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

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

SP 3
wSie: Lutol, Mokra, Stara Woda, 

Tuchola Żarska, Mierków, Osiek, 
Raszyn, Ziębikowo, Białków; 
przysiółki: Janowice, Małowice; 
kolonia Gareja

MiaSto LubSko uLice: Błotna, 
Chrobrego, Czwartaków, Dąbrowskiego, 
Dębowa, Emilii Plater, Farbiarska, Gdańska, 
Krakowskie Przedmieście, Jasna, Jodłowa, 
Kanałowa, Kopernika, Kosynierów, Kościuszki, 
Krasińskiego, Krótka, Krucza, Letnia, Mickiewicza, 
Moniuszki, Nadrzeczna, Paderewskiego, Parkowa, 
Plac Lucjana Grzei, Plac Przyjaźni, Plac Wolności, 
Podmokła, Popławskiego, Poznańska, 
Pułaskiego, Racławicka, Sienkiewicza, 
Sportowa, Strażacka, Szpitalna, 
Traugutta, Warszawska, Zamkowa, 
Zieleniecka, Pokoju, Winogronowa, 
Platanowa, Jesionowa

SP 1
wSie: Dłużek, Chełm Żarski, Tarnów;

MiaSto LubSko uLice: Ogrodowa, Botaniczna, 
Zielna, Brzozowa, Budziszyńska, Jagodowa, Kielecka; 
Janusza Korczaka, Kosmonautów, Jarzębinowa, Łabędzia, 
Łąkowa, Osiedle Łużyckie, Przechodnia, Robotnicza, Słowackiego, 
Strzelecka, Śląska, Walki Młodych, Wiosny Ludów, Witosa, Żurawia, 
Słowicza, Młodzieżowa, Kwiatowa, Dworzec Południowy, Żelazna, Dworcowa, 
Piastowska, Geodetów, Jana Raka, Mała, Morelowa, Winna, Rajska, Wesoła, Hoża, 
Piwna, Słowiańska, Pomorska, Tenisowa, Jana Kochanowskiego, Jaskółcza, 
Akacjowa, Ceramiczna, Gronowa, Jaśminowa, Leśna, Lisia, Orzechowa, Polna, 
Radosna, Rolnicza, Różana, Wilcza, Wiśniowa, Wspólna, Wronia, Chmielna, 
Brzoskwiniowa, Kreślarzy, Pomiarowa, Grobla, Krzywa, Ceramiczna, Gliniana, 
Letniskowa, Bociania, Ptasia, Żabia, Czołgowa, 3-Maja, 1 -Maja, Lotnicza, 
Artyleryjska, Łanowa, Transportowa, Głowackiego, Przemysłowa, Klonowa, 
Cicha, Modra, Nowa, Sybiraków, Powstańców Wlkp., Kolejowa, Dojazdowa, Złota, 
Włókniarzy, Budowlanych, Dworzec Towarowy, Lubelska, Szkolna, Bankowa, 
Kilińskiego, Stolarska

SP 2
MiaSto LubSko uLice:
Boczna, Chopina, Działkowa, 
Gazowa, Grunwaldzka, Jasieńska, 
Konopnickiej, Lipowa, Lubuska, 
Al. Niepodległości, Podgórna, 
XX-lecia PRL, M. Reja, Tkacka, 
Urocza, Żagańska, Żarska, 
Bohaterów, Wojska Polskiego, 
22-Lipca, Aleksandra Fredry, 
Zapolskiej, T. Zana, Żeromskiego, 
Cypriana Norwida, Leopolda Staffa, 
Władysława Reymonta, Wisławy 
Szymborskiej, Henryka Sucharskiego, 
Hubalczyków, Skalskiego, Plac Jana 
Pawła II, Plac Vlotho, Baśniowa.
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W środę 22 lutego, 
jednogłośną decyzją, radni 
Rady Miejskiej w Lubsku 
poparli projekt Burmistrza 
Lubska o włączeniu 
wygaszanego Gimnazjum 
nr 1 w Lubsku do Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Lubsku.

Projekt uchwały, zgodnie z którym Gim-
nazjum nr 1 w Lubsku zostaje włączone 
do SP nr 2 w Lubsku, przedstawił Wice-
burmistrz Jerzy Wojnar.
Pod nieobecność przewodniczącego klubu 
„Dla dobra gminy Lubsko”, przed głoso-
waniem, stanowisko klubu przedstawił 
radny Tomasz Apanowicz.
– Będziemy głosować za tym projektem, 
bo po konsultacjach z ekspertami wiemy, 
że jest to najlepsze rozwiązanie, ale ubo-
lewamy, że nie było dialogu w sprawie 
propozycji starosty. Wiemy też, że osta-
tecznie Starosta nie przedstawił nam żad-
nej konkretnej propozycji – wskazał radny.
– Poza propozycję dotyczącą budynku, 
żadnej innej konkretnej propozycji Staro-
sty nie było, a czas na decyzje, po wejściu 
w życie przepisów był krótki – wskazał 
Burmistrz Lech Jurkowski.
Zarówno radny jak i burmistrz zgodzili 
się co do tego, że jest konieczny rozwój 
szkolnictwa zawodowego.
W imieniu klubu „Radnych Niezależ-
nych” wypowiedział się radny Ireneusz 
Kurzawa.
– Ubolewanie, ubolewaniem, ale ja się do 
tego nie przyłączam. Czasu było mało, ale 
można było przeanalizować informacje i 
podjąć decyzję. My jako klub uznaliśmy, 
że jest to jedyne rozwiązanie – wskazał 
radny.
W głosowaniu 14 radnych (nieobecny 
radny Hieronim Nawrot) było za pro-
jektem uchwały, przedstawionym przez 
Burmistrza Lubska.
Radny Robert Słowikowski przedstawił 
krótką informację o pożarze w Brożku 
wskazując, że pożar będzie jeszcze trwał 
i mogą być odczuwalne nieprzyjemne 
zapachy w Lubsku, bo tak wieją wiatry. 
Na miejscu jest mobilne laboratorium 
WIOŚ i po badaniach nie ma skażenia wód 
Nysy, ani wód gruntowych. Nie ma też 
skażenia powietrza, która uniemożliwiało 
pobyt, w swoich domach, mieszkańcom 
najbliższych miejscowości.

Radny Tomasz Apanowicz złożył in-
terpelację, w zakresie ilości kancelarii 
prawnych obsługujących urząd i ich 
wynagrodzenia, a radny Stefan Żyburt 
złożył ponownie interpelację, dotyczącą 
tego czy Burmistrz musi odpowiadać na 
pytania radnych.
W dyskusji radny I. Kurzawa podziękował 
sołtysowi Tucholi Żarskiej i miejscowemu 
stowarzyszeniu za udział w organizacji 
ferii zimowych.
Radny Henryk Pełka pytał o remont drogi 
koło suszarni w Lutolu, która jest w złym 
stanie technicznym.
Radny Zbigniew Czarny wywołał temat 
strefy gospodarczej pod Górzynem i 
pytał, czy powstanie tam farmy fotowol-

taicznej rozwiąże sprawę. Z odpowiedzi 
burmistrza wynika, że farma mogłaby 
powstać częściowo na strefie, ale sama 
nie generuje miejsc pracy. Jednocześnie 
Lech Jurkowski podał, że w 2017 roku 
w maju mija, przedłużony już termin, na 
to, żeby na strefie powstał zakład, bo w 
przeciwnym razie jest zagrożenie zwrotem 
2 mln. zł dotacji.
Radny Tomasz Apanowicz pytał o wpisy 
na Facebooku burmistrza, w szczególności 
dotyczące interpelacji radnego Stefana Ży-
burta, które wywołują falę negatywnych 
komentarzy, w stosunku do radnych.
– Podjąłem decyzję, że będę informował 
mieszkańców o tym co się dzieje i jak 
państwo jako klub pracujecie – odpowie-

dział Lech Jurkowski. Komentarze piszą 
czytelnicy – dodał włodarz.
Pan Tomasz mocno atakuje, ale na swoim 
Facebooku też umieszcza różne rzeczy – 
wskazał radny Ireneusz Kurzawa.
Burmistrz, w odpowiedzi na pytania 
radnych wskazał, że na budynek przy ul. 
Budowlanych jest przeznaczona kwota 50 
tys. zł i są to środki na opracowanie kon-
cepcji zagospodarowania, która wstępnie 
zakłada mieszkania socjalne na piętrach, a 
na parterze, w pomieszczeniu, gdzie była 
dyskoteka i jest wycięty strop mogłaby 
powstać sala zabaw, której w Lubsku 
brakuje, a jest taka np. w Jasieniu. Włodarz 
wskazał także, że sprawa budowy remizy 
OSP w Górzynie ugrzęzła w żarskim staro-
stwie, mimo tego, że ostatecznie klasyfika-
tor stwierdził, że w miejscu, gdzie kiedyś 
była III klasa nawieziono, w poprzednich 
latach, różne inne warstwy ziemi i dlatego 
teraz w ogóle nie powinno się mówić o 
oznaczaniu klas gleby, a mimo tego jak 
pracownicy UM w Lubsku pojechali do 

starostwa po decyzję, jej nie otrzymali i 
obecnie gmina czeka na wydanie decyzji.

Skarga odrzucona, 
ale nie zasadna

Radni głosowali też w sprawie skargi 
nauczyciela gimnazjum nr 1 na dyrektora 
tej szkoły, w związku z brakiem dofinan-
sowania dodatkowego kształcenia.
– Komisja rewizyjna przewagą głosów 
uznała, że skarga jest niezasadna, ponie-
waż wniosek został złożony w 2016 roku 
i zgodnie z prawem dotyczy 2017 roku 
– wskazał przewodniczący komisji radny 
Stefan Żyburt.
W głosowaniu za uznaniem skargi za 
niezasadną byli radni Stefan Żyburt, Zofia 
Zawiślak, Radosław Bondarenko i Marcin 
Flies. Pozostali radni byli przeciw. Tym 
samym radni nie podjęli uchwały o tym, że 
skarga jest niezasadna, ale nie oznacza to, 
że jest zasadna i sprawa będzie ponownie 
rozpatrywana przez radnych.

TR

Wszyscy „za”

Dyskusji przyglądali się nauczyciele z Gimnazjum nr 1

Projekt uchwały, zgodnie z którym Gimnazjum nr 1 w Lubsku zostaje 
włączone do SP nr 2 w Lubsku, przedstawił Wiceburmistrz Jerzy Wojnar. Poza 
propozycję dotyczącą budynku, żadnej innej konkretnej propozycji Starosty nie 

było – wskazał Burmistrz Lech Jurkowski

Wszyscy radni poparli projekt Burmistrza, o włączeniu wygaszanego 
gimnazjum do SP nr 2

Będziemy głosować za tym 
projektem, bo po konsultacjach 
z ekspertami wiemy, że jest to 

najlepsze rozwiązanie – wskazał 
radny Tomasz Apanowicz

Czasu było mało, ale można było 
przeanalizować informacje i podjąć 
decyzję. My jako klub uznaliśmy, że 
jest to jedyne rozwiązanie – wskazał 

radny Ireneusz Kurzawa

W okresie międzysesyjnym 
zrealizowaliśmy poniższe 
zadania.

1. Uruchomiliśmy nową wersję miej-
skiej strony internetowej. Jej wygląd i 
architektura jest zgodna z najnowszymi 
trendami. Zamieszczamy również na niej 
więcej aktualnych informacji. Mam na-
dzieję, że nowa strona internetowa spotka 
się z przychylną opinią użytkowników.
2. Odnośnie zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych podjęto następujące 
działania:
- złożyliśmy wniosek do LGD „Grupa 
Łużycka” o dofinansowanie budowy 3 
placów zabaw w Chociczu, Dłużku i 
Tucholi Żarskiej,
- trwają prace nad przygotowaniem 

wniosku o dofinansowanie projektu 
dotyczącego termomodernizacji Przed-
szkola nr 5,
- przygotowujemy przetarg na wycinkę 
drzew w pasie ulic Sybiraków-Prze-
mysłowa.

3. Zakończyliśmy przetarg na zakup 
samochodu strażackiego dla OSP Stara 
Woda –kupiliśmy wóz bojowy marki 
SCANIA typ P360, napęd 4x4, rok pro-
dukcji 2017, a przetarg na opracowanie 
programu funkcjonalno-użytkowego na 
ścieżkę rowerową Lubsko-Nowogród 
Bobrzański – Świdnica - Zielona Góra 
jest w fazie otwarcia ofert- zgłosił się 
jeden wykonawca. 
4. Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosił wyniki konkursu 
„Maluch plus” 2017– moduł 2. Z sa-
tysfakcją informuję, że Gmina Lubsko 
uzyskała dotację w wysokości 20 160,00 
zł, która zostanie wykorzystana na czę-
ściowe pokrycie kosztów funkcjonowa-
nia Żłobka nr 1 w Lubsku w okresie od 
stycznia do grudnia 2017 roku.

5. Przygotowujemy się wspólnie z dy-
rektorami szkół do złożenia wniosków o 
dofinansowanie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna 
edukacja,
6. Realizujemy projekt pn. „Przygoto-
wanie programu rewitalizacji dla Gmi-
ny Lubsko”. Na ostatnim wspólnym 
posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w 
Lubsku zostały zaprezentowane założe-
nia do programu.
7. Znamy już wyniki głosowania na za-
dania „Budżetu Obywatelskiego 2017”. 
Głosowało 762 mieszkańców, a głosów 
ważnych oddano 759. Zrealizowanych 
będzie pięć projektów, które otrzymały 
największą liczbę głosów. Mieszkańcy 
Lubska zadecydowali, że będą to:

• Elementy małej architektury nad zale-
wem "Karaś" (ławki, kosze na śmieci, 
stojaki rowerowe, stoły rekreacyjne, 
samoobsługowa stacja naprawcza, itp.) 
-125 głosów;
• Kompleksowa modernizacja placu 
zabaw przy ul. Staffa- 100 głosów;
• Renowacja nawierzchni drogi masą 
asfaltową wykonaną metodą natrysko-
wą dwukrotnie (pomiędzy ul. Łużycką 
a Robotniczą) – 85 głosów;
• Budowa chodnika oraz oświetlenia 
przy ul. Wiśniowej – 84 głosy;
• Wymiana części nawierzchni ciągów 
pieszych z kostki granitowej na płyty 
granitowe o szerokości 80 cm (ul. Po-
pławskiego) – 60 głosów.
8. Miesiąc luty to również ferie, w cza-
sie których dzieci i młodzież z naszej 

gminy miały możliwość uczestniczenia w wielu 
rozrywkach organizowanych na terenie całej gmi-
ny. Nasi najmłodsi mieli m.in. możliwość nauki 
tańca Flamenco, spotkania się ze strażakami, po-
licjantami, a także uczestniczenia w wyjazdach na 
basen do Żar i do kina. Zimowiska organizowane 
były w LDK-u, OSiR-ze, Bibliotece Publicznej, 
świetlicach wiejskich i szkołach podstawowych. 
Frekwencja ze strony najmłodszych dopisała. 
Dzieci mogły wspólnie spędzić czas bezpiecznie, 
bawiąc się i ucząc. Serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację i prze-
prowadzenie zimowisk za pracę na rzecz naszych 
najmłodszych.
9. Odbyły się posiedzenia rad nadzorczych na-
szych spółek, na których podsumowano wyniki 
przedsiębiorstw za ubiegły rok.
10. Ponadto odbyłem szereg spotkań dotyczących 
przygotowań do realizacji różnych inwestycji i 

imprez, które zamierzamy zrealizować w tym 
roku.  Wśród tych spotkań pragnę odnotować 
spotkania dotyczące następujących ważnych 
wydarzeń: organizacji „Dni Lubska”, 25-lecia 
współpracy partnerskiej z miastem Vlotho oraz 
25 jubileuszowych Prezentacji Dzieci i Młodzieży 
Specjalnej Troski. Odnosząc się do „Dni Lubska”, 
to w chwili obecnej mamy już ustalony program 
imprezy i podpisane umowy z wykonawcami. W 
najbliższym czasie wspólnie z przedstawicielami 
jednostek i organizacji pozarządowych ustalimy 
program głównych uroczystości, które planujemy 
na 2 czerwca br. Jesteśmy również po rozmowach 
z Panią Brodzik., która zaproponowała, aby 
koncert galowy odbył się przed ratuszem w dniu 
2 lipca. Wstępnie zaakceptowałem ten pomysł i 
będziemy działać w tym kierunku.

Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

z działalności w okresie
od 25 stycznia do 22 lutego 2017r.Sprawozdanie BurmiStrza LuBSka

SP Górzyn

SP 3

SP 2

SP 1

SP Górzyn
wSie: Górzyn, 

Chocicz, 
Chocimek, 

Grabków, Gozdno, 
Dąbrowa, 

Tymienice, Kałek.

GiMNaZJa
MiaSto LubSko;

wSie: Górzyn, Lutol, 
Białków, Mokra, Stara 
Woda, Tuchola Żarska, 
Chocicz, Chocimek, 
Grabków, Dąbrowa, 
Tymienice, Kałek, 
Mierków, Osiek, Raszyn, 
Ziębikowo, Dłużek, 
Chełm Żarski, Tarnów

PrZySiółki: Gozdno, 

Janowice, Nowiniec, 
Małowice;

koLoNia: Gareja.



4 5m agaz y n lubs ki  nr 3/2017 (314)magazyn lubski  nr 3/2017 (314)

W REGIONIE LUDZI E,  WYDARZENI A

MałżeńStWa
Adam Mirosław Wlazło i Joanna 
Maria Sługocka, Anna Trela i 
Gabriel Józef Opuszko, Tomasz 
Adam Maciewicz  i  Agnieszka 

Barbara Lesiak.

ZGony
Halina Wilczyńska l. 71, Marta 
Kazimiera Żelazko l. 89, Jan Wę-
drychowski l. 70, Jolanta Maria 
Popiel l. 48, Weronika Stefankow-
ska l. 88, Anna Wal l. 90, Roman 
Uliasz l. 58.

StyCZeń 2017 r.

KRONIKa Usc KRONIKA POLICYJNA
Mł. asp. Grzegorz Franczak, który na co 
dzień pełni funkcję kierownika Poste-
runku Policji w Brodach, przebywając 
15 lutegow pobliżu jednej z kamienic 
przy ul. E. Plater w Lubsku zobaczył 
silne zadymienie wydobywające się 
spod dachu. Przed budynkiem, w 
którym strażacy prowadzili już akcję 
gaśniczą, stała grupa ewakuowanych 
ludzi. Pośród nich policjant nie za-
uważył kobiety, która nie mogła się 
samodzielnie poruszać. Wiedząc, w 
którym mieszkaniu może się znajdo-
wać, natychmiast zareagował. Drzwi 
do mieszkania były zamknięte, ale 
jeden ze strażakówwyważył je łomem. 
Policjant wbiegł do środka. Kobieta 
wzywała pomocy, z sufitu i ze ścian 
spływała woda. Na miejsce zdarzenia 
przybyli kolejni policjanci. Wspólnie ze 
st.asp. Leonardem Żamojdą oraz st. asp. 
Krzysztofem Marusiakiem wynieśli ko-
bietę z płonącego budynku i przekazali 
pod opiekę załodze karetki pogotowia. 
Dzięki temu mieszkance Lubska nie 
groziło już żadne niebezpieczeństwo. 

***
Dyżurny Komisariatu Policji w Lubsku 
otrzymał 15 lutego około godz. 22. 
informację od mężczyzny o tym, że 
w lesie znajduje się rozbity pojazd, w 
którym nie ma żadnych osób. W trakcie 
wykonywanych czynności, policjanci 
uzyskali informacje na temat osoby, 
która najprawdopodobniej kierowała 
tym pojazdem, w okolicy Zasiek. 
Natychmiastowa akcja pozwoliła na 
przeprowadzenie badania alkomatem, 
które wykazało powyżej 2 promili. 
Okazało się, że mężczyzna, wracając 
do domu uderzył w drzewo i postanowił 
pójść do domu, nie odnosząc poważ-
nych obrażeń. Ponadto samochód nie 
miał ważnych badań, ubezpieczenia 
OC a sprawca posiadał 6-letni zakaz 
prowadzenia pojazdów. Za tego rodzaju 
przestępstwo można trafić do aresztu na 
co najmniej 2 lata i stracić prawo jazdy 
dożywotnie.  

