
NR 2 (313) ROK XXVII
luty 2017

ISSN 1425-3178
cena 2,50 zł

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

MIASTA PARTNERSKIE: FORST BRODY VLOTHO

e-mail: bog48@onet.eu

Kancelaria Prawna Apanowicz
ul. Kopernika 9, 68-300 Lubsko

tel. 695 179 786
www.kancelariaapanowicz.pl

Oferujemy kompleksową obsługę prawną osób
prawnych oraz klientów indywidualnych
Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu
odszkodowań za szkodę na osobie lub mieniu

- CIESIELSTWO

DEKARSTWO - BLACHARSTWO

Tel. 691 409 832, 661 434 970
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

SPRZEDAŻ KRUSZYWA

“EURO-MAT”
Lubsko, ul. Kanałowa 6 (za NETTO)
Godz. otwarcia: PN.-PT. 8-17,   SOB. 8-14

WYKONUJEMY:
ROBOTY ZIEMNE,
WYKOPY POD FUNDAMENTY,
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW,
SZAMBA, PRZYŁĄCZA WOD-KAN I ELEKTRYCZNE

tel. 605-283-428 tel. 570-800-809

bROdy POŻAR
BROŻEKcz

yt
aj

 s.
 1

9

lubsKO fARmA
fOtOwOltAicznAcz

yt
. s

. 1
2-

13jAsiEń RAjd
Off ROAdcz

yt
aj

 s.
 1

8

tuPlicE KOncERt 
w KOŚciElEcz

yt
aj

 s.
 1

5

CO DAlEJ Z GIMNAZJuM?

Czy zwycięży pomysł Starosty,
czy Burmistrza?

czytaj s. 6-7
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W poniedziałek 30 
stycznia odbyło 
się nadzwyczajne 
posiedzenie Rady 
Miejskiej.

Tematem posiedzenia było:”Pod-
jęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Lub-
sko na rok 2017.” A konkretnie 
przeznaczenie 120 tys. zł na bu-
dowęplacówzabaw w Chociczu, 
Dąbrowie i Dłużku.
Jako pierwszy głos w dyskusji 
zabrał Radny Tomasz Apanowicz
-Chciałbym się odnieść do sytu-
acji, która miała miejsce w dniu 
25 stycznia i mówię to w imieniu 
kolegów i koleżanek naszego klu-
bu. Nie uważamy, że się dobrze 
stało, że zagłosowaliśmy tak jak 
zagłosowaliśmy. Uważam, że 
jest to wynik emocji jakie panują 
między nami, że jest to wynik 
tego jak jesteśmy podzieleni 
międzysobą, że jest to efekt złości 
jaka panuje między nami. Nie 
wiem co my zrobiliśmy wam, 
nie wiem co zrobiliście nam, że 
w taki sposób się traktujemy. Od 
10 lat jestem radnym i nigdy nie 
byłem przeciwny budowie pla-
ców zabaw i boisk sportowych na 
wsiach. Ja i moi koledzy zawsze 
będziemy za placami zabaw. Ale 
wynik naszego głosowania, który 
został przeinaczony był wyrazem 
naszego niezadowolenia i złości 
wobec takiego naszego trakto-
wania. Nie chcemy być w taki 
sposób traktowani, by Burmistrz 
nie odpowiadał na zadawane mu 
pytania, by nas ignorował nie 
konsultował z nami podjętych de-
cyzji. Pan Panie Burmistrzu jako 
włodarz naszego miasta powinien 
dążyć, aby nas jednoczyć, żeby 
z nami wszystkimi rozmawiać, 
nie zaogniać konfliktów, a wręcz 
przeciwnie je tłumić, żeby między 
nami była normalna atmosfera, 
żeby nikt nie był szczuty i za-
straszany. Tego typu konflikt nie 

prowadzi do niczego dobrego, nie 
służy dobru naszej gminy – powie-
dział Radny.
Do tej wypowiedzi odniósł się Rad-
nyIreneusz Kurzawa
- To, że mamy różne poglądyto było 
jest i będzie. Ja w radzie jestem od 
14 lat i doświadczyłem przeróż-
nych rzeczy. Ja mam taką prośbę, 
ja mówię teraz tylko i wyłącznie 
w swoim imieniu, potrafię wznieść 
się ponad to i nie pałam do nikogo 
żadną nienawiścią, bo traktuję życie 
i pracę w radzie przez ileś tysięcy 
godzin tylko i wyłącznie jako pracę 
w imieniu swoich wyborców, a nie 
za nich. Z pewnych starć w tym 
miejscu wynikają dobre rzeczy. 
Wiem, że emocje nieraz biorą górę, 
choć nie powinny. Myślę, że każda 
ze stron powinna zrobić krok do 
tyłu. A przez te dwa lata były różne 
sytuacje które doprowadziły do 
zaognienia atmosfery – usłyszeli 
wszyscy zebrani – wskazał szef 
„Radnych Niezależnych”.
Do sprawy odniósł się także Bur-
mistrz Lech Jurkowski:

-Ja podtrzymam to co powiedział 
Pan Ireneusz.Nie mówię tu o żadnej 
nienawiści, po prostu spieranie się 
jest czymś normalnym tylko, że 
spieranie na argumenty, a dobrem 
najwyższym będzie dobro gminy i 
jej mieszkańców, a nie takie głoso-
wanie, bo macie większość „nie bo 
nie”.I to co usłyszałem i długo to 
będę pamiętał, że zostałem ukara-
ny, że jest to dla mnie nauczka, że 
z wami nie rozmawiam. Ja mogę 
powiedzieć, że podchodzę do tego, 
że jeśli jest coś ważnego to jest 
sesja są komisje, przedstawia się 
argumenty to niech to będą argu-
menty, a jeżeli na sesji mówimy, 
że jeśli nie odpowiem to może to 
trzeba zgłosić do prokuratury, to jest 
straszenie. A kuriozum jest to, że ja 
musze wszystko wiedzieć. Od tego 
są naczelnicy i pracownicy urzędu. 
Ja nie jestem Google. Pan Panie 
Radny Żyburt ma nie raz takie teorie 
spiskowe, że mnie zatyka. Ja sobie 
naprawdę nie mam nic do zarzuce-
nia i zresztą państwo też mogliście 
się przekonać, że jako takie popar-

cie mieszkańców Lubska też mam 
i po prostu przestałem milczeć inie 
chodzi tu o nienawiść. Mieszkańcy 
zweryfikowali komu udzielają tego 
zaufania czy też komu udzielają gło-
su w tej sprawie. Teraz Pan Radny 
Apanowicz próbuje odkręcić kota 
ogonem, próbujecie się wycofać 
z tego co przegłosowaliście i taka 
jest prawda. Dziś zebraliśmy się 
po to by nie kruszyć kopi, tylko 
przegłosować to dla dobra gminy i 
to jest chyba najwyższy cel, że jeśli 
został popełniony błąd, a uważam, 
że taki popełniliście to trzeba go 
naprawić dla dobra gminy dla dobra 
wsi, gdzie te place zabaw mają po-
wstać. Ja wsie traktuje tak samo jak 
miasto, chcę, żeby i wmieście, i na 
wsiach dużo się działo. Staram by 
w naszej gminie działo się jak najle-
piej. Tylko nie ukrywam, że z wami 
nie da się rozmawiać i to nie, że ja 
nie chcę. Prosiliście o rozmowę, 
spotykamy się ustalamy stanowisko 
a dwa dni później spotykamy się na 
sesji i jest jazda. I dlatego pytam po 
co? Po co były komisje i ustalenia 

jakieś rozmowy, jak później robi-
cie pokazówki, bo to co zrobiliście 
to była pokazówka, żeby nie dać 
pieniędzy na wsie które są dla 
mnie naprawdę ważne. Ja jestem 
uparty, wiem na czym mi zależy, 
to ja realizuję program. Robię 
to uczciwie, transparentnie i nie 
można mi nic zarzucić – riposto-
wał Burmistrz
W odpowiedzi na wypowiedź 
Burmistrza T. Apanowicz stwier-
dził, że jego klub od początku nie 
widział zagrożenia dla budowy 
placów zabaw, co zostało skwito-
wane przez Lecha Jurkowskiego, 
że jest to dorabianie teorii do nie-
zagłosowania za placami zabaw. 
Radny Kurzawa ripostował,że 
niepotrzebnie znowu zaognia się 
atmosferę, że po to zostało zwo-
łane nadzwyczajne posiedzenie 
Rady, żeby naprawić to co się 
stało 25 stycznia. 
Ostatecznie „za” placami zabaw 
byli wszyscy radni.

I.G.

POLITYKA W REGI ONI E

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

dla Pani Dyrektor

ELŻBIETY HAŚCIŁO
z powodu śmierci Mamy

składają
Burmistrz Lubska wraz z pracownikami,

Przewodniczący  i radni rady miasta 
oraz Grono Pedagogiczne lubskich szkół.

"Czas najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami"

Będą place zaBaw na wsiach

Radni jednogłośnie uchwalili utworzenie placów zabaw w Chociczu, Dłużku i Tucholi Żarskiej

25 stycznia, w mroźny, 
zimowy wieczór, w auli 
szkolnej Niepublicznego 
Gimnazjum dla Młodzieży 
im. Noblistów Polskich 
w Lubsku, odbyło się 
nietypowe zebranie 
z rodzicami. Miało 
uroczysty charakter. 
Tego dnia posumowano 
pierwszy semestr roku 
szkolnego 2016/2017.

Chwilę wcześniej odbyła się Rada 
Pedagogiczna, podczas której Pani 
dyrektor Monika Przysmak dokonała 
podsumowania wszystkich działań 
dydaktyczno-wychowawczych tych 
kilku miesięcy. Następnie, wraz z 
gronem pedagogicznym, udała się do 
auli, by tam spotkać się z rodzicami 
uczniów, którzy w tym semestrze 
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 
–Myślę, że uczniowie osiągnęli tak 
wspaniałe sukcesy w dużej mierze 
dzięki talentowi, pracy, zaangażowa-
niu i przede wszystkim zamianie chęci 
w działanie. Jestem dumna, widząc, 
jak kolejni uczniowie zdobywają 
laury– mówiła Pani dyrektor. 
W przerwach na wręczenie listów 
gratulacyjnych rodzicom wyróżnio-
nych uczniów, zgromadzeni mogli 
rozgrzać się nie tylko przy ciepłej 
herbacie, ale także w trakcie wystę-
pów uczniów, którzy przedstawili 
program artystyczny. A był to kabaret, 

popisy wokalne, filmik promujący 
czytelnictwo, „Program Literacki” – 
trzeba przyznać, że uczniowie stanęli 
na wysokości zadania. 
W tym semestrze aż 26 uczniów zo-
stało wyróżnionych. Taki wynik nie-
zmiernie cieszy i na pewno mobilizuje 
wszystkich do ciężkiej pracy podczas 
tych kolejnych kilku miesięcy. Albert 
Einstein niegdyś powiedział, że: każda 
praca jest dobra, o ile jest dobrze wy-
konywana. Niech te słowa będą mot-
tem nas wszystkich na drugi semestr.

Drugoklasiści 
w połowie drogi

Zwykle na początku drugiego seme-
stru roku szkolnego w klasach drugich 
organizowana jest szczególna zabawa 
– to półmetek, zwany też połowinka-
mi. Odbywa się wtedy (jak sama na-
zwa wskazuje), gdy uczniom jest już 
bliżej niż dalej do zakończenia edu-
kacji w gimnazjum. Warto zauważyć, 
że rozpoczął się także czas karnawału 
– zabawy, tańców i muzyki. Wszyscy 
drugoklasiści postanowili spędzili go 
radośnie, skutecznie ładując akumula-
tory na wiosenne aktywności, bawiąc 
się na szkolnej imprezie. 27 stycznia 
uczniowie klas: 2a, 2b i 2c Niepu-
blicznego Gimnazjum dla Młodzieży 
w Lubsku wraz z wychowawcami ta-
necznie zakończyli pierwszy semestr i 
tuż przed feriami zimowymi wspólnie 
świętowali „przebycie połowy drogi”.

NGDM

Podsumowali
semestr

Nie od dziś wiadomo, 
że nauka to potęgi 
klucz. Przekonali się o 
tym ci wszyscy, którzy 
w tym roku szkolnym 
postanowili sprawdzić 
swoje siły w konkursach 
przedmiotowych.

Wśród bogatej oferty konkursowej 
każdy znalazł coś dla siebie. Warto 
zaznaczyć, że konkursy są pewnym 
dopełnieniem całości, nagrodą za tak 
ogromną wiedzę, z różnych dziedzin 
nauki. Co prawda pod koniec trzeciej 
klasy takie konkursy liczą się najbar-
dziej. Ale to nie znaczy, że nie powinni 
w nich brać udziału uczniowie, którzy 
nie mają szans dotrzeć tak wysoko. 
Ważne jest, by móc sprawdzić samego 
siebie. Uczeń, który przygotowuje się 
do różnorodnego współzawodnictwa, 
zdobywa nagrodę bez względu na miej-
sce. Zdobyta wiedza z pewnością w 
przyszłości mu się przyda. A ćwiczone: 
pamięć, cierpliwość czy sumienność 
pomogą pokonać niejedną przeszko-
dę. Wielkim sukcesem zakończyły 
się starania uczniów naszej szkoły 
w przygotowaniach do konkursów 
przedmiotowych. W kilku dziedzinach 
wywalczyli dla siebie miejsce w finale: 
język polski, biologia, geografia, histo-
ria, chemia i język angielski. Przegląd 
dziedzin nauki trzeba przyznać jest 
imponujący. W tym roku możemy 
pochwalić się trzynastoma tytułami 
finalisty. I tak rozpoczynając od języka 

polskiego: Agata Hahn, Aleksandra 
Lachowicz (ubiegłoroczne finalistki) i 
Laura Lubowiecka (pierwszoklasistka) 
niestrudzenie pracowały pod okiem 
pani Ewy Zienkiewicz-Franczak, z 
kolei Amelka Witczak szlifowała swój 
talent pisarski pod okiem pani Aleksan-
dry Abramowicz. Zachariasz Kowalski 
wywalczył tytuł finalisty aż w pięciu (!) 
dziedzinach – a były to: geografia – tu 
przydały się zapewne wskazówki pana 
Bartosza Łapy, historia – opiekunką 
była pani Aleksandra Abramowicz 
(warto dodać, że w ubiegłym roku Za-
chariasz zdobył tytuł laureata konkursu 
historycznego), chemia – praca z panią 
Lilią Busz przyniosła wspaniałe rezul-
taty i po raz kolejny język angielski 
(opiekunem był pan Wojciech Sztu-
romski). Zachariasz okazał się także 
najlepszy z matematyki – tu ćwiczenia 
z panem Andrzejem Bryłką przyniosły 
rezultat. Ogromną satysfakcję miał 
zapewne opiekun dwóch uczniów – 
finalistów języka angielskiego, pan 
Mateusz Siemion. Jakub Dworczak i 
Marcel Siemion mogą pochwalić się 
pierwszym (i zapewne nie ostatnim) 
sukcesem. Agata Hahn to potrójna 
finalistka: do języka polskiego dołożyć 
trzeba jeszcze biologię (opiekun: pani 
Izabela Pietrzak) i chemię (opiekun: 
pani Lilia Busz). Jak widać wyczer-
pujący trening czasem się opłaca. 
Wierzymy, że w finale nasi uczniowie 
dopiero pokażą, jak się wygrywa. 

NGDM

Szczęśliwa trzynastka

Sierż. sztab. Anna Pawlak działa w 
Rejonie służbowym nr 2. Rejon ten obej-
muje miasto Lubsko wg ulic: Baśniowa, 
Bankowa, Boczna, Bohaterów, 22-go 
lipca,  Działkowa, Dworzec Towarowy, 
Fredry, Hubalczyków, Jasieńska, Ki-
lińskiego, Lipowa, Lubelska, Lubuska, 
Norwida, Parkowa, Podgórna, Plac 
Vlotho, Powstańców Wielkopolskich, 
Reymonta, Skalskiego, Sportowa, Staffa, 
Sucharskiego, Szkolna, Transportowa, 
Traugutta, Urocza, Wojska Polskiego, 

Wyszyńskiego, Zana, Zapolskiej, Złotka, 
Żagańska, Żarska, Żeromskiego, XX
-lecia PRL. Czas wolny spędza bardzo 
aktywnie na siłowni i podczas zajęć 
crossfitu.Udaje jej się skutecznie łączyć 
hobby z obowiązkami zawodowymi i 
domowymi. Do dzielnicowej A. Pawlak 
można się zgłaszać z różnymi proble-
mami. Tel. kontaktowy 519 534 580 lub 
68-476 35 16 oraz e-mail dzielnicowy.
lubsko2@go.policja.gov.pl

M.Sienkiewicz

sylwetki dzielnicowych

W sobotę 4 lutego 
bieżącego roku, na dużej 
scenie klubu Ceramik,miało 
miejsce Karnawałowe 
Party Hard. 

Organizatorem koncerty trzech bydgo-
skich kapel było stowarzyszenie Lubsko 
Potrafi, profesjonalnego nagłośnienia w 
wraz z obsługą użyczył Lubski Dom 
Kultury, a w ściągnięciu zespołów do 
Lubska, pośredniczyli Rock Rebelia i 
Lubuskie Dobrze Rockuje.
Jako Pierwsza na scenie wystąpiła har-

drockowa formacja „Steel Druuk” w 
składzie: śpiewający wokalista Tomasz 
Czyżewski, perkusista Damian Czy-
żewski i basistą Kamil Kubiak, serwując 
ponad stuosobowej widowni mega show, 
złożone z mocnych energetycznych har-
drockowych kawałków.
Jako drugi wystąpił zespół „Black Like 
Sugar”. Formacja zagrała trochę moc-
niej od poprzedników. Ciekawie, że w 
kwartecie, w skład którego wchodzą 
śpiewający wokalista Karol Korniluk, 
basista Marcin Klimczak i perkusista 
Mikołaj Toczko wystąpił wokalista po-

chodzący z Senegalu Abdul Faye i o ile 
sięgam pamięcią wstecz jest to pierwszy 
czarnoskóry muzyk, który wystąpił w 
Ceramiku
Jako ostatni na scenę weszli członkowie 
„Over The Undr”, którego liderem jest 
Karol Korniluk, którego wspomagali 
Krystian Borowski na perkusji i Ma-
teusz Wiśniewski na basie.  Muzycy 
zafundowali ciężkie metalowe brzmienie 
inspirowane klasykami tego gatunku mu-
zyki i bezkompromisowe teksty, czym 
wzbudzili wielki aplauz publiczności.

ABW

Bydgoski desant w „ceramie”

Karnawałowe Hard Party w Ceramiku, to ostre rockowe brzmienie z Bydgoszczy

We wtorek 14 lutego w 
holu dolnym Lubskiego 
Domu Kultury, miało 
miejsce otwarcie wystawy 
pochodzącej z Lubska, a 
obecnie mieszkającej w 
Zielonej Górze Elżbiety 
Nalepy pod hasłem 
„Zatrzymać chwilę”.

Artystka jak sama stwierdza o ma-
lowaniu marzyła od zawsze, jednak, 
obowiązki rodzinne i praca zawodowa 
nie pozwalały realizować jej ukrytych 
pasji. Od czternastu lat jest członkiem 
zielonogórskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku i czynnie działa w grupie 
plastycznej „Babie Lato” przy Zielono-
górskim Ośrodku Kultury.
Często uczestniczy w plenerach i warsz-
tatach plastycznych, pod czujnym okiem 
tak znamienitych artystów jak: Henryk 
Krakowiak, Leopold Kolbiarz, Adam 
Bagiński, Ałła Trofimienko-Herman 
czy Władysław Klępka.  W jej twórczo-
ści dominują pejzaże, martwa natura i 

kwiaty, które wykonuje za pomocą farb 
olejnych i pasteli.
Jej kolejną pasją jest turystyka. Podczas 
podróży wykonuje mnóstwo zdjęć, z 

których później czerpie inspiracje przy 
malowaniu obrazów w pracowni.

ABW

Swoje obrazy Elżbieta Nalepa wystawiała na wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych między innymi w kraju i zagranicą między innymi w Niemczech, 

Czechach, Na Litwie i Cyprze oraz w LDK w Lubsku

Chwila zatrzymana na płótnie
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W REGIONIE LUDZI E,  WYDARZENI A

ZGoNy
Roman Mostowski l. 57, Władysław 
Izbicki l. 76, Barbara Wanda Król l. 
82, Bogusław Franciszek Mackiewicz 
l. 85, Jan Władysław Warszawski l. 

62, Marian Feret l. 88, Weronika 
Kuka l. 89, Zbigniew Mieczysław 
Kałwak l. 61, Jan Buczkowski l. 91,  
Kazimierz Popaca l. 76,  Zofia Kocór 
l. 76,  Krzysztof Knapik l. 57.

STyCZEŃ 2017 r.

KRONIKA USC KRONIKA POLICYJNA

AktuAlności
z regionu

www.magazyn-lubski.pl

Wszystkim tym, którzy uczestniczyli w pogrzebie mojej żony

Jolanty StanoWSKieJ
składam serdeczne podziękowania: księżom z parafii pw. NNMP 
w Lubsku, obsłudze cmentarza, chórkowi z „Domu Seniora”, 
rodzinie z obydwu stron, gościom z zagranicy (Holandii, Niemiec 
i Szwajcarii), sąsiadom z bloku przy ul. Sucharskiego, wszyst-
kim działkowcom oraz mieszkańcom Lubska, Brodów, Jasienia, 
Budziechowa i Żar

Serdeczne Bóg zapłać
Stefan Stanowski

Serdeczne podziękowania za wsparcie i udział
w uroczystości pogrzebowej

BOguSŁAwA
MACkIEwICzA

                                                   składa
                                                      Rodzina

W styczniu dokonano zatrzymania 
3 nietrzeźwych, kierujących sa-
mochodami osobowymi, z których 
dodatkowo dwóch posiadało czynny 
zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Rekordzista, 30-letni 
mieszkaniec gminy Lubsku, kieru-
jący samochodem osobowym marki 
VOLVO, posiadał w wydychanym 
powietrzu 1,1 promila alkoholu.

*** 
W godzinach wieczornych 9 stycz-
nia, starszy mieszkaniec Brodów, 
dostrzegł z okna swojego domu syl-
wetkę człowieka, który chował się w 
krzakach na posesji. Mężczyzna wy-
szedł z domu i zauważył ślady stóp 
na śniegu. Kiedy zaczął wykonywać 
zdjęcia telefonem komórkowym, 
został napadnięty przez sprawcę, 
który zabrał mu telefon. W wyniku 
podjętych czynności policjanci usta-
lili i zatrzymali sprawcę. Obecnie 
postępowanie wyjaśniające prowadzi 
prokuratura w Żarach.

***
Na trasie Bronice-Zieleniec 16 
stycznia około godz. 14.30 kierują-
cy samochodem osobowym BMW 
26-letni mieszkaniec gminy Jasień 
nie zachował szczególnej ostrożności 
przy złych warunkach atmosferycz-
nych, w wyniku czego stracił pano-
wanie nad pojazdem i uderzył czoło-
wo w jadący z przeciwnego kierunku 
samochód osobowy marki FIAT. 
Pokrzywdzony kierowca doznał ob-
rażeń w postaci urazu nogi. Policjanci 
z Jasienia prowadzą postępowanie 
z art. 177 kk., czyli spowodowanie 
wypadku drogowego. Grozi za to do 
3 lat pozbawienia wolności.

***
Dwóch nieletnich mieszkańców 
Lubska 18 stycznia, po uprzednim 
wywołaniu awantury, dokonało pobi-
cia dorosłego mężczyzny. Przy okazji 

dokonali kradzieży telefonu komór-
kowego. Sprawcy zostali zatrzymani. 
Obecnie trwa postępowanie przygo-
towawcze. Obaj nieletni są znani lub-
skiej policji. 14-latek odpowie przed 
sądem dla nieletnich, 17-latek może 
odpowiadać jako osoba dorosła. Za 
tego rodzaju przestępstwo grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 10.

***
Około 5.00 nad ranem 29 stycznia 
dyżurny KP Lubsko otrzymał zgło-
szenie od młodego mężczyzny, który 
stwierdził po wyjściu z lokalu, że 
został mu skradziony samochód. Po 
przyjeździe policjantów okazało się, 
że mężczyzna jest nietrzeźwy i nie 
potrafi wskazać miejsca zaparkowa-
nia pojazdu. Po godzinie, w wyniku 
przeprowadzonych przez policję 
czynności odnaleziono rozbity, po-
zostawiony w rowie przy obwodnicy 
samochód. Jak się okazało, zgłaszają-
cy, udając się na imprezę, uderzył w 
znak drogowy, wjechał do rowu, po 
czym na piechotę udał się do miejsca 
przeznaczenia. Sprawca otrzymał 
wysoki mandat za spowodowanie 
zdarzenia drogowego, jazdy bez 
uprawnień i wywołanie niepotrzeb-
nych czynności.

***
Do kradzieży z włamaniem do 
pomieszczeń magazynowych znaj-
dujących się w Lubsku, doszło w 
nocy z 29 na 30 stycznia. Nieznany 
sprawca włamał się do magazynu, z 
którego wyniósł pilarki i kosy spali-
nowe warte ponad 4000 złotych. W 
wyniku podjętych działań, policjanci 
z KP w Lubsku ustalili i zatrzymali 
podejrzanego o dokonanie tego prze-
stępstwa. Jak się okazało, mężczyzna 
opuścił areszt 18 stycznia, gdzie 
odbywał karę pozbawienia wolności 
za kradzieże. W związku z tym sąd 
2 lutego przychylił się do wniosku 

żarskiej prokuratury i aresztował 
mężczyznę na trzy miesiące.  Za 
kradzież z włamaniem grozi do 10 
lat pozbawienia wolności.

***
Do KP w Lubsku zgłosiła się 6 lutego 
mieszkanka gminy Jasień, przekazu-
jąc informację, że za pośrednictwem 
jednego z portali internetowych po-
stanowiła zakupić psa rasy shihtzu. 
Podczas składania zeznań okaza-
ło się, że kobieta dokonała kilku 
przelewów związanych z zakupem 
psa (m.in. sposób transportu) na 
konto mieszkańca północnej Afryki. 
Sprzedający manipulował, zmieniał 
warunki umowy i dostawy, ale zde-
terminowana chęcią posiadania psa 
kobieta ulegała temu procederowi. 
Dopiero po tym, jak nagle kontakt 
się urwał i pokilkudniowym ocze-
kiwaniu, kobieta zdecydowała się 
na zgłoszenie; a przelała w sumie 
około 9000 zł. Obecnie prowadzone 
są czynności wyjaśniające pod ką-
tem oszustwa. Przy tej okazji lubscy 
policjanci po raz kolejny apelują 
o zachowanie szczególnej uwagi i 
ostrożności przy dokonywaniu trans-
akcji internetowych. Funkcjonariusze 
proszą o zgłaszanie jakichkolwiek 
wątpliwości.

***
Nasza policja organizuje tydzień po-
mocy osobom pokrzywdzonym prze-
stępstwem. Na terenie KP Lubsko od 
20 do 24 lutego w godz. 10.00-11.00 
dyżurować będzie policjant, pracow-
nik opieki społecznej i przedstawiciel 
poradni psychologiczno-pedago-
gicznej. W Jasieniu dyżur będzie 
pełniony w tych samych dniach od 
godz. 11.00-13.00. W Brodach od 
poniedziałku do środy i piątek od 
godz. 11.00-13.00 a w czwartek od 
14.00-15.00. 

