na swoim boisku jest groźne nawet dla ekip z piłkarzami z III ligi 
jak Ex zawodnik Budowalnych Lubsko, a obecnie Relaksu Grabice Marcinem 

Bławuciakiem

iX Maraton "LUBSko Biega"

Trasa i dystans: Ścieżki parkowe,
limit czasu 6h
- Maraton 42,195 km - 4 pętle
- Półmaraton 21,097 km - 2 pętle
- Bieg na dystansie 10,5 km - 1 pętla
- Nordic Walking 10,5 km - 1 pętla
(bez wpisowego)
Opłata startowa tylko dla biegaczy 60 zł.
Płatne do 22.09.2016r. Po tym terminie
80 zł w Biurze Zawodów.
Zapisy internetowe na

www.maratonypolskie.pl
Liczba uczestników ograniczona
- 120 osób.
Regulamin i dodatkowe informacje
na stronie internetowej
www.maratonypolskie.pl
Telefon kontaktowy: 603 583 751

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy 

1 października 2016 roku - start godzina 10.00
Start, meta i Biuro Zawodów przy hali Sportowej
w Lubsku ul. Bohaterów 3D

START
Hala OSiR

1 km

2 km

3 km

4 km

ok 5,4 km
Nawrót na zbiorniku Zalew Nowiniec

1 km 2 km 3 km 4 km ok 5,4 km

wysokość terenu
121 m

wysokość terenu
124 m

wysokość terenu
117 m

wysokość terenu
122 m

wysokość
112 m

żódło: www.google.pl/maps

Młodzi piłkarze drugiej drużyny Budowlanych musieli uznać wyższość 
Błękitnych Zabłocie

Sparta Mierków wzmocniona byłymi piłkarzami Budowlanych pokonał lidera 
tabeli A klasy

s P O R T s P O R T



ŁOBODZIEC
DACHY - CIESIELSTWO
DEKARSTWO - BLACHARSTWO
Tel. 691 409 832, 661 434 970

SKLEP MOTORYZACYJNY
PAWEŁ SUCHOWIECKI
Lubsko, ul. Staffa 3
tel. 793 977 085

Cacy ceny!
Szybka realizacja!
Fachowa obsługa!
Sprawdzeni dostawcy!
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NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hbalczyków 8, LUBSKO

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

LEKARZE RODZINNI UMOWA Z NFZ
Przyjmują lekarze:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
lek. Ireneusz Dębski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej
UWAGA! od 1 czerwca br. czynna jest PORADNIA KARDIOLOGICZNA
- Ireneusz Dębski (wizyty prywatne)
UWAGA! Posiadamy szczepionki przeciw grypie - zapraszamy na szczepienia.

Uniwersytet trzeciego wieku w Lubsku
zaprasza studentów i zainteresowanych seniorów 
do udziału w inauguracji roku akademickiego
7 października 2016 r. godz. 17.00
miejsce: świetlica „gimboja” ul. kolejowa 9
zarząd Utw w Lubsku