***
Dyżurny Komisariatu Policji w Lub-
sku otrzymał 16 lutego, w godzinach 
wieczornych, informację o zdarzeniu 
drogowym na trasie Lubsko-Stara 
Woda. Policjanci ustalili, że kierujący 
samochodem osobowym marki Suzu-
ki Swift, 19 letni mieszkaniec naszej 
gminy, jadąc w kierunku Lubska, na 
prostym odcinku drogi z niewiadomych 
przyczyn zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i zderzył się czołowo z prawi-
dłowo jadącym pojazdem marki Ford 
Fiesta, kierowanym przez 22-letnią 
kobietę. W wyniku zderzenia kierująca 
Fordem oraz pasażer Suzuki odnieśli 
lekkie obrażenia; zostali przewiezieni 
do placówek służby zdrowia. Jak się 
okazało, nietrzeźwy sprawca zdarzenia, 
który posiadał zakaz prowadzenia pojaz-
dów, z poważnymi obrażeniami został 
przewieziony do szpitala.

***
W nocy 17 lutego lubscy policjanci 
otrzymali informację od Wojewódzkie-
go Centrum Powiadamiana Ratunko-
wego, że na ulicy Lubskiej w Jasieniu 
doszło do kolizji dwóch pojazdów. 
Patrol zastał tam samochód Audi A3, za 
którego kierownicą siedziała 33-letnia 
kobieta. Ustalono, że sprawczyni na 
prostym odcinku drogi straciła pano-
wanie i zaczepiła o prawidłowo stojący 
pojazd VW Golf IV. Badanie alkomatem 

wykazało wysoki poziom alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Za tego typu 
przestępstwo grozi do dwóch lat pozba-
wienia wolności, wysokie grzywny oraz 
zakaz prowadzenia pojazdów.

***
Do Komisariatu Policji w Lubsku 
zgłosił się 20 lutego mężczyzna, powia-
damiając, że został okradziony na tzw. 
„stopa”. Kierujący pojazdem, wykazu-
jąc się życzliwością, zabrał dwie osoby 
celem podwiezienia ich do pobliskiej 
miejscowości. Dobry uczynek, skończył 
się jednak fatalnie. Podczas, gdy jedna 
z osób zabawiała go rozmową, druga 
przeszukała kieszenie jego kurtki, która 
leżała na tylnym siedzeniu. Pokrzyw-
dzony stracił pieniądze i dokumenty.

***
Przestępcy nie przebierają w środkach i 
skutecznych metodach działania. Kolej-
ną z nich jest sposób „na kuriera”. Niech 
przestrogą dla nas wszystkich będzie 
zdarzenie, do którego doszłow Żarach. 
Do jednej z mieszkanek tego miasta 
zadzwoniła kobieta, podając się za 
córkę i informując, że pilnie potrzebuje 
pieniędzy. Pokrzywdzona była zdziwio-
na, ale oszustka zapewniła, że jej głos 
jest zachrypnięty, ponieważ piła zimną 
wodę. Pokrzywdzona uległa w końcu 
tym sugestiom i oświadczyła, że posiada 
kwotę 23.000 złotych. Wtedy oszustka 
przedstawiła jej wytyczne: w kopercie 
miało być umieszczone 500 złotych a 
w paczce 22.500 złotych i przekazane 
kurierowi, który pojawi się za chwilę 
na miejscu. Kurier udał się na miejsce, 
aby wykonać zlecenie i odebrał przesył-
kę. Zlecenie wzbudziło jednak w nim 
podejrzenie i przesyłkę zawiózł prosto 
na policję. Dzięki temu mieszkanka Żar 
nie straciła swoich oszczędności. Nasi 
policjanci po raz kolejny przestrzegają 
przed tego rodzaju oszustwami, któ-
rych sprawcy wykorzystują naiwność i 
łatwowierność. 

***
W godzinach wieczornych 25 lutego 
czujnością wykazał się mieszkaniec 
Brodów, powiadamiając dyżurnego 
lubskiej Policji, że jedzie za pojazdem, 
którego kierowca może być nietrzeźwy. 
Zgłaszający poruszał się za tym pojaz-
dem, aż do chwili jego zatrzymania. 
Okazało się, że kierujący ma ponad 
1,7 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Mężczyzna oświadczył, że 
nie ma przy sobie prawa jazdy oraz 
dowodu rejestracyjnego. 

***
St. asp. Radosław Szewczyk po zakoń-
czeniu służby w nocy z 25/26 lutego 
wracał do domu. Przejeżdżając przez 
Budziechów, zauważył jadący z prze-
ciwnego kierunku samochód marki To-

yota. Sposób, w jaki przemieszczał się 
kierowca wskazywał, że może on być 
nietrzeźwy.  Policjant powiadomił o tym 
KP w Lubsku, jadąc cały za podejrzanie 
zachowującym się kierowcą. Po jakimś 
czasie, wspólnie z patrolem, uniemożli-
wił dalszą jazdę i zatrzymał mężczyznę, 
który swoją ucieczkę zakończył, uderza-
jąc w prawidłowo zaparkowany Ford 
Transit.  Mężczyzna miał 1,76 promila 
alkoholu w organizmie. Grozi mu do 
dwóch lat pozbawienia wolności.

***
Policjanci pionu kryminalnego w trackie 
kontroli drogowej, przeprowadzonej 28 
lutego dokonali zatrzymania nerwowo 
zachowującego się mieszkańca Lubska. 
Jak się później okazało, w wyniku prze-
szukania miejsca zamieszkania w jednej 
z szafek znajdował się słoik, w którym 
ujawniono około 53 gramy marihuany. 
Czarnorynkowa wartość narkotyku to 
około 2000zł. Prokurator zastosował 
dozór policyjny. Za posiadanie środków 
odurzających grodzi mu kara pozbawie-
nia wolności do 3 lat.

***
W wyniku wspólnych działań podję-
tych przez policjantów z Posterunku w 
Brodach i policjantów kryminalnych z 
Lubska, udało sięodzyskać przyczepę 
samochodową o wartości 10000zł. 
Dwóm mężczyznom przedstawiono 
zarzut kradzieży z włamaniem. Wobec 
nich prokurator zastosował dozór poli-
cyjny. Mienie wróciło do właściciela. 
Za tego typu przestępstwo grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 10.

***
Ogólnie w miesiącu lutym doszło do 16 
zdarzeń drogowych w rejonie działania 
Komisariatu Policji w Lubsku. Pomimo 
trudnych warunków atmosferycznych 
generalnie kierowcy poruszali się 
ostrożnie i odpowiedzialnie. Jako 
główne przyczyny można wymienić: 
niedostosowanie prędkości czy niepra-
widłowe wykonywanie manewrów. 

***
Policjanci informują, że w centrum 
naszego miasta w rejonie przejść dla 
pieszych dochodzi do nieprawidłowego 
parkowania. Przypominamy, że pojazd 
powinien być zaparkowany min. 10 
metrów przed lub za przejściem. Tego 
rodzaju wykroczenie ogranicza wi-
doczność kierujących, zbliżających się 
do przejścia i powoduje zagrożenie dla 
zdrowia lub życia przechodniów. Za 
tego rodzaju wykroczenie grozi mandat 
w wysokości 300 zł i 1 punkt karny. Nasi 
policjanci tylko w lutym interweniowali 
w związku z tym procederem. 

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
Do Stanowiska Kierowania Komen-
danta Powiatowego PSP w Żarach 
wpłynęło 16 lutego zgłoszenie o 
pożarze mieszkania w budynku wie-
lorodzinnym przy ul. Reja. Do dzia-
łań zadysponowano dwa zastępy z 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Lubsku. Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia, dowódca akcji stwierdził, że z 
okien i spod drzwi lokalu mieszkalnego 
wydobywa się gesty dym. Z wywiadu 
i rozpoznania przeprowadzonego na 
miejscu akcji uzyskano informację, 
że w mieszkaniu może znajdować się 
lokator. Natychmiast ewakuowano 
domownika, osobę poszkodowaną 
oraz psa. Dzięki błyskawicznej akcji 
ratowniczej udało się nie dopuścić do 
rozprzestrzenienia się pożaru na pozo-
stałe pomieszczenia oraz na wyższe 
kondygnacje.

***
Zgłoszenie o wypadku drogowym 
samochodu ciężarowego w okolicach 

miejscowości Grodziszcze wpłynęło 
22 lutego. Z uwagi na fakt, że miejsco-
wość ta leży na pograniczu rejonów 

działania Komendy Powiatowej PSP 
w Żarach i Krośna Odrzańskiego, 
do działań zadysponowano zastępy 
Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych 
z Lubska i Gubina. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia, działania strażaków 
polegały na zabezpieczeniu, wykona-
niu dostępu i ewakuowaniu z wnętrza 
pojazdu kierowcy, przekazaniu go 
pogotowiu ratunkowemu, ogranicze-
niu wycieku paliwa oraz odłączeniu 
akumulatorów. W działaniach udział 
brało 7 zastępów z Jednostek Ratow-
niczo-Gaśniczych z Lubska i Gubina 
oraz jeden zastęp z OSP Brody; łącz-
nie 20 ratowników.

***
Komendant Powiatowy PSP w Żarach 
st. kpt. Robert Słowikowski uczest-
niczył w zebraniu sprawozdawczym 
w siedzibie jednostki OSP Górzyn 4 

marca. Podczas spotkania zostały 
omówione sprawozdania z realizacji 
zadań za rok 2016, udział jednostki w 
działaniach ratowniczo – gaśniczych, 
szkoleniach oraz plany na 2017 rok. 
Komendant Powiatowy przybliżył 
plan współpracy z jednostkami OSP 
powiatu żarskiego na rok 2017 oraz 
zaprezentował porównawczą sta-
tystykę działań ratowniczo- gaśni-
czych. Omówiono zmiany procedur 
i zasad rozdziału dotacji KSRG i 
MSW (Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych), realizowanych w 2016 roku 
z jednoczesnym podsumowaniem 
wykorzystanych środków w powiecie 
żarskim. Łączna kwota przyznanych w 
2016 roku dotacji to 334 861,00 zł,w 
tym KSRG 265 500,00 zł a MSW 69 
361,00 zł.

Opr. M. Sienkiewicz

Krzysztof Marusiak, Grzegorz Franczak uratowali kobietę z pożaru

Strażacy z Lubska, Gubina i okolicznych OSP pomagali uwolnić rannego 
kierowcę TIR-a

Alimenty od dzieci 
dla rodziców?

O obowiązku alimentacyjnym rodziców 
wobec dzieci wiedzą praktycznie wszy-
scy. Jednakże niewiele osób wie, że obo-
wiązkiem tym Sąd obarczyć może także 
dzieci względem rodziców. Zdarzają się 
takie sytuacje, w których rodzic wskutek 
różnych okoliczności losowych popada 
w niedostatek i nie jest w stanie sam za-
spokoić nawet podstawowych potrzeb, 
zaś dzieci nie czują się zobowiązane by 
dobrowolnie pomóc mimo rodzicowi, 
że na wcześniejszym etapie życia same 
otrzymywały od niego wsparcie. 
Zgodnie z przepisami kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego obowiązek 
alimentacyjny obciąża krewnych w linii 
prostej oraz rodzeństwo. Taka konstruk-
cja przepisów powoduje, że obowiązek 
alimentacyjny istnieje zarówno po 
stronie rodziców jak również dzieci. 

Jednakże rodzic w pierwszej kolejności 
alimentów powinien dochodzić od dru-
giego małżonka. Dopiero w sytuacji, w 
której współmałżonek nie jest w stanie 
wywiązać się z obowiązku alimentacyj-
nego, obowiązkiem tym mogą zostać 
obarczone jego pełnoletnie dzieci. 
Aby roszczenie rodzica o alimenty od 
dziecka było zasadne niezbędne jest 
łączne zaistnienie dwóch przesłanek. 
Pierwszą jest stan niedostatku u rodzica, 
drugą są możliwości zarobkowe i ma-
jątkowe dziecka pozwalające mu taki 
obowiązek spełniać. Za osoby znajdu-
jące się w niedostatku uważa się osoby, 
które nie mogą własnymi 
siłami zaspokoić usprawie-
dliwionych potrzeb, których 
zaspokojenie jest niezbędne 
do godziwej egzystencji, nie 
posiadają własnych środków 
w postaci wynagrodzenia 
za pracę, emerytury czy 

renty ani też dochodów z własnego 
majątku bądź są one niewystarczające. 
Na możliwości zarobkowe składają się 
dochody takie jak: wynagrodzenie z 
pracy zarobkowej, premie, dodatki do 
wynagrodzenia, renta, emerytura oraz 
wszelkie inne dochody uzyskiwane 
przez osobą obowiązaną do alimentacji.  
Istotną kwestią jest wysokość ali-
mentów do jakich uprawniony jest 
rodzic. Zasadą jest, że ich zakres za-
leży od usprawiedliwionych potrzeb 
życiowych uprawnionego. Jednakże 
kształtuje się on odmiennie od wy-
sokości alimentów jakie należne są 

od rodzica względem dziecka, które 
nie jest jeszcze w stanie utrzymać się 
samodzielnie. O ile bowiem dziecku 
przysługują alimenty w wysokości 
pozwalającej na utrzymanie jego stopy 
życiowej na takim samym poziomie na 
jakim żyje zobowiązany do alimen-
tów rodzic, o tyle usprawiedliwione 
potrzeby uprawnionego do alimentów 
rodzica ograniczają się do poziomu 
pozwalającego mu na „wydźwignięcie 
się z niedostatku”.  
Co w sytuacji, jeśli rodzic przez 
całe życie nie interesował się swoim 
dzieckiem, opuścił je, nie przyczyniał 

się do jego utrzymania i 
wychowania albo znęcał 
nad nim, a w momencie, 
gdy dziecko samo dobrze 
poradziło sobie w życiu 
zgłasza żądanie o alimenty? 
Czy dziecko będzie bez-
względnie zobowiązane do 

ich płacenia w każdym przypadku, gdy 
rodzic popadnie w niedostatek? Otóż w 
takim wypadku może ono uchylić się 
od wykonania obowiązku alimentacyj-
nego wykazując, że żądanie alimentów 
przez wyrodnego rodzica jest sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego. 
Zgodnie bowiem z orzecznictwem 
Sądu Najwyższego (uchwała pełnego 
składu Izby Cywilnej i Administra-
cyjnej SN z 16 grudnia 1987 r., III 
CZP 91/86), zawinione zachowania 
są powszechnie potępiane w społe-
czeństwie i nie można zakładać, ażeby 
osoba doznająca krzywdy w każdym 
przypadku mimo to zobowiązana była 
do świadczenia alimentów na rzecz 
osoby ją krzywdzącej tylko dlatego, 
że obowiązek alimentacyjny wynika 
z pokrewieństwa, małżeństwa albo z 
innych więzów, z którymi ustawa łączy 
ten obowiązek.

Adwokat Michał Wójcicki

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę prawną – BEZ-
PŁATNIE, proszę pisać ml@lubsko.pl z tytułem „Pytanie 
do adwokata”.
Pytania można też przesyłać na adres redakcji ul. Wojska 
Polskiego 2, z dopiskiem "Pytanie do adwokata".
Odpowiedź opublikujemy w kolejnym Magazynie Lubskim. 
Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji

ADWOKAT RADZI

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

dla Mariana Siekacza
z powodu śmierci

ŻONY
składają

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym
oraz Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy

w Lubsku

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

MaMY
Pana Henryka Kaczana

składają 
dyrektor, nauczyciele i pracownicy

  Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży
w Lubsku

Serdeczne podziękowania za wsparcie 
i udział w uroczystości pogrzebowej

NaSzej 
MaMY

składają
elżbieta Haściło

z rodziną

Karina Juncewicz, 
uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 3 w 
Lubsku, we wtorek 14 
marca została laureatkę 
eliminacji powiatowych 
Lubuskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Będzie 
reprezentować powiat 
żarski podczas konkursu 
wojewódzkiego.
Oprócz Kariny, w eliminacjach starto-

wali uczniowie innych lubskich szkół, 
w trzech kategoriach wiekowych.
Jury po wysłuchaniu 38 prezentacji 
w I grupie wiekowej, postanowiło 
przyznać nagrody i zakwalifikować 
do eliminacji powiatowych następu-
jące osoby:
• Antoni Szewczyk ZSP Jasień
• Zuzanna Wacowska ZS Mirostowice 
Dolne
• Natalia Wacowska ZS Mirostowice 
Dolne
Ponadto jury postanowiło przyznać 

następujące wyróżnienia:
• Kornelia Kotwica SP Tuplice
• Oktawian Dzido ZS Mirostowice 
Dolne
• Oliwia Waszak SP 1 Lubsko
• Julia Ślebiedzińska ZSP Łęknica
• Bartłomiej Paluszkiewicz ZS Tuplice
• Zuzanna Wesołowska SP Nowe 
Czaple
• Marta Nowakowska SP 2 Lubsko
• Zuzanna Janiak SP Jasień
• Julia Szymczak SP Mierków
Po wysłuchaniu 36 prezentacji w II 
grupie wiekowej, jury postanowiło 
przyznać nagrody i zakwalifikować 
do eliminacji powiatowych następu-
jące osoby:
• Kacper Koźlik SP2 Żary
• Jakub Sulikowski SSP Żary
• Karina Juncewicz SP 3 Lubsko
Ponadto jury postanowiło przyznać 
następujące wyróżnienia:
• Malwina Sudejko Biblioteka Ol-
brachtów
• Karolina Kotwicka NSP Mierków

• Aleksandra Penksa ZS Mirostowice 
Dolne
• Julia Chwieszczennik SP 1 Lubsko
Po wysłuchaniu 25 prezentacji w 
III grupie wiekowej, postanowiło 
przyznać nagrody i zakwalifikować 
do eliminacji powiatowych następu-
jące osoby:
• Jakub Kosiński ZS Grabik
• Sara Preneta ZS Tuplice
• Kamil Żurawicki PDD Lubsko
Ponadto jury postanowiło przyznać 
następujące wyróżnienia:
• Jakub Stec GIM 3 Żary
• Martyna Komenda KGIM Żary
• Wiktoria Delejowska ZS Tuplice
• Olga Skokowska GIM Brody
• Karolina Banasiak ZS Bieniów
Wszyscy recytatorzy eliminacji 
powiatowych otrzymali dyplomy 
uczestnictwa i nagrody książkowe 
ufundowane przez Burmistrza Miasta 
Żary i Żarski Dom Kultury.

Źródło/ DK Żary

Brawo karina

Karina Juncewicz z SP nr 3 w Lubsku 
została laureatkę eliminacji powiatowych 
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. 

Będzie reprezentować powiat żarski 
podczas konkursu wojewódzkiego.

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
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W REGIONIE W REGI ONI E

na 80 urodziny zostaliśmy 
zaproszeni przez Klausa 
Bramburgera, który z 
tej okazji zaprezentował 
swoje ostatnie malarskie 
prace, na wernisażu w 
dniu 7 marca br.