M. Sienkiewicz

W ramach programu profilaktycznego "Bezpieczne Ferie 2017" odbyło się 1 lutego spotkanie z dziećmi w Mierkowie. 
Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznych zabaw w trakcie ferii zimowych

KRONIKA STRAŻACKA
W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
w Lubsku zakończył się 19 stycznia 
cykl szkoleń z zakresu ratownictwa 
lodowego. Szkolenie nad zalewem 
„Nowiniec” przeprowadził Koordyna-
tor z zakresu Ratownictwa Wodnego 
i Lodowego mł. ogn. Grzegorz Fa-
biańczyk. Tematyką szkolenia było: 
zabezpieczanie miejsca zdarzenia, 
podejmowanie osoby poszkodowa-
nej z przerębla przy pomocy sprzętu 
będącego na wyposażeniu JRG Lub-
sko oraz udzielanie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy.
Strażacy z Jednostki Ratowniczo Ga-
śniczej w Lubsku zorganizowali 26 
stycznia pokaz ratownictwa lodowe-
go w ramach przypomnienia zasad 
bezpieczeństwa podczas spędzania 
wolnego czasu w okresie zimy. Do 
udziału w pokazach czynnie włączyli 
się ratownicy Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego z 
Żar i Lubska. Pokazy odbyły się na 
terenie zalewu "KARAŚ" w Lubsku. 
Strażacy i ratownicy WOPR pokazali 
dzieciom z lubskich szkół zasady 
zachowania się na lodzie oraz za-
sady postępowania w sytuacji, gdy 
lód się załamie. W ramach pokazu 
samoratowania zademonstrowano - 
jak wykorzystać w celu wydostania 
się na powierzchnię lodu przedmioty, 
które są używane podczas zabaw na 
lodowiskach i śniegu (kijki do nart, 
kije hokejowe, sanki) lub przedmio-
ty, które można znaleźć w pobliżu 
zbiorników wodnych. Strażacy za-
prezentowali profesjonalne sposoby 
ratownictwa wodnego z użyciem 
sprzętu strażackiego.
Komendant Powiatowy PSP w 
Żarach st. kpt. Robert Słowikowski 
uczestniczył 28 stycznia w posie-
dzeniu Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Lubsku, które odbyło 
się w Urzędzie Miejskim w Lubsku. 
W trakcie spotkania omówiono plan 
działania na 2017 rok oraz wyzna-
czono terminy posiedzeń sprawoz-
dawczych. Dyskutowano również 
na temat budowy nowej remizy dla 
jednostki OSP Górzyn oraz zakupu 
nowych samochodów pożarniczych. 
W Komendzie Powiatowej PSP w 
Żarach odbył się 31 stycznia uroczy-
sty apel. Podczas spotkania st. kpt. 
Robert Słowikowski wręczył akty 
nominacyjne na wyższe stanowiska 
służbowe i uroczyście pożegnał 

funkcjonariuszy kończących służbę. 
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Lubsku w ramach akcji 
"Bezpieczne Ferie 2017", zorgani-
zowali 6 lutego pokaz i szkolenie dla 
dzieci uczęszczających na zajęcia 
do świetlicy wiejskiej w Mierkowie. 
Organizatorem spotkania było so-
łectwo Ziębikowo. Zajęcia obejmo-
wały szkolenie z zakresu pierwszej 
pomocy oraz prezentację sprzętu 
strażackiego.
Tego samego dnia strażacy JRG w 
Lubsku gościli dzieci z Powiatowego 
Domu Dziecka w Lubsku. Podczas 
wizyty dzieci mogły zapoznać się 
ze sprzętem, jakim dysponuje JRG 
Lubsko, zasadami pierwszej pomocy 
oraz przymierzyć umundurowanie, w 
jakim strażacy na co dzień wyruszają 
do działań ratowniczo-gaśniczych.
Strażacy z JRG w Lubsku odwiedzili 
7 lutego dzieci, które uczestniczyły 
w zorganizowanym spędzaniu ferii w 
świetlicy w Tucholi Żarskiej. Podczas 
spotkania dzieci mogły zapoznać się 
ze sprzętem strażackim oraz czynnie 
uczestniczyć w pokazie i szkoleniu 
z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy.
Strażacy z JRG w Lubsku doskonalili 
9 lutego swoje umiejętności w zakre-
sie prowadzenia akcji ratowniczo-
gaśniczych przy pożarach w budyn-
kach mieszkalnych. Podstawowym 
celem ćwiczeń było podniesienie 
poziomu i efektywności prowadze-
nia działań ratowniczych oraz stanu 
wyszkolenia strażaków.
Pożar w jednej z kamienic przy ul. E. 
Plater wybuchł 15 lutego. Zgłoszenie 
do dyżurnego wpłynęło w godzinach 
rannych. Na miejsce natychmiast 
przybyły jednostki pożarnicze, po-
licja i pogotowie. Dzięki sprawnej 
akcji żywioł, który rozprzestrzenił się 
na najwyższej kondygnacji budynku 
udało się szybko okiełznać. Na 
miejscu stwierdzono, że przyczyną 
pożaru było nieostrożne obchodze-
nie się z ogniem w piecyku umiej-
scowionym w korytarzu mieszkania, 
które płonęło. Właściciela na miejscu 
nie zastano. Nikt nie ucierpiał z po-
wodu pożaru. Starszą mieszkankę 
kamienicy ewakuowano do karetki 
ze względu na ogólny stan zdro-
wia. Trwają czynności wyjaśniające 
wszystkie okoliczności zdarzenia.

M.Sienkiewicz Przyczyną pożaru, na ul. E. Plater w Lubsku było nieostrożne obchodzenie się z ogniem

Kolejny dzień ferii zimowych strażacy z JRG w Lubsku spędzili w Szkole Podstawowej nr 2. Podczas spotkania dzieci 
zapoznały się ze sprzętem i pojazdami, jakimi do szkoły przybyli ratownicy oraz czynnie uczestniczyły w pokazie 

i szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy

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

Urodziła się 20 maja 1920 
roku. W latach 1942-1944 
brała udział w Tajnym 
Nauczaniu, w okresie 
okupacji hitlerowskiej. 
Pomagała w misji ratowania 
młodego pokolenia 
przed unicestwieniem 
intelektualnym i 
zagrożeniemmoralnym. 
Uczestniczyła w 
organizowaniu i 
konspiracyjnym 
nauczaniu, narażając się 
na najsurowsze represje 
hitlerowskiego okupanta.
W 1945r. jako pionier i organizator szkol-
nictwa rozpoczęła pracę na Ziemiach 
Zachodnich. Od 1954r. do emerytury 

pracowała w Liceum Pedagogicznymw 
Lubsku. Przez cały okres pracy zawodo-
wej zaan-
gażowa-
na była 
w działal-
ność spo-
ł e c z n ą 
pe łn iąc 
r ó ż n e 
funkcje 
w ZSL, 
Z B O -
W i D , 
j a k o 
Radna. Przez cztery kadencje kierowała 
Sekcją Emerytów i Rencistów Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Lubsku.
Po przejściu na emeryturę z większą 
aktywnością zaangażowała się w działal-

ność społeczną. Odznaczona: Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-

skim Or-
deru Od-
rodzenia 
P o l s k i , 
Medalem 
Komis j i 
Edukacji 
Narodo-
wej, Złotą 
Odznaką 
ZNP. 
Dziś chce-
my wyra-

zić wdzięczność Pani Teresie, która 
uczyła swoich wychowanków sztuki 
życia, przekazywała dobry przykład, 
była źródłem bogatej i głębokiej wie-
dzy, ale także uśmiechu, przyjaznego 

gestu, pogodnego słowa. Uczyła słuchać 
drugiego człowieka i patrzeć na piękno 
przyrody. Dzieliła się doświadczeniem i 
mądrością. Pokazywała nam, że porażki 
mogą czegoś pożytecznego nauczyć, że 
gdy przeżywamy trudności, możemy 
odczuć swą siłę, że miłość i życzliwość 
często znajdujemy w najciemniejsze dni. 
Pani Teresa Lisowska - Gach zostawia po 
sobie dobre imię i trwałą pamięć. Pełni 
wdzięczności i szacunku dziękujemy 
Pani za to, że wypełniała otaczającą Ją 
rzeczywistość dobrem, postępowania 
według zasady, że tylko życie poświęco-
ne innym jest warte przeżycia.
 Dziś chcemy głośno powiedzieć, jak 
wiele Pani zawdzięczają mieszkańcy 
Lubska. To Pani wskazywała wielu wła-
ściwą drogę w życiu, uczyła cenić różnice 
między ludźmi, zamiast się ich obawiać; 

pomagała 
p o k o n y -
wać chaos 
świata.
 
WDZiĘCZni 
Za Pani tRUD 
oDDaJeMy CZeŚĆ! 

„Nie umiera ten, kto trwa
w pamięci żywych”

„Żyje się tylko chwilę , a czas jest przeźroczystą perłą. „
„…Życie to czas powolnego przemijania,
Odchodzisz daleko cierpieniem przybity,
Zasnęłaś snem kamiennym
Z sercem gorąco niezmiennym,
Tam gdzie anielska pieśń rozbrzmiewa
Tam trzepot Twoich skrzydeł wszystkie chmury rozwiewa.
Tam stąpasz wśród gwiazd korytarzy
I nawet Ci się tu wracać nie marzy.
Bo Twój świat jest taki daleki….
Niech Cię Pan Bóg swoją miłością otoczy na wieki.”

Teresa Lisowska - Gach

Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

Pani Teresy Lisowskiej gach 
chcielibyśmy złożyć Najbliższym 

kondolencje i wyrazy współczucia 
Członkowie Oddziału

zNP w Lubsku.
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Podjąć uchwałę i 
przejść do rozmów ze 
Starostą w sprawie 
rozwoju szkolnictwa 
zawodowego w Lubsku 
– tak przewodniczący 
Komisji Komisja Rolnictwa, 
Leśnictwa, ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Hieronim 
Nawrot podsumował 
spotkanie, które odbyło się 
w czwartek 16 lutego w 
Lubskim Domu Kultury.

W spotkaniu lubskich radnych uczest-
niczył, zaproszony Starosta Żarski Ja-
nusz Dudojć i przedstawiciele Gimna-
zjum nr 1 oraz związków zawodowych. 
Zebranych powitał radny H. Nawrot, 
który poprosił Starostę J. Dudojcia o 
przestawienie propozycji Starostwa 
w kwestii tworzenia sieci szkół powia-
towych, z uwzględnieniem koncepcji 
usytuowania nowej siedziby Zespołu 
Szkół Technicznych w budynku Gimna-
zjum nr 1. Starosta zaprezentował kilka 
pism i przygotowanych opracowań, 
stwierdzając, że nie miał możliwości, 
we właściwym czasie przedłożyć rad-
nym więcej szczegółów na ten temat 

ze względu na problemy komunikacyj-
no-korespondencyjne. 
Z drugiej strony było wiadomo, że 
ustawodawca narzucił takie termi-
ny podejmowania przez samorządy 
odpowiednich działań, związanych z 
wprowadzaniem reformy oświaty, które 
nie pozwalają na długie analizy czy 
negocjacje, co podkreślił m.in. radny 
Ireneusz Kurzawa.
Starosta deklarował, że w koncepcji 
powiatu nie chodzi o budynki, tylko 
o ucznia, który ma otrzymać odpo-
wiednią ofertę edukacji zawodowej w 
Lubsku, skierowanej do przedsiębior-

ców, przy pełnej współpracy z gminą i 
zakładami pracy. 
Głosy nauczycieli brzmiały jedno-
znacznie – chcemy podjęcia uchwały 
o włączeniu Gimnazjum nr 1 do Szkoły 
Podstawowej nr 2, takie rozwiązanie 
będzie dla nas najkorzystniejsze. 
Swoich wątpliwości nie ukrywał radny 
a zarazem przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Finansów 
i Budżetu Tomasz Apanowicz, pre-
zentując opinie na korzyść koncepcji 
powiatowej i zaznaczając, że nie ma 
żadnego podziału na szkoły gminne 
czy powiatowe, bo do wszystkich 

uczęszczają uczniowie z Lubska i we 
wszystkich uczą tutejsi nauczyciele, i 
to powinna być najważniejsza idea dla 
dobra ogółu. 
Z tak postawioną tezą zgodzili się radni 
i Starosta. Radny I. Kurzawa nakła-
niał do kompromisu, do znalezienia 
pozytywnego rozwiązania, bo rozwój 
szkolnictwa zawodowego powinien być 
również ważnym elementem edukacji 
w naszej gminie.
Starosta zauważył, że nawet jeśli radni 
zagłosują za przy-
jęciem uchwały o 
włączeniu Gimna-

zjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 2 
to nie zamyka to drogi do prowadzenia 
dalszych działań, ale musi być wola 
obu stron. Radny H. Nawrot poinfor-
mował zebranych, że rozmawiał tego 
samego dnia z burmistrzem Lubska 
Lechem Jurkowskim, gdzie wymienio-
no opinie i argumenty. Podsumowując 
spotkanie, zadeklarował chęć kompro-
misu, przychylenie się do koncepcji 
popieranej przez Burmistrza oraz kadrę 
Gimnazjum nr 1 i przejście do kolejnego 

etapu rozmów.
MS

W czwartek 26 stycznia, 
świetlica szkolna w 
Gimnazjum nr.1 im. 
Królowej Jadwigi, była 
miejscem spotkania grona 
nauczycielskiego szkoły z 
władzami miasta. Tematem 
spotkania była przyszłość 
miejscowego Gimnazjum 
po reformie oświaty.
Spotkanie otworzyła Dyrektor Mał-
gorzata Cierebiej-Graczyk dziękując 
władzą miasta i radnym za przybycie.
Jerzy Wojnar dziękując za zaprosze-
nie stwierdził, że jest to najlepszy czas 
na to spotkanie.
-Zmiany, która mają się odbyć mo-
gąbyć wielowariantowe. Pierwszy 
wariant, ten najbardziej negatywny, to 
wygaszenie pracy Gimnazjum, drugi 
wariant to jest ten w którym Gimnazjum 
zostaje przekształcone bądź włą-
czone do szkół dla których organem 
prowadzącym jest Starostwo. Jest 
to przekształcenie w licea, technika 
lub szkoły branżowe pierwszego lub 
drugiego stopnia bądź zostają do tych 
szkół włączone. Warunkiem koniecz-
nym jest zawarcie porozumienia ze 
Starostą. Na dzień dzisiejszy żadna 
inicjatywa ze strony Starosty odno-
śnie lubskiego gimnazjum do nas nie 
wpłynęła. Kolejny możliwy wariant to 
przekształcenie w szkołę podstawo-
wą. Kolejny wariant to włączenie do 
już istniejącej szkoły podstawowej. 
Można to zrobić już w roku szkolnym 
2017/18, można taką decyzję o rok 
opóźnić. Wczoraj na sesji na pytanie, 
które rozwiązanie będzie proponował 
Burmistrz,odpowiedziałem może nie 
wprost,ale w mojej ocenie by zmiany 
były najłagodniejsze byłbym za włą-
czeniem państwa szkoły do jednej ze 
szkół podstawowych, z racji położenia 
byłaby to SP-2- stwierdził Zastępca 
Burmistrza.

Pytania o pracę
- Wiemy bardzo dobrze, że za reformą 
nie do końca pójdą wszystkie pienią-
dze jakie są związane z tą sprawą. 
Zakładamy, że wszyscy państwo 

w ogólnym rozrachunku znajdą za-
trudnienie. Czy Pan Burmistrz może 
wszystkim zagwarantować, że będą 
mogli pracować na etacie, dobrze 
wiemy, że dodatek wyrównawczy, teraz 
nauczyciele mają dodatek, żeby nie 
płacić – nie ukrywam tego – dużych 
pieniędzy czy możemy tym państwu 
obiecać na gołych etatach, żewięk-
szość będzie miała godziny? - zapytała 
Radna Ewa Grzywacz.
- Od 23 stycznia jest konsultowane 
rozporządzenie o podstawach pro-
gramowych. Myślę, że dziś nikt nie 
jest w stanie usiąść i przełożyć to na 
siatkę, dopasować kwalifikacje i jesz-
cze zliczyć godziny. Myślę, że musimy 
jeszcze poczekać z deklaracjami i 
takimi zapewnieniami- odpowiedział 
J. Wojnar.
- Chodzi o to żebyśmy znaleźli pracę 
i tylko tyle, tak działać, żeby nie było 
zgrzytów między władzą wykonawczą, 
a radnymi żebyśmy my nauczyciele na 
tym nie ucierpieli – stwierdził przewod-
niczący związku zawodowego „Soli-
darność” Mirosław Niewiadomski.
- Mam przed sobą broszurkę „Wdroże-
nie reformy oświaty w woj. lubuskim” 
do której niedawno dotarłam. Przed 
nami radnymi i organem wykonaw-
czym ogrom pracy – powiedziała 
Radna Zofia Zawiślak.
-  Co dalej po dwóch latach, zdajemy 
sobie sprawę, że nie dla wszystkich 
nas będzie praca? -Panie Dorota 
Kasprzak i Honorata Rutkowska w 
czasie dyskusji  zapytały  Burmistrza
Zastępca Dyrektora Gimnazjum 
Krzysztof Olejnik poprosił Burmistrza 
o życzliwość w trakcie wprowadzania 
reformy, o niezmarnowanie potencjału 
ludzkiego.
Mirosław Niewiadomski zwrócił uwa-
gę, że nauczyciel z Lubska będzie 
musiał pracować na kilku etatach. 
Prosił, żeby to umożliwić, żeby nie było 
bumu szkoleniowego w szkołach. a my 
zostaniemy na uboczu. Ja, póki jestem 
przewodniczącym związku, będę mo-
nitorował, żeby Kurator bardzo wnikli-
wie analizował arkusze organizacyjne. 
W odpowiedzi na to Pani Grzywacz za-
pewniła, że po spotkaniu z dyrektorami 
szkół podstawowych ma zapewnienie, 
że będą oni korzystali z potencjału 

ludzkiego lubskiego gimnazjum.
Burmistrz zapewnił, że będzie się 
starał jako organ wykonawczy, aby 
we wszystkich szkołach była nauka 
w systemie jednozmianowym, rozwiał 

też obawy co do nowych warunków 
zatrudnienia i zapewnił, że nauczy-
ciele zatrudniani będą na obecnych 
warunkach. 
Po dyskusji nasuwa się jeden, ale za 

to bardzo ważny wniosek, że refor-
ma to ogromne wyzwanie i wymaga 
kompromisu ze strony wszystkich 
zainteresowanych.

I.G.

▼▲ Nauczyciele z Gimnazjum nr 1 dyskutowali z władzami Lubska o swojej przyszłości

CO DALEJ Z GIMNAZJUM?

W dniu 14 lutego 
odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji 
Stałych Rady Miejskiej 
w Lubsku, w którym 
uczestniczyli oprócz 
władz naszego miasta 
i radnych w obradach 
uczestniczyli  dyrektorzy 
szkół podstawowych, 
gimnazjum 
publicznego, szkół 
ponadgimnazjalnych 
oraz przedstawiciele 
związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność”  
Mirosław Niewiadomski i 
ZZ „oświata” Bogusława 
Drzewiecka – Burdzińska 
oraz Starosta Żarski 
Janusz Dudojć.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w 
Lubsku, nad którym debatowali radni 
zakłada włączenie Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi do 

Szkoły Podstawowej Nr 2.
Debata rozpoczął Starosta Janusz 
Dudojć.
- Jaki jest problem w Lubsku? M.in. 
wielkie Lubsko przeżywało kiedyś 
rozwój szkolnictwa zawodowego, w 
tej chwili idzie to ku upadkowi i dzieci 
i młodzież wybiera w tej chwili naukę 
Żarach, ale chodzi nie tylko o mło-
dzież z Lubska ale z otaczających 
gmin- stwierdził Starosta. 
W dalszej części wypowiedzi Staro-
sta powiedział:
- Ja niejednokrotnie o tym mówiłem 
na spotkaniach organizowanych 
przez Panią Dyrektor 
ZST Alicję Czerniawską w których 
brały udział władze miasta, dyrek-
torzy oraz przedsiębiorcy z terenu 
Lubska na temat szkolnictwa zawo-
dowego w Lubsku i jakie wnioski? 
Żadne. Moje pisma, moje prośby 
pozostawały bez echa. Pisałem we 
wrześniu , pisałem później wszyst-
kobez odpowiedzi- kontynuował 
J.Dudojć.

W pierwszym  piśmie , które otrzy-
maliśmy od Pana brakowało stwier-
dzenia, które zaprezentował Pan 

dziś tzn. wizji połączenia Gimnazjum 
z Zespołem Szkół Technicznych. Od-
powiem teraz Panu po czyjej stronie 
leży inicjatywa i kto powinien wyjść z 
propozycją połączenia szkół. Znając 
obowiązujące przepisy bez poro-
zumienia organów prowadzących 
szkoły nie ma możliwości połączenia 
obu szkół -na wypowiedź Starosty 
ripostował Zastępca Burmistrza 
Jerzy Wojnar.
Rozgorzała gorąca dyskusja i prze-
rzucanie się argumentami. Każda 
ze stron przekonywała do swojej 
wizji reformy. Starosta zarzucał 
Burmistrzowi krótkowzroczność i 
myślenie tylko o dzieciach z pod-
stawówek i brak wizji i możliwości 
rozwoju młodzieży po zakończeniu 
szkoły podstawowej. Z kolei włoda-
rze Lubska przekonywali o swoich 
racjach tłumacząc przekazanie Gim-
nazjum Powiatowi może skutkować 
w przyszłości dwuzmianowością w 
szkołach podstawowych.
Starosta stwierdził, że nie ma od-
zewu na jego apele dotyczące re-
aktywacji szkolnictwa zawodowego 
w Lubsku.
- Patrzyliśmy na problem tylko czę-

ściowo a powinniśmy całościowo 
– stwierdził Starosta
Starosta zarzucił zastępcy iż ten nie 
pochodzi z Lubska i nie czuje tego 
co potrzeba dla miasta. 
- Nie ma znaczenia skąd pochodzi 
Jerzy Wojnar, gdyż wykonuje swoje 
obowiązki bardzo dobrze. Przerzu-
canie odpowiedzialności jest nie na 
miejscu. Należy rozmawiać o fak-
tach- odpowiedział Burmistrz Lech 
Jurkowski. 
Burmistrz odpowiadając na zrzuty 
o braku odpowiedzialności za roz-
wój szkolnictwa zawodowego w 
Lubsku, stwierdził, że te zarzuty są 
nie na miejscu i należy rozmawiać 
o faktach.
O zmianach w oświacie mówiła tak-
że Dyrektor ZST.
- Ja chcę rozmawiać o szkolnictwie 
zawodowym. W Lubsku powinno 
funkcjonować szkolnictwo zawo-
dowe. Marzy mi się filia Centrum 
Szkolnictwa Zawodowego w Żarach 
– stwierdziła Alicja Czerniawska.
Głos w dyskusji zabrali obecni 
dyrektorzy szkół podstawowych, 
którzy pozytywnie wypowiadali się 
na temat przedstawionego projektu.

Naczelnik Mateusz Szaja wskazał 
na potrzeby lokalowe szkół i przed-
szkoli(remont przedszkola na ulicy 
Baśniowej).
Pozytywnie na temat propozycji 
Burmistrza wypowiedzieli się także 
przedstawiciele związków zawodo-
wych, którzy na pierwszym miejscu 
wskazywali dobro dzieci.
Po długiej i gorącej dyskusji radni 
przystąpili do zaopiniowania projek-
tu uchwały. Nie został on pozytywnie 
zaopiniowany przez radnych (za 
byli tylko radni Marcin Flies i Karo-
lina Białek), którzy tłumaczyli swoje 
stanowisko.
- Dzisiaj mam dylemat, ja jeszcze nie 
wszystkie odpowiedzi znam, mam 
nadzieję, że do 22 lutego poznam. 
Dla mnie będzie jeden dylemat. 
Powiem państwu uczciwie. Nie zga-
dzam się z tą reformą, ponieważ sta-
wia nas samorządy w takiej sytuacji, 
której nie chce. Tam w warszawce 
mówią się, że trzeba zrobić tak i tak. 
Uczciwie mówiąc, nie zgadzając się 
z tą reformą powinienem głosować 
przeciw tej uchwale, ale z drugiej 
strony mam też na uwadze interes 
gminy. I dlatego jest to dla mnie 

wielki dylemat jak mam zagłosować- 
stwierdził Radny Ireneusz Kurzawa.
- Nagle ja słyszę, że dopiero dziś 

dowiadujemy się, że Starosta chce 
przejąć Gimnazjum . Ja może je-

stem bliżej Powiatu ale my wszyscy 
wiedzieliśmy o tym uderzmy się w 
pierś i powiedzmy, że są jakieś pla-
ny. Mam do Pani Przewodniczącej 
Komisji Oświaty trochę żalu dlate-
go , że przez ostatnie posiedzenia 
Komisji nie mówiliśmy w ogóle o 
tym. Mówiliśmy o tym , że nie od-
damy tego budynku na Bohaterów 
i to była jakby wskazówka dla Pana 
Burmistrza stworzenia tego o czym 
dziś mówimy. 
Źle się z tym czuje i mam taki sam 
dylemat jak kolega Kurzawa, że nie 
wiem jak zagłosować i dlatego też 
wstrzymałem się od głosu, czego 
nie lubię. Zawsze głosuję za albo 
przeciw bo uważam, że po to tu je-
steśmy żeby nie wstrzymywać się od 
głosu a decydować- skomentował 
swoje głosowanie Radny Robert 
Słowikowski.
- Ja też na sesji podejmę decyzję 
taką lub inną decyzję – dodał I. 
Kurzawa
- Zostałam wywołana do głosu. Nie 
ukrywam, że jest mi bardzo przykro. 
Proszę mnie nie posądzać, że jestem 
mało zaangażowana w kwestie 

oświaty. Wszyscy od kilku lat wiedzie-
liśmy, że Starostwo realizuje projekt 
w zakresie szkolnictwa zawodowego. 
O tym się mówiło. Temat był poru-
szany na posiedzeniach starostwa.  
Bardzo proszę nie posądzać mnie, 
że coś zaniedbałam, że coś przemil-
czałam. Jest mi szalenie przykro, bo 
uważam, że w tym przypadku wszyst-
kie strony są współodpowiedzialne 
za zaistniałą sytuację. To, że ja dziś 
wstrzymałam się od głosu nie znaczy 
wcale, że Ja nie podejmę decyzji. 
Jest to tak ważny temat, tak trudny 
temat, że nie można tak spontanicz-
nie na wspólnym posiedzeniu komisji 
podjąć decyzji. Proszę nie oceniać 
dziś mojego głosowania . Ja jestem 
odpowiedzialna za swoją postawę 
- argumentowała Zofia Zawiślak – 
Przewodnicząca Komisji Oświaty.
- Nie ukrywam, że jestem posta-
wiony pod murem tak samo jak 
państwo. Ustawy  weszły w życie 
w styczniu i lutym, a nie mając 
wszystkich danych trudno podejmo-
wać jakiekolwiek  decyzje -  dodał 
Burmistrz
Nieprzyjęcie uchwały na zbliżającej 

się sesji 22 
lutego skut-
kować będzie 
wygaszeniem 
G imnaz jum 
im. Królowej 
J a d w i g i ,  a 
tym samym 
zwolnieniem 
około 30 na-
u c z y c i e l i  i 
pracowników 
administra-
cyjnych i ob-
sługi.

I.G.

KŁÓTNIA NA KOMISJI, CZYLI BURMISTRZ KONTRA STAROSTA

KIeRUNeK „DwÓJKA”?