Kim jest Jubilat, u którego gościliśmy 
w tym niecodziennym dniu? Ten 
starszy, bardzo miły, wręcz uroczy 
Pan jest z urodzenia i wyboru miesz-
kańcem Guben. Skończył szkołę arty-
styczną, ze specjalnością sitodruków. 
Znany i ceniony jest w Guben głównie 
z działalności artystycznej na różnych 
polach, w tym również dydaktycz-
nych. Jest zarazem koordynatorem 
poczynań wszystkich artystów tego 
miasta - a jest ich w Guben niemało. 
Zajął się także organizacją spotkań 
artystów zawodowych i amatorów 
niemiecko-polskich i również w tej 
dziedzinie jest bardzo skuteczny. Ma 
własne atelier, ale organizuje wystawy 
również innych artystów. Każda indy-
widualna wystawa, to w Guben duże 
wydarzenie, ponieważ jego prace są 
podziwiane i lubiane nie tylko zresztą 
w lokalnym środowisku, ale również 
za granicą miasta i kraju.
Poznaliśmy go, kiedy przyjechał do 
Lubska w grupie trzech twórców na 
nasz ostatni, jesienny plener malarski 
w 2016 roku. Nasi plastycy i grupa z 
Guben poczuła do siebie autentyczną 
sympatię i życzliwość opartą na wy-
mianie doświadczeń z jednoczesną 
akceptacją własnych preferencji 

twórczych.
Na urodziny i wernisaż pojechała 
spora grupa Lubszczan - osiem kobiet 
plastyczek z grupy "Halszki", z dy-
rektorem LDK Sławomirem Muzyką, 
Januszem Orzepowskim, Stanisławem 
Góralem i Krzysztofem Kassowskim. 
Krzysztof Bagiński uwiecznił na 
zdjęciach wiele momentów tej uro-
czystości.
Zanim dotarliśmy na miejsce, po 
drodze odwiedziliśmy Dom Kultury w 

Gubinie, zabraliśmy ze sobą pracującą 
tam instruktorkę Dorotę i pojecha-
liśmy na drugą stronę miasta (jedno 
miasto - dwa państwa!)
W Guben zwiedziliśmy pracownię 
ceramiczną i wystawę prac pani 
Helgi Bramburger - nota bene - żony 
Jubilata.
Wernisaż i jubileusz świetnie przy-
gotowany od strony organizacyjnej, 
zaskoczył nas głównie w trzech 
aspektach.

Po pierwsze - miejsce. Wyobraźcie 
sobie drodzy Czytelnicy - że był to 
szpital w Guben (bardzo okazały), 
a konkretnie jego hol na parterze. 
Zmieściło się na nim ponad 150 osób, 
które przybyły na tę uroczystość i 
ta mnogość gości była drugim za-
skoczeniem. Trzecie zaskoczenie to 
oprawa muzyczna. Zespół dwunastu 
muzyków grających na instrumentach 
dętych, wywodzący się z trzech róż-
nych środowisk kościelnych, potrafił 

tak dostroić się w całość, że wysłu-
chaliśmy półgodzinnego koncertu 
muzyki poważnej, na zupełnie dobrym 
poziomie. 
Po koncercie, zapoznano słuchaczy z 
laudacją dotyczącą bohatera uroczy-
stości. Po niej głos zabrał Jubilat. Jego 
wystąpienie było przyjęte aplauzem 
wyrażanym śmiechem i oklaskami. 
Były to dowcipne i ze swadą opisywa-
ne momenty życia bohatera spotkania.
A potem obejrzeliśmy wystawę zło-
żoną z kilkunastu prac malarza od 
pejzaży poprzez portrety i abstrakcje. 
Wszystkie one namalowane z rozma-
chem, radosne, nasycone pełnią barw 
cieszyły oczy widzów.
Niejako przy okazji, mogliśmy zoba-
czyć prace innych malarzy i fotogra-
fików środowiska Guben. Rozmiesz-
czone one były na ścianach wszyst-
kich pięter szpitala. Wyobrażam sobie, 
jak miło musi być chorym, leżącym w 
tej lecznicy, kiedy wychodząc z łóżek 
szpitalnych na korytarz, mogą choć 
przez chwilę zapomnieć o swoich cho-
robach, obcując z pięknem zawartym 
wokół sal.
Dwie godziny spotkania minęły bar-
dzo szybko. Jubilat obdarowany kwia-
tami i drobnymi upominkami przez 
Lubszczan, pożegnał nas wylewnie, 
dziękując za przybycie i serdeczność z 
jaką się spotkał. A my życzyliśmy mu 
100 lat i do zobaczenia na wspólnych 
plenerach.

C.Tęciorowska
Fot. K.Bagiński

ARTYSTYCZNY GEBURSTAG W GUBEN

Goście z Polski z wizytą w Guben

Choć to dopiero połowa 
roku szkolnego uczniowie 
nGdM już mogą 
pochwalić się sukcesami 
w wielu konkursach.

Ostatnio wspominaliśmy o 13 fina-
listach konkursów przedmiotowych. 
Uczniowie chętnie stają w szranki i 
walczą teraz o tytuł laureata. Trzyma-
my za wszystkich kciuki. 
17 lutego,podczas Gali Nauki,Tech-
niki,Kultury i Sportu Niepubliczne 
Gimnazjum dla Młodzieży im. No-
blistów Polskich w Lubsku zostało 
wyróżnione przez starostę Janusza 
Dudojcia. Szkoła zajęła 3 miejsce w 
rankingu szkół gimnazjalnych po-
wiatu żarskiego w Powiatowej Olim-
piadzie Młodzieży. Okazały puchar 
zajmuje zaszczytne miejsce wśród 
innych nagród.  
21 lutego w Niepublicznym Gimna-
zjum odbył się I etap konkursu „Czy-
tanie warte zachodu” (to już czwarta 
edycja tego konkursu). Do kolejnego 
etapu (wojewódzkiego) zakwalifiko-
wały się uczennice: Aleksandra Opa-
lińska z kl.1b, Laura Lubowiecka z 
kl.1a, Justyna Słomka z kl.3b,Amelia 
Witczak z kl. 2b, Anita Ostojicz z kl. 
2a i Aleksandra Lachowicz z kl.3b. 
Opiekunkami uczennic są panie: Ewa 
Zienkiewicz-Franczak i Aleksandra 
Abramowicz. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w finale konkursu, który 

odbędzie się 15 marca w Gorzowie 
Wlkp.W szachach również nie mamy 
sobie równych! W turnieju szacho-
wym Grand Prix Szkół w kategorii 
gimnazjum i szkoły średnie pierwsze 
miejsca zajęli uczniowie: Adrianna 
Urbaniak z klasy 2b i Tomasz Lam-

brecht z klasy 1b.Wśród uczniów 
dużą popularnością cieszą się także 
konkursy z historii. Agnieszka Dzie-
dzic i Justyna Słomka z klasy 3b zajęły 
1 miejsce w konkursie „Żołnierze 
Wyklęci– Bohaterowie Niezłomni” 
w okręgu szczecińskim (wojewódz-

twa: lubuskie, zachodniopomorskie 
i pomorskie) w kategorii szkół gim-
nazjalnych prace multimedialne i 
zakwalifikowały się do etapu ogólno-
polskiego. Opiekunem uczennic jest 
pan Bartosz Łapa. Ale szkoła to nie 
tylko konkursy, olimpiady…To także 

imprezy organizowane przez Szkolną 
Radę Młodzieży, takie jak walentynki 
czy bal karnawałowy. Zabawy te już 
na stałe zapisały się w kalendarzu 
szkolnych imprez i cieszą dużą sym-
patią wśród uczniów. 

NGDM

a sukcesów coraz więcej

Agnieszka Dziedzic i Justyna Słomka z klasy 3b (na fot. drugi rząd po prawej 
stronie) zajęły 1 miejsce w konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie 

Niezłomni” w okręgu szczecińskim w kategorii szkół gimnazjalnych prace 
multimedialne i zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego

Wiele razy podkreślaliśmy, że 
wszechstronność w muzyce 
jest dla nas priorytetem. 
Niejednokrotnie mówiliśmy 
też, iż chcemy, aby w 
naszym mieście regularnie 
rozbrzmiewała muzyka. 
Nadszedł czas na promocję 
nowego wydarzenia, które 
organizujemy we współpracy 
z Burmistrzem Lubska Lechem 
Jurkowskim oraz Dyrektorem 
Lubskiego Domu Kultury 
Sławomirem Muzyką. Patronat 
medialny nad Festiwalem 
objął Magazyn Lubski.
zamysł narodził się w zeszłym roku. 
kilku znajomych wpadło na myśl, żeby 
zrobić w Lubsku festiwal rockowy. 
kilka innych inicjatywę podchwyciło i 
w ten sposób 11 czerwca 2016 roku 
nad zalewem "karaś" przy współpracy 
z Burmistrzem Lubska i panią Dyrektor 
ośrodka sportu i Rekreacji w Lubsku 
marią łaskarzewską, odbył się pierw-
szy koncert "Rockowego Grania". i choć 
wielu mówiło, że się nie uda, frekwencja 
przekroczyła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów- przy dźwiękach muzyki 
bawiło się wspólnie około 250 osób. 
później zajęliśmy się organizacją "za-
kończenia wakacji", które miało miejsce 
27 sierpnia i utrzymane było w klima-
tach rocka i bluesa.
Wielkimi krokami zbliża się ko-
lejna edycja Festiwalu, który w tym 
roku będzie trwał 

dwa dni i odbędzie się 
9-10 czerwca. 
zainteresowa-

nych wystę-

pem 
artystów było wielu, a 

latem zagra 
dla nas 11 ze-

społów. Współpracu-
jemy z organiza-

cjami "Rockrebelia" 
oraz "Lubuskie Dobrze 

Rockuje".

p o s t a -
nowiliśmy pójść więc za ciosem. We 
wrześniu 2016 roku zarejestrowaliśmy 
działalność naszego stowarzyszenia i 
od tej pory funkcjonujemy jako "Lubsko 
potrafi". założycielami byli: krzysztof 
uliasz, magdalena uliasz, mikołaj Ro-
siński, maciej skindzier oraz mateusz 
adamczyk. obecnie stowarzyszenie 

liczy sobie 14 osób, wśród członków 
znajdują się: marta Chodała, patryk 
Dancewicz, małgorzata Rosińska, Da-
mian Busz, przemysław Chodała, adam 
Grzegorczyk, sebastian kurzydło, kamil 
małczyński i karolina przygocka. 
jesteśmy grupą młodych ludzi, mają-
cych wiele pomysłów i chcących działać. 
jak wspomnieliśmy wyżej, nie chcemy 
zamykać się na żaden nurt muzyczny. 
przez muzykę pragniemy promować 
nasze Lubsko! tym razem, zważywszy 
na szerokie grono odbiorców w naszym 
mieście, postawiliśmy na hip-hop. 
Wydarzenie odbędzie się na scenie 
plenerowej Lubskiego Domu kultury 
22 kwietnia.

szansę do zaprezentowania się publicz-
ności będą mieli nasi miejscowi artyści. 
oprócz tego, postanowiliśmy zaprosić 
muzyków ze Śląska: Rufijoka oraz Wu. 
Wyróżniają się oni tym, że swoje utwory 
wykonują w śląskiej gwarze, promując 
w ten sposób własną kulturę. tego w 
Lubsku jeszcze nie było! Liczymy na 
wysoką frekwencję mieszkańców, na-
wet w razie niepogody. przypominamy 
również, że podobnie jak w przypadku 
"Rockowego Grania", na terenie imprezy 
obowiązywać będzie zakaz wnoszenia 
szklanych opakowań.

jesteśmy przekonani, że dostarczymy 
mieszkańcom Lubska wspaniałych wra-
żeń i pięknych wspomnień.  Dzięki tej 
imprezie mamy szansę wypromować 
Lubsko w mediach lokalnych i ogólno-
dostępnych. Gorąco zapraszamy!

Stowarzyszenie 
"Lubsko Potrafi"

Hiphopowe Granie

Gorąco zachęcamy do udziału i wsparcia finansowego naszej idei. Zadekla-

rowane kwoty wpłacać można na konto Stowarzyszenia- PKO Bank Polski 

numer konta: 65 1020 5460 0000 5102 0139 4154

z dopiskiem „Datek na cele statutowe". Będziemy niezmiernie 

wdzięczni za wszelkie formy pomocy.
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- Przed rokiem wyznaczył Pan sobie 
pewne ogólne cele, które zawarte 
zostały w koncepcji funkcjonowania 
LDK. Jaki jest stan ich realizacji?
- Moim głównym celem, a jednocze-
śnie zadaniem było istotne poszerzenie 
oferty kulturalnej Lubskiego Domu 
Kultury. Ten piękny obiekt jest po to, 
aby odbywało się w nim możliwie jak 
najwięcej wydarzeń i działań kultu-
rotwórczych. Staramy się realizować 
ten cel poprzez organizację różnych 
imprez co najmniej raz w miesiącu 
dla szerokiej publiczności,spotkańz 
pisarzami, poetami, malarzami, ani-
mację dla dzieci na wsiach z okazji 
wakacji czy mikołajek, docieranie do 
lokalnych artystów i promowanie ich 
twórczości. Reklamujemy te działania 
w lokalnej prasie, na FB, w Internecie, 
na stronach kulturalubuskie.pl czy w 
Radiu Zachód. Poza tym wykonano 
projekt koncepcyjny zagospodaro-
wania terenu wokół LDK, powstała 
sekcja filmowa„Nakręceni” w ramach 
programu „Równać szanse” (Polsko
-Amerykańska Fundacja Wolności)i 
nawiązano współpracę z telewizją ka-
blową Pawald i RH w Lubsku. Ponadto 
utworzono sekcje: krawiecką, rytmiki, 
Klub Kultur Dawnych, młodzieżową 
„Iskra”, instrumentalno-wokalną, tu-
rystyczną, tańca towarzyskiego UTW 
i tańca dla małych dzieci.

- A co konkretnie ciekawego wyda-
rzyło się w minionym roku?
- Były to występy zespołów zawodo-
wych, piosenkarzy, aktorów, grup te-
atralnych (również dla dzieci i młodzie-
ży), połączone z recitalami i wystawa-
mi, czyli w sumie 58 imprez z udziałem 
ponad 12 tys. widzów, w tym koncerty 
multimedialne dla uczniów klas IV-VI 
w ramach nowego projektu „Nie boję 
się muzyki”; występy amatorskich ze-
społów artystycznych z LDK i innych 
placówek, seniorów, dzieci i młodzieży 
ze szkół i przedszkoli, czyli w sumie 
56 imprez z udziałem ponad 9 tys. 
osób, w tym rozpoczęty cykl Wolna 
Sceny Kultury, występy artystyczne 
w ramach podsumowania programu 

„Lubskie rady na odpady” czy kon-
certy charytatywne „My dla Kacpra”, 
„Gramy dla Ani”, „Dla Wiktora”, „I Ty 
możesz zostać św. Mikołajem”. Poza 
tym ciekawą ofertą były „Mikołajki na 
wariackich papierach” oraz animacje 
„Na biegunie fajnie jest”, „Falubazowe 
Mikołajki”, teatr lalek, warsztaty ku-
glarskie i integracyjne, warsztaty tańca 
współczesnego, hip-hop, teatralne, z 
podstawy pilotażu i zumby. Odbyło się 
też wiele imprez w rodzaju: konkursów, 
turniejów, dyskotek, wystaw, koncer-
tów. Zwiększyliśmy też częstotliwość 
i jakość seansów kinowych. Co miesiąc 
w sali widowiskowej mają miejsce 
seanse nowości.

- Mamy już marzec 2017. Co do tej 
pory zaproponował LDK?
- Było już kilka udanych imprez. Dla 
przykładu, podczas Finału WOŚP 
odbył się koncert zaprzyjaźnionego 
już zespołu „Lubystok” z Ukrainy i 
następnie 4 koncerty w kościołach w 
Jasieniu, Górzynie i w obu kościołach 
w Lubsku. Interesującym wydarzeniem 
był spektakl teatralny „Sąsiedzi”, w 
którym poruszane były współczesne 
problemy stosunków międzyludzkich 
w kontrowersyjnej i bardzo realistycz-

nej formie. Po raz pierwszy w Lubsku 
odbyła się gala operowo-operetkowa 
„Bal w operze”. Bardzo dobrze przy-
jęty przez publiczność był występ 
kabaretu „Łowcy.B” i koncert „CREE” 
z Sebastianem Riedlem, synem Ryszar-
da, legendarnego wokalisty zespołu 
„Dżem”.  

Co jeszcze nas czeka?
- Koncerty rockowe, jazzowe, mu-

zyki poważnej, filmowej, operowej i 
narodowej (francuskiej, niemieckiej, 
żydowskiej, ukraińskiej, irlandzkiej, 
hiszpańskiej, cygańskiej), poezja 
śpiewana,muzic hall, flamenco, hip
-hopkabarety bardziej i mniej znane, 
choć prezentujące bardzo wysoki po-
ziom, rozwój lokalnego amatorskiego 
ruchu artystycznego w formie teatru, 
zespołu śpiewaczego i chóru oraz wiele 
interesujących imprez i wydarzeń. Naj-
bliższym wydarzeniem będzie orga-
nizowany 22 kwietnia przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji i Stowarzyszenie 
„Lubsko potrafi” koncert hip-hopowy 
nad zalewem „Karaś”. 

- A jak układała się współpraca z 
innymi podmiotami? 
- W 2016 roku współpracowaliśmy 
z wieloma placówkami kulturalno–
oświatowymi, zespołami muzycznymi, 
folklorystycznymi, stowarzyszeniami i 
instytucjami. Dzięki tej współpracy pro-
gramy artystyczne były bardziej uroz-
maicone i cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem odbiorców - mieszkańców 
naszego miasta i okolic.Współpraca 
LDK z innymi podmiotami w zakresie 
pomocy technicznej i organizacyjnej 

daje wspaniałe efekty, choć ta sfera dzia-
łalności z reguły jest niezauważana, bo 
uczestnicy danego wydarzenia widzą po 
prostu efekt końcowy. A przecież to jest 
poprzedzone wieloma godzinami pracy, 
nie tylko występujących, ale wszystkich 
pracowników domu kultury i osób 
współpracujących. Bez odpowiedniej 
oprawy imprezy byłyby zapewne o 
wiele mniej efektowne.Do ciekawych 
imprez organizowanych przez LDK 
we współpracy z innymi podmiotami 
można zaliczyć m.in.Jubileusz 25–lecia 
funkcjonowania Samorządu Teryto-
rialnego oraz działalności „Magazynu 
Lubskiego”, II Powiatowy Konkurs 
Piosenki Angielskiej i Niemieckiej, 
„Majówki”, Dzień Dziecka ze Spółką 
„Lubskie Wodociągi i Kanalizacja”, Dni 
Lubskaz Urzędem Miejskim, Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji oraz Przed-
siębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, „XXIV Lubuskie 
Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzie-
ży Specjalnej Troski Lubsko 2016” z 
honorowym patronatem Marszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego Elżbietą Polak i 
Burmistrza Lubska Lecha Jurkowskiego 
oraz udziałem Joanny Brodzik i Lecha 
Krychowskiego, „Wakacje z LDK”, 
XVIII Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Kameralnej i Organowej Lubsko – 
Forst, gdzie zmieniono formułę poprzez 

rozszerzenie oferty instrumentalnej a 
ja przejąłem rolę Dyrektora Festiwalu, 
I Festiwal Kolejowy, będący promo-
cją historycznego znaczenia naszego 
dworca i koncepcji jego odrestauro-
wania, VII Festiwal Kultur Dawnych 
zorganizowany z akcentem przyjęcia 
przez Polskę Chrztu i uzyskaniem przez 
Lubsko Praw Miejskich, Wystawa „50 
lat Zakładu Włókien Chemicznych w 
Guben”, Polsko – Ukraińska Wymiana 
Młodzieży „Łużyczanie i Podolanie”. 
Bardzo ważna jest dla mnie współpra-
ca z różnymi środowiskami i grupami 
społecznymi. Od małych dzieci, poprzez 
młodzież, osoby dorosłe i seniorów. 
Bardzo dobrze rolę tę wypełnia Lubski 
Klub Szachowy CAISSA pod kierow-
nictwem prezesa Waldemara Szylko. 
Szukam porozumienia ze wszystkimi, 
którzy chcą tworzyć działania i wyda-
rzenia kulturalne. Dobrym przykładem, 
że nie ograniczam się tylko do murów 
naszego obiektu jest pomoc w organi-
zacji koncertów w „Ceramie” czy nad 
zalewem „Karaś”.

- Do tej pory mówiliśmy o kwestiach 
artystycznych, imprezach, działa-
niach kulturowych, a co zmienia się 

lub już zmieniło w warstwie funk-
cjonowania instytucjonalnego LDK?
- Zmieniła się struktura organizacyj-
na domu kultury, nowe przydziały i 
zadania dla pracowników orazsposób 
planowania iprzeprowadzania imprez.
Zatrudnieni zostali nowi pracownicy 
w pionie administracyjnym i mery-
torycznym. Przykładem jest Yurij-
Bezukh, absolwent wyższej szkoły 
muzycznej, nauczyciel muzyki z 
20-letnim stażem, który 8 marca wspa-
niale urozmaicił, specjalnym koncer-
tem, Dzień Kobiet. Ze względu na 
dużą ilość zajęć tanecznych odbywają 
się one na holu górnym, a wystawy 
tematyczne prezentowane są na holu 
dolnym. Na organizację zajęć i wy-
darzeń kulturalnych wykorzystywane 
są wszystkie pomieszczenia. Okazuje 
się, że mimo gruntownego remontu 
tak dużego budynku brakuje ich. Ilość 
sekcji, klubów i zajęć przekracza już 
możliwości lokalowe LDK.  Proble-
mem są również miejsca parkingowe.

- Jak odniesie się Pan do komen-
towanej w przestrzeni medialnej 
sprawy lokalu, w którym mieszka 
były Dyrektor LDK?
- Sprawa najmu mieszkania w bu-
dynku LDK przez byłego dyrektora 
tej placówki jest dla mnie niejasna 

pod względem prawnym. 
Z tego powodu wniosłem 
pozew do sądu i to on zde-
cyduje ostatecznie. Nigdy 
nie kwestionowałem zasług 
byłego dyrektora, który jest 
twórcą m.in. znanych w kra-
ju i u naszych zachodnich 
sąsiadów Lubuskich Pre-
zentacji Wokalnych Dzie-
ci i Młodzieży Specjalnej 
Troski, ale tą sprawę muszę 
wyjaśnić.   

- Jak widzi Pan współ-
czesne funkcjonowanie 

takich obiektów jak domy kultury? 
- W dzisiejszym multimedialnym 
świecie, gdzie można za pomocą jed-
nego kliknięcia zobaczyć film, przed-
stawienie teatralne, teledysk, koncert, 
trzeba zaproponować potencjalnemu 
odbiorcy kultury prawdziwe doznania 
i rzeczywisty w nich udział. Przykła-
dem są koncerty jazzowe, przez co 
ten specyficzny rodzaj muzyki moż-
na polubić, dopiero po wysłuchaniu 
na żywo. Podobnie jest z teatrem, 
operetką czy kabaretem. Ważnym ele-
mentem jest wspomniane już przeze 
mnie wyjście, z ofertą na zewnątrz, 
do szerszej publiczności. Z inicjatywy 
burmistrza Lubska L. Jurkowskiego 
powstała koncepcja zagospodarowa-
nia terenu wokół LDK, a szczególnie 
budowy sceny plenerowej.  Obecnie 
trwają prace nad stworzeniem kon-
kretnego projektu i złożeniem go 
do udziału w konkursach. Poza tym, 
również z inicjatywy Burmistrza 
planowane jest uruchomienie kina 
studyjnego. Seanse odbywałyby się 
z częstotliwością zależną od potrzeb 
widzów. Myślimy też o otwarciu ka-
wiarni muzycznej w LDK.

Rozmawiał M. Sienkiewicz

W REGIONIE

TOMASZ APANOWICZ
PRAWDOPODOBNY KANDYDAT NA BURMISTRZA

Efekty „szorstkiej przyjaźni”
W ostatnim czasie szeroko dyskutowana była 
rządowa reforma edukacji, zakładająca likwi-
dację gimnazjów. Wbrew powszechnej opinii, 
nadchodzące zmiany mogły stać się okazją mo-
dyfikacji struktury publicznej oświaty w Lubsku, 
z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.
każdy pewnie wie, że obecnie wśród publicznych 
placówek na terenie Gminy Lubsko znajdują się 
cztery szkoły podstawowe (sp 1, sp 2, sp 3 i sp 
w Górzynie) oraz jedno gimnazjum (Gimnazjum 
nr 1) – których organizatorem jest Gmina Lub-
sko, a także zespół szkół technicznych i zespół 
szkół ogólnokształcących i ekonomicznych - 
których organizatorem jest starostwo Żarskie. 
nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że 
w ostatnich latach, z powodu znacznego spadku 
liczby uczniów w szkołach publicznych, koszt ich 
utrzymania znacznie przewyższa otrzymywaną 
subwencję oświatową. z tego tytułu, każdego 
roku, gminny budżet obciążany jest dodatkową 
kwotą 2 – 3 mln złotych. Również od kilku lat, 
jako radni, dyskutujemy nad tym tematem 
i zadajemy sobie pytanie „co zrobić by sub-
wencja oświatowa wystarczyła na utrzymanie 
szkół?”. za każdym razem dyskusja prowadzi do 
wniosku, że zmiana obecnej sytuacji wymaga 
likwidacji jednej ze szkół podstawowych. nikt 
jednak tak trudnej decyzji nie podejmuje. 

tymczasem, nieoczekiwanie, z pomocą naszej 
gminie przyszedł obecny rząd. Likwidacja lub - 
jak niektórzy mówią – „wygaszanie” gimnazjów 
dawało ogromną szansę na to, aby bez koniecz-
ności podejmowania trudnej decyzji tak zorga-
nizować strukturę szkolnictwa w naszej gminie 
żeby nie dokładać do niej co roku ogromnych 
środków z gminnej kasy. sądziłem, że odgórnie 
przeprowadzona reforma i narzucenie nam 
zamknięcia gimnazjum pozwoli bezboleśnie 
poprawić sytuację w szkołach podstawowych, 
ponieważ zwiększy się w nich ilość uczniów 
(dojdą 7 i 8 klasy). Dzięki temu uczniowie zostaną 
rozlokowani w budynkach szkół podstawowych 
a gmina będzie miała do utrzymania jedną 
szkołę mniej i uzyskane w ten sposób milionowe 
oszczędności będzie można zagospodarować na 
inne, równie ważne i potrzebne wszystkim cele. 
uważam, że decyzja, której podjęcie wymusił na 
nas rząd, biorąc tym samym  odpowiedzialność 
za jej skutki, może okazać się najważniejszą w 
całej obecnej kadencji rady miejskiej. Bez wąt-
pienia będzie miała bowiem duży wpływ na 
ustalanie budżetu i funkcjonowanie oświaty na 
terenie gminy Lubsko w nadchodzących latach. 
Rządzący dali samorządom do wyboru kilka 
możliwości, między innymi:
− likwidacja gimnazjum poprzez systematyczne 
(coroczne) wygaszanie 
− połączenie gimnazjum ze szkołą podstawową 

− połączenie gimnazjum ze szkołą ponadpod-
stawową
struktura „własnościowa” szkół na terenie 
gminy Lubsko, czyli funkcjonowanie obok sie-
bie szkół gminnych oraz powiatowych dawała 
możliwość współpracy obu tych jednostek 
samorządu i wypracowanie wspólnej koncepcji, 
zadowalającej wszystkich mieszkańców i pra-
cowników szkół oraz - co ważniejsze – dającej 
szanse na kompleksowe podejście do problemu. 
niestety szansa została zaprzepaszczona. 
jedyna propozycja, jaka została przedstawiona 
radnym do dyskusji i głosowania pochodziła 
od Burmistrza Lubska i sprowadzała się do 
połączenia Gimnazjum ze szkołą podstawową 
nr 2, tzn. funkcjonowania szkoły w dwóch bu-
dynkach. osobiście uważam, że porozumienie 
ze starostwem mogło doprowadzić np. do połą-
czenia Gimnazjum (szkoła gminna) z zespołem 
szkół technicznych (szkoła powiatowa). 

Takie rozwiązanie pozwoliłoby:
1. przenieść zst z ciasnych pomieszczeń do 
budynku po gimnazjum, a tym samym stwo-
rzyć warunki do rozwoju tej szkoły poprzez 
otwieranie pracowni, gabinetów technicznych 
oraz doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt 
do nauki zawodu (na co – jak twierdzi staro-
stwo – pozyskano znaczne środki). nie mam 
wątpliwości, że dzięki temu zst stałoby się bar-
dziej konkurencyjne i ucichłyby pojawiające się 
obecnie głosy o możliwej konieczności likwidacji 
tej placówki (która w konsekwencji prowadzi-
łaby do odpływu młodzieży do szkół w innych 
miejscowościach, np. Żar) lub przeniesienia do 
innego budynku. ktoś może pomyśleć, że zst 
jest szkołą pod skrzydłami starostwa i gmina 
nie powinna martwić się jej losem. trzeba jednak 
pamiętać, że znajduje się na terenie Lubska, 
uczęszczają do niej nasze dzieci i pracują w niej 
nasi mieszkańcy. jest więc naszym dobrem 
wspólnym. 
2. pozyskać od starostwa budynki po zst, w 
tym salę sportową przy ul. Lubelskiej, które 
następnie można zaadoptować w ten sposób, 
że  do budynku głównego po zst przeniesiemy 
np. opiekę społeczną, a dotychczasowy budy-
nek opieki społecznej wystawimy na sprzedaż. 
zbyciu lub wynajęciu mogłyby podlegać również 
sala gimnastyczna oraz garaże. Wpływy z tych 
operacji szacuję na kilka milionów złotych. taka 
suma byłaby sporym zastrzykiem dla gminnego 
budżetu.  
3. uporaćsię z największymproblemempojawią-
jącymsię w każdejdyskusji o lubskiejoświacietzn. 
koniecznościązamknięciajednejszkołypodsta-
wowej z uwaginaniewspółmierne,ogromne-
kosztyutrzymania w stosunku do liczbyuczniów. 

Dostrzegam oczywiście również możliwe ne-

gatywne konsekwencje takiego rozwiązania. 
1. połączenie Gimnazjum z zst wymagałoby 
oddania budynku gimnazjum przy ul. Bohaterów 
do dyspozycji starostwa. W zamian otrzymu-
jemy jednak inną nieruchomość (budynki zst 
wraz z salą sportową). poza tym utrata budyn-
ku gimnazjum nie jest równoznaczna z tym, 
że mieszkańcy Lubska nie będą mogli z niego 
korzystać. Wręcz przeciwnie – budynek dalej 
służyłby zaspokajaniu potrzeb oświatowych i to 
nawet ze zdwojoną siłą, ponieważ umożliwiałby 
rozwój i konkurencyjność szkoły technicznej.
2. mogłaby pojawić się konieczność wprowa-
dzenia zajęć w szkole podstawowej nr 2 w 
trybie dwuzmianowym z uwagi na brak wolnych 
pomieszczeń. problem ten (choć mało praw-
dopodobny) można rozwiązać wprowadzając 
odpowiednią modernizację rejonizacji poszcze-
gólnych szkół. takie rozwiązania przyjmowane 
są również w innych, zarówno małych, jak i 
dużych miastach.
3. Brak budynku gimnazjum mógłby być pro-
blemem w kontekście zbliżającego się remontu 
przedszkola nr 3 przy ul. Baśniowej. na czas 
prowadzonych prac uczęszczające do przed-
szkola dzieci będą musiały zostać przeniesione. 
W tym miejscu otwiera się pole do dyskusji i 
działań pracowników samorządowych. proszę 
również pamiętać, że mówimy o okresie około 1 
roku (tyle będzie trwał remont - modernizacja), 
podczas gdy nadchodzące zmiany w struktu-
rze szkół rodzą konsekwencje na kilkanaście 
następnych lat.
Wraz z propozycją połączenia szkół nauczy-
ciele gimnazjum otrzymali ustne zapewnienie 
od Burmistrza Lecha jurkowskiego, że nie 
zostaną zwolnieni. takie obietnice są oczywi-
ście budujące, trzeba jednak podejść do nich z 
rezerwą. nauczyciele uczący obecnie 3 roczniki 
w Gimnazjum dołączą przecież do nauczycieli 
z podstawówki, w której po reformie będzie 8 
roczników, a więc zaledwie 2 roczniki więcej (a 
nie 3 potrzebne do płynnego i bezbolesnego 
przejścia), niż obecnie. Gdyby zaś doszło do 
zawarcia pisemnego porozumienia gminy ze 
starostwem, to jednym z jego elementów 
mogłoby być zapewnienie pracy dla wszyst-
kich nauczycieli, a wycofanie się z niego byłoby 
znacznie utrudnione.
opisywana propozycja to oczywiście projekt, 
który niekoniecznie zyskałby aprobatę miesz-
kańców i pozostałych radnych. Do dyskusji jed-
nak w ogóle nie doszło, a głosowaniu poddano 
zaledwie jedną (gminną) koncepcję. nie było 
więc szansy na szerszą analizę argumentów 
zwolenników i przeciwników. Wszystko przez 
to, że Burmistrz Lubska Lech jurkowski i sta-
rosta Żarski janusz Dudojć nie potrafią ze sobą 
rozmawiać. a przecież obaj pochodzą z Lubska! 
Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których 

zamiast spotkań i merytorycznej dyskusji oraz 
poszukiwania najlepszych rozwiązań, panowie 
wysyłają do siebie korespondencję, wytykając 
sobie w niej wzajemnie błędy. Historia zna już 
przypadki takich „szorstkich”, politycznych przy-
jaźni i śmiało można powiedzieć, że nic dobrego 
one nie przyniosły. nie inaczej jest i tym razem. 
obaj panowie zapomnieli, chyba że sprawują 
urzędy, które zobowiązują ich do pracy na rzecz 
mieszkańców i wzniesienia się ponad wzajemne 
animozje, szczególnie w tak ważnych kwestiach 
jak szkolnictwo.
kwestia szkół to nie jedyny przykład „szorstkiej 
przyjaźni” między Burmistrzem a starostą. 
konflikt położył się również cieniem, na budowie 
nowej remizy strażackiej w Górzynie. Według 
planów remiza miała zostać wybudowana 
jeszcze w tym roku, a tymczasem wszystko 
stoi w punkcie wyjścia. Górzyńscy strażacy 
wytypowali lokalizację, do budowy nowej remizy 
(obok starej szkoły, na terenie byłych ogródków 
działkowych) a gmina zabezpieczyła w budżecie 
odpowiednie środki. okazało się jednak, że pro-
ponowana lokalizacja znajduje się na obszarze iii 
klasy gleby i do budowy remizy w tym miejscu 
niezbędne jest jej przekwalifikowanie (jeśli oczy-
wiście urzędowy klasyfikator stwierdzi tam inną 
klasę gleby niż iii). Gmina znalazła odpowiednie-
go klasyfikatora z ogromnym doświadczeniem 
i ogromną renomą, który stwierdził poprzez 
analizę gleby, że w rzeczywistości jest tam iV 
klasa gleby. na potwierdzenie sporządził odpo-
wiednią dokumentację i złożył ją w starostwie, 
gdzie sprawa ugrzęzła. a wystarczyło przecież, 
aby pracownik pana starosty, dysponując 
wszystkimi dokumentami wydał pozytywną 
decyzję przekwalifikowania gleby i budowa no-
wej remizy mogłaby ruszyć. jednak starostwo, 
w umiejętny sposób, prowadzi postępowanie 
administracyjne w tej sprawie i do tej pory nie 
ma żadnej decyzji. Burmistrz i starosta kłócą się 
ze sobą, straszą sądami i nie wiadomo jak długo 
to jeszcze będzie trwać. nie zapominajmy, że w 
tym przypadku chodzi o bezpieczeństwo nas 
wszystkich i dlatego trzeba działać. tymczasem 
zamiast działań słychać jedynie, że: „Dudojć blo-
kuje mi budowę remizy strażackiej w Górzynie”, 
„jurkowski blokuje mi budowę ścieżki rowerowej 
nad zalewem”, „on bez pozwolenia, nielegalnie 
place zabaw postawił”, „on mi klucze zabrał”, 
„nie zostałem wyróżniony przy otwarciu ul. 
Bohaterów”. taki poziom dyskusji nie przynosi 
jednak żadnych pozytywnych rozwiązań. 

Panowie, w imieniu własnym i pozostałych 
mieszkańców, bardzo proszę o zawieszenie 
wojenki i zabranie się do wspólnej pracy na 
rzecz nas wszystkich, nas - mieszkańców 
Gminy Lubsko.

Tomasz Apanowicz
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W marcu mija rok, od kiedy stanowisko dyrektora Lubskiego Domu Kultury objął Sławomir Muzyka. Zapytaliśmy o realizację celów,
nową organizację pracy, powstające sekcje i plany na przyszłość. 

Rozszerzamy ofertę i wychodzimy na zewnątrz

Tak może wyglądać scena plenerowa LDK

Sprawa najmu mieszkania w budynku LDK przez byłego dyrektora tej 
placówki, jest dla mnie niejasna pod względem prawnym i muszę ją wyjaśnić – 

wskazuje Sławomir Muzyka
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Znakomita kawa | desery | lody
wyjątkowa atmosfera

wi�  | książki | gry
kącik dla dzieci

Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście 16
tel. 504 133 215, ewamattyadziatkowska@gmail.com

Znane powiedzenie mówi, 
że do sukcesu nie ma 
żadnej windy, trzeba iść 
po schodach. Przekonali 
się o tym nasi prymusi, 
którzy świętowali swoje 
półroczne zwycięstwo. 

W ostatnich dniach lutego w „Jadwidze” 
zorganizowano tradycyjną uroczystość 
wręczenia Listów Gratulacyjnych za 
wysokie osiągnięcia w nauce. Aż siedem-
naście orłów odebrało słodkie upominki! 
No i ma się rozumieć – powinszowania 
od dyrekcji szkoły, pana wiceburmistrza 
Jerzego Wojnara i przewodniczącej 
komisji oświaty – pani Zofii Zawiślak. 
Był też pan burmistrz, Lech Jurkowski 
i rodzice bohaterów wieczoru. U nas 
zawsze świętujemy razem, bo to przecież 
wspólny sukces. Nic byśmy nie osiągnęli, 
gdyby nie miłość i wsparcie najbliż-
szych. Za to właśnie dziękowali i żacy, 
i nauczyciele, i władze miasta. Oprócz 
bukietu dla pani dyrektor, Małgorzaty 
Cierebiej-Graczyk, pani Zosia wręczyła 
też wiązankę rodzicom Martyny Grabo-
wej, której średnia (5,5) jest najwyższą 
w szkole. Brawo!
Potem goście i gospodarze przy ciast-

kach i kawie obejrzeli emocjonujące 
przedstawienie, w którym jadwiżaki z 1a 
pod okiem swojej wychowawczyni, pani 
Marleny Jędrzejewskiej, poszukiwały 
zaginionego Mędrca z bajek. Jasne, że 
wszystko musiało zakończyć się happy 
endem, bo wiadomo – w baśniach to 
jedyne możliwe rozwiązanie. W życiu 

jednak jest trochę inaczej. Zwycięstwo 
trzeba okupić niemałym wysiłkiem; ma-
rzeń nie realizuje się na kanapie. Trzeba 
zrobić pierwszy krok, bo świat należy 
tylko do odważnych. Gratulujemy tej 
odwagi i życzymy, by starczyło jej Wam 
na całe życie.