- Jaki jest problem w Lubsku? M.in. 
wielkie Lubsko przeżywało kiedyś 

rozwój szkolnictwa zawodowego, w 
tej chwili idzie to ku upadkowi i dzieci 
i młodzież wybiera w tej chwili naukę 

Żarach, ale chodzi nie tylko o młodzież 
z Lubska ale z otaczających gmin- 
stwierdził Starosta Janusz Dudoić

Znając obowiązujące przepisy bez 
porozumienia organów prowadzących 
szkoły, nie ma możliwości połączenia 

obu szkół - ripostował Zastępca 
Burmistrza Jerzy wojnar

- Nie ma znaczenia skąd pochodzi 
Jerzy wojnar, gdyż wykonuje swoje 

obowiązki bardzo dobrze. Przerzucanie 
odpowiedzialności jest nie na 

miejscu. Należy rozmawiać o faktach- 
odpowiedział Burmistrz Lech Jurkowski

Nagle ja słyszę, 
że dopiero dziś 

dowiadujemy się, że 
Starosta chce przejąć 
Gimnazjum . Ja może 
jestem bliżej Powiatu 

ale my wszyscy 
wiedzieliśmy o 

tym uderzmy się w 
pierś i powiedzmy, 

że są jakieś plany. Mam do Pani Przewodniczącej Komisji 
Oświaty trochę żalu dlatego , że przez ostatnie posiedzenia 

Komisji nie mówiliśmy w ogóle o tym. Mówiliśmy o tym , 
że nie oddamy tego budynku na Bohaterów i to była jakby 

wskazówka dla pana burmistrza stworzenia tego o czym dziś 
mówimy - podkreślał Robert Słowikowski

- Ja chcę rozmawiać o szkolnictwie 
zawodowym. w Lubsku powinno 

funkcjonować szkolnictwo zawodowe. 
Marzy mi się filia Centrum Szkolnictwa 
Zawodowego w Żarach – stwierdziła 

Alicja Czerniawska

To, że ja dziś wstrzymałam się od głosu 
nie znaczy wcale, że ja nie podejmę 
decyzji. Proszę nie oceniać mojego 

głosowania . Jestem odpowiedzialna za 
swoją postawę - argumentowała Zofia 

Zawiślak

Nie zgadzając się z tą reformą 
powinienem głosować przeciw tej 
uchwale, ale mam też na uwadze 

interes gminy. I dlatego jest to dla mnie 
wielki dylemat jak mam zagłosować - 

stwierdził Ireneusz Kurzawa

Decyzję o tym jaki będzie los 
gimnazjum radni podejmą 
na sesji 22 lutego.
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HISTORIA

TOMASZ APANOWICZ
PRAWDOPODOBNY KANDYDAT NA BURMISTRZA

szanowni Państwo,
niniejszy artykuł rozpoczyna serię tekstów o 
tematyce samorządowej i wydarzeniach w gmi-
nie, obok których nie można przejść obojętnie i 
które - mam nadzieje – rzucą nieco inne światło 
na wydarzenia polityczno – społeczne w lubsku 
i okolicach.
w ostatnim czasie szerokim echem odbiły się 
wpisy Pana Burmistrza na jego profilu w bar-
dzo popularnym serwisie społecznościowym, 
dotyczące procedowania nad wnioskiem o dofi-
nansowanie budowy placów zabaw. wywołały 
lawinę krytyki radnych ze strony mieszkańców, 
garść niewybrednych epitetów a nawet groźby 
przeprowadzenia referendum w celu ich odwoła-
nia. szkoda tylko, że wszystko to było wynikiem 
manipulacji ze strony Pana Burmistrza lecha 
jurkowskiego.
do dnia 23.01.2017 r., kiedy to odbyło się posie-
dzenie komisji budżetowej, jako radni żyliśmy w 
przeświadczeniu, że Burmistrz przygotowuje 
projekt rozbudowy świetlicy w dąbrowie za 
kwotę 190.890 zł z dofinansowaniem z PROw. 
tymczasem na posiedzeniu po raz pierwszy 
przedstawiono projekt uchwały, który zakładał 
wykreślenie tej rozbudowy. w zamian zapropo-
nowano wpisanie do budżetu budowy placów 
zabaw w chociczu, dłużku i tucholi Żarskiej za 
kwotę 174.816 zł z dofinansowaniem z PROw.
warto odnotować, że w posiedzeniu komisji po 
raz kolejny nie wziął udziału Burmistrz, który 
zaczyna przyzwyczajać do braku zaangażo-
wania w prace komisji i jej lekceważenia. tego 
dnia po raz kolejny dał wyraz swojego braku 
zainteresowania tematami tam poruszanymi. 
jego nieobecność sprawiła, że żaden z radnych, 
biorących udział w posiedzeniu nie zadawał 
pytań. sam również miałem świadomość, że za 
2 dni odbędzie się sesja, na której pojawi się Pan 
Burmistrz i wtedy nadarzy się okazja do zadania 
pytań i ewentualnej dyskusji. Poza tym na sesji 
obecni będą wszyscy radni, nie tylko członkowie 
komisji budżetowej.
w środę 25.01.2017 r. odbyła się zaplanowana 
sesja Rady miejskiej, podczas której doszło do 
dyskusji. dopiero wtedy oznajmiono nam, że 
zapisy dotychczas przygotowywanego projektu 
rozbudowy świetlicy w dąbrowie powodują 
duże ryzyko nieotrzymania dofinansowania do 
tego zadania. wskazano również, że Burmistrz 
ma tego świadomość od grudnia! Od grudnia 
również trwają place projektowe nad nowym 
wnioskiem, zakładającym budowę placów zabaw 
w 3 wymienionych miejscowościach. Przez cały 
ten okres Burmistrz nie widział potrzeby infor-
mowania o tym radnych. Być może oczekiwał, 
że radni będą dla niego jedynie maszynką do 
bezrefleksyjnego głosowania.
Po uzyskaniu takich informacji zadałem Burmi-
strzowi pytanie o to kto zdecydował o lokalizacji 

placów zabaw i jakie brał pod uwagę kryteria 
oceny. w odpowiedzi usłyszałem jedynie zdaw-
kowo: „grupa robocza”. dopytałem więc: „kto był 
w tej grupie roboczej i czym się kierowano?” w 
tym momencie Burmistrz stwierdził: „nie muszę 
Panu odpowiadać”. Po tej rozmowie złożyłem 
wniosek formalny o zarządzenie 10 minutowej 
przerwy, który ostatecznie nie został przegło-
sowany i prowadzący obrady pod nieobecność 
przewodniczącego - Pana Andrzeja tomiało-
wicza, zbigniew czarny zarządził głosowanie 
nad uchwałą budżetową. my, radni z klubu „dla 
dobra Gminy lubsko” zdecydowaliśmy, że w 
tych okolicznościach będziemy przeciwni całej 
zmianie uchwały budżetowej. wiedzieliśmy przy 
tym, że do upływu terminu złożenia wniosku 
o dofinansowanie (06.02.2017 r.) są jeszcze 2 
tygodnie, można więc (a nawet trzeba) przez ten 
czas dokładnie przeanalizować propozycję Bur-
mistrza i zwołać sesję nadzwyczajną, na której 
możliwe będzie podjęcie stosownej uchwały. 
uznaliśmy również, że sposób w jaki traktuje nas 
Burmistrz lech jurkowski jest nie do zaakcep-
towania. Głosowanie za propozycją burmistrza 
bez podstawowej wiedzy na jej temat byłoby 
nieuczciwe i nieodpowiedzialne a dodatkowo 
dawało przyzwolenie na lekceważenie radnych 
i nieodpowiadanie na istotne pytania. na to jed-
nak zgody nie będzie. Ostatecznie, po burzliwej 
dyskusji wspólnie z Burmistrzem ustaliliśmy, że 
na dzień 30.01.2017 r. zwołamy sesję nadzwy-
czajną, na której podejmiemy stosowną uchwałę.
Po tych wydarzeniachBurmistrz lech jurkowski 
wiedział już, że wyznaczono termin sesji nad-
zwyczajnej. wiedział również (a przynajmniej 
powinien), że dla skutecznego złożenia wniosku o 
dofinansowanie nie jest konieczna uchwała Rady 
miaskiej. mimo tej wiedzy na swoim profilu w 
serwisie społecznościowym umieścił komunikat, 
w którym zawarł następujące sformułowania:
− „solidarność radnych klubu „dla dobra Gminy 
lubsko” doprowadziła do sytuacji w której gmina 
nie otrzyma dotacji w kwocie przeszło 120 tyś zł”,
− „skutkiem braku uchwały jest brak możliwości 
złożenia wniosku o dofinansowanie”,
− „cierpią na tym mieszkańcy a w szczególności 
dzieci”,
− „Przeciwko placom zabaw byli: zofia zawiślak, 
Ewa Grzywacz, Hieronim nawrot, tomasz Apa-
nowicz, Henryk Pełka, Radosław Bondarenko, 
stefan Żyburt”.
na reakcję innych użytkowników nie trzeba 
było długo czekać. manipulując mieszkańcami, 
przedstawiając nieprawdziwe i niepełne infor-
macje, lech jurkowski uruchomił falę krytyki 
radnych opisanych w komunikacie. i tak (pisownia 
oryginalna):
− Grzegorz Piekarzewicz: „kolejna gówniana rada 
miasta”, „Panie Apanowicz, czemu tak pan nie-
nawidzi dzieci”, „Ktoś kto sam nie posiada dzieci 

nie powinien decydować o innych dzieciach … 
zawiść i nic więcej”, „tomasz Apanowicz chyba się 
nie spodziewał aż takiej fali hejtu za jego niecne 
czyny”, „Pełka się po prostu sprzedał Apanowi-
czowi, pytanie tylko za ile…”,
− wojtek chrenowicz: „Bakalarzowa mafia!!! chy-
ba już czas pozbyć się tego plugastwa z naszej 
rady. ja osobiście pluję im w twarz”
− Ryszard duszyński: „Przeciwnicy w głowach 
chyba nie mają mózgu, tylko siano, kto ich wy-
brał??? wstyd i jeszcze raz wstyd!!!”
− Andrzej Grzybowski: „Referendum o odwołaniu 
Rady? może uda się wybrać mniej konfrontacyj-
nych radnych”,
− Katarzyna Ścisło: „niekompetentni radni, banda 
kolesi”,
− Ewa Bitel: „ja zaś współczuję dzieciom, że 
posiadają takich rodziców, dziadków … chyba nie 
kochają swych dzieci …”,
− Anna i Emil jaźwińska: „nic tylko zmienić radę, 
nie jest godna naszych głosów i naszego zaufa-
nia, dla nich wsie się nie liczą, ważne że mają 
swoje wypasione diety”,
− Andrzej Rotkis: „wrogom nie mówi się dzień 
dobry tylko pluje się obok, jak nie lubią dzieci”,
− Agnieszka Paweł Rak: „dla pana burmistrza 
przykro że ma pan taką radę już dawno powinno 
się zmienić ich”, „zmienić radnych”,
− Ewelina Kotniewicz: „tu nie ma innego wyjścia 
jak zmienić radnych”,
− marta Krukar: „Apanowicz zachowuje się jak 
diabeł”,
− Paweł Buczak: „nasza lubska targowica”,
− Piotr nowak: „los tych radnych w przyszłych 
wyborach jest przesądzony. niezapomnimy!”,
− sebastian Borek: „tomasz Apanowicz to nurek 
śmietnikowy i nic więcej. ludzie są w niego za-
patrzeni bo dyma ich bez mydła a wmawia  że 
pomaga. to na biednych ludziach żeruje jak sęp. 
Przy ostatniej zmianie za mało ich wyj … o wielu 
za mało” oraz wiele innych.
Podczas gdy Burmistrz realizował plan manipu-
lacji, my radni klubu „dla dobra Gminy lubsko” 
tego samego dnia udaliśmy się do wydziału 
Obywatelskiego w urzędzie oraz lokalnej Grupy 
działania, gdzie dowiedzieliśmy się m.in.:
− jaka jest ilość dzieci w poszczególnych wsiach,
− tego, że wniosek o dofinansowanie może 
zawierać budowę wielu placów zabaw, nieko-
niecznie 3 placów zabaw,
− maksymalna wartość wniosku, projektu może 
wynosić 300.000zł a wielkość dofinansowania z 
PROw to ok. 63%.
Co więcej, potwierdzono nam również, że 
wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 
dnia 06.02.2017 r. i nie ma potrzeby załączania 
do wniosku uchwały Rady Miejskiej. dopiero 
te informacje pozwoliły nam wypracować 
stanowisko w sprawie zmiany budżetowej do-
tyczącej placów zabaw i na sesji nadzwyczajnej 

30.01.2017 r. zmiana ta została przyjęta jedno-
głośnie. na reakcję Burmistrza nie trzeba było 
długo czekać. Po sesji zamieścił kolejny wpis o 
następującej treści:
„szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za ogrom-
ne poparcie i głosy w sprawie. dzięki wam 
,waszym opiniom i bardzo dużej reakcji w dniu 
dzisiejszym Rada miejska ponownie pochyliła 
się nad projektem uchwały i tym razem jedno-
głośnie przegłosowała zmianę do uchwały bu-
dżetowej. dzięki temu możemy złożyć wniosek 
o dofinansowanie placów zabaw w chociczu, 
dłużku i tucholi”.
Nie odniósł się przy tym w żaden sposób do 
wściekłych wpisów pod jego wcześniejszym 
postem. Zamiast tego uprzejmie podziękował 
za poparcie. Panie Burmistrzu, czy naprawdę 
tylko w taki sposób zamierza Pan zdobywać 
uznanie w oczach wyborców? czy taka mani-
pulacja przystoi Burmistrzowi? takie działanie 
doprowadza jedynie do konfliktów, podziałów i 
ma za zadanie nastawić mieszkańców przeciwko 
części radnych.
Osobiście uważam, że zachowanie Burmistrza 
to pokłosie innych wydarzeń, które rozgrywały 
się przed sesją i na sesji. Przygotowano projekt 
uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Burmi-
strza, którego wielkim orędownikiem był radny 
ireneusz Kurzawa. Projekt ten zakładał znaczną 
podwyżkę dla włodarza lubska, ale głosami rad-
nych z klubu „dla dobra Gminy lubsko”, zmiany 
nie weszły w życie. mieliśmy bowiem w pamięci 
oświadczenia lecha jurkowskiego z kampanii 
wyborczej, który zapewniał, że po wybraniu go 
na urząd będzie pracował za najniższą możliwą 
pensję. tymczasem 2 lata jego działań nie przy-
niosły żadnych spektakularnych osiągnięć, które 
uzasadniałyby przyznanie wyższego wynagro-
dzenia. Żal do radnych był widoczny w wypowie-
dziach Burmistrza i wydaje się być w tej sytuacji 
naturalny, ale czy uzasadnia tak małostkowe 
zachowania? Odpowiedź pozostawiam Państwu.
normalne funkcjonowanie w takiej atmosferze 
i nagonce jest bardzo trudne. członkowie klubu 
„dla dobra Gminy lubsko”: Ewa Grzywacz, zofia 
zawiślak, stefan Żyburt, Hieronim nawrot, 
Henryk Pełka, Radosław Bondarenko, Andrzej 
tomiałowicz i ja nie zasłużyliśmy sobie na takie 
traktowanie ze strony Burmistrza. chyba należy 
przypomnieć Panu lechowi jurkowskiemu, że 
nasza obecność w radzie wynika z woli miesz-
kańców i przynajmniej ze względu na ich wybór 
należy nam się elementarny szacunek. stano-
wisko Burmistrza wymaga odpowiedzialności 
za czyny i słowa. wymaga również łagodzenia 
konfliktów i szukania kompromisów. Pamiętaj-
my, że „zgoda buduje,
niezgoda rujnuje.”

Z poważaniem,
Tomasz Apanowicz

REK LAMA

lubsko/ sommerfeld na starej fotografii

Tak wyglądał, w latach 

świetności dworek myśliwski 

Waldschlößchen - nieistniejący 

Biergarten i restauracja 

widowiskowa. Zabudowania te 

mieściły się w parku miejskim, 

przy drodze w kierunku ul. 

Farbiarskiej, a dziś pozostały po 

nich gruzy.
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Co Ciekawego miało miejsCe w 2016 ROKU? PRóBujEmy 
tO POdsumOwAć, suBiEKtywniE wyBiERAjąc sPOŚRód 
wiElu intEREsującycH zdARzEń (2)

SIERPIEŃ
Wspomnienie o Stanisławie Bobin
Pani Stanisława Bobin urodziła się w 
1932 roku w Bieniakoniach. Jej ojciec 
Antoni był pracownikiem kolei, matka 
zajmowała się domem. Po zakoń-
czeniu wojny wraz z rodzicami i 
dwiema starszymi siostrami Ireną 
i Wandą przyjechała do Rudna. 
W Nowej Soli ukończyła liceum 
ogólnokształcące, a następnie 
podjęła studia na filologii polskiej 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej we Wrocławiu, 
które ukończyła w 1953 roku uzy-
skując kwalifikacje do nauczania 
języka polskiego w szkołach stopnia 
licealnego. Zgodnie z otrzymanym 
nakazem pracy od września 1953 roku 
została zatrudniona w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Lubsku. Z pewnością znalazłszy 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 
przedmiotowe, teatralne i recytatorskie.
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego środowi-
ska 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 Stanisława Bobin znajdowała czas na 

aktywność społeczną, m.in. w Lubskim 
Towarzystwie Kultury, Radzie Miejskiej, 

Radzie Biblioteki Publicznej.
Nauczycieli szkół średnich zwy-
czajowo tytułowano profesorami 
– pani Stanisława Bobin mogła się 
poszczycić oficjalnym powołaniem 
na stanowisko profesora szkoły 
średniej decyzją Kuratora Okręgu 
Szkolnego w Zielonej Górze w 
1972 roku.
W roku 1988, po 35 latach pracy 

pedagogicznej pani profesor Stani-
sława Bobin odeszła na emeryturę. 

Jednak Dyrekcja Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych (bo tak 

wtedy brzmiała nazwa szkoły, której częścią 
składową było liceum ogólnokształcące) nie 

mogła i nie chciała pozwolić na utratę tak doświad-
czonego i zasłużonego pedagoga.
Tak więc pani profesor Bobin pracowała nadal – oczy-
wiście w zmniejszonej liczbie godzin – aż do roku 2000, 
kiedy to ostatecznie podjęła decyzję o odejściu z pracy 
i jednocześnie zmianie miejsca zamieszkania. Wypro-
wadziła się do Wrocławia, gdzie zamieszkała wraz z 
siostrą i tam spędziła ostatnie 16 lat swojego życia.
Zmarła 17.08.2016 r. Została pochowana na cmenta-
rzu w Rudnie k/ Nowej Soli.

LIPIEc
XXIV Festiwal Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski
„Pomagając innym, pomagasz 
sobie – dobro zawsze powraca”. 
To było motto XXIV Spotkań 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej. - Ulica Zamkowa. 
Spotykam czwórkę młodych 
ludzi na wózkach inwalidzkich, 
którzy z mozołem po „kocich 
łbach” docierają do ulicy Ko-
pernika. chcę pomóc dziew-
czynie na wózku. Ta śmiejąc 
mówi - proszę panią, ja nie jestem niepełnosprawna, 
poradzę sobie. Dlaczego w takim razie jeździsz na 
wózku inwalidzkim? A, bo to jest taka gra z zajęć z 
niepełnosprawnymi, którzy przyjechali na festiwal – tak 
o swojej niepełnosprawności powiedziała przewrotnie 
i z dystansem jedna z uczestniczek. Na Festiwalu nie 
zabrakło Lecha Krychowskiego i Joanny Brodzik. 
Dyrektor LDK Sławomir Muzyka otrzymał Order Serca.

Plażówka
W Mysłowicach odbył się w Turniej Nadziei Olimpij-
skich w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców 
- roczniki 2001 i 2000. W zawodach wystartowały 32 
pary (po 2 z każdego województwa) podzielone na 
dwie grupy, po 16 drużyn. Bezprecedensowy sukces 
odniosły reprezentantki Lubska, zdobywając medale. 

Daria Składowska i Daria Grycz zdobyły złoto, a Mal-
wina Nazaruk i Nikola Markiewicz srebro. W meczach 
półfinałowych obie pary pokonały (2:0) woj. łódzkie. 
W finałach obie Darie zwyciężyły (2:1) Małopolskę, 
natomiast Malwina i Nikola uległy (1:2) drużynie ze 
Śląska. Nasze siatkarki na co dzień trenują w USA 
Beach Volley Lubsko pod okiem Jarka Rygiera.

20 lat zakładu UESA 
W 2016 roku minęło 20 lat działalności firmy UESA 
w Lubsku. Marek chromik - Dyrektor Generalny 
przypomniał, czym zajmuje się firma: produkcją 
stacji transformatorowych, rozdzielnic średniego i 
niskiego napięcia, rozłączników średniego napięcia. 
Firma od początku swego istnienia cieszy się dużą 
popularnością i stwarza dogodne warunki dla rozwoju 
zawodowego pracowników.

LISTOPAD
Remont dróg
Starosta Powiatu Żarskiego Janusz Dudojć 
wraz z wicewojewodą Robertem Paluchem 
i burmistrzem Lubska Lechem Jurkowskim 
dokonali uroczystego otwarcia wyremontowa-
nych ulic: Bohaterów i E. Plater. Na renowację 
tych ulic powiat wydał ponad dwa miliony 
złotych a Gmina Lubsko dołożyła 220.000 zł.  
A pod powierzchnią jezdni jest nowa sieć wo-
dociągowa i kanalizacyjna, dzięki wspólnemu 
działaniu Urzędu Miejskiego i Spółki „Lubskie 
Wodociągi i Kanalizacja”, która zaangażowała 
się w realizację zadania.

oyAMA Karate
Andrzej Tomiałowicz został mianowany Wice-
prezesem Światowego Oyama Karate. Posia-
dacz tytułu  5 Dan Shinan treningi rozpoczął 
33 lata temu w szkole podstawowej. 5 Dan, 
czyli Shinan to znaczy profesor. Do 4 Dana 
podchodzi się do egzaminów. Kolejne stop-
nie przyznawane są za dorobek w Karate. A. 
Tomiałowicz jest autorem wymagań egzami-
nacyjnych w karate, wykładowcą na studiach 
podyplomowych (trener karate), współautorem 
nowych kata, przedstawicielem krajowym Oy-
ama Karate na Niemcy, współautorem nowych 
przepisów, sędzią centralnym w kata i sędzią 
maty w walkach, egzaminatorem do 1 kyu.

GRUDZIEŃ 
Najlepsza strona www
W siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych odbyło się doroczne spotkanie, pod-
czas którego wręczono nagrody za najlepsze strony 
internetowe. Nasz strona „Invest in Lubsko” została 
wyróżniona jako jedna z czterech najlepszych stron 
w kraju. Wymiernym efektem tego wyróżnienia 
będzie bezpośrednia promocja Lubska i naszych 
terenów inwestycyjnych przez Agencję. 

Bitwa o Lubsko
Wszyscy zawodnicy reprezentujący Lubsko wygrali 
swoje walki podczas V charytatywnej Gali Sportów 
Walki „Bitwa o Lubsko”. Jak zwykle atrakcyjna impre-
za przyciągnęła rzesze publiczności. Ale głównym 
celem była zbiórka na implant dla Wiktora. Wszyst-
kim sponsorom i ludziom dobrego serca dziękujemy.  

Finał Turnieju 4 miast
W Lubskim Domu Kultury odbył się Finał Turnieju 
4 Miast (Zbąszyń, Krosno Odrzańskie, Sulechów, 
Lubsko) współorganizowany przez Lubski Klub 
Szachowy cAISSA. W zawodach, które aktywnie 
obserwował burmistrz Lubska Lech Jurkowski 
wzięło udział 74 zawodników z Polski i Niemiec. 
Wyniki turnieju w Lubsku – kat. A(OPEN): I Piotr 
Jagodziński, II Waldemar Szylko, III Grzegorz Dą-
browski. Klasyfikacja generalna: kat. A (OPEN): I 
Dariusz Bieliński, II W.Szylko.

WRZESIEŃ 
170-lecie „berlinki” i Festiwal Kolejowy
Pierwszy pociąg wyjechał z Lubska właśnie 
we wrześniu 1846 roku. 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. 
Każdy, kto interesuje się kolejnictwem wie, 
gdzie leży Lubsko i wie coś o naszej stacji. 
Lubsko posiadało dwie parowozownie typu 
Sommerfeld, nazwane tak, ponieważ były 
one w momencie powstania pionierskimi i 
bardzo udanymi projektami. Ten typ paro-

wozowni wachlarzowych był i jest nadal bardzo 
popularny na świecie.
Na terenie wokół dworca w Lubsku odbył się 
I 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, Fundacja 
Prołużycka, Stowarzyszenie Przyjazna Gmina. 
Na imprezie nie zabrakło również harcerzy. 
Przejażdżki drezynami cieszyły się bardzo du-
żym zainteresowaniem. Obliczono, że z oferty 
skorzystało około 1500 osób.

PAźDZIERNIK 
70-lecie ZSoiE
70 lat istnienia człowieka nie jest tożsame z takim samym 
okresem funkcjonowania w życiu jakiejkolwiek placówki z nim 
związanej. Na przestrzeni tych lat szkołą kierowało 11 dyrek-
torów (przez ostatnie lata dwie panie). Różnych przedmiotów 
uczyło 326 nauczycieli. Szkoła dorobiła się 112 laureatów i 
finalistów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych szczebla 
centralnego i wojewódzkiego. Najwięcej nich zanotowano 
w roku szkolnym 2010/2011, bo aż 12. Od 2001 r. w kraju 
wprowadzono nagrodę finansową dla wybitnych uczniów. 
Przez 15 lat 110 uczniów było beneficjentami 
takich wyjątkowo prestiżowych stypendiów.

Współpraca z Francją
Burmistrz Lubska na zaproszenie Paulette 
Gauthiez – Burmistrza Masny oraz radnego 
Stefana Herve – prezesa Stowarzyszenia 
Kulturalnego Polska - Francja, uczestniczył 
w III Międzynarodowym Festiwalu Folkloru. 
Obok Burmistrza Lubska gośćmi honorowymi 
byli konsulowie Bułgarii i Rumunii oraz przed-
stawiciele władz regionu. Na festiwalu prezen-
towano pieśni i tańce ludowe Bułgarii, Polski, 
Rumunii oraz Włoch. Widownia owacjami na 
stojącą nagrodziła zespół polonii belgijskiej o 
nazwie „Jasna woda” za prezentację polskiego folkloru. Obecność przedstawicieli Lubska stała się okazją do 
wzajemnego poznania się oraz omówienia możliwości współpracy z gminą Ville de Masny.

W ciągu następnych 
lat Gmina Lubsko ma 
szanse zmienić się 
dzięki unijnym środkom 
na rewitalizację. 
Rewitalizacja to nie 
tylko remonty kamienic 
i ulic czy piękne 
przestrzenie publiczne. 
To przede wszystkim 
kompleksowe działania 
społeczne, dzięki 
którym będziemy mogli 
wspierać mieszkańców 
w lokalnej aktywności 
i w wychodzeniu z 
problemów.

Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja to kompleksowy 
proces wyprowadzenia ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegrado-
wanych poprzez szeroko zakrojone 
działania na rzecz społeczności, 
przestrzeni, w której przebywają i 
lokalnej gospodarki. Rewitalizacja 
dąży nie tylko do poprawy stanu 
infrastruktury, remontów dróg czy 
budynków, ale przede wszystkim 
do poprawy warunków życia spo-
łeczności lokalnej.
Rewitalizację przeprowadza się z 
ludźmi i dla ludzi, więc niezwykle 
ważny jest udział społeczeństwa w 
tym procesie. Rozpoczyna się on od 
diagnozy obszaru gminy, która służy 
wyznaczeniu obszaru rewitalizacji 
oraz oznaczeniu dotykających go 
problemów. Diagnoza obejmuje 
kwestie społeczne oraz gospodar-
cze, przestrzenno- funkcjonalne, 
techniczne lub środowiskowe. 
Diagnozę przeprowadza się przy 
udziale konsultacji społecznych, z 
uwzględnieniem uwag zgłaszanych 
przez mieszkańców gminy.

Po co nam program rewitalizacji?
Program rewitalizacji umożliwi 
działania, które przyczynią się m.in. 
do zmniejszenia poziomu ubóstwa 
i bezrobocia, poprawy warunków 
życia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także wpłyną po-

zytywnie na funkcjonalności oraz 
wygląd terenów publicznych.

Co robimy obecnie?
Obecnie ustalamy, jaki obszar 
powinien zostać poddany rewitali-
zacji. W związku z tym zachęcamy 

do udziału w spotkaniach, które 
odbędą się w dniach 21-23 luty 
2017 r. (szczegółowy harmonogram 
spotkań z poszczególnymi zainte-
resowanymi grupami, zostanie za-
mieszczony na stronie internetowej: 
www.lubsko.pl)

Liczymy na aktywny udział miesz-
kańców, przedsiębiorców, przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych 
oraz liczne propozycje i uwagi 
dotyczące tematyki rewitalizacji.
Możesz mieć wpływ na to, co zo-
stanie zmienione w naszej Gminie!

Gmina lubsko zaprasza na konsultacje 
w sprawie obszaru rewitalizacji.

Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy lubsko” jest współfinansowany 
ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020

Ferie w bibliotece – podpis foto

We wtorek07 lutego w Bibliotece Publicznej odbyły się zajęcia dla naszych milusińskich ph. „Plastyczne i muzyczne zabawy z 
tabletami”. W programie: kolorowanie obrazków przystosowanych do animacji,zabawy z rysunkami i tabletami, przy pomocy 
aplikacji Quiver 3D, płaskie rysunki zamieniano na  trójwymiarowe ruchome obrazy, grano w zabawę zręcznościową „mistrz 

fortepianu”. Frekwencja była duża, a zabawy cieszyły się ogromną popularnością. Na czwartek zaplanowano kolejne atrakcje dla 
najmłodszych m.in. projekcja filmu animowanego i liczne gry i zabawy ph. „Poławiacze złotej rybki”.     IG

Ferie w 
bibliotece

Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku zapraszają wszystkich 
mieszkańców zarówno tych małych jak i dorosłych do odwiedzenia swojej placówki 
i skorzystania ze swoich zasobów książkowych.Biblioteka prowadzi usługę: 
Książka na telefon. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku prowadzi usługę 
- „Książka na telefon” przeznaczoną dla osób, które ze względu na stan zdrowia, 
wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczania 
książek. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna. Książki można zamawiać 
telefonicznie w Bibliotece Głównej codziennie w godzinach 9:00 - 11:00 lub drogą 
e-mailową: biblioteka.lubsko@poczta.fm Szczegółowe informacje oraz regulamin 
usługi pod nr tel. (68) 457-24-22 lub na stronie www.biblioteka.lubsko.pl      I.G.

Książka
na telefon
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Firmy
Firma PROMETHEUS GmbH z ponad 
dwudziestoletnim doświadczeniem w 
zakresie odna-wialnych źródeł energii 
i jej siostrzana firma Farma Wiatrowa 
Lubsko Sp. z o. o., z siedzibą w Zielonej 
Górze, planują od 2008 roku wspólnie 
w Polsce (szczególnie w województwie 
lubuskim) wykorzystanie urządzeń do 
produkcji czystej i przyjaznej dla śro-
dowiska energii. 
PROMETHEUS® GmbH zajmuje się 
projektowaniem, wznoszeniem i eks-
ploatacją innowacyj-nych kompletnych 
i częściowych rozwiązań w dziedzinach:
- użytkowania odnawialnych źródeł 
energii, 
- zastosowania innowacyjnych urządzeń 
wytwarzających energię, jak również 
- zastosowania ekologicznych rodzajów 
zabudowy i techniki budowy budynków. 
 
Poza doradztwem technicznym i wspar-
ciem naukowym ww. zakresów re-
alizujemy tworzenie prognoz, opinii 
i studiów, jak również planowanie i 
koordynację projektów. 
Dotychczas na bazie naszych projek-
tów wzniesiono ponad 80 elektrowni 
wiatrowych o łącznej mocy ponad 150 
MW, jak również zrealizowano kilka 
projektów dotyczących wykorzystania 
fotowoltaiki i częściowo do pełnej re-
alizacji pod klucz.
Poza tym eksploatujemy kilka własnych 
urządzeń do wykorzystania energii od-
nawialnej, w szczególności elektrowni 
wiatrowych i fotowoltaiki. Kompetencja 
utrwalona długoletnim doświadczeniem 
zawodowym w przytoczonych zakre-
sach gwarantuje fachowe opracowanie 
postawionych zadań.
Firma Farma Wiatrowa Lubsko Sp. z o. 
o. postawiła sobie za cel, aby na teryto-
rium gminy Lubsko w różnych obrębach 
stworzyć warunki dla wykorzystania 
technologii produkcji prądu z odnawial-
nych źródeł energii, w szczególności 
energii z wiatru. W ramach przygotowy-
wania takich projektów ścisłe współpra-
cuje z polskimi biurami projektowymi. 
Wzięła na siebie wszystkie zadania w 
związku z akwizycją nowych lokalizacji 
pod urządzenia do produkcji przyjaznej 
dla środowiska energii. 
Poza tym przygotowuje we współpracy 
z firmą PROMETHEUS® GmbH całą 
procedurę, aż do uzyskania wszystkich 
koniecznych zezwoleń.
W związku z aktualnie obowiązującymi 
w Polsce regulacjami ustawowymi, 
kontynuacja za-awansowanych projek-
tów dot. wzniesienia farm wiatrowych 
na terenie województwa lubu-skiego, a 
także na terenie gminy Lubsko wydaje 
się mało obiecująca. Dlatego też aktual-
ne prace koncentrują się na planowaniu 
i budowie urządzeń do wykorzystania 
fotowoltaiki. W związku z tym przeba-
dano na nowo nadające się już wtedy 

miejsca lokalizacji do wykorzysta-nia 
elektrowni wiatrowych jako miejsca 
nadające się dla wzniesienia farm foto-
woltaicznych.

wykorzystanie 
fotowoltaiki

W przypadku fotowoltaiki rozróżnia 
się instalacje połączone z siecią (On-
Grid) i instalacje nie podłączone do 
sieci (Off-Grid). Instalacje (On-Grid) 
podłączone są bezpośrednio do sieci 
elektroenergetycznej. Moduły fotowol-
taiczne składają się z połączonych ze 
sobą ogniw fo-towoltaicznych, które 
wytwarzają prąd elektryczny z energii 
słonecznej.
Falownik zamienia prąd stały z instala-
cji fotowoltaicznej na prąd przemienny, 
który wprowa-dza się następnie do 
sieci elektroenergetycznej.
Wydajność mierzy się w kWp (Ki-
lowatt peak). Przy czym angielskie 
oznaczenie "peak" odnosi się do 
największej możliwej wydajności 
instalacji. Jednakże taka jest możliwa 
tylko z zacho-waniem warunków norm 
i w warunkach laboratoryjnych – w 
praktyce wartości te odbiegają niekiedy 
mocno. Maksymalna wydajność, która 
podana jest w specyfikacji modułu so-
larnego, określana jest jako „wydajność 

nominalna”.
Nasłonecznienie, kąt nasłonecznienia, 
spektrum światła i temperatura ogniw 
fotowoltaicz-nych są różne i zależne 
od regionu. Przy oszacowywaniu wy-
chodzi się z rocznej wydajności jednej 
kilowatogodziny (kWh) wytworzonej 
energii do podanej liczby watów 
(Wp) wydajności znamionowej całej 

instalacji.
Oprócz wydajności znamionowej 
istotnym czynnikiem wpływającym 
na efektywność instalacji fotowoltaicz-
nych jest współczynnik sprawności za-
stosowanych ogniw fotowoltaicznych, 
który określa, ile procent pobranej 

energii słonecznej będzie przetworzone 
na prąd elektryczny.

Lokalizacja 
- wybór lokalizacji

W ramach przedłożonej prezentacji 
projektu zbadano dwa tereny, które 
częściowo położone są na obszarze 
powierzchni, które w Studium gminy 
i miasta Lubsko zostały wyodrębnione 

jako powierzchnie nadające się do 
wykorzystania energii odnawialnej. 
Na tych branych pod uwagę terenach 
proponuje się potencjalne powierzch-
nie dla wzniesienia elektrowni foto-
wol-taicznych. 

Z tych dużych terenów (potencjalne 
powierzchnie) w porozumieniu z 
przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
w Lubsku wyodrębnione będą konkret-
ne powierzchnie dla wzniesienia farm 
fotowoltaicznych.
Badany teren Lubsko Północ (P) roz-
poczyna się około 2 km na północ od 
granicy ostatnich zabudowań Lubska 
i położony jest w miejscowościach 
Górzyn i Raszyn. Okolica jest typo-
wym obszarem o charakterze rolni-
czym (przeważająco łąki i pastwiska, 
częściowo nieużytki) i two-rzy dalece 
krajobraz otwarty. Badany teren poło-
żony jest na wysokości około 80 - 90 
m nad poziomem morza w granicach 
przedmiotowego obszaru. 
Zasadniczo nadające się powierzchnie 
do wzniesienia elektrowni fotowolta-
icznych w zakresie badanego obszaru 
są przedstawione na ilustracji 1.
Uwzględnione zostały powierzchnie 
nie tylko te, które znajdują się na 
terenie planowanej od kilku lat strefy 
ekonomicznej, lecz także te, które znaj-
dują się poza nią. Powierzchnie zostały 
tak wybrane, aby zachować minimalne 
odstępy od terenów zamieszkania, ulic i 
dróg, jak również linii energetycznych. 
Istniejące ulice i drogi zostały uwzględ-
nione, aby zminimalizo-wać konieczną 
budowę nowych dróg dojazdowych. 
Tym samym naruszenie przyrody i kra-
jo-brazu powinno zostać ograniczone 
do koniecznego zakresu.
Drugi badany teren Lubsko Północ
-Wschód (PW) rozpoczyna się około 
5 km na północny wschód od granicy 
ostatnich zabudowań Lubska i położo-
ny jest w miejscowościach Chocimek, 
Lutol, Mokra i Stara Woda. Okolica jest 
również obszarem rolniczym (łąki i pa-
stwiska, przeważająco nieużytki) i ma 
także charakter krajobrazu otwartego. 
Badany teren położony jest na wyso-
kości około 70 - 80 m nad poziomem 
morza w granicach przedmiotowego 
obsza-ru. Większych wzniesień nie 
stwierdzono. 
Przy wyborze powierzchni posłużono 
się tymi samymi kryteriami, jak w 
przypadku badanego terenu Lubsko 
Północ (P).Również i tutaj będzie ko-
niecznym, aby z zasadniczo nadających 
się powierzchni wspólnie z przedstawi-
cielami Urzędu Miejskiego w Lubsku 
wybrać konkretne powierzchnie, które 
nadają się do wzniesienia farm foto-
woltaicznych. 
Ważnym kryterium obok innych czyn-
ników jest klasa gruntu. W przypadku 
takich przedsięwzięć powinny być 
brane pod uwagę tylko gorsze klasy 
gruntów (głównie IV, V i VI).
Zasadniczo nadające się powierzch-
nie do wzniesienia elektrowni fo-
towoltaicznych w zakresie badane-
go obszaru Lubsko Północ-Wschód 
(PW), z których musi nastąpić jeszcze                           

pROMeTheUs GMBh
faRMa fOTOwOlTaiczna
w lUBsKU

Dwaj silni partnerzy w ramach planowania
i projektowania, jak również realizacji
i eksploatacji urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii

Ilustracja 1: Możliwe powierzchnie do wzniesienia farm fotowoltaicznych - Lubsko Północ

wyodrębnienie konkretnych miejsc 
lokalizacji, są przedstawione na ilu-
stracji 2.

Uzbrojenie terenu
Na bazie dotychczasowych doświad-
czeń oczekuje się, że nie będą koniecz-
ne fundamenty do montażu instalacji 
w wolnej przestrzeni. Konieczne 
stojaki będą zakotwiczone w ziemi. 
Jed-nak najpierw muszą to poprzedzić 
konieczne ekspertyzy gruntu. 
Będzie się przy tym przede wszystkim 
dążyć do wykorzystania miejscowych 
istniejących dróg. W koniecznych 
wypadkach będzie się je doprowadzać 
do dającego się zaakceptować stanu 
i ulepszać. Jeśli będzie brak takich 
dróg, to wówczas na istniejących 
powierzchniach o rolni-czym cha-
rakterze użytkowania trzeba będzie 
wybudować i umocnić dojazdy. 
Poza tym urządzenia trzeba od stro-
ny energetycznej połączyć (średnie 
napięcie) i wytworzyć połączenie z 
siecią komunikacyjną (telefon). Punkt 
podłączenia do sieci energetycznej 
ustala kompetentne przedsiębiorstwo 
zasilające energią. Pomiędzy nim i 
elektrycznym punktem podłączenia 
elektrowni fotowoltaicznej musi z 
reguły inwestor wznieść własną linię 
średnie-go napięcia.

Planowania nadrzędne 
Obok nadrzędnych (planowania na po-
ziomie wojewódzkim) celów, gminne 
zadania przy pla-nowaniu odgrywają 
istotną rolę dla dalszej realizacji ca-
łego projektu. 
W związku z tym trzeba we współ-
pracy z czynnikami decyzyjnymi w 
gminie Lubsko wytypo-wać na bazie 
propozycji nadające się do takiej in-
westycji tereny. 
Przy wyborze właściwych powierzch-
ni trzeba obok konieczności zawarcia 
umów na bazie prywatno-prawnego 
zabezpieczenia (umowy z właściciela-
mi działek) również uwzględnić miej-
scowe stosunki, tutaj w szczególności 
wykazane klasy gruntów ziemi. 
Trzeba wyjść z założenia, że dla 
wzniesienia instalacji fotowoltaicz-
nych mogą być wykorzy-stane tylko 
klasy gruntów ornych (IV, V i VI).
Poza tym przy planowaniach trzeba 
koniecznie uwzględnić wykazy tere-
nów w ramach euro-pejskiego system 
NATURA 2000. I tak na przykład 
Europejskie Tereny Ochrony Ptaków 
(Spe-cial Protected Areas) nie nadają 
się z reguły do wzniesienia elektrowni 
fotowoltaicznych. 

Pozytywne czynniki 
ekonomiczne

Gmina
Wzniesienie elektrowni fotowolta-
icznej na terenie gminy Lubsko spo-
woduje korzystne z ekonomicznego 
punktu widzenia czynniki dla gminy 
Lubsko, które są przedstawione po-
niżej:
- przemysłowa produkcja prądu na 
bazie technologii energii odnawialnej 
i z tym związanych ewentualnych 
podatków,
- wyższe przychody podatkowe z 
tytułu podatku gruntowego, ponieważ 
podstawą oblicze-niową podatku 
gruntowego jest uwzględniona w nim 
budowla (bez modułów fotowoltaicz-
nych). Niniejszym zwiększa się pod-
stawa obliczeniowa z tytułu podatku 
grun-towego każdej działki,
- przychody z wynagrodzenia za 
korzystanie z infrastruktury będącej 

własnością gminną (powierzchnie, 
drogi etc.),
- nie można również wykluczyć 
bezpośrednich przychodów z dzier-
żawy za udostępnione do dyspozycji 
powierzchnie na miejsca lokalizacji. 
- polepszenie i modernizacja gmin-
nej infrastruktury poprzez budowę 
nowych dróg względ-nie rozbudowę 

i renowację istniejących dróg, które 
nadają się do ich ujęcia z miej-scami 
lokalizacji, 
- nie można też pominąć bezpośred-
niego tworzenia wartości poprzez 
możliwość wciągnię-cia miejscowych 
firm dla zadań w ramach realizacji 
inwestycji,
- nie dające się finansowo oszacować, 
ale także do uwzględnienia są idealne 
efekty w wyni-ku wytwarzania energii 
wolnej od CO2-emisji w porównaniu z 
wykorzystaniem paliw ko-palnianych, 
- ponadto nie mogą być wykluczone 
efekty turystyczne w wyniku pre-

zentacji zaintereso-wanym osobom 
możliwości realizacji przedsięwzię-
cia jako przykładu bez emisyjnego 
wy-twarzania energii.
Dzięki dodatkowym dochodom z 
podatków w następstwie eksploatacji 
elektrowni fotowolta-icznych mogą 
być sfinansowane dodatkowe przed-
sięwzięcia na terenie gminy Lubsko, 

co w ostateczności będzie z korzyścią 
dla gminy. 

Właściciele działek
Sytuacja gruntów na obszarze przedsię-
wzięcia odznacza się zarówno małymi, 
jak również strukturalnie większymi 
działkami. W związku z tym, o ile nie 
ma koncentracji własności w jednej 
ręce, to należy oczekiwać dużej ilości 
zaangażowanych właścicieli działek.
Przy projektach odnośnie wykorzysta-
nia energii słonecznej wychodzi się z 
założenia, że pew-ną część rocznych 
przychodów ze sprzedaży prądu elek-
trycznego (dochód za zasilanie) prze

-znacza się do dyspozycji na wynagro-
dzenia (np. dla właścicieli działek, za 
korzystanie z gmin-nej infrastruktury 
etc.) i pozostałe płatności (np. podatek 
od gruntu dla gminy). 
Tę sumę dzieli się w ramach bieżącej 
eksploatacji elektrowni fotowolta-
icznych według usta-lonego klucza 
pomiędzy zaangażowanymi stronami. 

Dzięki przychodom za dzierżawę 
docho-dzi do generowania się dodat-
kowych środków finansowych, które 
mogą być wykorzystane w obiegu 
gospodarczym na terenie gminy. 

Dalsze aktywności
Aby zagwarantować planową konty-
nuację przedsięwzięcia, konieczne jest 
porozumienie z Urzędem Miasta w 
Lubsku w sprawie wykorzystania na-
dających się do tego celu powierzch-ni. 
Podstawą do tego jest ustalenie klas 
gruntów ornych i zawarcie koniecz-
nych umów z właści-cielami działek. 
Wstępnie przeprowadzone zostały już 

badania fauny. Niniejszym są już do 
dyspozycji pod-stawy do wypraco-
wania koniecznej karty informacyjnej 
jako bazy do uzyskania decyzji śro-do-
wiskowej.
Na podstawie wspólnie ustalonych z 
Urzędem Miasta w Lubsku i nadają-
cych się do tego ro-dzaju przedsięwzię-
cia powierzchni zostaną przedłożone 

w Urzędzie Miasta w Lubsku wnioski 
odnośnie wydania decyzji o ustalenie 
warunków zabudowy. 
Następnie można zorganizować spo-
tkania informacyjne z przedstawicie-
lami Urzędu i Miasta w Lubsku, jak 
również zainteresowanymi miesz-
kańcami tejże gminy o planowanym 
przed-sięwzięciu, podczas których 
wszelkie pytania i wątpliwości mogą 
być należycie wyjaśnione. W razie 
konieczności odbycia takich spotkań 
jesteśmy chętnie (inwestor, biorące 
udział w pla-nowaniu biura projekto-
we) do dyspozycji.

Ilustracja 2: Możliwe powierzchnie do wzniesienia farm fotowoltaicznych - Lubsko Północ-Wschód

sTRefa GOspOdaRcza
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LUDZIE,  WYDARZENIA TUPLI C E

Pod takim tytułem, w 
sobotę 18 lutego w 
kościele w Nowej Roli 
odbył się kolejny koncert 
mieszkańców gminy 
Tuplice.

W niezwykłą podróż, po zakamar-
kach duszy zapraszały słowa Jana 
Pawła II czytane przez lektorów czyli 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Sylwestra Mazurkiewicza i Tomasza 
Kosiorskiego.
Na scenie pojawili się Renata Me-
dwediuk, Marta Sawicka, Maria 
Pacholska, Amelia Kotwica, Wikto-
ria Ptak, Katarzyna Kromp, Marek 
Tomiuk, Marek Salwa, Piotr Haracz 
(śpiew, gitara basowa), Czesław 
Ceglarz (śpiew, instrumenty klawi-
szowe) Zbigniew Łazarski (śpiew, gi-

tara)), Piotr Grześkowiak (perkusja).
Repertuar to nie tylko pieśni o tema-
tyce religijnej. Pojawiły się utwory 
Marka Dyjaka czy niezły rap, a 
całość zgrabnie zamknęła, ulubiona 
przez Papieża Polaka „Barka”.
- Cieszę się, że kolejny koncert za 
nami i udało nam się zrobić coś dla 
naszych mieszkańców. Rozwój kul-
tury w gminie jest tak samo ważny 
jak rozwój gospodarczy, o który 
również dbamy – podkreśliła Wójt 
Katarzyna Kromp.
- Różnie można wielbić Pana Boga, 
również w taki sposób jak dzisiaj 
widzieliśmy i słyszeliśmy – podsu-
mował gospodarz świątyni ks. Jerzy 
Loch, który po koncercie otrzymał, 
od jego uczestników, wspaniały 
bukiet kwiatów i życzenia, z okazji 
70 urodzin.
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W piątek 17 lutego 
w Żarach odbyło się 
uroczyste podsumowanie 
osiągnięć szkół, 
uczniów i nauczycieli w 
ubiegłym roku szkolnym 
w dziedzinach nauki, 
techniki, kultury i sportu.

- Powiat żarski stawia na rozwój 
szkolnictwa zawodowego, bo to jest 
wyzwanie naszych czasów. Jest mi 
też szczególnie bliski sport i dlatego 
dzisiaj spotykamy się w duchu olim-
pijskim na gali, po to by podsumować 
pracę szkół, uczniów i nauczycieli 
i wręczyć wyróżnienia najlepszym 
– podkreślił Starosta Żarski Janusz 
Dudojć.
Najlepsi uczniowie z całego powiatu 
otrzymali stypendia rady powiatu 
żarskiego, które co miesiąc, z wy-
równaniem od września 2016 będę 
wypłacane nagrodzonym.
Wśród uczniów naszego regionu sty-
pendia w dziedzinie nauki otrzymali 
Mikołaj Giedrowicz i Mateusz Boro-
wy z ZSOiE w Lubsku, a w dziedzi-
nie nauki zawodu Justyna Grabarek, 
Klaudia Strauss – ZST w Lubsku oraz 

Mateusz Borowski i Weroni-
ka Kozakiewicz – ZSOiE w 
Lubsku.
Powiatowa Olimpiada Mło-
dzieży
W powiatowej olimpiadzie 
młodzieży gmina Lubska 
zajęła drugie miejsce, trzecie 
gmina Jasień, ósme gmina 
Brody, a 10 gmina Tuplice.
W klasyfikacji szkół podsta-
wowych na piątym miejscu 
uplasowała się SP w Jasie-
niu, a dziewiątym SP nr 2 w 
Lubsku.
Wśród gimnazjów trzecie 
mie j sce  za ję ło 
NGdM w Lubsku, 
siódme Gimna-
zjum w Jasieniu, 
ósme Gimnazjum 
nr 1 w Lubsku.
W klasyfikacji 
uczniów szkół 
podstawowych 
nagrody otrzy-
mali: Morawski 
Sebastian – SP nr 
1 w Lubsku, Kac-
per Boczarski, 
Mateusz Bogda-
nowicz i Marcel 
Sadowski SP nr 2 w Lubsku, Patryk 
Siwik i Tomasz Kupisz – SP w Gó-
rzynie, Paulina Gira i Norbert Mo-
rawski Gimnazjum nr 1 w Lubsku, 
Jakub Weran, Tomasz Dynowski, 
Kacper Brzeziński, Kaja Sługocka 
i Kamila Banecka – Gimnazjum w 
Jasieniu oraz Oliwia Krzywiecka – 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Jasieniu, Julia Momot i Zofia Bojko 
– Gimnazjum w Brodach, Wiktoria 
Roślicka i Wiktoria Delejowska – 
Zespół Szkół w Tuplicach.
Wyróżniono także nauczycieli: 
Agnieszkę Stróż SP w Brodach, Miro-
sława Niewiadomskiego Gimnazjum 
nr 1 w Lubsku, Magdalenę Stasik – 
SP w Górzynie oraz działaczy Annę 

Walczak – SP nr 3 w 
Lubsku i koordynatora 

powia-
towej olimpiady młodzieży Roberta 
Ściłbę z OSiR w Lubsku.
W rywalizacji szkół ponadgimnazjal-
nych wyróżnienia otrzymały ZSOiE w 
Lubsku (piąte miej-
sce) i ZST w Lubsku 

(miejsce szóste) 
oraz nauczyciel Zdzisław Krzywiecki 
z ZST w Lubsku i uczniowie Aurelia 
Sowińska i Kacper Różnicki – ZSOiE 
w Lubsku, a także Klaudia Erkiert i 
Rafał Grynienko z ZST w Lubsku.

Oprócz nagród i 

wyróżnień, na gali zaprezentowano 
efekty pracy w CKZiU w Żarach, a 
także program artystyczny, w wykona-
niu uczniów żarskich i lubskich szkół.
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Spotkanie na linii wójt-sołectwa
RO Z W Ó J

W poniedziałek 29.02.2016 r. odbyło się
spotkanie informacyjno-organizacyjne dla
sołtysów na zaproszenie Wójt Gminy Tu-

plice Katarzyny Kromp. Stawiło się 8 z 13
przedstawicieli sołectw: Łazy reprezento-
wał Paweł Kaźmierczak, Gręzawę Edyta

Nikoliszyn, Jagłowice Mirosława Naza-
ruk, Grabów Krzysztof Jagodzki, Ciel-
mów Krystyna Buczyńska, Chlebice
Maria Korczyńska, Nową RolęMirosława
Kromp, Chełmicę Aneta Sarnecka. Spo-
tkanie rozpoczęła wójt Katarzyna Kromp,
podsumowując rok 2015 w kontekście po-
lityki inwestycyjnej, społecznej i kultural-
nej. Następnie wójt zarysowała
przedstawicielom sołectw ogólną sytuację
naszej gminy oraz przedstawiła najważ-
niejsze plany na przyszłość. Dużą dyskusję
i zainteresowanie wzbudziła kwestia poli-
tyki wodno-ściekowej i melioracyjnej,
zwłaszcza w kontekście przydomowych
oczyszczalni ścieków i problemów z nie-
drożnymi rowami, które powodują duży
dyskomfort w codziennym funkcjonowa-
niu gospodarstw domowych, także este-
tyczny. Omówiony, przeanalizowany
i przedyskutowany został również (jako
novum w naszej gminie) program fundu-
szy sołeckich, który w tym roku będzie

realizowany po raz pierwszy w historii
Gminy Tuplice. Program ten wymaga wy-
tężonej pracy, tzw. papierowej, co wydaje
się działać demobilizująco na niektóre so-
łectwa. Głęboko wierzymy jednak, że pie-
niądze z funduszów sołeckich zostaną
mądrze wydane, zgodnie z najpilniejszymi
potrzebami poszczególnych sołectw. Wy-
raźnie dało się odczuć, że takie spotkania
są potrzebne obu stronom. Dzięki rozmo-
wom na linii wójt-sołectwa udało się za-
wrzeć dużo kompromisów, wyjaśnić
nieporozumienia oraz ustalić strategię na
najbliższą przyszłość. Szkoda tylko, że nie
wszyscy przedstawiciele sołectw pojawili
się na spotkaniu i tym samym nie mieli
możliwości (nie chcieli?) reprezentować
interesów swoich mieszkańców. W XXI
wieku, czasach wysokiego kapitału spo-
łecznego, funkcje społeczne powinno się
traktować odpowiedzialnie, poważnie
i z zaangażowaniem albo ich nie pełnić
wcale.