(rod)

Oprawę artystyczną, podsumowania półrocza, zapewnili uczniowie w spektaklu o poszukiwaniu zaginionego mędrca z bajek

Rodzice Martyny Grabowieckiej mają powody do zadowolenia. Och córka 
Martyna m najwyższą średnią w szkole (5,5)

Jadwiżakowe prymusy

W środę 8 marca w Przedszkolu nr 3 w Lubsku miało miejsce niecodzienne wydarzenie.  Rodzice dzieci z grupy „Puchatki”,razem z wychowawczyniami A. Orzechowską i J.Kamieńską wystawili dla 
dzieci i pracowników przedszkola przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Całe przedstawienie było przygotowane bardzo profesjonalnie. Kostiumy, scenografia, a zwłaszcza gra aktorska, wzbudziły 

wśród najmłodszej publiczności i całej dorosłej widowni duży podziw. Przedszkolaki były bardzo dumne ze swoich rodziców-aktorów, którzy bardzo dobrze odgrywali swoje role. Aktorzy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami i zaproszeni do wspólnych zdjęć ze swoimi pociechami. Dziękujemy rodzicom za miłą niespodziankę.               M. Piekło

CzerwonY kapturek w przedSzkoLu

Dzień kobiet
w Białkowie
W sobotę 11 marca w świetlicy wiej-
skiej w Białkowie  panie obchodziły 
swoje święto – Międzynarodowy 
Dzień Kobiet. Po życzeniach i wrę-
czeniu kwiatów od sołtysa – pana 
Ryszarda Gawrylczyka , przy aro-
matycznej kawie i słodkim ciastku 
oraz lampce wytrawnego wina , panie 
poddawane były zabiegom pielęgna-
cyjno – kosmetycznym ( luksusowymi 
kosmetykami firmy Oriflame)  przez 
konsultantki tej firmy oraz koszto-
wały pysznego suplementu diety. 

Przedstawiona została też prezentacja 
bogatej oferty produktów Oriflame, z 
której panie chętnie skorzystały. Nie 
obyło się też bez prezentów- każda 
pani otrzymała jakiś kosmetyk. Ko-
rzystając z okazji ,że dziś przypada 
Dzień Sołtysa nasz sołtys został też 
obdarowany prezentami i życzeniami. 
Spotkanie zorganizowała kierownik 
Filii Bibliotecznej we współpracy z 
sołtysem wsi. 

Oliwia Wielgus

"Żabki" z Przedszkola nr 3 w Lubsku, w poniedziałek 20 lutego uczestniczyły 
w spotkaniu dotyczącym życia i twórczości Fryderyka Chopina, zorganizowanym 
w lubskiej bibliotece.         Renata Włodarczak

Żabki w bibliotece

Szachy
w
przedszkolu

Z inicjatywy Burmistrza Lubska Lecha Jurkowskiego i Pre-
zesa Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA Waldemara 
Szylko, zrealizowano pilotażowe lekcje szachów w Przed-
szkolu nr 5 w Lubsku. Zajęcia w środę (08.03) i czwartek 
(09.03) prowadził instruktor i trener szachowy Dariusz 
Bieliński. Założeniem organizatorów jest wprowadzenie 
cyklicznej nauki gry w szachy, do naszych przedszkoli, która 
będzie kontynuowana w szkołach.          mars

Dzieci 5-6 letnie: „Żabki” i „Motylki” z Przedszkola nr 3 wraz z nauczycielkami wybrały się do Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Lubsku. W szkole gorąco powitały ich nauczycielki oraz 
uczniowie, którzy przygotowali dla dzieci niespodziankę - przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Przedszkolaki zapoznały się z pomieszczeniami szkolnymi oraz uczestniczyły w lekcjach pokazowych j. 

niemieckiego, wychowania plastycznego oraz wychowania fizycznego, a także matematyki. Dzieci wróciły do przedszkola zadowolone, wiele z nich dyskutowało na temat szkoły, która bardzo m się 
podobała a niektóre z nich za kilka miesięcy stanie się uczniami tej szkoły.          M. Piekło

PRzeDszKOLaKI W szKOLe
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HISTORIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Holiszów to niewielka czeska miejsco-
wość położona w pobliżu Pilzna.Ośrodek 
w Holiszowie był filią obozu we Flos-
senbürgu. Urządzono go w dużych bu-
dynkach gospodarczych przerobionych 
na prowizoryczne baraki i otoczonych 
drutem kolczastym. W obozie kon-
centracyjnym, pod strażą SS-manów, 
przebywało około 1000 więźniarek m.in. 
Polek, Francuzek, Belgijek, Holenderek, 
ale przede wszystkim Żydówek. Los tych 
ostatnich, mimoże wojna dobiegała końca 
był przypieczętowany. Komendant obozu 
Gerhard Lichtenau zamierzał wykonać 
ostatni rozkaz z Berlina i eksterminować 
nieszczęsne kobiety. 5 maja 1945 roku 
Żydówki zostały oddzielone od reszty 
więźniarek i SS-mani już mieli przystą-
pić do egzekucji, kiedy nagle rozległ się 
głośny okrzyk i między barakami poja-
wili się polscy żołnierze. Pędzili w stronę 
Niemców, w pełnym umundurowaniu, w 
rogatywkach na głowach i z pistoletami 
maszynowymi w rękach. Na SS-manów 
posypały się kule i granaty. Tą świetnie 
przeprowadzoną akcję wyzwalania 
obozu koncentracyjnego w Holiszowie 
przeprowadziła Brygada Świętokrzyska 
Narodowych Sił Zbrojnych.Brygada 
Świętokrzyska NSZ był to oddział 
zbrojny Narodowych Sił Zbrojnych, 
która nie podporządkowała się rozkazowi 
scalenia z Armią Krajową i działała w 
okresie od połowy sierpnia 1944 roku 
do połowy sierpnia 1945 roku, licząc w 
szczytowym okresie, w maju 1945 roku 
1417 żołnierzy.
Moment ataku na obóz koncentracyjny 
w Holiszowie był dobrze wybrany i 
został przeprowadzony, kiedy większość 
niemieckiejzałogi jadła obiad w jadalni. 
Żołnierze przekroczyli most i bez strzału 
znaleźliśmy się na terenie obozu. Tym-
czasem drugi batalion żołnierzy został 
zaangażowany do likwidacji niemiec-
kich bunkrów z ciężkimi karabinami 
maszynowymi, które znajdowały się we 
wschodniej części obozu. Z powodu za-
skoczenia akcja ta trwała krótko i zakoń-
czona została pełną likwidacją karabinów 

maszynowych. Załoga obozu po około 
piętnastominutowej, nierównej walce 
skapitulowała. SS-mani podnieśli ręce do 
góry i rzucili broń na ziemię. Do polskiej 
niewoli dostało się około 200 żołnierzy 
wroga i piętnaście strażniczek-sadystek 
z SS. Po wejściu do baraków, gdzie były 
przetrzymywane kobiety, żołnierzom 
ukazał się makabryczny widok. Z mro-
ków budynku wydostawał się potworny 
odór wydzielin ludzkich zmieszany z 
wonią rozkładających się trupów. Z tych 
czeluści wypełzały na światło dzienne, z 
wielkim płaczem radości, pozostałe przy 
życiu kobiety. Ze słabości nie mogły ustać 
na nogach. Patrząc na nie żołnierze my-
śleli nad zwyrodnieniem natury ludzkiej.  
Wyzwolone więźniarki na początku nie 
mogły zaś uwierzyć w to, co się stało. 
Był to najszczęśliwszy dzień w ich życiu, 
ratunek przyszedł w ostatniej chwili. 
Stanisław Jaworski ps. „Korwin”, który 
uczestniczył w tej akcji tak opisał swoje 
wrażenia: „Cienie ludzkie przybrane w 
pasiaste suknie przypadają ustami do 

twardych i zmęczonych rąk żołnierskich z 
pocałunkiem wdzięczności za odzyskaną 
wolność. Wolność! Czy można temu 
wierzyć po długich miesiącach katorgi i 
niewoli? Po obrazach bestialskiego bicia i 
dzikiego znęcania się nad więźniarkami”. 

Część kobiet, które zostały uratowane 
przez Polaków, wcześniej siedziała w 
Auschwitz, Ravensbrück i innych miej-
scach masowej zagłady. Stan wielu z nich 
był zatrważający. Były wycieńczone, 
zagłodzone, zmaltretowane przez SS

-manów. Żoł-
nierze uwolnili 
wówczas łącznie około 700 więźniarek, 
w tym 167 Polek. Wstrząśnięci tym co 
zastali w obozie, Polacy nie patyczkowali 
się z SS-manami. Najgorszych opraw-
ców, których wskazały im kobiety, od 
razu odprowadzili na bok i na miejscu 
rozstrzelali. W ten sposób zginął między 
innymi „Kat Holiszowa", czyli sam ko-
mendantGerhard Lichtenau. 
Wkrótce wojna dobiegła końca i do 
miejsca stacjonowania brygady przyje-
chali oficerowie francuscy, belgijscy i 
holenderscy, aby podziękować Polakom 
za ocalenie ich rodaczek. Więźniarki 
urządziły zaś wzruszającą uroczystość, ku 
czci żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, 
podczas której odśpiewały Mazurka 
Dąbrowskiego. 
Wyzwolenie obozu w Holiszowie to 
jeden z najwspanialszych polskich epi-
zodów II wojny światowej. Za tę akcję 
wszyscy żołnierze NSZ powinni dostać 
tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata. Całe straty Brygady Świętokrzy-
skiej podczas wyzwolenia obozu w Ho-
liszowie wyniosły zaledwiedwóch ran-
nych. Akcja została więc przeprowadzona 
w sposób perfekcyjny. Hasło „Holiszów" 
powinno wywoływać w Polakach dumę. 
Niestety większość naszych rodaków nie 
ma o tym wydarzeniu pojęcia. Nie uczy 
się bowiem o nim w szkołach, nie pisze 
się w gazetach. Jeden z najwspanialszych 
polskich epizodów II wojny światowej 
pokryty jest milczeniem. Sytuacja ta 
jest kuriozalna. Trudno bowiem znaleźć 
wydarzenie, które lepiej dowodziłoby, 
że oskarżania Polaków o współudział w 
Holokauście to czysty absurd. 

Krzysztof Kowsz

Symbol 
Związku 

Jaszczurczego 
na odznace 
i naszywce 

noszonej 
przez 

żołnierzy NSZ

Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych

Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych z obozu koncentracyjnego w Holiszowie uwolnili  łącznie 
około 700 więźniarek w tym 167 Polek

WYZWolENiE oBoZU 
koNCENTRACYjNEGo W HoliSZoWiE

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przedstawiamy 
Państwu mało znany epizod. Otóż w maju1945 roku żołnierze Brygady 
Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych wyswobodzili około siedemset 
więźniarek z czechosłowackiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie.

W Lubskim Domu Kultury 
rozegrano, 24 lutego, 
zawody szachowe z 
cyklu Gran Prix Szkół, 
organizowanego przez 
Lubski Klub Szachowy 
CaISSa. 

W turnieju wzięło udział prawie 90 
uczniów szkół z gminy Lubsko i Ja-
sienia. Po rozegraniu 7 rund sędzia 
Mariusz Kucharski odczytał wyniki. W 
kategorii szkoły podstawowe: dziew-
częta – I m zajęła Anna Kuśmierczyk 
(SP Jasień), II Nikola Majkut (SP 
Górzyn), III Karolina Machnicka (SP 
2 Lubsko); chłopcy – I Eryk Ostojicz 

(SP 2 Lubsko), II Aleksander Kiełek 
(SP 2 Lubsko), III Cyprian Skibicki 
(SP 1 Lubsko). W kategorii gimnazja i 
szkoły średnie: dziewczęta – I Adrian-
na Urbaniak (Niepubliczne Gimnazjum 
Lubsko), II Agata Wojciechowska 
(Gimnazjum nr 1 Lubsko), III Monika 
Zielińska (Gimnazjum Jasień); chłopcy 
– I Tomasz Lambrecht (Niepubliczne 
Gimnazjum Lubsko), II Marcin Her-
mansdorfer (ZSOiE Lubsko), III Kac-
per Brzeziński (Gimnazjum Jasień). 
Dyplomy i nagrody wręczali: dyrektor 
LDK Sławomir Muzyka i przez LKSz 
CAISSA Waldemar Szylko.

M. Sienkiewicz Od lewej: Sławomir Muzyka, Anna Kuśmierczyk, Eryk Ostojicz, Adrianna Urbaniak, Tomasz Lambrecht, 
Mariusz Kucharski, Waldemar Szylko

Grand Prix 
szkół

W dniu 3 marca 2017 
r. w Urzędzie Miejskim 
w Lubsku odbyły 
gminne eliminacje 
ogólnopolskiego turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pt. 
„Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. organizatorem 
eliminacji gminnych 
turnieju był Burmistrz 
Lubska.

Eliminacje gminne odbyły się w 
trzech grupach wiekowych. Wzięło 
w nich udział 28 uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. Pod-

czas eliminacji jury w składzie: asp. 
Krzysztof Pazdan, Druhna Kornelia 
Opuszko, Druhna Ilona Tomaszew-
ska, Beata Kowalska, Sylwia Urban 
i Dorota Michalik, wyłoniło z każdej 
grupy finalistów, którzy zajęli I, II i 
III miejsce. Natomiast do eliminacji 
powiatowych przystępują zdobywcy 
dwóch pierwszych miejsc w każdej 
grupie wiekowej.  
- I grupa wiekowa (szkoły podsta-
wowe): 
I miejsce – Michał Lisicki ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Lubsku,
II miejsce – Maciej Buczek ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Lubsku,
III miejsce – Amelia Waluś ze Szkoły 

Podstawowej im. E. Bojanowskiego 
w Lubsku.
Dzieci do eliminacji przygotowali: 
Pan Jerzy Niedźwiedzki, Pani Mał-
gorzata Snopkiewicz oraz Pani Iwona 
Zimna.
- II grupa wiekowa (gimnazja):
I miejsce – Dawid Korzyszczak z 
Gimnazjum im. E. Bojanowskiego 
w Lubsku, 
II miejsce – Mikołaj Dudojć z Gimna-
zjum im. E. Bojanowskiego w Lubsku, 
III miejsce – Agnieszka Dziedzic z 
Niepublicznego Gimnazjum dla Mło-
dzieży w Lubsku.
Dzieci do eliminacji przygotowały: 
Pani Iwona Zimna i Pani Renata 
Tetera. 

- III  grupa wiekowa (szkoły ponad-
gimnazjalne):
I miejsce – Adrian Brzeziński z Ze-
społu Szkół Technicznych w Lubsku, 
II miejsce – Maciej Gałan z Zespołu 
Szkół Technicznych w Lubsku,  
III miejsce – Dominik Nikrewicz z 
ZSOiE w Lubsku 
Przygotowali ich: Pan Krzysztof So-
wiński oraz Pani Renata Tetera. 
Laureaci otrzymali puchary, nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy, a opiekuno-
wie za pracę z dziećmi i młodzieżą 
– podziękowania. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy za udział w 
turnieju.
Fundatorem nagród był: Lech Jurkow-
ski – Burmistrz Lubska, a jednocze-

śnie Prezes Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Zarządu Oddzia-
łu Gminnego w Lubsku. 
Podziękowania za pomoc należą się 
dyrektorom szkół, którzy przygotowa-
li eliminacje środowiskowe, druhnie 
Kornelii Opuszko z OSP Stara Woda, 
druhnie Ilonie Tomaszewskiej z OSP 
Chocicz, panu Krzysztofowi Pazdano-
wi z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
PSP w Lubsku oraz pracownikom 
Wydziału Spraw Obywatelskich i 
USC pani Sylwii Urban i pani Dorocie 
Michalik. 
Eliminacje powiatowe odbędą się 24 
marca 2017 r. o godz. 9.30 w PSP 
Żary.

B. Kowalska

TURNIeJ  WIeDzy  POŻaRNIczeJ
„MŁODzIeŻ zaPOBIeGa POŻaROM”

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Adrian 
Brzeziński, Maciej Gałan, Dominik Nikrewicz

Zwycięzcy w kategorii gimnazjum: Dawid Korzyszczak, Mikołaj 
Dudojć i Agnieszka Dziedzic

Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych: Michał Lisicki 
Maciej Buczek, Amelia Waluś

Dzieci z Przedszkola nr3 w Lubsku wzięły udział w warsztatach mydlanych. Podczas specjalnie przygotowanych zajęć 
dzieci dowiedziały się, jak powstaje mydło. Samodzielnie dokonały wyboru aromatów, barwników i foremek, których 

użyto do wykonania mydeł. Każde z przedszkolaków, zgodnie z poleceniami prowadzącej, kolejno umieszczało w 
gumowych foremkach różne rzeczy, które pozwoliły im wykonać własne mydełka. W momencie, gdy mydła zastygały 
część z dzieci stała się aktorami i przedstawiała historię mydła. Na zakończenie warsztatów każde dziecko otrzymało 

mydełko w wybranym przez siebie kolorze, zapachu i kształcie.                   M. Piekło

dzieci na warsztatach mydlanych

W poniedziałek 20 
lutego, dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 3, pani 
Monika Przysmak i pani 
Joanna Działa dokonały 
uroczystego wręczenia 
Listów Gratulacyjnych 
rodzicom, których dzieci 
uzyskały wysokie wyniki 
w nauce w pierwszym 
semestrze roku szkolnego.

To najbardziej pracowici, zdolni, am-
bitni, realizujący swoje pasje! Do tej 
grupy uczniów zdecydowanie należą: 
Tatiana Wojciechowska, Nikodem Ma-
kowiecki, Oliwia Bujko-Garbowska, 
Weronika Brożek, Daria 
Żarnowska, Kamila Krzy-
żanowska, Marysia Maci-
szonek, Elżbieta Kalinik, 
Lena Wujciów, Aleksandra 
Bajerska, Oliwia Madej, 
Tobiasz Socha, Paulina 
Wilk, Angelika Mrozińska, 
Oliwia Hirsch, Alicja Opa-
lińska, Dawid Sarnowski, 
Dominika Ziemba, Bartosz 
Żurek, Maciej Krzyżanow-
ski, Jakub Zimny, Krzysztof 
Ratajczak, Zuzanna Lisicka, 
Julia Jaros, Kamil Bara-
komski, Klaudia Szczerba-
ta, Nikola Choińska, Wikto-
ria Łobodziec.
Wszystkich zebranych w 
pogodny nastrój wprowa-
dził montaż słowno-mu-

zyczny. Uczniowie podczas występu 
prezentowali swoje umiejętności recy-
tatorskie, taneczne i wokalne. Szanowni 
Goście mieli okazję zapoznać się z zada-
niami i przedsięwzięciami realizowany-
mi przez szkołę w pierwszym semestrze, 
których było niemało.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna skła-
dają podziękowanie Rodzicom za trud 
włożony w wychowanie i jednocześnie 
gratuluje uzyskania wyżej wymienionym 
uczniom wysokich ocen w nauce, a tak-
że wzorowego zachowania. Dzieciom 
życzymy dalszych sukcesów i przysło-
wiowego połamania pióra w drugim 
semestrze.

Urszula Tomiczek

Listy Gratulacyjne w Sp-3

Wszystkich zebranych w pogodny nastrój wprowadził 
montaż słowno-muzyczny. Uczniowie podczas 

występu prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, 
taneczne i wokalne
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LUDZI E,  WYDARZENI APOLITYKA

Wyniki głosowania na zadania „Budże-
tu Obywatelskiego 2017”. Głosowało 
762 mieszkańców, a głosów ważnych 
oddano 759. Zrealizowanych będzie 
pięć projektów, które otrzymały naj-

większą liczbę głosów. Mieszkańcy 
Lubska zadecydowali, że będą to:
Fot. 1 Elementy małej architektury 
nad zalewem "Karaś" (ławki, kosze 
na śmieci, stojaki rowerowe, stoły 

rekreacyjne, samoobsługowa stacja 
naprawcza, itp.) -125 głosów;
Fot. 2 Kompleksowa modernizacja pla-
cu zabaw przy ul. Staffa- 100 głosów;
Fot. 3 Renowacja nawierzchni drogi 

masą asfaltową wykonaną metodą 
natryskową dwukrotnie (pomiędzy ul. 
Łużycką a Robotniczą) – 85 głosów;
Fot. 4 Budowa chodnika oraz oświe-
tlenia przy ul. Wiśniowej – 84 głosy;

Fot. 5 Wymiana części nawierzchni 
ciągów pieszych z kostki granitowej na 
płyty granitowe o szerokości 80 cm (ul. 
Popławskiego) – 60 głosów.

TR

Budżet obywatelski – wyniki głosowania

o dalszych losach 
pogotowia ratunkowego w 
Lubsku i budowie remizy 
w Górzynie, dyskutowali, 
w poniedziałek 13 marca, 
radni i włodarze gminy 
Lubsko oraz powiatu 
żarskiego.

Obecny stan organizacji służby zdro-
wia w powiecie żarskim przedstawiła 
Jolanta Dankiewicz z żarskiego sta-
rostwa, wskazując, że na terenie Żar 
współegzystują dwa szpitale. Jeden 
„Na wyspie” prowadzony przez Staro-
stwo i drugi „105 KSG” prowadzony 
przez MON.
– W szpitalu wojskowym jest Szpi-
talny Oddział Ratunkowy, ale już na 
przykład chirurgia jest w szpitalu „Na 
wyspie” i w zależności od potrzeb 
leczniczych pacjent jest przewożony 
do poszczególnych oddziałów czy 
szpitali. Nie należy mylić SOR-u z 
żarskim pogotowiem, które jest cy-
wilnym podmiotem funkcjonującym 
w systemie służby zdrowia – wskazała 
J. Dankiewicz.
Starosta podkreślał, że reforma pań-
stwowego ratownictwa medycznego 
jest odłożona w czasie, do 2021 roku, a 
odpowiedzialność za system ratownic-
twa, na terenie województwa, ponosi 
wojewoda.
– Przy wielkości powiatu żarskiego, 
żeby zapewnić dojazd karetki w ciągu 
20 minut od wezwania, musi być po-
gotowie w Lubsku – podkreślał Janusz 
Dudojć.
W dyskusji pojawił się temat budynku 
po byłym USC.
– To, że pogotowie w Lubsku będzie 
to jest oczywiste, ale mówimy też o 
poprawie jego bazy, w zakresie POZ i 
udzielania innych świadczeń medycz-
nych, a także o procesie, który zaczę-
liśmy (adaptacja USC – przyt. red.) 
i został przerwany. Jesteśmy gotowi 
koncepcyjnie, na dalsze prace. Czy 
starostwo chciało by współpracować 
z lubskim samorządem, żeby oferta 
była poważna – pytał Z-ca Burmistrza 
Jerzy Wojnar.
Wolę takiej współpracy zadeklarował 
Starosta, nie wskazując przy tym na 
ewentualną lokalizację pogotowia w 
budynku dawnego lubskiego szpitala, 
wskazując natomiast, że reforma zdro-
wia zmierza także, w kierunku zapew-
nienia opieki POZ, na dwie zmiany
Z wypowiedzi J. Dankiewicz wynika-
ło, że taką opiekę mógłby świadczyć, 
w przyszłości „Szpital na wyspie”, 
również w jego oddziałach przy ul. 
Poznańskiej w Lubsku.

Remiza
W drugiej części, prac komisji, dys-
kusja dotyczyła budowy, w nowym 
miejscu nowej remizy OSP w Górzy-
nie. Miejsce, w pobliżu szkoły, wybrali 
strażacy, ponieważ budowa nowej 
siedziby, na dotychczasowym miejscu, 
wyłączyłaby ich jednostkę z działań.
- Remiza ma służyć nam strażakom. 
Gdyby stawiać ją na miejscu obecnej, 
to wyłączyłoby to nas przez rok z 
działań. Gdzie mamy przez ten czas 
przechowywać swój sprzęt? Nowa 
remiza ma być większa, bo mamy 
w tej chwili 3 samochody, z których 
dwa stoją pod chmurką, a ten co jest, 

niezgodnie z przepisami, stoi tyłem do 
wyjazdu, bo inaczej się nie mieści – 
argumentował Prezes OSP w Górzynie 
Artur Jarzębiński.
Sprawa budowy stanęła w miejscu, po 
tym jak się okazało, według dokumen-
tów, remiza ma stanąć na gruncie kl. III, 
a to wymaga zgody Ministra Rolnictwa 
i powoduje konieczność opracowania 
planu miejscowego i trwa około roku.
Ponieważ grunt nie był użytkowany 
rolniczo, zbadano go ponownie, przez 
klasyfikatora, z północy wojewódz-
twa, który stwierdził, że jest to grunt 
klasy IV. Mimo tego, od sierpnia trwa 
wymiana korespondencji pomiędzy 
gminą Lubsko, a żarskim starostwem.
- Ponieważ grunt przylega do innego, 
to z 18 arów, rozrósł się do pół hektara. 
Więc wersja bez ministra „umarła”. 

Mogliśmy skorzystać z pomocy mi-
nistra, ale musielibyśmy opracować 
plan miejscowy, a procedura trwała by 
około roku i stąd taka próba – tłuma-
czył Naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Gospodarki UM w Lubsku Kamil 
Zakrzewski.
Mimo tego do dzisiaj żarskie sta-
rostwo nie wydało żadnej decyzji 
administracyjnej (pozytywnej lub 
negatywnej), dotyczącej pozwolenia 
na budowę. Ten stan prawny tłuma-
czyła Naczelnik Wydziału Geodezji 
w żarskim starostwie.
- Żeby wydać decyzję administracyj-
ną, ja muszę mieć operat z protokołem 
weryfikacji i to pozytywnym. Ja nie 
mogę mieć negatywnego. Na tym eta-
pie, kiedy nie mam operatu klasyfika-
cyjnego, z wynikiem pozytywnym to 
ja nie mogę zakończyć postępowania 
– wskazywała Alicja Baranowska.
W podobnym tonie wypowiadał się 
Starosta Żarski
- Możecie budować, tylko musicie 
spełnić warunki. Gmina znalazła 
jedno rozwiązanie, poprzez zmianę 
klasyfikacji, zamiast upublicznić 
drogę, czy iść drogą do ministra – 
poinformowałJanusz Dudojć.
Dyskusję podsumował Z-ca Burmi-
strza Lubska
- Cel jest jasny. Chcemy wybudować 
remizę w Górzynie i w tej lokalizacji. 
Oczekiwaliśmy, że Starosta przepro-
wadzi postępowanie, mając na uwadze 
pracę tego klasyfikatora, którego 
pomogliśmy znaleźć. Nie udało się. 
Szkoda. Wydaje mi się, że sprawa 
stanowi swoisty węzeł, gdzie po 
stronie gminy jest tylko oczekiwanie 
na stanowisko Starosty – podkreślił 
Jerzy Wojnar.

TR

Co daLeJ z uSC i remizĄ w GÓrzYnie?

Niedokończona sprawa
remizy w Górzynie

Strażacy OSP w Górzynie wskazali 
miejsce pod nową remizę. Grunt jest 
gminny w centrum miejscowości, z 
dostępem do wyasfaltowanej drogi 
oraz w bliskiej odległości od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką. Dawno 
nikt tam nie uprawiał ziemi, bawiły się 
tam nawet dzieci, ale jest to klasa III 
i tu występuje problem, przed rozpo-
częciem budowy.

WNIOSEK
Burmistrz Lubska Lech Jurkowski 
postanowił uruchomić procedurę 
zmiany klasyfikacji poprzez złoże-
nie do Starosty Żarskiego Janusza 
Dudojcia we wrześniu 2016r.
- wniosku o wydanie decyzji doty-
czącej zmiany klasyfikacji użytków w 
działce nr: 286/4 w obr. Górzyn gm. 
Lubsko przez Gminę Lubsko właści-
ciela ww. nieruchomości. (pisownia 
oryginalna pochodzi z zawiadomie-
nia Starosty z 8.12.16 z podaniem 
podstawy prawnejm. in. Kodeksu 
postępowania administracyjnego.)
Decyzja ustalająca nową klasyfikację 
(np. klasę IV), jest gminie niezbędna 
by mogła się rozpocząć procedura, 
do uzyskania pozwolenia na budo-
wę remizy we wskazanym miejscu. 
Gleboznawcy nie czekali na pracę. 
Poleceni przez Starostwo Powiatowe 
w Żarach – pierwszybył niezainte-
resowany, drugi oferował odległy 

termin prac. Przyspieszenie sprawie 
miało zapewnić znalezienie przez 
pracowników gminy fachowca. Gdy 
się znalazł, mimo, dużego 46-letnie-
go stażu, zaczął być weryfikowany 
przez pracownika starostwa i spełnił 
żądanie złożenia wielu referencji, 
gdyż organ prowadzący postępowa-
nie – starosta – musi samodzielnie 
dokonać oceny czy osoba mająca 
prowadzić postępowanie posiada 
stosowne kwalifikacje.Za dowód z 
opinii biegłego może zostać uznany 
jedynie dokument sporządzony przez 
biegłego, a więc przez osobę posia-
dającą wiadomości specjalne.

PRACA KLASYFIKATORA
W połowie października „gminny” 
klasyfikator dostał upoważnienie od 
Starosty do czynności klasyfikacyj-
nych na gruncie, po czym na koniec 
listopada 2016r. po badaniach złożył 
kompletną dokumentację, celem 
wydania decyzji w sprawie zmiany 
klasyfikacji gruntu z klasy III na 
IVa. Miesiąc zajęło, pracownikowi 
starostwa, zweryfikowanie doku-
mentacji. Pierwszy protokół oceny 
prac klasyfikatora uzyskał wynik 
negatywny. Poprawiona kompletna 
dokumentacja, złożona 01.02.2017 
do starostwa otrzymuje kolejny wynik 
negatywny „już” po trzech tygodniach 
(20.02.2017).
W czasie pomiędzy spotkaniem 
zainteresowanych sprawą stron: 
strażaków z Burmistrzem i Starostą 
w Górzynie, a posiedzeniem Komi-

sji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej 
w Lubsku 13.03.2017 ponownie z 
udziałem strażaków i przedstawicieli 
obu urzędów, w tej samej sprawie, 
Gmina 07.03.2017 złożyła do Sta-
rosty wezwanie do zakończenia 
postępowania wszczętego pół roku 
wcześniej.
Istotne jest, żepod koniec 2016r. 
odbyła się wizyta na gruncie innego 
tymrazem „powiatowego” klasyfika-
tora (wcześniej niezainteresowanego 
sprawą), o którym, że przystępuje do 
sprawy 20.12.16, gmina dowiedziała 
się, z zawiadomienia o spotkaniu na 
badanym gruncie, jednak nie poznała 
wyników jego pracy.

PODSUMOWANIE
Jeżeli wpłynął wniosek do urzędu, to 
zaczyna się sprawa i jeśli stosuje się 
zasady postępowania administracyj-
nego musi wydana być decyzja admi-
nistracyjna: pozytywna, negatywna, 
a czasem umarzająca sprawę. Kto 
ignoruje te reguły, narusza prawo.
Decyzja w przedmiocie gleboznaw-
czej klasyfikacji gruntów powinna 
zawierać wyczerpujące informacje co 
do podjętych czynności oraz ocenę 
starosty co do ich prawidłowości.
Starosta bądź upoważniony pracow-
nik starostwa nie wydał dotychczas 
decyzji, ale rady gminie są udzielane: 
zmieńcie lokalizację remizy, piszcie 
do ministra o odrolnienie. Gmina 
Lubsko może z nich skorzysta, gdy 
otrzyma decyzję.

UM w Lubsku

Sprawa JeSt Bardzo zawiŁa proCeduraLnie, 
prezentuJemY StanowiSko um w LuBSku, opiSuJĄCe 
SzCzeGÓŁowo aktuaLnĄ SYtuaCJĘ

Tak będzie wyglądać nowa remiza OSP w Górzynie

Remiza ma służyć nam strażakom. 
Gdyby stawiać ją na miejscu obecnej, 

to wyłączyłoby to nas przez rok z 
działań– argumentował Prezes OSP 

w Górzynie Artur Jarzębiński

Możecie budować, tylko musicie 
spełnić warunki - poinformował 

Starosta Janusz Dudojć

Na tym etapie, kiedy nie mam 
operatu klasyfikacyjnego, z wynikiem 

pozytywnym to ja nie mogę zakończyć 
postępowania – wskazywała Alicja 
Baranowska z żarskiego starostwa

Mogliśmy skorzystać z pomocy ministra, 
ale musielibyśmy opracować plan 

miejscowy, a procedura trwała by około 
roku i stąd próba zmiany klasyfikacji 

gruntu – tłumaczył Kamil Zakrzewski z 
UM w Lubsku

Chcemy wybudować remizę w Górzynie 
i w tej lokalizacji. Wydaje mi się, że 

sprawa stanowi swoisty węzeł, gdzie po 
stronie gminy jest tylko oczekiwanie na 
stanowisko Starosty – podkreślił Z-ca 

Burmistrza Lubska Jerzy Wojnar

Zła pogoda nie przeszkodziła, w sobotę 18 marca, 53 miłośnikom turystyki z Żar, Lubska, Krosna Odrz; Gubina i Jasienia, by po raz 17 -ty zorganizować rajd pieszy im. Kazimierza Górniaka. 
Tradycją rajdu jest zapalenie znicza, za jednego z założycieli „Włóczęgi”. W tym roku turyści ufundowali rowerek dla dzieci Domu Dziecka w Lubsku.

St.B.

Siedemnasta "Włóczęga"
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W REGIONIE HI STORI A

W czasie II wojny światowej Lubsko nie 
zaznało alianckich nalotów bombowych. 
W licznych fabrykach pracowali robotni-
cy przymusowi z zajętych przez Niemców 
krajów. Przede wszystkim w fabrykach 
tekstylnych, cegielni i małych zakładach 
maszynowych, które były zdane na obcą 
siłę roboczą. W końcu stycznia 1945 roku 
w regionie pomiędzy Lubskiem, Forst 
i Gubinem działała grupa zwiadowcza 
„Wisła". Poza wywiadem i wokół miasta 
dokonała ona 8 lutego 1945 aktu sabotażu, 
na linii kolejowej między Lubskiem a 
Krosnem Odrzańskim. Ze względu na 
napady zbrojne, z zamiarem zdobycia 
prowiantu, obawiano się tej grupy, wśród 
ludności cywilnej, we wszystkich okolicz-
nych wioskach. Na początku lutego 1945 
roku Lubsko dostało się w zasięg bitwy 
nad Bobrem. Rankiem 13 lutego 4 Armia 
Pancerna Armii Czerwonej dokonała 
wyłomu w niemieckiej obronie na rzece 
Bóbr (oddalonej o 20 km). Po zajęciu 
Bieniowa 6 Korpus Zmechanizowany 
Gwardii pod dowództwem płk. Wasyla 
Orłowa przedarł się i przeszedł wzdłuż 
linii kolejowej, przez Jasień i około go-
dziny 19-ej rozpoczął walki o Lubsko. 
Jeszcze 13 lutego 1945 roku do godzin 
popołudniowych z Lubska odchodziły 
na zachód pociągi z dworca kolejowego. 
Wiele osób, dawnych mieszkańców tych 
ziem w popłochu uciekała na zachód 
przed nacierającymi oddziałami Armii 
Czerwonej. Opuszczali swe domy i go-
spodarstwa w pośpiechu, nie wiedząc, co 
ich czeka. Wielu z nich, nie wiedziało, że 
ta ucieczka to jednocześnie ostatnie spoj-
rzenia na swoje miejscowości, okolice, 
region oraz swoje korzenie. 
14 lutego 1945 roku w godzinach po-
rannych radziecki 6 Korpus Zmechani-
zowany Gwardii wkroczył do Lubska i 
po opanowaniu miasta skierował się w 
kierunku Nysy Łużyckiej na południe od 
Gubina. Wówczas po raz pierwszy od-
działy Armii Czerwonej zajmują miasto. 
Na podstawie rozkazu nr 281 Najwyż-
szego Głównodowodzącego Marszałka 
Związku Radzieckiego Józefa Stalina 15 
lutego 1945 roku na pamiątkę zdobycia 
miast Zielonej Góry, Lubska i Żar oddano 
w Moskwie 20 salw honorowych z 224 
dział artyleryjskich.  W rozkazie tym 
wymienia się wszystkich dowódców, 
którzy przyczynili się do sukcesów i za-
jęcia niemieckich miast. Takie radzieckie 
saluty artyleryjskie dzieliły się na trzy 
kategorie. Pierwsza kategoria to 24 salwy 
z 324 dział, zostały wykonane 23 razy, dla 
upamiętnienia zdobycia ważnych miast, 
stolic państw, przekroczenia granic ZSRR 
przez Armii Czerwonej czy zwycięstwa 
nad Japonią. Druga kategoria to 20 salw 
z 224 dział, wykonano go 210 razy, celem 
upamiętnienia zdobycia dużych miast, 
forsowaniu ważnych rzek czy klęsk 
dużych zgrupowań wojsk przeciwnika. 
Trzecia kategoria to 12 salw z 124 dział, 
wykonano go 122 razy, w ten sposób 
upamiętniono, min. zdobycie ważnych 
węzłów kolejowych, większych miast 
oraz miasteczek o znaczeniu operacyj-
nym. Dodatkowo dzień zwycięstwa 9 
maja 1945 roku uczczono 30 salwami z 
1000 dział. Oddanie tylu salw w Moskwie 
świadczy o randze naszego miasta oraz 
tego, że było ważnym punktem strate-

gicznym i komunikacyjnym.
16 lutego 1945 roku Niemcy przerzucają 
z rejonu Gubina 36 Dywizję Grenadierów 
SS „Dirlewanger”, która była jednostką 
Waffen-SS złożoną przede wszystkim 
z kryminalistów rekrutowanych w nie-
mieckich więzieniach i obozach koncen-
tracyjnych, dowodzoną przez dr Oskara 
Dirlewangera. Dokonała ona niezliczo-
nych zbrodni wojennych na tyłach frontu 
wschodniego, podczas drugiej wojny 
światowej, odznaczając się wyjątkowym 
okrucieństwem. Jej działalność pozba-
wiła życia przynajmniej 60 tysięcy ludzi, 

w przeważającej większości cywilów. 
Dywizja znana jest ze szczególnego 
okrucieństwa w tłumieniu Powstania 
Warszawskiego. Dywizja po zdobyciu 
Lubska, wspólnie z jednostkami 25 
Dywizji Pancernej uderzyła na Bieniów. 
19 lutego 1945 roku Lubsko ponownie 
znalazło się pod ostrzałem artyleryjskim, 
przy czym trafiona została wówczas wieża 
kościoła na rynku, ale nie uszkodzona. 
Walki na wschód od Lubska trwały aż do 
20 lutego, gdy niemieckie wojska zaczęły 
się wycofywać. Brygada „Dirlenwanger” 
odeszła bezpośrednio do Gubina, gdzie 

trwały już walki o zdobycie miasta. XXIV 
Korpus Pancerny gen. Walthera Nehringa 
wycofał się do Lubska, skąd nocą 20 na 
21 lutego wyruszył w kierunku Gubina. 
Nocą z 20 na 21 lutego przeciągnęły 
jeszcze, przez miasto Lubsko, oddziały 
niemieckie w kierunku na Gubin z za-
miarem koncentracji za Nysą. Podczas 
walk zostało uszkodzonych kilkanaście 
domów. Oddziały Armii Czerwonej zajęły 
ponownie Lubsko wczesnym rankiem 21 
lutego 1945 roku. Po zajęciu miasta doszło 
do typowych ówczesnych ekscesów na 
ludności cywilnej. Wkrótce rozpoczęto 

wymontowywa-
nie technicznego 
aparatu z więk-
szości zakładów 
i wywózkę tegoż 
do Związku Ra-
dzieckiego. Także 
niektórzy urzęd-
nicy miejscy byli 
deportowani na 
wschód i mordo-
wani. Lubsko nie 
było bardzo znisz-
czone wskutek 
walk. Ocenia się, 

że zniszczeniu uległo około 20% miasta.
W dniu 3 czerwca 1945 roku miasto 
zostało oddane przez sowieckiego ko-
mendanta w ręce polskiej administracji. 
Miasto otrzymało początkowo nazwę 
Zemsz, a od 1947 roku nazwę Lubsko, 
pochodzącą od nazwy rzeki. Jako rezultat 
Konferencji Poczdamskiej stało się Lub-
sko częścią Polski, a ludność niemiecka 
została przymusowo przesiedlona już w 
końcu czerwca 1945 roku, jeszcze przed 
oficjalnymi ustaleniami. Do Lubska 
napływali polscy osiedleńcy, przymuso-
wi wysiedleńcy z byłych polskich tzw. 