Tomasz Kosiorski

Tomasz Kosiorski

Radny Jacek Krawczyk na ostatniej sesji Rady Gminy Tuplice zaapelował o rozważenie
zmiany nazwy ul. Świerczewskiego. Powód? Życiorys patrona owej ulicy. Karol Świer-
czewski był generałem-pułkownikiem Armii Czerwonej, działaczem komunistycznym
(sowieckim, hiszpańskim oraz polskim), członkiem Centralnego Biura Komunistów Pol-
skich i Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. W wojnie polsko-bolszewickiej
z 1920 r., krytycznej dla istnienia młodego państwa polskiego, Karol Świerczewski wal-
czył w strukturach Armii Czerwonej przeciwko Wojsku Polskiemu, dowodzonemu
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, wskrzesiciela Rzeczpospolitej Polskiej. Karol Świer-
czewski przelewał polską krew pod obcym sztandarem. W sierpniu 1943 r. został skiero-
wany przez Stalina do organizowania zależnych od Sowietów Polskich Sił Zbrojnych
w ZSSR. Pojawia się więc pytanie: czy 27 lat po upadku władzy komunistycznej w Polsce
moralne jest gloryfikowanie czerwonych generałów? Jesteśmy ciekawi, co o pomyśle
zmiany nazwy ul. Świerczewskiego myślą ludzie mieszkający przy tej ulicy. Radny
Krawczyk zamierza zorganizować w tej sprawie specjalne spotkanie. Do tej sprawy na
pewno wrócimy.

Kontrowersyjny patron ulicy - do zmiany?
PR AWO I H I S TO R I A

Akt wandalizmu w Chlebicach
BE Z P I E C Z EŃS TWO

Niezidentyfikowani (jeszcze) osobnicy
w niewytłumaczalny dla cywilizowa-
nego człowieka sposób zdewastowali
przystanek autobusowy w Chlebicach,
z którego codziennie dzieci odjeżdżają
do szkoły. Do tego aktu destrukcji naj-
prawdopodobniej użyto petard o wiel-
kiej sile rażenia. W każdym razie
przystanek jest kompletnie zniszczony
i nie może służyć już dzieciom jako
ochrona przed deszczem i wiatrem

w czasie oczekiwania na autobus szkolny. W przyszłości nie bądźmy obojętni na akty
wandalizmu na obiekty użyteczności publicznej - za naprawę bowiem zapłacimy z na-
szych podatków. Sprawcom gratulujemy głupoty. Tomasz Kosiorski

facebook.com/TuplickiBiuletyn
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HISTORIA HI STORI A

W lutym 2016 roku 
minęło 76 lat od 
momentu pierwszych 
masowych deportacji 
Polaków na Sybir i do 
Kazachstanu przez 
zbrodniczy Związek 
Sowiecki. Tereny, 
do których zesłańcy 
byli transportowani 
różniły się tym, 
że na Syberii 
były bezkresne 
obszary tajgi, a 
w Kazachstanie 
bezkresne obszary 
stepów. 10 lutego 
1940 roku w 
nocy i wczesnym 
rankiem do tysięcy 
polskich rodzin 
– mieszkańców 
Polskich Kresów 
Wschodnich – 
wkroczyli NKWD-
ziści z pistoletem 
w ręku i krzyczeli, 
"wstawat’ 
sobirat’sia”. 
W ten sposób 
budzili niczego nie 
spodziewających 
się domowników, 
zwłaszcza 
przerażone dzieci. W 
latach 1940- 1941 
były cztery masowe 
wywózki na Sybir. 
Związek Sybiraków 
stwierdza, że łącznie 
deportowano 1. 350 
tysięcy Polaków. 
Trzeba pamiętać, 
że sowieci więzili 
polskich jeńców 
wojennych i w 
1945 roku wywozili 
śląskich górników 
(około 5 tysięcy). 
W następnych 
latach deportowano 
dalsze tysiące ludzi 
za niepopełnione 
winy, za które 
zostali oskarżeni 
w szczególności 
żołnierze Armii 
Krajowej. 

W syberyjskiej tajdze na 
dalekiej północy, w Tei, 
siewiero jenisiejskiego 
rejonu krasnojarskiego 

powiedziałem, że musimy 
już chyba skręcić w lewo, a 
nie dalej iść prosto, mama 
posłuchała mojej rady i 
trafiliśmy prosto do naszej 
lepianki. gdybyśmy poszli 
dalej 10-20 kroków byli by-
śmy w bezkresnym stepie. 
w takiej sytuacji nie było 
by możliwości odnalezienia 
naszej siedziby, mogliśmy 
po prostu zamarznąć w 
stepie. wspominając to 
zdarzenie, janek stwier-
dza, iż jego wyczucie te-
renu spowodowało wtedy 
uniknięcie najgorszego. w 
latach 1944-1945 chodził 
do szkoły i ukończył pierw-
szą i drugą klasę, świadec-
twa szkolne przechowuje 
do dnia dzisiejszego. Był 
1946 rok,  minęło 6 lat 
zesłania, miałem 10 lat, 
mówi janek. Przypomniał 
sobie jeszcze opowiadanie 
mamy o tym, co Rosjanie 
mówili między sobą o ła-
grach -gUłagaCH. mówili 
tak : "kto tam nie był, tot 
budiet, a kto tam był tot 
etowo nikogda nie zabu-
diet" (kto tam nie był, ten 
będzie, a kto był ten nigdy 
tego nie zapomni). sybiracy 
pamiętają ten tragiczny 
czas deportacji i walkę o 
przeżycie. Była to walka z 
głodem, chorobami, mro-
zem i ciążka praca w lesie, 
stepie, kopalniach i innych 
miejscach kaźni, powodo-
wały one, że z zesłania nie 
powrócił co trzeci sybirak. 
w latach syberyjskiego 
zesłania wywiezieni Po-
lacy cierpieli za niepopeł-
nione winy. To ci, którzy 
bez sądu i wyroku zostali 
pozbawieni swojego do-
bytku, wolności i utracili 
najbliższych. syberyjską 
gehennę zgotował Pola-
kom zwyrodniały bolsze-
wicki system – Związek 
sowiecki. wyłączną winą 
deportowanych było to, że 
byli Polakami. obecnie so-
wieckim agresorom, którzy 
napadli w 1920 i w 1939 
roku na niepodległą Pol-
skę, w podwarszawskiej 
miejscowości postawiono 
pomnik! 

Notował i opracował
Rodrycjusz Gerlach

kraju, w łagrze NkwD, ulo-
kowani zostali zesłańcy z 
powiatu Podhajce i Brzeża-
ny woj. tarnopolskiego, w 
tym rodzina gerlachów. Było 
nas tam około 500 osób. 
w pierwszych tygodniach 
zmarły tutaj małe dzieci i 
starcy. w okresie od marca 
1940 do września 1941 roku 
zmarło 50 osób. głód, cho-
roby, niezwykle ciężka praca 
przy wyrębie sosnowego lasu 
prymitywnymi narzędziami 
– piła i siekiera- powodowa-
ły dużą śmiertelność. Były 
przypadki, że z jednej rodziny 
umierały 2-3 osoby. Z mojej 
rodziny zmarł tutaj brat Ta-
deusz- miał 15 lat. warunki, 
w których przyszła nam żyć i 
pracować były bardzo cięż-
kie. wszystko to powodowa-
ło niezwykle traumatyczne 
przeżycia. syndrom sybiraka 
do dnia dzisiejszego powodu-
je lęk na wspomnienie o sy-
beryjskiej gehennie. w mojej 
rodzinie w latach 1940- 1945 
zmarło 6 osób, rodzice, dwie 
siostry i dwóch braci. 
obecnie, kiedy w lubskim 
kole wracamy rozmowach do 
lat zsyłki i związanych z nią 
przeżyć, moi przyjaciele wi-
tek Zaleski i janek Zujewski, 
chociaż niechętnie, bo byli 
bardzo młodzi i niewiele pa-
miętają, zgodzili się na wy-
powiedź. Chociaż są to tylko 
fragmenty przeżyć to jednak 
zasługują na uwagę. witek 
Zaleski zapamiętał, że w lu-
tym 1940 roku, kiedy przyszli 
do ich domu "wyzwoliciele", 
to NkwD-zista z pistoletem 
w ręku kazał ojcu stać pod 
ścianą i nie pozwolił mu się 
poruszać. Tato stał tam przez 
cały czas, aż do momentu 
opuszczenia domu. NkwD
-zista był razem ze swoimi 
pomocnikami Białorusinami. 
jednym z nich był ich znajo-
my, który teraz przyszedł ich, 
wyzwolić od pańskiej Polski. 
To oni przeprowadzili rewizję, 
a ich komendant żądał od 
ojca wydania pistoletu. Tato 
jako leśnik miał rewolwer, ale 
go zdał i miał na to pokwito-
wanie, ten dokument urato-
wał mu życie. Nasza rodzina, 
rodzice, siostra wanda i ja 
została deportowana 10 lu-
tego 1940 roku. Ponad trzy 
tygodnie jechaliśmy w bydlę-
cych wagonach na wschód. 

Tym strasznym pociągiem 
dotarliśmy do syberyjskiej 
stacji asino. Tutaj opuścili-
śmy wagony i oczekiwaliśmy 
co dalej z nami zrobią sowie-
ci. Po jakimś czasie nasze 
tobołki ułożyliśmy na ocze-
kujące na nas sanie z za-
przągniętym do nich koniem. 
stąd ruszyliśmy w drogę do 
oddalonego o 60 km od stacji 
kolejowej armiakowa, a dalej 
do zagubionych wśród tajgi i 
moczarów 5 baraków usytu-
owanych niedaleko od rzeki 
juł.  w tych barakach byli 
tylko Polacy. w niezwykle 
trudnych warunkach mate-
rialnych i klimatycznych w 
tych zesłańczych barakach 
przebywaliśmy razem z inny-
mi Polakami do wiosny 1942 
roku. Tato pracował w lesie 
przy wyrębie lasu. Trzeba 
było wykonywać ustalone 
przez władze obozowe nor-
my. Nadzorujący Polaków 
Rosjanin decydował o tym, 
czy normy są wykonane. Pra-
ce trwały często przy bardzo 
niskich temperaturach, na-
wet do 40 stopni mrozu. o 
tym jaka jest w zimie tempe-
ratura też on decydował, 
mierzył ją w iście sowiecki 
sposób. Przy zebranych i 
przygotowanych do pracy 
nabierał do garnuszka wody 
i kiedy norma była wykonana, 

to wodę wylewał dość wyso-
ko w górę, na ziemię spadał 
lód. To miało znaczyć, że jest 
ponad 40 stopni mrozu i do 
roboty w lesie można było nie 
iść. jednak, kiedy normy nie 
były wykonane, wodę wyle-
wał bezpośrednio na ziemię 
i  wówczas stwierdzał,  że 
woda nie zamarzła i należy 
iść do pracy w tajdze. w 941 
roku zachorowała mama, nie 
potrafię powiedzieć jaka ta 
była choroba, gdyż nie było 
tutaj lekarza. Tato dowiedział 
się, że gdzieś oddalonych od 
n a s z yc h  o 1 5  k m  w i o s c e 
mieszka człowiek, który leczy 
ziołami. Nie wiem w jaki spo-
sób ojciec z nim się umówił 
na spotkanie. Pewnego dnia 
on oczekiwał na nas na dru-
gim brzegu rzeki i miał zioła. 
w tym samym czasie wybra-
liśmy się w drogę i doszliśmy 
do rzeki juł. Trzeba było po-
konać tę przeszkodę. jednak 
nie mieliśmy łódki w tej sy-
tuacj i  znaleźl iśmy sporej 
wielkości suchy konar, przy 
pomocy którego ja miałem 
przepłynąć na drugi brzeg. 
Rzeka była szeroka, ale woda 
płynęła dość leniwie, gdyż 
teren był równinny. wsze-
dłem do rzeki, konar umieści-
łem, pod piersią, tak, że mia-
łem wolne ręce. Ruchami rąk 
i nóg starłem się przepłynąć 

na drugi brzeg. Trwało to 
dość długo woda mnie trochę 
znosiła z nurtem rzeki, ale 
szczęśl iwie  dotarłem do 
brzegu. wyszedłem zwody i 
wziąłem od niego zioła. w 
tym dniu była słoneczna po-
goda i po odpoczynku wsze-
dłem do rzeki, którą w taki 
sam sposób przepłynąłem i 
powróciłem do baraków. Nie 
pamiętam żebym się bał tej 
szerokiej rzeki. Pamiętam 
tylko, że w baraku czekała na 
lekarstwo chora mama i to 
się wówczas liczyło, to było 
ważniejsze niż mój lęk. mia-
łem wówczas 10 lat, byłem 
trochę zmęczony, ale szczę-
śliwy, że udało mi się tę wę-
drówkę odbyć i wrócić do 
zesłańczego baraku.  Nie 
wiem jaki to były zioła, naj-
ważniejsze było to, że mama 
wyzdrowiała. ja zaś stałem 
się małym bohaterem i waż-
nym członkiem rodziny, bo 
przecież zdobyłem lekarstwo 
dla mamy. Do dziś pamiętam 
syberyjską rzekę juł i to, że ją 
samodzielnie przepłynąłem. 
Dzięki zawartej przez gene-
rała sikorskiego, premiera 
rządu na uchodztwie umowy 
ze Związkiem sowieckim, 
mogliśmy to miejsce i klimat, 
który powodował odmroże-
nia i inne choroby. w 1942 
roku moja rodzina przeniosła 

się do ałtajskiego kraju w 
okolice Barnaułu, krajuszen-
skiego rejonu. Zatrzymaliśmy 
się we wsi Powalicha. miesz-
kaliśmy w jednym domu z 
rodzinami Rosjan i Polaków. 
Przez jeden rok chodziłem 
tutaj do szkoły, byłem w pią-
tej klasie. Potem pracowa-
łem m. in. przy zwożeniu 
siana do stogów. mama pra-
cowała fermie bydła, była 
dojarką, co umożliwiało mi 
czasem napić się mleka. moż-
liwość ta była istotnym ele-
mentem naszego wyżywie-
nia. w 943 roku tato został 
powołany do wojska organi-
zowanego przez gen. Berlin-
ga. w nowej sytuacji obowią-
zek troski o mnie, siostrę i 
siebie spadł na barki mamy. 
Nieszczęścia nas jednak nie 
opuszczały. w zimie 1944 
roku mama i ja zachorowali-
śmy na tyfus. w związku z 
tym przestała pracować. 
kierownik postanowił za-
wieść nas do odległego oko-
ło 7 km. szpitala w miejsco-
wości krajuszkino. w drodze 
do szpitala padł koń. Rosja-
nin, który nas wiózł, wrócił 
na fermę skąd przyprowadził 
innego i  dojechaliśmy do 
szpitala w którym przebywa-
liśmy przez miesiąc. Po po-
wrocie do fermy mama wró-
ciła do poprzedniej roboty. 
Pracowała do czasu powrotu 
do kraju t. j. do maja 1946 
roku. gdy tylko powstała 
możliwość powrotu do Polski 
to zaraz rozpoczęło się przy-
gotowywanie do wyjazdu. 
Niezwykle ważną sprawą 
było uzyskanie dokumentu 
ewakuacyjnego. w tym celu 
należało pojechać do oddalo-
nego od nas o 60 km Barna-
ułu, dokąd jeździły ciężarowe 
samochody. mamie udało się 
znaleźć taki samochód i pew-
nego dnia rano pojechała po 
zaświadczenie ewakuacyjne. 
odnalazła polską placówkę, 
która je wystawiała. Było tu 
wielu Polaków w tej samej 
sprawie. mamie udało się 
dość szybko uzyskać upra-
gnione zaświadczenie i ura-
dowana, nie czytając jego 
treści, tym samym samocho-
dem, tego samego dnia wró-
ciła do Powalichy. Radość 
trwała jednak krótko,  po 
przeczytaniu zaświadczenia 
okazało się, że nie została 

zapisana siostra wanda. Ra-
dość zamieniła się smutek, 
bo już była umówiona data 
wyjazdu. Przecież bez wandy 
nie pojedziemy! mama mu-
siała odbyć podróż do Barna-
ułu drugi raz. wróciła z no-
wym zaświadczeniem upraw-
niającym całą naszą trójkę do 
opuszczenia miejsca zsyłki i 
udanie się do stacji kolejowej 
w Barnaule, skąd wyruszyli-
śmy również towarowymi 
wagonami w drogę do upra-
gnionej Polski. Tym razem 
pociąg nie był konwojowany 
przez wojsko NkwD. Do kra-
ju przyjechaliśmy w maju 
1946 roku. Zamieszkaliśmy 
w górzynie, gdzie tato jako 
kościuszkowiec zajął gospo-
darstwo rolne i oczekiwał 
naszego powrotu. janek Zu-
jewski  miał cztery latka, 
kiedy z mamą i młodszym 
bratem waldemarem 10. lu-
tego 1940 roku został depor-
towany do kazachstanu. jego 

rodzina, jak wiele innych, 
została skierowana w okolice 
Pawłodaru i  jako miejsce 
zsyłki wyznaczono wioskę o 
nazwie łozowaja. mieszkali 
w niej Rosjanie, ale byli też 
gruzini, kirgizi i Ukraińcy, a 
teraz dodatkowo Polacy, któ-
r z y  by l i  p r z yd z i e l a n i  d o 
mieszkających tu rodzin. 
Rodzinie janka wyznaczono 
lepiankę, niby dom, na końcu 
wioski .  mieszkała w niej 
Ukrainka z dziećmi, córką i 
synkiem. w tej kwaterze było 
miejsce na kilka kur, parę 
owiec, była też mała kuchnia 
i płyta kuchenna, której człon 
był zbudowany z kamienia. w 
pomieszczeniu tym nasza 
trójka miała miejsce do spa-
nia. Było za ciasno, ale nie 
mieliśmy innego wyjścia jak 
tylko pogodzić się z losem. Z 
opowiadań mamy janek za-
pamiętał, że podczas depor-
tacji z Rakowa NkwD-zista 
R o s j a n i n  m ó w i ł d o  m a -

my:"Choziajka wsio bierite, 
wsio wam prigodit’sia"(go-
spodyni zabieraj wszystko, 
wszystko się wam przyda). 
Na to mama:"To chyba w do-
bre miejsce nas wywieziecie, 
że pozwalacie zabrać rzeczy”. 
jak wyglądało to dobre miej-
sce, przekonali się po kilku-
tygodniowej podróży do ka-
zachstanu i dalej do łozowoj. 
Na zesłaniu mama pracowa-
ła w miejscowym kołchozie, 
gdzie  wykonywała różne 
prace polowe. Praca była 
bardzo ciężka, często od rana 
do wieczora. Za pracę otrzy-
mywała jakieś zboże, które 
mełła na żarnach, z tego ro-
biła nam"lepioszki"– placki i 
gotowała niby zupę. Cała 
troska o nas, dzieci i siebie 
spoczywała wyłącznie na jej 
barkach.  opiekowała s ię 
nami i wykorzystywała każdą 
możliwość zdobycia dodatko-
wego pożywienia i dbania o 
nasze zdrowie. 
ojca z nami nie było, gdyż w 
październiku 1939 r. poszedł 
rano do pracy i tam został 
przez NkwD aresztowany, 
do domu już nie wrócił. od 
tego czasu nigdy nie mieli-
śmy informacji o tacie i nie 
wiemy co się z nim stało. mój 
rozmówca przypomniał sobie 
dwa zdarzenia z okresu poby-
tu na zesłaniu w łozowoj. ich 
lepianka znajdowała się na 
samym końcu wioski, trochę 
na uboczu, dalej był już tylko 
step. w wigilię Bożego Naro-
dzenia, był to rok 1944 lub 
1945, kilka polskich rodzin 
spotkało się w centrum wsi 
u Polki, która miała więk-
sze pomieszczenie. Podczas 
tego spotkania toczyły się 
rozmowy o domach rodzin-
nych w Polsce, miało ono też 
charakter rodzinny, bo była 
modlitwa i opłatek, który za-
stępował cienki placek upie-
czony na kuchennej płycie. 
Były łzy, ale były też śpie-
wane nasze polskie kolędy, 
wszystko to potęgowało tę-
sknotę za domem rodzinnym 
i za Polską. Po wigilii wraca-
liśmy do swojej lepianki, cały 
czas trzymaliśmy się razem, 
ponieważ tego wieczoru na-
stała burza śnieżna-buran. 
Zamieć była tak duża, że nie 
było prawie nic widać, łatwo 
było stracić orientację. idąc 
dalej, w pewnym momencie 

sYBeRYjskie wsPomNieNia
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BRODYjasień

pożar w Brożku
Grzyb dymu unoszący 
się nad wsią widać już 
od Brodów - mówili 
mieszkańcy dzień po 
wybuchu pożaru na 
składowisku odpadów 
w bunkrowym lesie w 
Brożku.- Nawet teraz 
cuchnie tak, że w gardle 
dusi, człowiek wychodzi 
na dwór, ubrania śmierdzą 
dziwną spalenizną, kto 
wie, co wisi w powietrzu.
- Wiatr zmienia kierunek, teraz ta 
czarna chmura znów wraca do nas - 
dodaje  spotkana na ulicy w Brożku 
starsza pani, ale za nic niegodzi się 
na podanie nazwiska. 
 Z  tego, co udało się nam ustalić, 
ostatnio na terenie firmy Eko Recy-
kling mieszczącej się 8 km od wsi, w 
bunkrowym lesie znajdowały się 32 
tony rozmaitych plastików, składo-
wanych przez kilka lat.
We wtorek późnym wieczorem na 1,5 
hektarowym terenie należącym do 
firmy wybuchł pożar. - Gdy  przyje-
chaliśmy na miejsce, ogniem objęte 
było  praktycznie całe  wysypisko - 
mówi bryg. Grzegorz Lisik, rzecznik 
żarskich strażaków. - Jeszcze we 
wtorek udało się nam złapać ogień, 
tak, aby nie rozprzestrzeniał się do 
lasu. 

Nie ugaszą w tydzień
W stercie  plastików znajdowały się 
ogromne ilości folii, butelek , opony, 
beczki i inne plasikowe elementy. 
Strażacy przyznają, że to najwięk-
szy powierzchniowo   i jeden z 
trudniejszych do gaszenia pożar, z 
jakim mieli do czynienia w ostatnich 
latach. Ogromne hałdy śmieci palą 
się jak torf. Samo gaszenie może 
trwać kilka, a nawet kilkanaście 
dni. We wtorek w akcji brało udział 
39 zastępów, tj, ok. 90 strażaków z 
powiatów żarskiego, żagańskiego, 
wschowskiego, krośnieńskiego czy 
zielonogórskiego.W środę ekipy 
gaśnicze wymienili inni strażacy z 
kolejnych zmian. W środę na miejscu 
pracowało kolejnych  17 jednostek, 
czyli 48 ogniowców.  Z tego, co 
mówił G. Lisik, dogaszanie może po-
trwać do piątku. - Przed nami godzi-
ny pracy w toksycznej atmosferze, 
dlatego strażacy są zaopatrzeni w 
odpowiedni sprzęt. Przy normalnym 
pożarze ogień widać, a przy poża-
rach substancjach niebezpiecznych 

gasimy każdą warstwę centymetr 
po centymetrze i pilnujemy by się 
nie rozprzestrzeniał. Tu odpady były 
składowane w stosach.  Trzeba je in-
tensywnie zalewać wodą by dotrzeć 
do zarzewia ognia. 

Uratowana została hala do sortowa-
nia odpadów i biurowiec. Doszczęt-
nie spłonęły dwie koparki,znajdujące 
się na terenie zakładu.

Tu Niemcy testowali 
wyprodukowany proch

Źródła podają, że lej, w którym 
składowano odpady kiedyś był po-
niemiecką strzelnicą, gdzie Niemcy 
testowali wyprodukowany proch. 
W tej chwili na terenie bunkrowego 
lasu działalność prowadzą trzy firmy, 
oprócz Eko Recykligu kilka bunkrów 
zajmuje pieczarkarnia i szkoła paint-
balla. Wstęp na cały 400 hektarowy 
teren lasu jest oprócz wyznaczonych 
miejsc wzbroniony zarządzeniem 
wójta, o czym informują tablice 
przyczepione do pozostałości bun-
krów. To pokłosie śmierci dwójki 
studentów, którzy robili tam badania. 
Mieszkańcy nawet tam nie wchodzą, 
bo wiedzą, że las kryje sporo “nie-

spodzianek” z okresu wojny. 
Strażacy twierdzą, że za wcześnie 
jeszcze na ustalenie przyczyny poża-
ru. Mieszkańcy wiedzą swoje.
- Przypuszczaliśmy, że tak to się 
może skończyć.  Dawno chcieliśmy 

wymóc na wójcie, by coś z tym zrobił, 
by zmusił  właściciela do przerobu 
tych plastików - dodaje radny Marek 
Tracz. -To potężny teren, po aferze 
sprzed trzech lat, gdy do akcji wkro-

czyła policja, prokurator i ochrona 
środowiska, wiele razy pytaliśmy 
wójta, czy kolejny właściciel prze-
twarza odpady, tak jak to deklarował, 
czy tylko je zwozi.  Bez odzewu. Jakiś 
czas temu gmina chciała jeszcze 

sprzedać firmie kolejne hektary. 
W zastępstwie wójta Ryszarda 
Kowalczuka, który przebywa na 
zwolnieniu lekarskim, jego zastępca 
Juliusz Dudziak powiedział, nam , że 

w ubr. w firmie była prowadzona kon-
trola, po której okazało się, że ilość 
przerabianych odpadów rzeczywi-
ście odbiega od deklaracji złożonych 
przez właściciela. Skończyło się na 
wydaniu decyzji ...i pożarze.

Uszczelnić okna, zostać w domu!
Jak podaje J. Dudziak, we środę 
inspektorzy ochrony środowiska, 
którzy badali stężenie substancji 
niebezpiecznych wykluczyli ich 
obecność  na terenie Brożka, Zasiek 
i Brodów. Tymczasem o grzybie 
dymu nad okolicą mówią mieszkań-
cy, strażacy o pracy w toksycznych 
warunkach, a  tego samego dnia na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Brodach ukazuje się komunikat 
o konieczności uszczelniania okien, 
apel o nie wychodzenie z domów do 
osób starszych i astmatyków. 
Właściciel firmy z którym chcieliśmy 
porozmawiać, mocno zdenerwo-
wany, delikatnie mówiąc wyprosił 
naszą dziennikarkę z terenu zakładu. 
- Proszę się stąd wynosić- usłyszała
Do sprawy wrócimy.