Kresów Wschodnich. Dnia 28 lipca 1945 
roku z Wrocławia przez Węgliniec i Żary 
do Żagania przybył pociąg specjalny z 
około 250 kolejarzami polskimi w celu 
obsadzenia polskimi kolejarzami różnych 
stacji i posterunków ruchu. 20 sierpnia 
1945 roku ze stacji w Żarach, świeżo 
mianowany polski zawiadowca stacji 
podpisuje uroczysty akt wieczystego 
przejęcia kolei. Do wszystkich sąsiednich 
stacji zostaje nadany telegram o treści: 
„Kolejarze polscy po długiej niewoli 
przejęli w swe władanie kolej na starych 
piastowskich ziemiach”. 21 sierpnia 1945 
roku do Lubska przybyła kilkunastooso-
bowa grupa kolejarzy polskich, głównie 
z Dyrekcji Lubelskiej. Węzeł Lubsko po 
kilku dniach udało się włączyć do ogól-
nopolskiej sieci kolejowej PKP. Prace 
jednak na lubskiej stacji i węźle trwały 
do końca 1946 roku, aby doprowadzić 
wszystko do pełnej sprawności. Choć 
stan obiektów był dobry to jednak aż do 
końca 1945 roku w Lubsku na dworcu 
stacjonowali Rosjanie. Wieś Górzyn w 
1945 roku zasiedlili osadnicy wojskowi, 
z I Armii Wojska Polskiego 
im Tadeusza Kościuszki, 
którzy najpierw zajęli te 
ziemie, później doszli do 
Berlina, by wreszcie wrócić 
i zostać. Niestety do dziś 
wszyscy osadnicy już ode-
szli. Pozostały ich rodziny. 
Przez kolejne lata rocznice 
wyzwolenia i berlińskiej 
bitwy były hucznie obcho-
dzone w Górzynie. Teraz 
niestety jakby nieco mniej.
Zniszczenia i skutki plądro-
wania w sektorze maszy-
nowym w licznych lubskich 
zakładach były w większości 
usunięte do początku 1946 roku, 

więc można było ponownie ruszyć pro-
dukcję w największych fabrykach tekstyl-
nych. W następnych latach było miasto, 
jak wiele innych przejętych przez polską 
administrację, traktowane przez wielu 
przesiedleńców i częściowo przez cen-
tralne władze w Warszawie jako źródło 
zaopatrzenia i szabru. Zabudowania kilku 
ulic miasta zostało w końcu lat 40 - tych 
rozebranych, aby zdobyć materiał na od-
budowę stolicy. Rabunkowa gospodarka 
w mieście po 1945 roku w czasie socjali-
zmu realnego bazowała wciąż na przejętej 
od Niemców infrastrukturze, która przez 
długi czas nie była rozbudowywana. 
Komunikacja okręgowa grała małą rolę 
ze złymi połączeniami regionalnymi. 
Pod koniec lat 60 - tych dochodziło do 
ograniczonych reinwestycji w zakładach 
w mieście. Wzrost ludności przebiegał 
stale, aż Lubsko stało się miastem powia-
towym pomiędzy 1954 a 1975 rokiem. 
Ten okres był naznaczony przez dynamikę 
lokalnego charakteru. Po politycznym 
zbliżeniu do RFN, tejże zmianie polityki 
wschodniej oraz podpisaniu Układu w 

Warszawie w 1970 roku, 
doszło do krótkotrwałej 
rozbudowy państwowego 
handlu i przemysłu. W 
Lubsku powstały nowe 
osiedla, szkoły i biblioteka 
miejska. Po reformie admi-
nistracyjnej w 1975 roku 
miasto zostało zdegrado-
wane do małej gminy. Cha-
rakter miasta na peryferiach 
państwa polskiego, daleko 
oddalonego od centralnych 
ośrodków administracyj-
nych został jeszcze bardziej 

podkreślony. 
Krzysztof Kowsz

WyzWOLeNIe I POcząTKI OsaDNIcTWa
POLsKIeGO Na zIeMIach LUBsKa

„Miasto Sommerfeld śpi wśród morza białych flag jako znak chęci pokoju swoich mieszkańców”.         gen. Walther Nehring  (1892-1983)

Pamiątkowe zdjęcie ostatnich Kościuszkowców z GórzynaLuty 1945 roku żołnierze niemieccy pod eskortą Rosjan maszerują
przez lubski rynek

Pierwsi osadnicy na dworcu kolejowym w Lubsku

„Oto one przeklęte Niemcy" takie tablice witały radzieckich 
żołnierzy w miastach na Ziemi Lubuskiej

Znak 36 Dywizji 
Grenadierów SS 

„Dirlewanger” - jednostki, 
która 16 lutego 1945 

roku została przerzucona 
z rejonu Gubina do walk 

na terenie Lubska

W ostatnim tygodniu lutego odbyły 
się dwie imprezy sportowe: Gala 
Sportu i Ćwierćfinały Mistrzostw 
Polski Juniorek w siatkówce. O ile 
pierwsza z nich, stała (jak zwykle 
zresztą) na bardzo wysokim pozio-
mie organizacyjnym, o tyle druga 
przeszła bez większego echa. I w 
której to nasze zawodniczki, z USA 
BEACH VOLLEY LUBSKO, upla-
sowały się na czwartej, niepremio-
wanej awansem pozycji. Tylko, czy 
aż? Dla mnie, ten wynik daje dużo 
do myślenia.
Dziewczęcą siatkówkę obserwuję 
dość długo i mogę coś niecoś o 
niej powiedzieć. Pamiętam po-
czątki, bardzo trudne, gdzie gorycz 
porażki przeplatała się czasem ze 
smakiem zwycięstwa. Stopniowo, 
tych ostatnich było coraz więcej. 
Ukoronowaniem był rok 2016, 
w którym zawodniczki USA BE-
ACH VOLLEY LUBSKO wygrały 
praktycznie wszystko na szczeblu 
wojewódzkim. Bo przecież, to 
Mistrzynie Województwa Juniorek 
i Kadetek oraz Wicemistrzynie 
Młodziczek, które awansowały 
do półfinałów Mistrzostw Polski. 
Nasze dziewczęta odnosiły również 
sukcesy w piłce plażowej, czego 
dowodem był ich udział w finale 
Mistrzostw Polski Młodziczek 
oraz medale w Turnieju Nadziei 
Olimpijskich. Wyniki te dają dużą 
nadzieję na awans do II. Ligi. Jest 
faktem, że dziewczęca „siatka” 
staje się marką. 
Niestety, we wspomnianych na 
wstępie Mistrzostwach, awansu do 
finałów nie będzie.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
iż sport ten nigdy nie cieszył się 
taką estymą, jak piłka nożna, czy 
sporty walki. Tajemnicą poliszynela 
był fakt, iż za fasadą porywających 
pojedynków, trwał cichy dramat 
zespołu pozostawionego samemu 
sobie. Przetrwał on tylko ze wzglę-
du na ofiarność i determinację jej 
szkoleniowców – wolontariuszy, 
pp. Rygiera i Sierko. No i dzięki 
ich umiejętności wyeksponowania 
najlepszych cech zespołu. Należy 
pamiętać, że zespół ten, to tylko 
stowarzyszenie, które otrzymywało 
środki nieadekwatne w stosunku 
do potrzeb – i sukcesów. Nie było 
również woli w zakresie zorganizo-
wania regionalnego Siatkarskiego 
Ośrodka Szkolnego (SOS), na które 
szkoły gimnazjalne i ponad gimna-
zjalne z okolic Lubska otrzymałyby 
dotację w wysokości ok. 300.000 
zł za pierwszy rok oraz środki na 
kontynuację tegoż przedsięwzięcia. 
Szansę tę wykorzystał prezydent 
znacznie większej 
i bogatszej Nowej Soli. Występowa-
ły również trudności z organizacją 
zajęć. Znany jest fakt rezygnacji 
jednej z dobrze zapowiadających 
się dziewcząt, która stwierdziła, że 

„nie może wracać po treningu do wsi 
oddalonej od Lubska 7 kilometrów”. 
We wspomnianych Ćwierćfinałach, 
tylko lubskie dziewczęta nie miały 
zaplecza w postaci SOS – u.
Znając te realia, dopiero teraz mo-

żemy ocenić, a właściwie docenić 
udział w tychże Ćwierćfinałach. 
Nasze zawodniczki grały z naj-
lepszymi zespołami w północno – 
wschodniej Polsce, wśród których 
występowały mistrzynie Polski 
(Chemik Police). Każdy zespół, to 
przedstawiciel SOS –u na szczeblu 
powiatów, niekiedy znacznie więk-
szych od żarskiego. Niebagatelną 
rolę w tej dyscyplinie gra wzrost - 
średnio siatkarki z Polic, Piły, czy 
Gdańska przewyższały nasze o co 
najmniej 20 cm. Ileż trzeba wysił-
ku, aby zniwelować tak potężną 
różnicę, wiedzą ci, którzy się na 
tym znają. Dlatego też – czwarte 
miejsce może budzić pewien nie-
dosyt, ale w żadnym wypadku, nie 
może być powodem do wstydu. 
Rozgrywki te skłoniły mnie do 
jeszcze jednej smutnej konkluzji 
– bez odpowiedniej troski (czytaj 
kasy) – mistrzostwa na szczeblu 
wojewódzkim, prawdopodobnie 
będą szczytem możliwości tego 
zespołu.
Wróćmy do wspomnianych na 
początku imprez. Gala Sportu po-
kazała, że żadna z zawodniczek nie 
znalazła uznania w oczach kibiców. 
Nie śmiem podważać zasadności 
wyboru najlepszych sportowców 
i szkoleniowców - to decyzja 
naszych mieszkańców. Zastana-
wiająca jest jednak pewna „her-

metyczność”, a raczej hegemonia 
niektórych dyscyplin sportowych. 
Nie mają one jednak przełożenia 
na wyniki Współzawodnictwa 
Sportowego Dzieci i Młodzieży 
za 2016, w których Lubsko zajęło 

312 miejsce 
(na 888 ocenianych gmin), wyprze-
dzając (sic) Krosno, Żagań, czy też 
Gubin. Głównymi „dostarczycie-
lami” punktów rankingowych (za 
którymi idą odpowiednie środki) 
byli: zapaśniczki i zapaśnicy UKS 
Zespołu Szkół Technicznych (38 
pkt. – 1004. miejsce) i właśnie za-
wodniczki USA BEACH VOLLEY 
LUBSKO (34 pkt. -1092. m.), na-
tomiast we wspomnianym rankingu 
Budowlani otrzymali zaledwie 1,67 
pkt. Godnym podkreślenia jest fakt, 
że są to tylko wyniki osiągnięte 
przez dzieci i młodzież Lubska, 
co nie jest w pełni adekwatne do 
idei Gali Sportu i nagrodzonych 
sportowców i trenerów. Daje jed-
nak pewien pogląd na lubski sport 
w ogóle. Jest jeszcze jedna, wielce 
niepochlebna dla mnie konkluzja. 
Otóż, gros tychże punktów zdobyła 
płeć żeńska. Czyż nie miał racji 
Stuhr szlochając w Seksmisji, że 
„kobieta mnie bije”?
Moje refleksje pragnę zakończyć 
kilkoma wnioskami, dotyczącymi 
lubskiego sportu, ponieważ siatków-
ka lubskich dziewcząt jest tu jedynie 
pretekstem do opisania pewnych 
zjawisk. Mamy mnóstwo informacji 
w prasie lokalnej o imprezach, ich 
przebiegu i wynikach. Mało jest 
jednak (moim zdaniem) artykułów 
bezpośrednio dotyczących pewnych 

zjawisk i problemów w sporcie na 
szczeblu regionalnym, ad rem:
• SOS – y - w związku z likwidacją 
gimnazjów, prawdopodobnie ule-
gną zmianie warunki przystąpienia 
gmin do konkursów (dołączenie 

ostatnich klas szkół podstawowych). 
Celowym byłoby, aby Gmina nie 
przespała tego momentu, ponieważ 
wymagało to będzie stosownego 
porozumienia z Powiatem (ustalenie 
szkół i wysokość dotacji), stworze-
nie dyrektorom wybranych szkół 
odpowiednich warunków (baza, 
utworzenie klas) oraz napisanie 
dobrego projektu. 
• Reaktywacja Społecznej Rady 
Sportu - w kilkuosobowym składzie 
(w tym przedstawiciele Rady Gminy 
i Młodzieżowej Rady Gminy /?/). 
Jej podstawowymi zadaniami winno 
być propagowanie idei sportu, moni-
toring i reklama imprez sportowych, 
analiza i przedstawianie wniosków 
oraz propozycji burmistrzowi i 
radzie, opiniowanie wniosków 
w/s dotacji na rzecz klubów i sto-
warzyszeń. Jej stałym członkiem 
winien być również przedstawiciel 
Urzędu Gminy, odpowiedzialny za 
sprawozdania 
i rozliczenie beneficjentów.
• Organizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych i ich logistyczne zabez-
pieczenie – w dyspozycji gminy 
i OSiR – u są 
pojazdy, które 
można wyko-
rzystać do roz-
wozu dzieci i 
młodzieży z 
wiosek. Wią-

że się 
to również ze znalezieniem środków 
finansowych na wynagrodzenie gru-
py szkoleniowców, chętnych do po-
prowadzenia swoistych „SKS –ów”. 
• Rozbudowa obiektów sportowych 
– w Lubsku nie brakuje obiektów 
sportowych. Nie mają one jed-
nak cech pełnej uniwersalności. 
Najpilniejszą potrzebę widzę w 
budowie 25 –metrowego basenu 
z mini basenem (brodzikiem) dla 
najmłodszych. Wiadomym jest, że 
koszt budowy, a w zasadzie utrzy-
mania takiego obiektu, nie należy 
do najtańszych. Na tę decyzję cze-
kają jednak rodzice (w tym również 
z gmin ościennych) zmuszeni do 
korzystania z żarskiego Wodnika, 
czy też basenu na terenie Niemiec. 
Należałoby również rozważyć 
przystosowanie wybetonowanego 
placu za LDK – iem do jazdy na 
łyżwach. Nie potrzeba tu wielkich 
nakładów, wystarczy jego uszczel-
nienie, no i napuszczenie wody w 
okresie mrozów. To tylko przykłady 
możliwych rozwiązań.
• Premiowanie – corocznie, kluby 
i stowarzyszenia otrzymują dotacje 
na swoją działalność, która nierzad-
ko jest po prostu „przejedzona”, 
a osiągnięte cele budzą poważne 
wątpliwości. Czyż, w ramach tych-
że środków, nie należałoby dowar-
tościować działalność sportową, 
na zasadzie: koszt – efekt? W tym 
przypadku jest bardzo klarowna sy-
tuacja: masz efekty – rozwijasz się 
- dostajesz środki. Ponadto, należy 
liczyć się z dodatkowymi kosztami 
na rzecz żeńskiej siatkówki – w 
przypadku awansu do II Ligi?
• Aktywizacja – analizując ranking 
za ubiegły rok dostrzegamy zjawi-
sko, które ja nazywam „specjaliza-
cji”. Stąd, rodzą się pytania: co z 
pozostałymi grami zespołowymi i 
dyscyplinami, co z męską ambicją 
(nie licząc piłkarzy, sportów walki 
i koszykarzy p. Gutowskiego)? I 
dlaczego imprezy sportowe cieszą 
się tak małym zainteresowaniem? 
Zdaję sobie sprawę z wybiórczej 
znajomości przedstawionej pro-
blematyki. Sądzę jednak, że pewne 
przemyślenia i rozwiązania, zdają 
się być całkiem realne. Wiem rów-
nież, że włodarze gmin stoją przed 
jakże ważnym wyzwaniem, doty-
czącym reformy szkolnej i co w tym 
przypadku znaczy budowa małego 
basenu. Ale, czy to ma oznaczać, że 
obecny stan jest satysfakcjonujący? 
Uważam, że nie - stąd niniejszy 
artykuł.

Henryk Gmyrek

DzIeWczęca „sIaTKa”
z LUBsKIM sPORTeM W TLe

List od
czytelnika

Adres redakcji:
al. Wojska Polskiego 2, Lubskoe-mail: ml@lubsko.pl
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LUDZIE,  WYDARZENIA j AsI Eń

Powiatowy festiwal 
piosenki angielskiej i 
niemieckiej - Lubsko 15 
marca 2017.

Otóż nie każdy. Festiwal adresowany 
jest do konkretnych wykonawców. 
Są to uczniowie gimnazjów naszego 
powiatu. I już po raz czwarty mają 
okazję spotkać się w Lubskim Domu 
Kultury. Można więc śmiało powir-
dzieć, że organizator - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicz-
nych, konsekwentnie organizując te 
festiwale, stworzył sympatyczną tra-
dycję. Szkoda, że w niedalekiej przy-
szłości wraz z likwidacją gimnazjów, 
to pożyteczne przedsięwzięcie umrze 
śmiercią przedwczesną niestety. Ale 
może aktywni organizatorzy -  Dorota 
Szturomska oraz nauczyciele języków 
obcych ZSOiE, którzy nabrali przez te 
lata sporo doświadczenia, wymyślą 
coś nowego? Na razie cieszmy się tym 
co jest. A jest się czym cieszyć. Bo oto 
młodzież nie tylko rozwija swoją pasję 
muzyczną, którą chce się podzielić z 
innymi, ale  co przy okazji imprezy 
stricte rozrywkowej można uzyskać, 
to pogłębianie umiejętności w zakresie 
języka obcego.
Na moment zatrzymam się na latach z 
minionego XX wieku. Otóż kolega ze 
szkoły średniej - fan absolutnie totalny 
Beatlesów, nie znając języka angiel-
skiego, nauczył się na pamięć, chyba 
wszystkich piosenek tego zespołu, 
ćwicząc wyłącznie fonetykę piosenek. 
Byłam świadkiem, jak później radził 
sobie zupełnie nieźle w komunika-
tywnym porozumiewaniu się w tym 
języku z obcokrajowcami. A więc, 
uprawniona jest jak sądzę konkluzja, 
że festiwal obu piosenek, ma również 
utylitarny charakter i chwała mu za to, 
bo jest to niewątpliwie jedna z przy-
jemniejszych dróg uczenia się języka 
obcego. I to śpiewająco!
Festiwal rozpoczął muzycznie ze-

spół czterech uczniów, którzy ćwi-
czą pod kierownictwem Wojciecha 
Szturomskiego - nauczyciela języka 
angielskiego, grającego w zespole 
na gitarze.
Dwie uczennice ZSOiE prowadziły 
konferansjerkę tej imprezy. Na wi-
downi pojawili się goście. Starosta po-
wiatu Janusz Dudojć, wiceburmistrz 
Lubska Jerzy Wojnar, kierownik 
Wydziału Spraw Społecznych Ma-
teusz Szaja oraz jury pod przewod-
nictwem dyrektorki ZSOiE Gabrieli 
Fiedler (Sławomir Muzyka - dyrektor 
LDK, Jurij Bezuh - muzyk pianista, 
Katarzyna Wilkosz - nauczycielka 
języka angielskiego, Julita Miszkurka 
- nauczycielka języka niemieckiego). 
Jurorzy oceniali 20 wykonawców in-
dywidualnych i jeden zespół wokalny. 
Po wysłuchaniu wszystkich wykonań 
ustalono werdykt: 
I miejsce ex aequo Iga Smużniak - 
Łęknica
Julia Falkiewicz- Jasień
II miejsce Ewa Donat - Lubsko - Gim-
nazjum Królowej Jadwigi
III miejsce Julia Baryła  - Bieniów
IV miejsce ex aequo   Katarzyna Ko-
tula - Trzebiel
Natalia Skibińska - Trzebiel

specjalna nagroda artystyczna dyrek-
tora LDK:
Maja Kowalska - Gimnazjum nr 3 
Żary
Szymon Grochowski - Gimnazjum 
Jasień

Wyróżnienia otrzymali:
Oliwia Grundzik, Klaudia Marcini-

szyn, Paula Stoppa - Niepubliczne 
Gimnazjum dla Młodzieży Lubsko
Marika Książka - Gimnazjum Królo-
wej Jadwigi Lubsko

Z reporterskiego obowiązku infor-
muję ponadto iż:
1. Powiat żarski reprezentowali gim-
nazjaliści z Żar, Lubska, Jasienia, 
Grabika, Przewozu, Trzebiela, Bie-

niowa i Tuplic.
2. Uczestnicy, to w 99% dziewczęta, 
populację męską reprezentował uczeń 
Szymon z Jasienia.
3. W piosenkach dominował język an-
gielski, tylko czterech wykonawców 
śpiewało po niemiecku.
4. Patronatem honorowym objęli fe-
stiwal - Kuratorium Lubuskie, Urząd 
Miasta Lubsko, LDK - oni również 
ufundowali nagrody, przy pomocy 
dodatkowych sponsorów - ZSOiE, 
Magnolii Spółka z o.o. i Wydawnictwa 
PEARZON.
5. Estetyczne i artystyczne wrażenia 
wzbogacił zestaw przepysznych, 
domowych wypieków, w wykonaniu 
mam uczestniczek.
6. Wszystkim wykonawcom dyrektor 
Domu Kultury ufundował darmowe 
wejściówki na najbliższy koncert 
muzyczny Sebastiana Riedla.
7. Organizacyjnie sprawny, nienużący, 
głosowo i repertuarowo na niezłym 
poziomie - był ten festiwal sympa-
tycznym spotkaniem 20 młodych 
ludzi, którym zostaną oprócz innych 
wartości - miłe wspomnienia...