Przedruk
z Kuriera Żarsko - Żagańskiego

foto: ML

o reformie edukacji w 
gminie Jasień, w czwartek 
16 lutego, debatowali 
Burmistrz, radni z komisji 
oświaty i dyrektorzy 
szkół.
Funkcjonowanie jasieńskiego gimna-
zjum i zespołu szkolno – przedszkol-
nego przedstawili dyrektorzy tych 
placówek.
Z prezentacji wynika, że w obu pla-
cówkach jest dobry poziom naucza-
nia, którego dowodem są wyniki w 
konkursach i olimpiadach.
W szkołach jest zapewniona opieka 
logopedyczna i pedagogiczna oraz 
psychologiczna, a także prowadzona 
jest, od pierwszych klas nauka języka 
angielskiego.
Sprawnie funkcjonuje również przed-
szkole, które jest czynne w godzinach 
od 6.00 do 16.00.
Władze gminy ciągle czekają na 
decyzję kuratora oświaty w sprawie 
Szkoły w Wicinie. Przypomnijmy, że 
wyrokiem NSA, uchwała o likwidacji 
tej szkoły została uchylona, z powo-
dów formalnych i radni ponownie 
rozpoczęli procedurę likwidacji, po-

dejmując uchwałę intencyjną. Jeżeli 
nie zaakceptuje jej kurator, to będzie 
to decyzja wiążąca i będzie ona w 
konsekwencji oznaczać, że w Wicinie 
musi powstać szkoła ośmioklasowa, 
co tym samym spowoduje problemy 
finansowe i kadrowe w Jasieniu.
– Będziemy mieli problemy finan-
sowe z nauką angielskiego, od klas 
pierwszych, ponieważ nowa podstawa 
programowa zakłada, że nauka ta ma 

być tylko w klasach 7 i 8, oraz z opie-
ką psychologiczną i pedagogiczną. 
Do tego dochodzi kwestia budynku 
gimnazjum w Jasieniu, który będzie 
pustostanem, a zainwestowaliśmy w 
jego remont. Ja się z tym nie godzę 
i będę walczył, o to żeby w Wicinie 
pozostały, na starych zasadach, klasy 
1-3 – podsumował Burmistrz Andrzej 
Kamyszek.

TR

W sobotę 11 lutego 
miłośnicy jazdy terenowej 
z Jasienia, Lubska, Krosna 
odrzańskiego i okolic 
spotkali się w Jasieniu, na 
rajdzie charytatywnym, w 
czasie którego zbierano 
pieniądze dla chorego 
Aleksandra Zdona z 
Jasienia.

Impreza odbyła się przy wydatnym 
wsparciu władz miasta, które oprócz 
pomocy finansowej i organizacyjnej, oso-
biście pomagali, jak widać na zdjęciach 
Wiceburmistrz pomagała w „nakarmie-
niu” zgłodniałych uczestników rajdu 
i brała udział w licytacji, a Burmistrz 
ufundował puchar dla zwycięzcy.
Pomysłodawcą była szefowa MGOK 
w Jasieniu Hanna Łabudzińska i jej syn 
Mateusz.
Głowna część programu to oczywiście 
jazda po jasieńskich bezdrożach (teren 
prywatny), ale było też przeciąganie 
liny, malowanie twarzy, grill i doskonała 
atmosfera, która zaowocowała kwotą 
prawie 3500 zł, która trafi na potrzeby 
na chorego chłopca.

TR

Drużyna Relaxu Grabice 
zwyciężyła w sobotę 6 
lutego w halowym turnieju 
o Puchar Burmistrza 
Jasienia.

W turnieju miało wziąć udział sześć 
zespołów. Ostatecznie jednak do Ja-
sienia nie dojechała ekipa Rot Weiss 
Burgneudorf. W zawodach wystąpiły 
tylko drużyny: Stali Jasień, Iskry Ja-
błoniec, Błękitnych Zabłocie, Nysy 
Przewóz i Relaxu Grabice. Turniej ro-
zegrano systemem „każdy z każdym”.

Komplet meczów:
Stal – Iskra 5:1, Nysa – Relax 2:3, 
Stal – Błękitni 3:1, Iskra – Nysa 3:5, 
Relax – Błękitni 3:1, Stal – Nysa 3:2, 
Iskra – Relax 2:5, Nysa – Błękitni 2:1, 
Stal – Relax 3:7, Iskra – Błękitni 3:4.
Z kompletem zwycięstw, puchar zdo-
była debiutująca w imprezie drużyna 
Relaxu Grabice. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Stali, która potknęła się tylko 
w meczu z Relaxem, a trzecie miejsce 
zajęła drużyna Nysy Przewóz.

MK

Władze Jasienia czekają na decyzję kuratora oświaty. Jeżeli będzie negatywna 
dla gminy, to w Wicinie będzie musiała powstać szkoła ośmioklasowa

ile klas w wicinie?

Relax Grabice najlepszy
Drużyna Stali Jasień zajęła drugie miejsce

pojechali 
dla aleksa
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LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Przez cały okres ferii Filia Biblioteki Publicznej w Mierkowie zapewniła dzieciom z Mierkowa i okolicznych wsi liczne 
atrakcje. Zapewniając miłe spędzenie zimowego odpoczynku w nauce. Atrakcje zapewniły Panie Julita Krajewska i 

Małgorzata Kokot.    I.G.

ferie w Mierkowie

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się 7 lutego spotkanie 
z seniorami. Omówiono m.in. sprawę powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 
ustalono, że spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie w wtorki do południa. 
Tematyka spotkań ma dotyczyć: obsługi komputerów, porad prawnych, spotkań 

z lekarzami, turystyki pieszej i rowerowej, związanej z historią regionu, aktywnego 
udziału w uroczystościach jasieńskich, spotkań relaksacyjnych i tanecznych.   Mars

Trwają intensywne roboty remontowo-budowlane, związane m.in. z adaptacją 
pomieszczeń na mieszkania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej (były 

internat ZSOiE) i uporządkowaniem terenu podwórza. Przy okazji następuje 
racjonalizacja sposobu odprowadzania ścieków z tej nieruchomości i jej 
przyległych. Na zdjęciu widoczny jest zlikwidowany zbiornik nieczystości 

ciekłych. Dzięki temu będzie można doprowadzić posesję do ładu i 
zrealizować aspekt ekologiczny, co jest obecnie jednym z priorytetów w naszej 

gminie.      mars

Burmistrz Lubska Lech Jurkowski spotkał się 31.01 w Urzędzie Miejskim z 
Joanną Brodzik. Wizyta aktorki i prezenterki dotyczyła przygotowań do XXV 

Jubileuszowych Prezentacji Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, które odbędą 
się w tym roku w dniach 25.06-02.07. W czasie rozmów ustalono m.in., że 

scena będzie umiejscowiona przy lubskim Ratuszu.    mars    (fot. UM)

W sobotę 4 lutego rada sołecka, przy współudziale mieszkańców wsi zorganizowała wieczorek karnawałowy dla miejscowych 
dzieci. Na imprezie prowadzonej przez instruktorów Lubskiego Domu Kultury Justynę Tokarz i Marcina Krychowskiego bawiło się 
ich niemal trzydzieścioro. Nie zabrakło zabaw tańców i konkursów z nagrodami. Były „kaczuchy”, rock & roll, „makarena”, zabawa 
w pociąg, chusteczkę haftowaną, sztafety na piłkach czy tańce na gazecie. Imprezę zorganizowano z funduszu sołeckiego. Warto 

wspomnieć też i o mamach, które i tym razem nie zawiodły przynosząc smaczne, upieczone przez siebie ciasta.    ABW

Zespół Modry Len zaprosił na wspólne kolędowanie w Górzynie zaprzyjaźnione 
zespoły. Były Barwy z Lubska,Wicinianki z Wiciny, Czerwona Jarzębina z Lubanic i 
Karolinki z Grabika. Każdy zespół zaśpiewał parę kolęd lub pastorałek. Były kolędy 
znane i nieznane, dawne i współczesne. Każdą znaną kolędę śpiewaliśmy wszyscy. 

Po występach zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie i potem rozpoczęła się biesiada. Było 
miło i rodzinnie. Spotkanie wszystkim się podobało. Modry Len dziękuje sołtysowi 

Zbigniewowi Mrozowi za wielką pomoc w zorganizowaniu biesiady.   D. Otręba

W Jasieniu odbyła się 20 stycznia uroczystość wręczenia 
nagrody im. Kariny Derbiszewskiej za działalność na 
rzecz społeczności lokalnej w 2016 roku, ustanowionej 
przez Stowarzyszenie „Jasieniaki”. Spośród zgłoszonych 
wcześniej kandydatur nominacje otrzymali: Dominik 
Olejniczak i Piotr Żórawiński za organizację turnieju 
koszykówki w sierpniu 2016 r., Stowarzyszenie wicina.
pl, które było współorganizatorem Pleneru Archeolo-
gicznego we wrześniu ubiegłego roku oraz mieszkańcy 
ulicy Kościelnej za organizację 6 sierpnia Święta ulicy
-sąsiedzkiego pikniku i odnowienie więzi sąsiedzkich. 
Ostatecznie nagroda trafiła do mieszkańców ul. Ko-
ścielnej, ludzi o różnych zainteresowaniach i poglądach, 
ludzi, których połączyła idea koegzystencji. Uroczystość 
uświetnił niezwykły koncert fortepianowy w wykonaniu 
Piotra Paduszyńskiego. Była to już druga edycja tego 
konkursu, w roku ubiegłym nagrodę otrzymała Grupa 
Szaruga za prowadzenie 

M. Sienkiewicz

Mł. asp. Grzegorz Franczak pełni obecnie 
funkcję Kierownika Posterunku Policji 
w Brodach. G. Franczak pracuje w 
policji od 18 lat. Wcześniej wykonywał 
swoje obowiązki w Jasieniu i w lubskiej 
dochodzeniówce. Jest szczęśliwym 
mężem i ojcem. W wolnych chwilach 
zajmuje się uprawą działki i łowieniem 

ryb.     mars

21 stycznia w kawiarni 
Lubskiego Domu Kultury 
miało miejsce spotkanie 
autorskie z mieszkającą w 
Nowogrodzie Bobrzańskim 
Renatą Diaków, promujące 
jej debiutancką powieść 
wydaną w gdyńskim 
wydawnictwie Novae Res 
„Artysta zmartwychwstały”.

Pisarka, w powieści zastosowała ciekawy 
wybieg literacki - typ narracji w pierw-
szej osobie rodzaju męskiego. 
Główny bohater książki to osamotniony 
artysta żyjący w zniewolonym przez 
komunistyczny system kraju, niemal 
popada w obłęd, na drodze poszukiwań 
prawdy szczęścia i miłości. Napotyka 
na wszechobecną hipokryzję, poplecz-
nictwo i brak zrozumienia.  Czując się 
niezrozumiany i wyalienowany dźwiga 
swój krzyż i cierpi.  Jest jak Mesjasz 
pokolenia „zniewolonych umysłów”. 
Upodlony biedą, której doznaje w 
ojczyźnie, wyjeżdża na „zachód” w 
poszukiwaniu godności.
Idąc za słowami meksykańskiego satyry-
ka i nowelisty „Dobrze pisać, to znaczy 
czynić myśl widzialną”. Słuchając wy-
powiedzi obecnych na spotkaniu trudno 
się było oprzeć wrażeniu, że autorka 
uczyniła swe myśli właśnie widzialnymi.
Przez ponad godzinę autorka, wraz z 
moderatorem spotkania, pisarzem i 
krytykiem literackim Czesławem Mar-
kiewiczem z Radia Zachód, prowadzili 

niezwykle ciekawy dialog o powieści 
przerywając go jej fragmentami. Póź-
niej miała miejsce dyskusja o książce i 
kulisach jej powstania z przybyłymi na 
spotkanie czytelnikami.
Sama autorka podsumowała swój pro-
ces twórczy cytatem zaczerpniętym z 
koptyjskiego apokryfu pochodzącego z 
II wieku „Jeśli wydobędziesz na wierzch, 
co jest w tobie, wówczas to, co wydobę-
dziesz, cię ocali. Jeśli nie wydobędziesz 
tego, co jest w tobie, wówczas to, czego 
nie wydobędziesz, cię uśmierci.”

ABW
***

O pisaniu ciąg dalszy
To, co czynimy, nigdy nie jest rozumia-

ne, a tylko chwalone i ganione.”
Nietzsche

Tak i ja pisząc chciałabym być rozu-
miana. Zanim wysłałam „Artystę zmar-
twychwstałego” do wydawnictw dałam 
maszynopis kilku osobom. Prosiłam, by 
po przeczytaniu, podzielili się ze mną 
swoimi uwagami i odczuciami. Jedni 
chwalili, niektórzy ganili, ale tylko jeden 
ze znajomych zadzwonił do mnie, po 
pewnym czasie i powiedział, że rozumie 
o czym traktuje ta powieść. Rzeczywiście 
rozumiał. Jestem mu bardzo wdzięczna, 
bo choć jest, jak dotąd, jedyną osoba, o 
której mi wiadomo, że zrozumiała ukryte 
w książce przesłanie, wciąż daje mi to siłę 
do dalszego pisania. 
Jak wiadomo pisarz ma niewielki wy-
bór: albo będzie pisał dalej, albo zarzuci 

pisanie. Przyznaję i ja miałam czas, 
gdy myślałam, że powinnam przestać 
pisać. Bynajmniej nie dlatego, że nagle 
skończyły mi się słowa. Jestem świa-
doma, że pisanie daje nieograniczone 
możliwości. Pisząc można stwarzać 
całe światy, można przeistaczać te już 
istniejące. Można unicestwiać i ożywiać. 
Dlatego zanim jakąkolwiek myśl przeleję 
na papier w skrytości sumienia zadaję 
sobie pytanie czy na pewno warto? Czy 
mam takie prawo? Jeśli targają mną 
wątpliwości, szukam odpowiedzi w 
twórczości tych, którzy mają na swoim 
koncie tysiące zapisanych stron. Wszy-

scy oni odpowiadają na moje 
pytania (sami też je sobie 
wielokrotnie zadawali), że 
pisanie ma sens dopóty, do-
póki nie okłamujesz samego 
siebie. Gdy zaczynasz pisać 
tylko po to, by coś stworzyć, 
zaczynasz doznawać roz-
czarowań. Wtedy zaczynają 
się niepowodzenia. Jak pisał 
Charles Bukowski: „Jedyną 
inteligentną rzeczą w dobrej 
sztuce jest to, czy wstrząsa 
nami do żywego, w prze-
ciwnym razie to komunały” 
. Cóż, po ostatnim spotkaniu 
z czytelnikami mogę po-
wiedzieć, że to, co wzbudza 
moje pisanie, to z pewnością 
nie obojętność.
Wiem, że wśród czytelni-
ków „Artysty zmartwych-
wstałego” są osoby, które 

wstrzymałyby, gdyby miały taką moż-
liwość, publikację książki lub zleciły 
ocenzurowanie jej części. Mamy za 
sobą lata doświadczeń, gdzie cenzura 
była wszechobecna. Zatem nie będzie 
to odkrywcze, ale przypomnę, że cen-
zura jest niezbędnym narzędziem dla 
tych, którzy z różnych powodów chcą 
ukrywać realia nie tylko przed innymi, 
ale i przed sobą. To, co nimi powoduje 
to strach. Ów strach jest efektem braku 
zdolności stawienia czoła temu, co ich tak 
przeraża, stawienia czoła tej prawdzie, 
którą omijają wzrokiem jak tylko się da, 

a gdy się już nie da, to wówczas, jeśli 
mają odwagę, przychodzą na spotkanie 
autorskie tylko po to, by wylać autorce 
na łeb kubeł zimnej wody. Cóż nie jest 
to przyjemne w danej chwili, ale nie od 
dziś wiadomo, jak mawiała Wisława 
Szymborska, że zimna woda ma wła-
sności terapeutyczne. Chociaż zwykle w 
takich sytuacjach czuję złość, wiem, że 
nie mam prawa wyładowywać na nich 
swojej złości. Dlatego nie robię tego. 
Czuję tylko smutek z dwóch powodów: 
po pierwsze, że nie zrozumieli, a po 
drugie, że gdzieś w dalekiej przeszłości, 
nauczono ich patrzeć na wszystko, także 
na dzieło literackie, tylko z jednej strony, 
podczas gdy stron jest wiele.
Podczas tegoż spotkania wręczono mi 
książkę, nadmienię, że poświęconą 
Wisławie Szymborskiej, w której ktoś 
napisał cytat zaczerpnięty z twórczości 
Ambrose Bierce „Dobrze pisać, to zna-
czy czynić myśl widzialną”. 
I na zakończenie, tylko jako ciekawostkę, 
pozwolę sobie wspomnieć Thomasa 
Wolfe. To pisarz, który po napisaniu i 
opublikowaniu swojej pierwszej powie-
ści nie mógł wrócić do domu, gdyż jego 
bliscy zarzucali mu, że umieścił ich w 
swojej książce. Dopiero, gdy powieść 
zyskała uznanie i zaczęła nosić znamio-
na sukcesu, zaczęli być dumni, że, w 
ich mniemaniu, przyczynili się do tego 
sukcesu. Cóż, czasami kreacja nie jest w 
stanie udźwignąć ciężaru ograniczeń, ale 
nie jest to regułą. Bynajmniej.

R. Diaków

Renata Diaków o swojej twóRczości

Renata Diaków „Artystę Zmartwychwstałego” 
promowała w lubskim domu kultury

Z ciekawą inicjaty-
wą wyszło lubskie 
koło Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej. 
Dnia14 lutego b.r. 
jego członkowie po-
stanowiło odwiedzić 
wielodzietne ubogie 
rodziny obdarowując 
je piczkami z produk-
tami żywnościowymi 
i chemią gospodar-
czą. ufundowanymi 
ze składek członków 
koła. Reprezentanci 
kola w skład, którego 
weszli przewodniczą-
ca Agnieszka Lech
-Kowalska, Wojciech 
Szabliński oraz Ma-
rek Gutowski, swymi 
wizytami   sprawili wielką radość 
szczególnie wśród dzieci. Warto dodać, 
że rodziny potrzebujące wsparcia wyty-

powali pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

ABW

seniorzy w Jasieniu

„Sport i zabawa to świetna sprawa” 
pod tym hasłem dnia 20 stycznia br. 
nauczyciele 
wychowania fizycznego pani Anna 
Walczak i pan Jerzy Niedźwiedzki 
przygotowali gry i zabawy integracyjne. 
Spotkanie odbyło się w sali gimnastycz-
nej SP – 3 i zrzeszyło nie tylko miłośni-
ków sportu. Okazało się, że uczniowie, 
rodzice i nauczyciele stanowią zgrany 
zespół, który do upadłego walczy o to, 
by być najlepszym. O miano zwycięzcy 
ubiegały się cztery drużyny. Każda z nich 
musiała udowodnić, że potrafi sprostać 
najtrudniejszym zadaniom. Przecią-
ganie liny, rzut lotkami, wbijanie goli, 
łapanie piłeczek wózkiem, dmuchanie 
balonów i oklejanie mumii to tylko 
niektóre konkurencje. Okazały się one 
forsujące i co najważniejsze, dostarczyły 
wielu pozytywnych emocji. Każda grupa 
zagrzewała do walki swoich reprezentan-
tów głośnym dopingiem i aplauzem. Na 
parkiecie zawodnicy walczyli do upa-

dłego, by podołać wyzwaniom. W tym 
dniu uczniowie, rodzice i nauczyciele 
udowodnili, że podczas spotkań inte-
gracyjnych nie ma przegranych i każdy 
uczestnik to zwycięzca. Najważniejszy 
jest dobry humor, aktywność fizyczna 
i chęć spędzenia wolnego czasu razem. 
Wiek, płeć i funkcja nie mają znaczenia, 
ponieważ wszyscy gramy w jednej lidze.

Bal karnawałowy
Choć mróz skuł ulice naszego miasta, 
drzewa i drogi śnieg pokrył białym 
puchem, to w szkole panowała gorąca 
atmosfera. nikt nie miał czasu na narze-
kania i nudę. trzeba było przygotować 
bal, na który wszystkie dzieci czekały z 
utęsknieniem. Dnia 27 stycznia od same-
go rana korytarzami zaczęły przemykać 
dziwne istoty. Rycerze, diabły, czarne 
koty, kolorowe tancerki, superbohate-
rzy, każdy z nich pragnął zostać królem 
lub królową balu, a tytuł ten uzyskali 
wybrańcy. na parkiecie sali gimna-
stycznej rozbrzmiewała głośna muzyka 

i wirowały kolorowe światła. Znalezienie 
partnera w kolorowym dymie to dopiero 
wyzwanie. taniec na gazecie, z balonem, 
na jednej nodze to prawdziwa sztuka. W 
czasie przerw można było się uraczyć 
przysmakami, by nabrać sił do dalszych 
harców. 

Noc w szkole
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 
są wytrwali, postanowili wytrwać do 
rana i nie poddawać się zimowej aurze, 
gdy atmosfera gorąca. Co można robić 
nocą w szkole? Myszkowanie po ciem-
nych zakamarkach ogromnego gmachu 
wymaga niemałej odwagi. niuchanie 
po mrocznych kątach i odkrywanie tego 
co nieznane – spostrzegawczości. Spę-
dzanie wspólnego czasu, gry i zabawy 
integracyjne to jest to, co przyciąga jak 
magnez uczniów do szkoły i sprawia, że 
z chęcią do niej wracają nawet wtedy, 
gdy za oknem ziąb.

U. tomiczek

Joanna Brodzik w Ratuszu

Likwidacja osadnika

Nagrodzeni mieszkańcy ul. Kościelnej w Jasieniu, w 2016 
zorganizowali piknik sąsiedzki na swojej ulicy

Nagroda im. Kariny Derbiszewskiej

Nowy KieRowNiK 
PoSteRuNKu w 
BRoDaCh

Kolędowanie w Górzynie
Ferie dzieci z Dłużka
Gorąca atmosfera w SP-3

WALeNTyNKOWe 
NIeSPOdZIANKI
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HISTORIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Mało znanym faktem 
jest, że w miejscowości 
Lubanice mieszkał w 
okresie międzywojennym 
Hans Benzler, który 
należał do grupy opozycji 
antyhitlerowskiej „Krąg 
z Krzyżowej”, grupy 
która w lipcu 1944 roku 
zorganizowała zamach na 
Adolfa Hitlera w „Wilczym 
Szańcu”. 

Lubanice (niem. Laubnitz)  jest to mała 
wieś położona na północny – wschód 
od Żar. W średniowieczu należała do 
państwa stanowego Żary. W 1381 roku 
była dzierżawiona przez rodzinę von 
Kroe. Następnie wieś została kupiła 
przez rodzinę von Bibersteinów. W 1385 
roku  rodzina von Biberstein sprzedaje 
wieś augustianom z Żagania, którzy 
posiadali ją do kasacji zakonu w 1810 
roku. W 1879 roku wymieniane są dwa 
majątki na terenie wsi - jeden należał 
do Louisa Lehmanna drugi  zaś należał 
do Juliusa Wunsche. Od lat 20-tych 
XX wieku do 1945 roku właścicielem 
nieistniejącego już dziś pałacu w Luba-
nicach była rodzina Benzler. Ostatnim  
właścicielem pałacu był Hans Benzler 
(1892-1944), kapitan lotnictwa członek 
grupy antyhitlerowskiej opozycji „Krąg 
z Krzyżowej”, który w lipcu 1944 roku 
został rozstrzelany za spiskowanie prze-
ciwko Hitlerowi.
 „Krąg z Krzyżowej” (niem. Kreisauer 
Kreis) była to grupa niemieckiej opozycji 
antyhitlerowskiej działająca w czasie II 
wojny światowej w miejscowości Krzy-
żowa (niem. Kreisau) położonej obecnie 
na Dolnym Śląsku w powiecie świdnic-
kim. Skupiała ona opozycjonistów z róż-
nych grup społecznych, wyznaniowych i 
orientacji politycznych. Opozycjoniści z 
„Kręgu z Krzyżowej” zasłużyli się jako 
obrońcy demokracji i praw człowieka, 
oraz dali przykład porozumiewania się 
i owocnej współpracy mimo różnic 
światopoglądowych i religijnych. Nazwa 
grupy została nadana  im przez Gestapo, 
nie była formalnie nigdy używana przez 
jej członków.  Grupa „Krąg z Krzyżowej” 
powstawała od 1940 roku z inicjatywy 
hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke.  
Latem 1940 roku hrabia von Moltke 
wykorzystał  upojenie Niemiec zwy-
cięstwem na Francją i zaczął  formuło-
wać wraz z najbliższymi wspólnikami 
dokument o państwie o nazwie „Małe 
wspólnoty". Do najściślejszego grona 
„Kręgu  z Krzyżowej” należało pod 
koniec 1944 roku około 20 osób, byli to 
przeważali urzędnicy, ale także socjaliści, 
politycy, pedagodzy, zarówno katolicy 
jak i protestanci. Siłą napędową „Kręgu 
z Krzyżowej” w latach 1940-1944 byli: 
Helmuth James von Moltke (1907-1945) 
, hrabia  Peter Yorck von Wartenburg 
(1904-1944), Adam von Trott zu Solz 
(1909-1944), Adolf Reichwein (1898-
1944), Alfred Delp (1907-1945), Carlo 

Mierendorff (1897-1943), Julius Leber 
(1891-1945). Oprócz nich istnieli dalsi 
współpracownicy i osoby zorientowane 
w istnieniu grupy, którzy ze względów 
bezpieczeństwa mieli ograniczoną wie-
dzę na temat całościowej działalności 
grupy.
  Trzy najważniejsze spotkania Krzyżo-
wian w latach 1942 i 1943 odbyły się 
właśnie na terenie majątku Helmutha Ja-
mesa hrabiego von Moltke w Krzyżowej, 
a  sam Moltke uchodzi za główną postać 
Grupy. Spotkań nie nagłaśniano, żeby nie 
wzbudzać podejrzeń, miały one charakter 
zjazdów rodzinnych lub koleżeńskich. 
Zbierano się w domu na wzgórzu w 
mieszkaniu Moltkego. Krzyżowiacy 
spotykali się również w innych miejscach 
m. in. w Berlinie.  Punktem wyjściowym 
pracy Grupy „Krąg z Krzyżowej” była 
myśl, że wywołana wojna doprowadzi 
do klęski reżimu Hitlera. Dyskutowano 
na temat społecznego i państwowego 
ładu w Niemczech po upadku reżimu. 
Na początku Krzyżowianom chodziło 
o rozwinięcie modelu przyszłej formy 
państwa i znalezienie odpowiedzial-
nych osób, które zaangażowałyby się w 
tworzenie nowego powojennego ładu. 
Nowy ład Niemiec był według nich ściśle 
związany z polityką europejską. Dlatego 
Krzyżowianie ciągle szukali kontaktów 
z grupami oporu w innych państwach 
europejskich. Dalszym ważnym punk-
tem rozważań Grupy było pojednanie z 
zachodnimi i ze wschodnimi sąsiadami 
Niemiec. U podstaw programu odbu-
dowy Niemiec leżało „chrześcijańskie 
oblicze ludzkości". Wyobrażano sobie 
państwo zbudowane na „małych wspól-
notach" z własnym samorządem, pole-
gającym na poczuciu odpowiedzialności 
i centralnym sterowaniu gospodarką, 
związkami zawodowymi i upaństwo-
wieniu górnictwa, przemysłu ciężkiego 
i gospodarki energetycznej. W podsta-
wowych tezach „Kręgu z Krzyżowej” 
prawa człowieka mają czołowe znacze-
nie. Hasła „wolność sumienia, stabilność 
prawna, minimum egzystencjalne, prawo 
do pracy i własności” przewijały się w 
programie odbudowy Grupy. Moltke 
szukał  jako protestant już na samym 
początku kontaktów z katolikami. W 

„chrześcijaństwie" widział przeciwwa-
gę do reżimu nazistowskiego. Dlatego 
dążył do współpracy z przeciwnikami 
reżimu w kręgach kościelnych głównie 
z  jezuitami. 
  W listopadzie 1942 roku Moltke 
usłyszał sprawozdanie o obozach kon-
centracyjnych, w których Żydzi mor-
dowani byli za pomocą gazu. Ale nie 
miał na to wpływu, bo jego urząd  w 
głównej komendanturze Wehrmachtu 
nie był za to odpowiedzialny, lecz SS. 
Jako pracownik urzędu Abwehry, czyli 
wywiadu odbywał częste podróże, uza-
sadnione oficjalnymi niby zleceniami: 

do Belgii, Holandii, Norwegii, Polski, 
także do neutralnej Szwecji i Turcji. 
Szukał kontaktów i znajdował tam je z 
przywódcami konspiracji, aby opowia-
dać, jak wygląda sytuacja w Niemczech 
i że istnieje tam też ruch oporu. Kilku 
Krzyżowian popierało od 1943 roku 
opcję zamachu na Adolfa Hitlera, dlatego 
szukało kontaktów z innymi organizacja-
mi m. in. z organizacją „20 lipca”, czyli 
grupą oficerów wojskowych na czele 
z Clausem von Stauffenbergiem, która 
20 lipca 1944 roku przeprowadziła w 
Wilczym Szańcu (niem. Wolfsschanze) 
nieudany zamach na Hitlera. Zaraz po 

zamachu ruszyła fala prześladowań, w 
czasie której aresztowanych i straconych 
zostało wielu współpracowników „Krę-
gu z Krzyżowej” m.in. hrabia Helmut 
James von Moltke oraz Hans Benzler. 
Wioska Krzyżowa od 1945 roku należy 
do Polski, obecnie liczy 200 mieszkań-
ców. Od czasów powojennych do zmian 
ustrojowych w 1989 roku na terenie 
majątku Moltkego działał PGR. Obecnie 
teren pałacu wykorzystywany jest przez 
Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego jako miejsce zbliżenia 
polsko-niemieckiego.

Krzysztof  Kowsz

„Trzecia Rzesza nie powinno się to nigdy wydarzyć. Mamy dług wobec niewinnych ludzi, więc musimy wyeliminować ten reżim”
Peter Yorck von Wartenburg

Sezon rowerowy coraz 
bliżej. Pogoda sprzyja 
przejażdżką rowerowym, 
warto więc poświęcić 
kilka słów przygotowaniu 
sprzętu rowerowego 
do sezonu. oto kilka 
najpotrzebniejszych 
porad, które pozwolą na 
bezpieczne korzystanie 
z naszych dwukołowych 
rumaków.  

Na co zwrócić uwagę podczas prze-
glądu naszego jednośladu, aby jazda 
była przyjemna i bezpieczna?
1. Mycie  roweru – rower myjemy cie-
płą wodą z dodatkiem płynu do mycia 
naczyń przy użyciu gąbki lub szczotki 
z miękkim włosiem. Spłukujemy 
wodą o niskim ciśnieniu (np. wodą 
z węża ogrodowego) UWAGA! Do 

czyszczenia roweru nie używamy my-
jek wysokociśnieniowych, ponieważ 
wypłukują one smar z piast, sterów i 
suportów oraz niszczą amortyzatory!
2. Smarujemy łańcuch. Pamiętajmy, 
aby łańcuch smarować specjalnym 
olejem. Dozujemy jedną kroplę oleju 
na jedno ogniwo łańcucha. Następnie 
kręcimy korbami, aby rozsmarować 
olej i ścieramy z łańcucha jego nad-
miar. Nie używajmy do konserwacji 

oleju jadalnego, ani oleju przeznaczo-
nego do motocykli!
3. Uzupełniamy ciśnienie powietrza 
w oponach. Na każdej oponie jest 
napisane ciśnienie minimalne i mak-
symalne jakie możemy zastosować w 
danym modelu. Jeśli preferujemy jaz-
dę po bezdrożach ciśnienie o oponach 
powinno być niższe. Jeśli lubimy jaz-
dę po asfaltowych ścieżkach ciśnienie 
powinno być wyższe.

4. Sprawdzamy stan kloc-
ków hamulcowych. Prawi-
dłowe działanie hamulców 
przekłada się bezpośred-
nio na nasze bezpieczeń-
stwo, dlatego sprawdźmy 
przed sezonem stan kloc-
ków hamulcowych. Jeśli 
powierzchnia klocków 
nie jest płaska należy ją 
przeszlifować pilnikiem 

lub papierem ściernym.
5. Centryczność kół. Jeśli koła są 
krzywe, szprychy wyczuwalnie luźne, 
a felgi ocierają o klocki hamulcowe 
należy zgłosić się do serwisu rowe-
rowego.
6. Kontrola połączeń śrubowych. 
Przynajmniej raz w roku sprawdźmy 
dokręcenie śrub, zwłaszcza kierow-
nicy, pedałów, bagażnika i podpórki.
7. Amortyzatory. Po każdej jeździe 
należy zetrzeć kurz i pył z goleni 
amortyzatora, a następnie przesma-
rować golenie niewielką ilością 
smaru do amortyzatorów. Zapewni 
nam to płynną pracę amortyzatora na 
dłuższy czas.
8. Sprawdzamy działanie przerzutek 
i hamulców. Jeśli wymagają one re-
gulacji należy zgłosić się do serwisu 
rowerowego.
9. Sprawdzamy działanie świateł.

1 0 .  P a -
miętajmy 
o zakupie 
d o b r e g o 
zamknięcia. Ze statystyk wynika, że 
kradzież rowerów nie maleje.

Wiedzę na temat rowerów pomógł  
zgłębić  ekspert z Centrum Rowe-
rowego lidberg Piotr Węcławski.
Polecamy korzystanie z usług nasze-
go lokalnego centrum rowerowego 
Lidberg. Prowadzi on warsztaty ro-
werowe na terenie całej polski. Warto 
nadmienić, że jako pierwsi w Polsce 
wprowadzili edukację rowerową 
w szkołach na podstawie własnego 
komiksu pt.”Upsss kapeć!” czyli jak 
skleić dętkę oraz w przedszkolach 
na podstawie książeczki rowerowej 
pt.”Lidberg dzieciom”.

I.G.

TeMaT Miesiąca: pRzyGOTOwanie ROweRU dO sezOnU KROK pO KROKU

PORAD KILKA KUMPLI IRKA

W dniach 25 stycznia 
20 lutego, w galerii 
Lubskiego Domu Kultury 
miała miejsce kolejna 
cykliczna wystawa 
prezentująca grafiki ze 
zbiorów Gustawa Lisa, 
pod hasłem „PurFelicter” 
czyli„Na szczęście”.

Wieloletnią tradycją, jest to że znani 
polscy artyści w okresie świątecz-
no-noworocznym wysyłają sobie 
życzenia, nawykonanych przez siebie-
kartkach.  Na wystawie dominowały 
prace wykonane techniką miedziorytu, 
linorytu, kwasorytu oraz technikąme-
zotiny.
Na zorganizowanej, przez instruktora 
LDK Janusza Orzepowskiego wy-

stawie, można było podziwiać prace 
tak uznanych artystów jak: Andrzeja 
Buchańca, Krzysztofa Kmieca, Ma-
riana Majkuta (wszyscy z Krakowa),  
Rajmunda Aszkowskiego, Stanisława 
Pary ( obaj z Zielonej Góry), Krzysz-
tofa Marka Bąka z Bielska Białej, 
Henryka Grajka z Boguszowa –Gor-
ców. Aleksandry Hacuła z Mysłowic, 
Kariny Kopczyńskiej –Janiszewskiej 
ze Szczecina, Anny Klęk z Sosnowca, 
Rajmunda Lewandowskiego z Lipna,  
Ryszarda Łamańskiego ze Świdnicy, 
Kazimierza Łońskiego z Zamościa, 
Zbigniewa Osenkowskiego z Sanoka, 
Klemensa Raczka z Poznania, Tade-
usza Szumarskiego z Białegostoku, 
Czesława Wosia z Ostrowa Wielko-
polskiego, Teresy Szuszkiewicz ze 
Spryszek, oraz Tadeusza M Siary.

ABW

W Przedszkolu Nr 2 w Lubsku 27 stycznia odbył się bal karnawałowy. W kolorowej sali przedszkolnej przystrojonej 
balonami i serpentynami pani Dyrektor Lilianna Lewicka przecinając czerwoną wstęgę otworzyła bal karnawałowy.
Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się w rytm muzyki. Oprócz tradycyjnych tańców 
i hulańców, na dzieci czekały niespodzianki: prezentacje strojów, wybór króla i królowej balu, wręczenie koron oraz 

wystrzałowe konfetti.Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom. Kolejny bal za rok.   E.Ś.

w karnawale same bale

W Domu Pomocy Społecznej w Lubsku gościli 27 stycznia uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy, dla których zorganizowano bal karnawałowy. Były tańce, karaoke, konkurs na znajomość polskich 

przysłów, słowem – zabawa na 100 fajerek.   Mars

Bal w dps

wysTawa
pełna życzeń

hans BenzleR –
człOneK „KRęGU z KRzyżOweJ”

Pałac w Krzyżowej to tutaj odbyły się trzy najważniejsze spotkania Krzyżowian w latach 1942 - 1943

Hrabia Helmut James von 
Moltke założyciel grupy opozycji 

antyhitlerowskiej „Krąg z Krzyżowej”
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Dzień 
Babci i 
Dziadka

W nawiązaniu do 
nadchodzącego Dnia 
Babci i Dnia Dziadka w 
dniu 17 stycznia 2017 
r. w świetlicy Miejsko-
Gminnego ośrodka 
Pomocy Społecznej 
wLubsku odbyło się 
uroczyste spotkanie 
naszych seniorów i 
członków ich rodzin.

W ramach spotkania zaproszeni mo-
gli obejrzeć przedstawianą przez 
mieszkańców naszej gminy, w tym 
swoich wnuków sztukę pt. „Opowieść 
Wigilijna”. Inscenizacji towarzyszyły 
różne emocje widzów: od śmiechu 
począwszy na zadumie i refleksji 
kończąc, zaś całość uświetnił gromki 
aplauz. Po przedstawieniu nastąpiły 
podziękowania i wręczenie upomin-
ków dla uczestników spektaklu przez 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego 
w Lubsku, tj. Naczelnika Wydziału 
Spraw Społecznych – Pana Mateusza 
Szaję oraz Przewodniczącego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lubsku – Pana Bar-
tłomieja Sówkę. Na koniec wszystkich 
zgromadzonych zaproszono na słodki 
poczęstunek przy dźwiękach kolęd.

nadesłane

Świętowanie DNia BaBCi i DNia DZiaDKa w MGoPS w Lubsku

Dzień BABci i DziADkA

W Przedszkolu Nr 2 w Lubsku świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadkaw dniach od 19-23 stycznia. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystość. Każda z 
grup przygotowała program artystyczny. Przedszkolaki śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki. Dzieci wręczyły prezenty swoim Dziadkom, następnie 

goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Niespodzianką dla naszych gości było zaproszenie ich do 
wspólnych tańców i pląsów z wnukami.Tego dnia dziadkom towarzyszyły radość, uśmiechorazłzywzruszenia.     E.Ś.

W dniu 24.01.2017 w Lub-
skim Domu Kultury seniorzy 
uroczyście świętowali Dzień 
Babci i Dziadka. Z tej okazji 
Prezes Klubu Seniora złożył 
wszystkim Babciom i Dziad-
kom serdeczne życzenia: wiele 
zdrowia, spełnienia marzeń, o 
które warto walczyć, radości, 
z którą warto się dzielić, przy-
jaciół z którymi warto być i 
nadziei bez której nie da się żyć. 
Uroczystość zaszczyciły swoją 
obecnością dzieci z Powiato-
wego Domu Dziecka w Lubsku 
składając życzenia Babciom i 
Dziadkom.  Seniorzy podzię-
kowali gorącymi brawami. W 
części artystycznej wystąpił 
zespół z Ośrodka Szkolno- Wy-
chowawczego z jasełkami bożo-
narodzeniowymi przygotowane 
przez P. Agnieszkę i Krzysztofa 
Kasperczak oraz studio piosenki 
,,Blusik’’ pod kierownictwem 
Marcina Krychowskiego. Oba 
występy Babcie i Dziadkowie 
podziękowali gorącymi brawa-
mi i upominkami słodyczy. Na 
zakończenie wszystkie Babcie 
i Dziadkowie bawili się przy 
dźwiękach muzycznych ze-
społu ,,TO MY’’ do późnego 
wieczoru.

 aleksander Baworowski

zaśpiewały i zatańczyły dla Babć i dla dziadków

W piątek 20 stycznia w Lubskim Domu Kultury z okazji 
Dnia Babci i Dziadka wystąpiły dzieci z Przedszkola Nr 3 
w Lubsku. Wzruszeń nie było końca. To był piękny występ, 
niejednej babci łezka zakręciła się w oku.

TR, Fot. lDK
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Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo 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 polega 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., poz. 106) 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 2004 roku w 
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 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.

BURMISTRZ  LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 13/3 o pow. 2.529 m2 położona 
jest w Lubsku, przy ul. Moniuszki (obręb 1). Działka posiada kształt nieregularny 
zbliżonym do wielokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami 
samosiewnymi, drzewami owocowymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni 
terenu nie jest płaskie (duża deniwelacja terenu w kierunku ul. Gdańskiej). Działka 
częściowo ogrodzona siatką i częściowo bloczkami betonowymi z długim i wąskim 
wjazdem od ul. Moniuszki.  Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna (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: RIIIb – pow. 1054 m2, 
RIVa – pow. 80 m2 oraz RIVb – pow. 1395 m2 - grunty orne.W studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko przedmiotowa działka 
posiada zapis: tereny o funkcji mieszkalno – usługowej. Gmina nie przeprowadziła badań 
geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy 
w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050346/0. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 48.730,00 
złotych.  Wadium wynosi 8.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie 
się 24 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac 
Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w 
Lubsku przy ulicy Powstańców  Wlkp. 3 w godzinach od 8oo do 133o lub na konto Gminy 
Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 20 marca 2017 roku. 

***
BURMISTRZ  LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona działką nr 53 o pow. 1.263 m2 
położona jest w Lubsku, przy ul. Warszawskiej nr 56 (obręb 3). Przedmiotowa 
nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymo pow. 
użytkowej 72 m2, jednokondygnacyjnym w zabudowie półzwartej, składającym się z 
trzech pokoi, przedpokoju, kuchni i korytarza oraz poddasza nieużytkowego.Budynek 
charakteryzuje się złym stanem technicznym i niskim standardem wykończenia 
-wymaga generalnego remontu: ścian, stropów, odgrzybiania i odwilgocenia całego 
budynku, instalacji, dachu, stolarki drzwiowej i okiennej,wykończenia wnętrz.Działka 
posiada kształt nieregularny zbliżonym do bardzo wąskiego prostokąta, porośnięta jest 
trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi, drzewami owocowymi i 
inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu jest płaskie (brak  deniwelacji 
terenu). Na działceznajdują się pozostałości budynku gospodarczego.  Uzbrojenie w 
sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 
gazowa, telekomunikacyjna. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina nie przeprowadziła badań 
geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy 
w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00035761/4. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
wady ukryte zbywanego budynku. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu 
wynosi 62.120,00 złotych. Wadium wynosi 10.000 złotych. PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 24 marca 2017 r. o godz. 10:10 w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w 
kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców  Wlkp. 3 w godzinach od 8oo 
do 133o lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie 
do 20 marca 2017 roku.

***
BURMISTRZ  LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lubsko

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 240 o pow. 1803 m2 położona 
jest w obrębie 8 miasta Lubsko, w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi. Działka posiada regularny kształt zbliżony do bardzo wąskiego prostokąta. Dojście do działki przez nieruchomości sąsiednie. Działka częściowo ogrodzona siatką, porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami i 
inną roślinnością. Brak deniwelacji terenu. Działka 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 RV – grunty orne. 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/00052086/3. 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 34.700,00 złotych. PRZETARG odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 10:10 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 
(Ratusz). Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu do dnia 16 marca 2017 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 lub wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych prowadzonych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 
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:oo do 13:oo lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 16 marca 2017 r. Wadium w wysokości 6.000 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 trzeci 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. Pierwszy przetarg 
na ww. nieruchomość odbył się 27 września 2016 r., drugi przetarg odbył się 07 grudnia 2016r. Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 29.750,00 złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych.  PRZETARG na powyższą 
nieruchomość odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacićw pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców  
Wlkp. 3 w godzinach od 8oo do 133o lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 16 marca 2017 roku.

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 312 ML jest hasło: 
„Kto cierpi ma pamięć”.
nagrody wylosowali: Ewa Gryziec, Emilia Butkiewicz i 
Jan Krzywokulski – wszyscy z lubska.
Gratulujemy i zapraszamy do Redakcji po odbiór 
nagród.

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

KRZYŻÓWKA NR 2 (313) 2017 r.
Poziomo: 1. matoł, tuman, 7. 
twórca dzieł sztuki, 8. Przeciw-
legły zenitowi, 9. Przechrzta, 
wyznawca jakiejś doktryny, 
10. sekta kultu relig. shinto w 
japonii, 11. Paragon, 14. Ro-
dzaj skóry, 17. Atak szału, furii, 
19. system radionawigacyjny 
o dalekim zasięgu, 20. fute-
rał na okulary, 21. wymaga 
dowodów, 22. Osobowa w 
wieżowcu, 23. stąpnięcie, 24. 
Odkryty wagon, 27. napój 
alkoholowy, 31. siostra bal-
ladyny, 32. joachim, wybitny 
historyk i działacz polityczny, 
33. Okres w historii, 34. daw-
niej ogłoszenie, anons, 35. 
Elektroda dodatnia.
Pionowo: 1. zimowa odmiana 
jabłoni, 2. Obciąża tiR-a, 3. 
Kocioł do gotowania karmy, 
4. instrumenty dęte blaszane 
w orkiestrze symfonicznej, 
5.dynastia panująca w latach 
1493-1591, w afryk. pań-
stwie sanghaj, 6. drobnoustrój, 
mikrob, 12. Przybudówka, 
przedsionek, 13. Ojciec niobe, 
zamienionej w skałę, 15. mar-
cinek w ogródku, 16. Kosmetyk 
dla dzieci, 18. Ozdobny krzew 
parkowy, 23. narzędzie mura-
rza, 25. Rzeka w wenezueli, 26. 
chilijska pustynia, 28. Kwiat 
zastawny, 29. sakiewka, 30. 
izba w szkole.

PRZESKOK KURSORA O 12,54 MM

Zarząd Rejonowy 
Ligi obrony Kraju 
zorganizował czwartą 
kolejkę strzelecką 
międzyszkolnej ligi 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i 
średnich.

W zawodach startowało siedem 
drużyn, w składach czteroosobo-
wych. Rywalizacja jest prowadzona 
w dwóch grupach:Grupa "A"" – 
szkołygimnazjalne , średnie .
Grupa ,,B" – szkoły podstawowe.

Uzyskano następujące wyniki:
Grupa"a"
ZespółSzkółTechnicznych1022 
pkt. Gimnazjum nr: 1873 pkt.
Zespół Szkół Technicznych 682 
pkt. Grupa ,,B"
Szkoła Podstawowa nr 11065 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 21020 pkt. 
Szkoła Podstawowa nr 3 1000 pkt. 

Wyniki indywidualne 
grupa ,,a" 
1. Michał Nita 336 pkt. 
2. Agata Wojciechowska 296 pkt. 
3. Bartłomiej Zając 245 pkt.
Grupa ,,B"
1. Dawid Grybel 292 pkt
2. Julia Jaros282pkt 
3. Wiktoria Przedpełska269 pkt

Zawo-
dy pro-
wadził i 
sędzio-
w a ł 
A l e k -
s a n d e r 
B a w o -
r o w s k i 
przy pomo- c y 
Mirosława Niewiadomskiego, 
Małgorzaty Snopkiewicz, Dariusza 
Zubowicza i Jerzego Niedżwieckie-
go. Zarząd Rejonowy Ligi Obrony 
Kraju dziękuje Dyrekcjom szkół, 
wychowawcom i uczniom
za udział w zawodach i życzymy 
sukcesów w sporcie strzeleckim.

Baworowski
ZarządRejonowyLigiObrony 
Krajuw Lubsku gratuluje i dzię-
kujewszystkim biorącym udział 
wZawodach MiędzyszkolnejLigi 
Strzeleckiej iżyczymydalszychsuk-
cesów w sporcie strzeleckim nauce. 
DziękujemyDyrekcjomSzkółi Wy-
chowawcom szkolnychkółLOK 
zaudziałw zawodach i za bardzo-
dobrąwspółpracęprzyorganizacji-
zawodów strzeleckich.Zawody ligi 
strzeleckiejprowadził i sędziowa-
łAleksanderBaworowski przypo-
mocyNiewiadomskiegoMirosława, 
Wróblewskiej Julii Snopkiewicz 
Małgorzaty.

Baworowski

Liga obrony Kraju 
– Zarząd Rejonowy 
zorganizował drugie 
zawody strzeleckie dla 
dorosłych.

Zgodnie z regulaminem w za-
wodach biorą udział drużyny w 
składzie trzyosobowym. Strzelcy, 
którzy są niezrzeszeni w organiza-
cji LOK-u płacą startowe w zawo-
dach 10 zł. Drugie zawody zostały 
rozegrane w styczniu 2017 roku. 
W zawodach wzięło udział osiem 
drużyn.

Po dwóch kolejkach uzyskano w 
sumie następujące wyniki:
1. Kaliber 4,5 mm 839 pkt
2.Niezrzeszeni 809pkt.
3. Zespół UTW-1 772 pkt
4. Zespół Belfry 759pkt
5.Zespół UTW-II 732pkt

6.Zespół ,,Auto-Części’’ Popław-
ski 720pkt
7.Zespół ,,Trzy Orły,, 710 pkt
8.Stowarzyszenie ,,SDS’’ 393 pkt 

indywidualnie 
1. Maciej Szczepański 324 pkt
2. Kamil Zabłocki 305 pkt
3. Elżbieta Zagrajczuk 300 pkt. 
Wszystkim biorących udział w 
zawodach dziękujemy i gratu-
lujemy osiągniętych wyników i 
zapraszamy na następne zawody, 
w marcu 2017 r. 
Zawody prowadził i sędziował 
Aleksander Baworowski. Wszyst-
kich niezdecydowanych zaprasza-
my do wzięcia udziału w naszej 
lidze strzeleckiej. Wszelkie infor-
macje dotyczące ligi pod numerem 
telefonu 513 131 365.

Baworowski

AktuAlności
z regionu

www.magazyn-lubski.pl

KOMuNIKAt
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Dzieci Powiatowego 
Domu Dziecka w 
Lubsku wyróżnionena 
Wojewódzkim Przeglądzie 
Jasełkowym w Zielonej 
Górze.

Po Przeglądzie Powiatowym Grup 
Jasełkowych zorganizowanym 
w Lubskim Domu Kultury, grupa 
teatralna „Dzieciaki” Powiatowego 
Domu Dziecka, w spektaklu „Sianko 
na stół”, uzyskała nominację do finału 
wojewódzkiego. 
Głównym organizatorem przeglądu 
było Regionalne Centrum Animacji 
Kulturalnej w Zielonej Górze i Lubski 
Dom Kultury. Olga Olejnik specjalista 

ds. edukacji teatralnej doceniła wysoki 
poziom zespołów artystycznych w 
Lubsku i doskonałą organizację prze-
glądu zorganizowanego przez LDK.
XXVII Spotkanie Grup Jasełkowych 
odbyło się 26.01.2017r w teatrze 
zielonogórskim. Wydarzenie odbyło 
się w ramach Programu Promocji 
Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO 
ARTE 2017, którego operatorem jest 
Regionalne Centrum Animacji Kultury 
w Zielonej Górze, a partnerem Lubuski 
Teatr im. L. Kruczkowskiego. W prze-
glądzie wzięło udział 15 grup z naszego 
województwa. Wielkim zaszczytem 
dla dzieci i młodzieży była możliwość 
wystąpienia na deskach prawdziwego 
teatru przed radą artystyczną w skła-

dzie: Anna Haba – Aktorka Lubuskie-
go Teatru w Zielonej Górze, Paulina 
Masiak – Aktorka Teatru Ochoty w 
Warszawie, Anatol Wierzchowski – 
Reżyser, instruktor teatralny, animator 
kultury i scenarzysta.
Wytypowano trzech laureatów, a 
pierwsze wyróżnienie przypadło dla 
grupy „Dzieciaki” z PDD w Lubsku, 
za inscenizację jasełkową „Sianko na 
stół” którą przygotowali wychowan-
kowie PDD pod przewodnictwem 
wychowawców K. Włodarczyk, S. 
Kaczorek i M. Ossowskiego. Powyż-
sze osiągnięcie nie było by możliwe 
bez pomocy i wsparcia dyrekcji PDD 
i LDK, za co serdecznie dziękujemy.

Wychowawcy i dzieci PDD

Jasełka nagrodzone
Nagrodzona grupa dzieci, wystąpiła w zielonogórskim teatrze i w lubskim domu kultury

W tym roku dzieci z Przedszkola nr 3 w Lubsku zaprosiły swoich dziadków z okazji ich święta na scenę do 
Lubskiego Domu Kultury. Każda grupa przedszkolaków przedstawiła swój program artystyczny, w którym 
pokazała swoje umiejętności muzyczne, taneczne oraz recytatorskie.  Dumni dziadkowie ze wzruszeniem 

podziwiali występy swoich milusińskich, a przedszkolaki odważnie i bez tremy reprezentowały swoje 
umiejętności na scenie. Dzieci dla swoich dziadków przygotowały laurki oraz upominki. Każda grupa miała 

okazję zrobić zdjęcie grupowe wnuków z dziadkami. 
Serdecznie dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom LDK za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia.

M. Piekło

dzień Babci i dziadka w przedszkolu
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w RegioNie/sPoRT SPORT

W sali przy ul. 
Tkackiej nasze kadetki 
podejmowały 21 stycznia 
zespół UKS ARES Nowa 
Sól.

Gospodynie tylko w trzecim secie 
musiały ostro walczyć z przeciwnicz-
kami. Mecz ostatecznie zakończył się 
rezultatem 3-0 dla naszych kadetek 
(25:11, 25:13, 30:28). Tego samego 
dnia wieczorem w Nowej Soli Amery-
kanki rozegrały kolejny pojedynek w 
ramach III ligi. Wynik 3-0 dla Lubska 
nie pozostawił żadnych wątpliwości 
(25:17, 25:17, 25:19). Jeżeli nasz zespół 
zajmie ostatecznie pierwsze lub drugie 
miejsce w tabeli III ligi to weźmie udział 
w barażach o wejście do II ligi. W nie-
dzielę (22.01) juniorki podejmowały 

u siebie zespół UKS TRZYNASTKA 
Zielona Góra. Mecz zakończył bezape-
lacyjnym zwycięstwem podopiecznych 
Jarka Rygiera 3-0 (25-9, 25:14, 25:14). 
Amerykanki przeważały we wszystkich 
elementach: serwisie, ataku i bloku. 
Naprawdę miło było na to patrzeć, jak 
nasze zawodniczki serwują asy i domi-
nują przy siatce.

Kolejne zwycięstwo
Ostatni weekend stycznia upłynął pod 
dyktando naszych siatkarek, które 
wygrały dwa pojedynki – zarówno na 
wyjeździe, jak i u siebie – bez straty 
seta. Najpierw w piątek kadetki wy-
grały z Gubinem 3-0 (25:15, 25:20, 
25-16) i tym samym umocniły się na 
drugim, premiowanym miejscu w lidze 
kadetek, mając tyle samo punktów, co 

drużyna SPS Zbąszynek. Z kolei w so-
botę (28.01) – w ramach rozgrywek III 
ligi – siatkarki USA BEACH VOLLEY 
Lubsko podejmowały u siebie zespół 
UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą. 
Mecz – po godzinnym pojedynku – za-
kończył się wynikiem 3-0 (25:16, 25:12, 
25:17) dla naszych dziewczyn. Obecnie 
Amerykanki zajmują drugie miejsce w 
tabeli III ligi, po prowadzącym zespole 
KU AZS Zielona Góra (przypominamy, 
że dwa pierwsze zespoły zagrają po za-
kończeniu sezonu baraże o wejście do II 
ligi). Według sędziego Romana Luczka 
zawodniczką meczu była Julia Gier, 
a trener Mariusz Sierko, który współ-
pracuje z Jarkiem Rygierem wyróżnił 
Martynę Kurant. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i trzymamy mocno kciuki.

Mars

Zarząd MLKS Budowlani 
Lubsko zaprasza 
kibiców, sympatyków, 
byłych zawodników oraz 
wszystkich, którym los 
klubu nie jest obojętny 
na spotkanie w klubowej 
kawiarni na stadionie 
oSiR w Lubsku we wtorek 
28 lutego o godzinie 
18.00

Na spotkaniu omówiony zostanie 

m.in. okres transferowy i przygoto-
wawczy, ale także poruszone zostaną 
problemy, które w ostatnim czasie 
dotykają Naszego klubu: 
- kadra I zespołu (wzmocnienia, cele),
- chęć wsparcia klubu poprzez wo-
lontariuszy,
- pozyskiwanie sponsorów,
- pomysły na lepszą komunikację 
między klubem a kibicami,
- oczekiwania wobec klubu,
- i inne.
Serdecznie zapraszam
- Stanisław Słobodzian

spotkanie w
Budowlanych

Spartanie trenują obecnie 
dwa razy w tygodniu, 
przygotowując się do 
rundy rewanżowej II 
grupy zielonogórskiej A 
Klasy. Po niezbyt udanej 
jesieni, cel na wiosnę 
jest już postawiony przed 
zespołem.

Sparta rozegrała już dwa sparingi: z 
Łużyczanką Lipinki Łużyckie i Bobrem 
Bobrowice. Obydwa na sztucznej na-
wierzchni, gdyż boiska trawiaste nie 
nadają się obecnie do gry.
W sobotę, po zamknięciu wydania, gra-

cze Jarosława Wysokińskiego rozegrali 
jeszcze kolejne spotkanie, również na 
sztucznej nawierzchni w Lubsku z Mi-
rostowiczanką Mirostowice Dolne. Do 
rozegrania pozostanie jeszcze rewanż z 
tym zespołem w Mirostowicach i spotka-
nie z Deltą Sieniawa Żarska.
W zespole nie powinno zajść zbyt wiele 
zmian kadrowych. Poważnym osłabie-
niem może okazać się jednak brak bram-
karza. Adam Gembara, który niemal w 
każdym spotkaniu zajmował miejsce w 
bramce wyjechał do pracy do Niemiec i 
jego gra będzie niemożliwa.
Z kolei jedynym wzmocnieniem będzie 
prawdopodobnie Damian Zajączkowski. 

Były zawodnik Budowlanych Lubsko 
ostatnią rundę grał w barwach Błękitnych 
w Lubskiej Amatorskiej Lidze Piłki Noż-
nej. Teraz najprawdopodobniej powróci 
na duże boisko. Do załatwienia pozostały 

jeszcze kwestie formalne. 
Po średnio udanej rundzie jesiennej, 
Jarosław Wysokiński zapowiada, że 
celem jest pierwsza piątka – Jesienią 
uciekło nam zbyt dużo punktów, do tego 

ten walkower za pierwszy mecz, gdy 
zapomnieliśmy o młodzieżowcu. Cel na 
wiosnę jest taki, by skończyć nie niżej 
niż na piątym miejscu. 

MK

Rundę rewanżową Sparta zacznie w połowie marca od meczu z Energetykiem Dychów na własnym boisku.
A tydzień później wybierze się na mecz ze Zniczem Leśniów Wielki, liderującym wtabeli

spaRTa celUJe
w pieRwszą piąTKę

Amerykanki znowu wygrywają

W ataku Martyna Kurant

Kado Górzyn po rundzie 
jesiennej zajmuje w 
tabeli czwarte miejsce. 
Do liderującego Znicza 
Leśniów Wielki traci 
jednak aż 11 punktów. 
Teraz jednak nastąpi spore 
wzmocnienie Kado.

Ekipa z Górzyna przez całą rundę spi-
sywała się bardzo dobrze. Nie sprawiała 
żadnych negatywnych niespodzianek. 
Problemem okazały się jednak spotka-
nia z mocnymi zespołami. W meczach 
z Alfą Jaromirowice, Stalą Jasień, Zni-
czem Leśniów Wielki, Spartą Mierków, 
czy Startem Płoty, podopieczni Tomasza 
Apanowicza nie uzyskali ani jednego 
punktu. 
To przez takie mecze, strata do lide-
rów jest już zbyt duża, aby marzyć o 
czymś więcej. Cel na koniec kampanii 
wydaje się więc utrzymanie miejsca w 
czołówce.
Na stanowisku trenera pozostaje nadal 

Tomasz Apanowicz. Delikatnie zmieni 
się jednak kadra. Do Cariny Gubin 
odchodzi Arkadiusz Athenstadt. Z 
kolei z Zielonej Góry wraca Michał 
Dyderski, który w tym sezonie rozegrał 
trzy spotkania w barwach Falubazu w 
wojewódzkiej lidze juniorów.
Dodatkowo zespół najprawdopodobniej 
wzmocni Patryk Andrzejewski, który w 
tym sezonie rozegrał jedno spotkanie 
w IV lidze w barwach Budowlanych 
Lubsko. 
Największe wzmocnienie to jednak po-
wrót po kontuzji Artura Dąbrowskiego, 
który pod koniec września w meczu z 
Alfą Jaromirowice doznał poważnego 
urazu i już w 10 minucie opuścił plac 
gry, a do końca rundy swoich kolegów 
wspierał zza linii bocznej. Teraz wrócił 
już do pełni sił i będzie do dyspozycji 
Tomasza Apanowicza. W składzie po-
nownie znajdzie się również Sławomir 
Ciechanowicz, który zagrał w tym sezo-
nie tylko w pierwszej kolejce. 

MK

KadO z pOTężnyM
wzMOcnienieM

Kado do rundy rewanżowej przygotowuje się od początku lutego, trenując zarówno na hali, jak i na dworze. Na ten 
moment są zaplanowane również dwa sparingi: z Bobrem Bobrowice i Energetykiem Dychów

ldK
zapRasza

Zapraszamy na galę operowo operet-
kową do Lubskiego Domu Kultury. 
26 lutego o godz. 19.00 - sala wido-
wiskowa. 
Bal jak z bajki. Wspaniała muzyka, 
piękne kobiety, eleganccy panowie, 
wytworne kreacje, delikatne pióra, 
kolorowe wachlarze, szykowne per-
fumy, biżuteria, zapach kwiatów to 
nieodzowne elementy balu, na który 
zapraszają znakomici artyści – so-
liści polskich scen. „Bal w operze” 
to rozkołysana walcem koncertowo
-teatralna opowieść, podczas której 

zalotom, męsko-damskim igraszkom 
i spojrzeniom (nie zawsze we właści-
wą stronę) nie ma końca. Zabrzmią 
tu najpiękniejsze melodie, które fry-
wolnie przeplecione z pełną wdzięku 
konferansjerką pozostawią koncert 
niezapomnianym.
W repertuarze m.in.: „Aria ze śmie-
chem”, „Aria z klejnotami”, „Twoim 
jest serce me”, „Choć na świecie 
dziewcząt mnóstwo”.

Bilety do nabycia w sekretariacie 
LDK. Cena biletu 25zł

4 marca, godz. 20.00 zapraszamy do 
Lubskigo Domu Kultury na występ 
kabaretu Łowcy.B. Bilety już w sprze-

daży - sekretariat LDK. 
Cena biletu 35 zł. 

Z a p r a s z a m y  n a  K O N C E RT 
18.03.2017, godz. 18.00 do Lub-
skiego Domu Kultury. Bilety już w 
sprzedaży! 40 zł - sekretariat LDK 
Ilość miejsc: 288

CREE to zespół grający rocka, stylem 
przypominającym muzykę lat 60. i 70. 
Więcej o zespole można poczytać na 
ich stronie http://www.cree.pl/

Zespół Stali Jasień 
w połowie stycznia 
rozpoczął przygotowania 
do rundy rewanżowej. 
Choć strata do liderów 
to siedem punktów, 
gracze Tomasza Korolika 
powalczą o awans. Tym 
bardziej, że w kuluarach 
mówi się, że to jedyny 
kandydat do tego miana.

Stal świetnie spisywała się jesienią 
w meczach z absolutną czołówką. Z 
kwitkiem rozprawiła niebywale moc-
ną Alfę Jaromirowice, bez większych 
problemów poradziła sobie z Kado 
Górzyn, a także jako jedyna urwała 
punkty w Leśniowie Wielkim, wywal-

czając remis. Problemem okazały się 
jednak spotkania, w których należało 
zdobyć pewne trzy punkty. Pechowy 
remis ze Startem Płoty, a także mecze 
bez rozstrzygnięcia w Dychowie i 
Wężyskach pozwoliły uciec graczom 
Znicza Leśniów Wielki.
Stal jesienią straciła najmniej bramek 
w lidze, a była czwartym zespołem 
pod względem liczby strzelonych 
bramek. 
W składzie nie nastąpi wiele zmian. 
Bardzo bliski powrotu jest Łukasz 
Żurawiński, który dwa i pół roku temu 
wzmocnił Budowlanych Lubsko. W 
tym sezonie zagrał 14 spotkań w IV 
lidze. W zeszłym sezonie rozegrał 
też sześć spotkań w III lidze. Do 
załatwienia pozostały tylko sprawy 
formalne. Do Iskry Jabłoniec po 

półrocznym wypożyczeniu wraca też 
Ariel Kędzierski. Nie wiadomo czy 
grać będzie Wojciech Bartosik, który 
podjął pracę za granicą.
Gracze Tomasza Korolika mają już 
za sobą dwa turnieje halowe, jeden z 
okazji finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, a drugi o Puchar Bur-
mistrza Jasienia. Nie ustalono jeszcze 
wszystkich spotkań sparingowych.
Cel na wiosnę wydaje się jeden – 
walka o awans. Pojawiają się jednak 
głosy, że ligi nie chcą wygrać Alfa 
Jaromirowice i Znicz Leśniów Wielki. 
W tym wypadku tytuł może przypaść 
Stali. Czy jednak faktycznie finanse 
ograniczą plany dwóch największych 
rywali? Czas pokaże.

MK

w Jasieniu cel jest jeden
Stal Jasień ma na wiosnę jeden cel – walkę o awans
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Błękitni Zabłocie 
również rozpoczęli już 
przygotowania do rundy 
rewanżowej A Klasy. 
W zespole nie zajdą 
praktycznie żadne zmiany, 
a przygotowane są już trzy 
sparingi.

Zawodnicy Marcina Biczewskiego tre-
nują dwa razy w tygodniu, raz na hali, 
raz na dworze. W nadchodzącą sobotę 
rozegrają także pierwszy mecz kontro-
lny z Fadomem Nowogród Bobrzański. 

Następnie w planach, są spotkania z 
Promieniem Żary i Spartą Łężyca.
Luźna gra, bez przesadnego parcia na 
wynik, pozwoliła Błękitnym uzyskać 
jesienią bardzo dobry wynik, jakim 
jest piąte miejsce. Za plecami są jednak 
dość mocne ekipy Pogoni Wężyska, czy 
Sparty Mierków, a także Start Płoty, który 
może wyjść z kryzysu w każdej chwili. 
To jednak nie martwi graczy z Zabłocia.
Z zespołem pożegnał się tylko Dawid 
Kuźmiak. Poza tym skład pozostanie 
najprawdopodobniej taki sam. 

MK

Błękitni bawią się grą
Celem „Błękitnych” jest dobra gra – Chcemy się dobrze bawić, realizować 

swoje hobby. Nie gramy typowo o punkty. Jeżeli punkty będą szły w parze z 
dobrą grą i zabawą będziemy zadowoleni – mówi Marcin Biczewski

Budowlani Lubsko wydaje 
się skompletowali już 
skład na rundę wiosenną 
IV ligi. Mimo odejścia 
dwóch zawodników 
podstawowego składu, z 
wzmocnień Robert Ściłba 
może być zadowolony. 
A cel pozostaje jeden – 
utrzymanie.

Gracze pierwszego zespołu Budow-
lanych trenują niemal bez przerwy. 
W przerwie zimowej, odbywały się 
bowiem gierki na hali. Już w styczniu 
rozpoczęły się jednak poważne przy-
gotowania do rundy wiosennej.
Jak zwykle najbardziej wszystkich za-
interesowanych najbardziej interesują 
ruchy kadrowe. A te nie wyglądają 
imponująco, choć skład nie wygląda 
raczej słabiej niż jesienią. Na początek 
jednak ubytki. Do Niemiec przenoszą 
się Marcin Piech i Kamil Kuźmiński, 
dwaj etatowi gracze Budowlanych z 
rundy jesiennej. 
Treningów na dodatek nie wznowił 
Tomasz Bahyrycz, a pracę w Niem-
czech podjął Maciej Trziszka, jednak 
mimo mniejszej ilości treningów 
będzie nadal grał w rundzie wiosen-
nej. Dodatkowo najprawdopodobniej 
lada dzień, zawodnikiem Stali Jasień 
zostanie Łukasz Żurawiński. I na tym 
kończą się złe wiadomości.
W drużynie Budowlanych nadal pozo-
stają Stanisław Słobodzian i Damian 
Dworczak. Ten drugi złamał żebro, 
jednak na samą ligę powinien się wy-
leczyć i będzie do dyspozycji trenera.
Do składu po poważnej kontuzji wraca 
również Bartosz Radko, który zajmie 
miejsce w środku obrony, kosztem 
Tomasza Bahyrycza. Kto wie czy nie 
największym wzmocnieniem będzie 
Dawid Walczak, który w zeszłej 
rundzie wrócił już na mecz z Odrą 
Górzyca i był najlepszym zawodni-
kiem na boisku. Dawid po zawirowa-
niach osobistych trenuje na pełnych 
obrotach i znów uważany za jednego 
z najbardziej utalentowanych zawod-
ników ostatnich lat w Lubsku będzie 
jednym z liderów zespołu.

Bardzo poważnym wzmocnieniem 
okazuje się Kacper Lewicki, wycho-
wanek Budowlanych, który ostatnie 
trzy i pół roku spędził w Falubazie 
Zielona Góra. W tym sezonie wystąpił 
w kilku spotkaniach w III lidze, a w 
zeszłej kampanii był podstawowym 
zawodnikiem zespołu, grającego 
w Centralnej Lidze Juniorów. Do 
drużyny Budowlanych powrócił na 
razie na półroczne wypożyczenie. I 
na razie spisuje się fantastycznie. W 
trzech meczach kontrolnych strzelił 
już osiem bramek z dziewięciu jakie 
zdobyła ekipa z Lubska. 
Dodatkowo lada dzień zespół wzmoc-
ni Damian Krajewski, wychowanek 
Kado Górzyn, który również ostatnio 
grał w Zielonej Górze w drużynie 
juniorów. 
Bardzo bliski gry w Budowlanych 
był też kolejny gracz Falubazu, Rafał 
Rogalski. Wychowanek Stali Jasień 
nie dogadał się jednak ostatecznie z 
klubem.
Budowlani rozegrali już cztery spa-
ringi (mecz z Promieniem Żary po 
zamknięciu wydania). Wyniki choć 
nie były satysfakcjonujące, Robert 
Ściłba do tej pory nie miał pełnego 
składu. W pierwszym spotkaniu padł 
remis 3:3 z Unią Kunice, występująca 

w lidze okręgowej. Trzy bramki zdo-
był wtedy Kacper Lewicki. 
W kolejnym meczu Tęcza Krosno 
Odrzańskie wygrała 5:3, a Robert 
Ściłba nie miał do dyspozycji żadnego 
bramkarza, kontuzję leczy Manuel 
Kowalski. Wtedy dwa gole zdobył 
Lewicki, a jedna bramka padła łu-
pem Dawida Walczaka, który pewnie 
wykorzystał rzut karny. W trzecim 
spotkaniu również padł remis 3:3 z 
Piastem Iłowa i znów trzy bramki 
zdobył Kacper Lewicki.
Oprócz spotkania z Promieniem, Bu-
dowlani rozegrają jeszcze dwa spotka-
nia kontrolne: Z Dębem Przybyszów i 
Granicą Żarki Wielkie. 
A pierwsze spotkanie rundy rewan-
żowej już 18 marca z Arką Nowa 
Sól. Arką, która przeżywa poważny 
kryzys. Ponownie z zespołu odeszło 
bowiem kilku zawodników. A bę-
dzie to spotkanie o sześć punktów. 
Obydwie ekipy dzielą zaledwie dwa 
oczka. Na razie Budowlani balansują 
na granicy utrzymania. Cel, którym 
jest utrzymanie w IV lidze z pewno-
ścią jest do zdobycia. Słabsze zespoły 
mogą mieć oprócz Arki m.in. Czarni 
Witnica, czy Piast Karnin. 
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Budowlani w ogniu przygotowań

Za miesiąc pierwszy mecz rudny rewanżowej. Budowlani walczą
o utrzymanie się w IV lidze

W ostatnim sezonie, 
gdy Budowlani grali 
w III lidze, z Lubska 
odeszło mnóstwo 
zawodników. Gdzie 
teraz grają zawodnicy, 
którzy decydowali o sile 
beniaminka w zeszłym 
sezonie?

adrian Jeremicz wybrał grę w Niem-
czech. Gra obecnie w jednym zespole 
ze swoim byłym kolegą z gry w Zie-
lonej Górze, Gaudino. Wybrał grę w 
Bawarii, w barwach TSV Wacker 50 
Neutraubling. Zespół ten gra Bez-
irkslidze, będącą ósmym poziomem 
ligowym w Niemczech. 
W rundzie jesiennej 29-latek strzelił 
dwie bramki i zaliczył jedną asystę w 
13 spotkaniach w pierwszym zespole. 
Rozegrał łącznie 912 minut, dwu-
krotnie wchodził na boisko z ławki, 
a sześciokrotnie wcześniej opuszczał 
boisko, wychodząc w pierwszym 
składzie. Jego zespół zajmuje siódme 
miejsce w lidze z dorobkiem 26 punk-
tów w 17 meczach.
Jarosław owsiany również wybrał 
grę w Niemczech. Obecnie reprezen-
tuje barwy drużyny z Trebendorfu, 
która gra w Landesklassie. 28-latek, 
który był jednym z liderów III-ligowej 
drużyny Budowlanych rozegrał do tej 
pory jedenaście spotkań, w których 
strzelił aż pięć bramek.
Raz został wybrany graczem meczu, 
gdy trzykrotnie pokonał bramkarza 
Wiexdorfu, a jego zespół wygrał 3:1. 

Rozegrał osiem pełnych spotkań, a 
trzykrotnie był wcześniej zdejmowany 
z boiska. W Trebendorfie gra m.in. z 
byłymi zawodnikami Promienia Żary: 
Mariuszem Hanclichem i Krzyszto-
fem Frydlewiczem. Ich zespół zajmuje 
jednak dopiero dziesiąte miejsce w 
lidze z 13 punktami w 12 meczach. 
W rundzie jesiennej poprzedniego 
sezonu, w Budowlanych grał również 
Albert Cipior, który do Lubska trafił 
na zasadzie transferu z Formacji Port 
2000 Mostki. Wiosną zdecydował się 
na grę w Falubazie Zielona Góra, z 
którym awansował do III ligi. Obec-
nie w III lidze rozegrał 17 spotkań. 
Strzelił do tej pory trzy bramki, a na 
boisku spędził 1432 minuty. Falubaz 
zajmuje obecnie 13 miejsce w lidze z 
20 punktami w 17 meczach.
Dwaj byli młodzieżowcy, Michał 
Bondarenko i Robert Sieczkowski 
pożegnali się z grą. Pierwszy z nich 
wybrał się na studia do Łodzi i mimo 
wstępnych planów, nie wzmocnił 
żadnego zespołu z okolicy. Robert 
Sieczkowski wyjechał do Holandii, 
gdzie również przerwana została jego 
przygoda z piłką.
Dariusz Kordiak i Marcin Nawrocki 
wzmocnili Spartę Mierków. Ten drugi 
z gry w pierwszej drużynie zrezy-
gnował w połowie sezonu III ligi i 
do końca sezonu grał w rezerwach. 
Obydwaj po sezonie skusili się jednak 
na ofertę Sparty i obecnie są liderami 
zespołu grającego w A Klasie. Kordiak 
w tym sezonie zdobył dwie bramki, z 
kolei Marcin Nawrocki czterokrotnie 

cieszył się z bramki, w tym trzy razy 
w meczu o Puchar Polski. 
Do Niemiec powrócił również Gerard 
Maćkowiak, z kolei Damian Zającz-
kowski po pół roku zrezygnował z 
gry i wzmocnił drużynę Błękitnych 
w Lubskiej Amatorskiej Lidze Piłki 
Nożnej. Teraz wraca na duże bo-
isko i będzie grał w barwach Sparty 
Mierków. 
Karol Łyczko zamienił Budowlanych 
na nowego ligowego rywala tej druży-
ny, TS Przylep. Od początku stał się 
jednym z liderów i rozegrał 15 spotkań 
w pełnym wymiarze czasowym w IV 
lidze. Na dodatek zdobył jedną bram-
kę w wygranym 5:1 meczu z Czarny-
mi Witnica. Dwukrotnie obejrzał też 
żółte kartki.
Michał Matysiak po bardzo poważ-
nej kontuzji kolana w meczu z Ilanką 
Rzepin w III lidze, musiał przerwać 
swoje piłkarskie plany i na boisko 
najprawdopodobniej już nie wróci. 
Marcin Bławuciak po sezonie III-li-
gowym zamienił Budowlanych na 
Relax Grabice, grający w A Klasie. 
Po pięciu bramkach zdobytych na 
III-ligowych boiskach, dużo słabiej 
radzi sobie w A Klasie, gdzie w tym 
sezonie, gdzie w ośmiu spotkaniach 
strzelił jedną bramkę i obejrzał trzy 
żółte kartki, a także jedną czerwoną 
w konsekwencji dwóch żółtych. W 
Grabicach gra również Tomasz Jere-
micz. Rozegrał 11 spotkań i strzelił 
jednego gola. 
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Co PoRaBiają BYli 
TRZECIOLIGOWCY 
BUDOWLANYCH? 

Nawrocki Owsiany

Bondarenko Bławuciak Jeremicz Kordiak Łyczko

Ciopior Szieczkowski

W czwartek 09 lutego Stowarzyszenie 
Przyjaciół Lubska we współpracy 
z lubskim OSiR-em zorganizowało 
turniej piłki nożnej „dzikich drużyn”. 
Zawody odbyły się w hali przy ul. 
Bohaterów. W rozgrywkach udział 
wzięło 6 drużyn (50 zawodników i 
zawodniczek). Zawodnicy podzieleni 
byli na dwie grupy po 3 drużyny (starsi 

i młodsi). W grupie młodszej zwy-
ciężyła drużyna FC Rosół z Kury. W 
grupie starszej triumfowała drużyna 
Gumisi. Po zakończonych zawodach 
wszyscy zawodnicy zostali zaproszeni 
na pizzę. W imieniu organizatora na-
grody wszystkim drużynom wręczył 
Pan Marek Gutowski.

I.G.

TURnieJ dziKich dRUżyn

AktuAlne
informAcje

z regionu
www.facebook.com/MagazynLubski

W czwartek 16 lutego 
LALHPN rozegrała kolejne 
rundy rewanżowej. 

Pierwszy i najbardziej zacięty mecz 
kolejki, to spotkanie ekip lidera eki-
py CalegI i walczącej o miejsce na 
„pudle” drużyny Błękitnych.  Mecz 
zakończył się jednobramkowym zwy-
cięstwem Błękitnych 4:3. Pojedynek 
stał na wysokim poziomie, a obie 
drużyny pokazały „kawałek” dobrego 
futsalu.
Po kolejnej porażce obrońca mi-
strzowskiego tytułu ma już tylko 
punkt przewagi nad drużyną Trophy 
Łabędzia, która bez problemów 
pokonała, ambitnie walczącą, ekipę 
Orłów 5:1.
Po XI kolejkach wyłoniła się czte-
rozespołowa czołówka, która będzie 

walczyć o trzy miejsca na podium.

Wyniki X kolejki:
Błękitni – CalegI 4:3
Forum – Start Biedrzychowice 2:4
Max-Elektro – Policja 2:3
Orły – Trophy Łabędzia 1:5
Pauza: CalegII

Kolejność po Xi kolejkach:
1. CalegI 
2. Trophy-Łabędzia
3. Policja
4. Błękitni
5. Start Biedrzychowice
6. Orły
7. Max-Electro
8. CalegII
9. Forum

I.G.

Runda rewanżowa
W meczu na szczycie Błękitni pokonali 4:3 Caleg I

Turniej o Puchar Zimy 2017, organi-
zowany w Lubskim Domu Kultury 
przez Lubski Klub Szachowy CAISSA 
zakończył się 10 lutego. Po podsumo-
waniu wyników okazało się, że I miejsce 
zajął Zenon Jachimek, II Eryk Ostojicz, 

III Marcin Hermansdorfer, IV Andrzej 
Pastuszak, V Maksymilian Cypel, VI 
Ryszard Szydzik, VII Aleksander Kiełek, 
VIII Cyprian Skibicki, IX Nikola Majkut, 
X Mirela Wojciechowska.

Mars

Zwycięzca Zenon Jachimek, po lewej na pierwszym planie

puchar zimy 2017

Nasze siatkarki podejmowały u siebie, 
12 lutego, drużynę UKS „Trójka” 
Sulechów. Podopieczne Jarka Rygiera i 
Mariusza Sierko już wcześniej zapewniły 
sobie pierwsze miejsce w tabeli. Jednak 
ambicja lubszczanek spowodowała, 
że ostatni mecz sezonu również stał na 
bardzo wysokim poziomie. Amerykanki 
zaprezentowały swoje umiejętności we 
wszystkich elementach gry, przeważając 

zdecydowanie w trzech setach. Na uwagę 
zwraca stosowanie efektownego i zara-
zem efektywnego ataku z tzw. „krótkiej”. 
Bilans spotkania był jednoznaczny dla 
naszych dziewczyn - 3:0 (25-16;25-
16;25-16). Po meczu odbyła się deko-
racja. Warto dodać, że nasze „Złotka” 
zajęły I miejsce z ogromną przewagą 
nad kolejnymi zespołami, zdobywając 25 
punktów. II w tabeli zespół UKS „Ares” 

Nowa Sól i III UKS „Trójka” Sulechów 
zdobyły po 15 punktów.

M.Sienkiewicz

naJlepsze w 
wOJewódzTwie
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NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

Czynna: pon. - pt. 8-18 • REJESTRACJA TELEFONICZNA: 68 457 17 77
Pacjenci 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.