C. Tęciorowska

ŚpiewaĆ kaŻdY moŻe?

Pamiątkowe zdjęcie uczestników festiwalu

Festiwal rozpoczął muzycznie zespół uczniów, którzy ćwiczą pod kierownictwem Wojciecha Szturomskiego 
- nauczyciela języka angielskiego, grającego w zespole na gitarze

Z okazji „Walentynek” 
uczestnicy Warsztatów 
terapii Zajęciowej w Lubsku 
wzięli udział w dyskotece 
zorganizowanej przez WtZ 
żary. Wraz z przyjaciółmi 
z żar, Wiechlic i Krosna 

odrzańskiego bawili się 
w żarskiej dyskotece - 
emporium. Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
również świętował „Dzień 
zakochanych”. 

WTZ razem z przyjaciółmi z ŚDS 
w Lubsku zorganizowały 28 lutego 
dyskotekę ostatkową. W dobrym to-
warzystwie czas minął zdecydowanie 
za szybko. ŚDS uczestniczył jeszcze 
w balu karnawałowym. 
Elżbieta Tosza - doradca zawodowy 

z Filii Powiatowego Urzędu Pracy 
w Lubsku odwiedziła ŚDS 6 marca, 
przestawiając ciekawe informacje i 
odpowiadając na pytania zaintereso-
wanych. 
Informujemy, że w dniach 24-25 
marca odbędzie się zbiórka żywności 

przed świętami Wielkiej Nocy w ra-
mach akcji „Tak, pomagam” dla osób 
ubogich i potrzebujących. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do wsparcia tej 
pięknej inicjatywy.

mars

Wieści z WTz i ŚDs
Bal karnawałowy ŚDS Dyskoteka ostatkowa WTZ Walentynki w WTZ

W środę 01 marca w 
Szkole Podstawowej 
w Wicinie spotkali się 
mieszkańcy wsi, władze 
samorządowe gminy, 
przedstawiciel Wojewody 
Lubuskiego i Lubuski 
Kurator oświaty.

Spotkanie było poświęcone przyszłości 
szkoły w Wicinie.
Przypomnijmy, że pierwotna uchwała 
Rady Gminy w Jasieniu, zgodnie z którą 
szkoła funkcjonuje jako filia szkoły 
jasieńskiej, w której uczą się dzieci klas 
1-3 została uchylona wyrokiem NSA, z 
powodów proceduralnych.
W związku z tym radni rozpoczęli 
procedurę od nowa i podjęli ponownie 
uchwałę intencyjną, o zamiarze likwida-
cji szkoły w Wicinie. W międzyczasie 
zmieniło się prawo. Dotychczas opinia 
kuratora oświaty czy akceptuje zamiar 
likwidacji nie była wiążąca, a obecnie 
jest. Drugim problemem jest reforma 
oświaty, związana z wygaszaniem 
gimnazjów, wskutek czego nie mogą już 
powstawać filie szkół, takie jak dzisiaj 
funkcjonują w Golinie czy Wicinie, a 
jedynie szkoły ośmioklasowe.
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek 
powtórzył argumenty, które legły u 
podstaw decyzji o obecnym kształcie 
sieci szkół i wskazał, że Zespół Szkol-
no – Przedszkolny, który funkcjonuje w 
Jasieniu, sprawdził się.
Jadwiga Gotfryd, wskazując, że 
reprezentuje rodziców podkreśliła, że 
burmistrz Jasienia nie wykonuje wyroku 
NSA, który nakazuje przywrócenie sieci 
szkół, do stanu przed likwidacją.

Głos Wojewody
W imieniu wojewody lubuskiego głos 
zabrał Roman Sondej (były kurator 
oświaty), który wskazał, że spotkanie 
pokazało stosunek społeczeństwa do 
tej szkoły i że argumenty ekonomiczne 
nie są najważniejsze, a funkcjonowanie 
szkoły otwiera też możliwość współist-
nienia przedszkola. Możliwe jest także 
stopniowe odtwarzanie poszczególnych 
klas w szkole, na podstawie uchwały 
rady gminy, w której znalazł by się 
kalendarz dojścia do szkoły ośmiokla-

sowej w Wicinie.
– Ja wiem, że zostaje budynek gimna-
zjum, w który gmina przez lata inwe-
stowała i dlatego będę namawiał bur-
mistrza do rozważenia, czy nie stworzyć 
tam szkolnictwa ponadpodstawowego i 
w tym celu nie rozmawiać ze starostą, 
ponieważ subwencja idzie za dziećmi – 
zaproponował R. Sondej.

Kurator mówi „nie”
Kluczowe dla nowego ładu szkolnego 
w gminie Jasień było to czy Lubuski 
Kurator Oświaty wyda pozytywną 
opinię, w sprawie uchwały intencyjnej 
rady gminy.
– Będę miała olbrzymi dylemat, a decy-
zję muszę do 02 marca włącznie. Społe-
czeństwo pokazało, że zależy mu na tej 
szkole, ale argumenty ma też burmistrz 
i są też założenia reformy oświaty, które 

wskazują, że nie należy zbyt często 
zmieniać dzieciom środowiska, a to 
oznacza, że dzieci z rejonu Wiciny, które 
obecnie uczą się w Jasieniu, nadal mogą 
chcieć uczyć się w Jasieniu – podsumo-
wała po spotkaniu Ewa Rawa.
W dniu 02 marca, odbyło się posiedze-
nie komisji oświaty RM w Jasieniu, ale 
w czasie posiedzenie radni nie znali 
decyzji kuratora.
Jak nam udało się ustalić, decyzja zapa-
dła, krótko przed 15.00. Kurator Oświa-
ty negatywnie zaopiniował uchwałę 
intencyjną jasieńskiej rady, co oznacza, 
że w Wicinie powinna powstać szkołą 
ośmioklasowa.

Burmistrz krytycznie
- Bardzo źle się stało, że mamy tworzyć 
szkołę, która nie będzie dociążona. Jej 
rejon to Wicina, Świbna, Bieszków, 
Roztoki i Zabłocie. Dzieci z poza 
rejonu nie planujemy przyjmować – 
wskazuje Burmistrz Jasienia Andrzej 
Kamyszek.
W budynku szkoły funkcjonują dwa 
przedszkola. Gminne i prowadzone 
przez fundację.
- Będziemy musieli wymówić pomiesz-
czenia dla przedszkola prowadzonego 
przez fundację, a w szkole, z naszych 
wyliczeń, w klasie siódmej będzie 1 
uczeń, w szóstej nikogo, a w piątej 4 
uczniów. Trochę lepiej w czwartej -12 

uczniów. Rodzice decydują czy ich 
dzieci będą się uczyć w Wicinie czy w 
Jasieniu – wyjaśnia Burmistrz. Musimy 
też ogłosić konkurs na stanowisko dy-
rektora szkoły w Wicinie, ale obecnie 
arkusz organizacyjny przygotowuje 
Dyrektor Kaczmarek. Będziemy od-
twarzać zatrudnienie i będzie problem 
ze środkami na utrzymanie tej szkoły. 
Trzeba się będzie dobrze zastanowić, 
czy dalej dotować język angielski, od 
pierwszej klasy, skoro w podstawie jest 
tylko w klasach 7-8. Będą też problemy 
z dowozami, a dokładnie z czasem 
trwania dojazdów i ich kosztami – pod-
sumowuje włodarz Jasienia.

St.B.

kurator zdecydował o szkole w Wicinie

Stal Jasień w niedzielę zmierzyła się z niemiecką drużyną LSV Neustadt/Spree. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 1:7. Zawodnicy z Neustadt grają w saksońskiej Landesklasie, będącej szóstym 
poziomem ligowym w Niemczech. Towarzysko do Jasienia mieli przyjechać już wcześniej, jednak nie dotarli ostatecznie na halowy turniej o puchar Burmistrza Jasienia. Zawodnicy gospodarzy 

rywalizowali z niemiecką ekipą w pierwszej połowie, która skończyła się remisem 1:1, a bramkę dla Stali zdobył Michał Prokopowicz. W drugiej odsłonie, goście pokazali się jednak ze świetnej strony, a 
gra miejscowych zdecydowanie przygasła. Ostatecznie skończyło się wynikiem 1:7. Dzień wcześniej, Stalowcy pokonali 4:3 Deltę Sieniawa Żarska.

MK

Goście z Niemiec lepsi od Stali

Kurator Oświaty Ewa Rawa 
negatywnie zaopiniował uchwałę 

intencyjną jasieńskiej rady, co 
oznacza, że w Wicinie powinna 
powstać szkołą ośmioklasowa

Argumenty ekonomiczne nie są 
najważniejsze wskazał Roman 

Sondej

Jadwiga Gotfryd podkreśliła, że 
wyrok NSA nakazuje przywrócenie 

sieci szkół, do stanu przed likwidacją

Bardzo źle się stało, że mamy 
tworzyć szkołę, która nie będzie 
dociążona. Jej rejon to Wicina, 

Świbna, Bieszków, Roztoki i Zabłocie 
- wskazuje Burmistrz Jasienia 

Andrzej Kamyszek
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Gala sportu, sobotę 25 
lutego, w Lubsku była 
dobrym show, którego nie 
możemy się wstydzić, a 
powinniśmy być, że udało się 
zorganizować tak wspaniałą 
imprezę. 
Gala to święto lubskich sportowców, któ-
rzy ciężko pracują, na osiągane sukcesy. 
ich trud doceniają samorządowcy.
W tym roku nagrody i wyróżnienia burmi-
strza i rady miejskiej w Lubsku otrzymali:

WyRóŻNIeNIA:
Mateusz Bondarenko – piłka nożna - 
wychowanek mLks Budowlani Lubsko, 
obecnie zawodnik klubu Legia Warsza-
wa u19 oraz polskiej kadry narodowej, 
mistrz polski juniorów starszych - Legia 
Warszawa, zdobywca gola w meczu 
młodzieżowej Ligii mistrzów przeciwko 
Realowi madryt na stadionie estadio 
alfredo di stefano
Michał Rozmys – lekkoatletyka - lekko-
atletyka - brązowy medalista w biegu na 
800 m na mistrzostwach polski seniorów 
w Bydgoszczy, złoty medalista w biegu 

na 800 m w Czwórmeczu u 23 Czechy - 
Węgry - polska - słowenia w mariborze, 
drugi wynik w polsce w biegu na 1500 
m (3: 38.35) osiągnięty w padwie, złoty 
medalista młodzieżowych mistrzostw 
polski w biegu na 800 i 1500 m w jeleniej 

Górze, trzeci wynik w polsce w biegu na 
800 m ( 1:46,85) osiągnięty w Brukseli 
podczas Diamentowej Ligi oraz jedenasty 
wynik na świecie w biegu na 1000 metrów 
(2:18,56).
Adrian Wierzbicki – trójbój siłowy – w 

dziesiątce najsilniejszych ludzi w polsce 
w swojej kategorii wagowej,
Damian sieradzki – trójbój siłowy, strong-
man–V miejsce w zawodach zaliczanych 
do pucharu europy – Bolesławiec.

NAGRODy – KATeGORIA TReNeR:
Marek Gutowski – koszykówka - iV 
miejsce w XViii mistrzostwach polski 
oldboy-ów, iV miejsce w i Lidze zielo-
nogórskiej Basket Ligi, 
Robert Ściłba – piłka nożna - trener 
ueFa a, awans z zespołami od klasy a 
do iii Ligi w sezonie 2015/2016, Wice 
mistrzostwo orlików w województwie 
lubuskim,
Mirela Wojciechowska – szachy - i 
miejsce w Drużynowych mistrzostwach 
powiatu w szachach – szkoły podsta-
wowe, iV miejsce w Drużynowych mi-
strzostwach Województwa w szachach 
– szkoły podstawowe
jarosław Rygier – siatkówka – mistrzo-
stwo Województwa kadetek, 
Zbigniew Tomiałowicz – karate - trener 
wielu medalistów i zawodników Lub-
skiego klubu sportowego oyama karate, 
m.in.: iV zawodnika świata,Vice mistrza 
europy, mistrza polski 

NAGRODy – KATeGORIA ZAWODNICy:
Aleksandra Hryciuk – strzelectwo 
sportowe -  iii miejsce w zawodach 
Wojewódzkiej Ligii strzeleckiej z broni 
pneumatycznej, ii miejsce w zawodach 
Święta niepodległości w słubicach
UKs Korona Lubsko – koszykówka - iV 
miejsce w XViii mistrzostwach polski 
oldboy-ów, iV miejsce w i Lidze zielo-
nogórskiej Basket Ligi, 
UsA Beach Volley Lubsko – siatków-
ka(kadetki) - mistrzynie Województwa 
kadetek
Marcin Borowski – oyama karate - i 
miejsce w mistrzostwach oyama karate 
– Rzeszów
Mateusz Łanda – oyama karate - ii 
miejsce w mistrzostwach europy karate 
– Wałbrzych
Radosław Bandziak – oyama karate - 
Członek kadry polski 2016, iV miejsce w 
mistrzostwach świata karate montreal 
– kanada.

NAGRODy PRZyZNAł RóWNIeŻ
STAROSTA JANuSZ DuDOJć,
A OTRZyMALI Je:
Katarzyna Nowicka – nauczycielka 
wychowania fizycznego – trener Żaków 
Budowlani Lubsko - za osiągnięcia tre-
nerskie, aktywizację młodzieży oraz pro-

pagowanie mody na aktywność fizyczną 
wśród dzieci i młodzieży.
Paweł Bahyrycz– piłkarz mLks Bu-
dowlani Lubsko - wzorowa, godna na-
śladowania postawa sportowca, twórca 
największych sukcesów iii ligowych 
mLks Budowlanych Lubsko
Krzysztof Kikoła – piłkarz mLks Bu-

dowlani Lubsko - wzorowa, godna na-
śladowania postawa sportowca, twórca 
największych sukcesów iii ligowych 
mLks Budowlanych Lubsko
Tymoteusz Dynowski – piłkarz mLks 
Budowlani Lubsko - sportowiec wszech-
stronnie uzdolniony, najmłodszy w 
historii zawodni pierwszego iii ligowego 
zespołu mLks Budowlani Lubsko, strze-
lec wielu goli
Kacper Lewicki – piłkarz mLks Budowla-
ni Lubsko - wychowanek mLks Budow-
lani Lubsko, były zawodnik iii ligowego 
zespołu ks Falubaz, zdobywca gola w 
meczu ze skrą Częstochowa, obecnie 
zawodnik mLks Budowlani Lubsko.
Bartosz Radko – piłkarz mLks Budow-
lani Lubsko - sportowiec wszechstronnie 
uzdolniony, nadzieja lubskiej piłki nożnej 
oraz podstawowy zawodnik iii ligowych 
mLks Budowlani Lubsko.
Patryk Gubała – zapasy - złoty meda-
lista międzywojewódzkich mistrzostw 
młodzików i młodziczek w zapasach 
w stylu wolnym i klasycznym, członek 
kadry wojewódzkiej
Natalia Tomiałowicz,– zapasy - srebrna 
medalistka mistrzostw polski juniorek 
młodszych w zapasach, zawodniczka 
kadry narodowej,
Erwin Imbierski – zapasy -  sześciokrot-
ny medalista mistrzostw polski (m.in.: 
brązowy medalista mistrzostw polski 
seniorów, srebrny medalista mistrzostw 
polski juniorów, złoty medalista między-
narodowych mistrzostw polski w stylu 
klasycznym), zawodnik kadry narodowej 
seniorów oraz programu olimpijskiego 
"tokYo 2020".
Michał Rozmys – lekkoatletyka - brązowy 

medalista w biegu na 800 m na mistrzo-
stwach polski seniorów w Bydgoszczy, 
złoty medalista w biegu na 800 m w 
Czwórmeczu u 23 Czechy - Węgry - pol-
ska - słowenia w mariborze, drugi wynik 
w polsce w biegu na 1500 m (3: 38.35) 
osiągnięty w padwie, złoty medalista 
młodzieżowych mistrzostw polski w 
biegu na 800 i 1500 m w jeleniej Górze, 
trzeci wynik w polsce w biegu na 800 m 
( 1:46,85) osiągnięty w Brukseli podczas 
Diamentowej Ligi oraz jedenasty wynik 
na świecie w biegu na 1000 metrów 
(2:18,56).
Mateusz Bondarenko – piłka nożna - 
wychowanek mLks Budowlani Lubsko, 
obecnie zawodnik klubu Legia Warsza-
wa u19 oraz polskiej kadry narodowej, 
mistrz polski juniorów starszych - Legia 
Warszawa, zdobywca gola w meczu 
młodzieżowej Ligii mistrzów przeciwko 
Realowi madryt na stadionie estadio 
alfredo di stefano, którego spektakularne 
osiągnięcia ocenił starosta Żarski.
- przykład mateusza Bondarenki udo-
wadnia, że ciężką pracą można osiągnąć 
sukces i bez żadnych pośredników grać, w 
takim klubie jak Legia Warszawa i w repre-
zentacji polski – podkreślił janusz Dudojć.

nowym akcentem, na tegorocznej gali, 
była nagroda lubskich pracodawców, 
którą otrzymały zawodniczki usa Beach 
Volley Lubsko i ich trenerzy jarosław Ry-
gier i mariusz sierko. puchary i nagrodę 
pieniężną ufundowaną przez stowarzy-
szenie Lubskich pracodawców, wręczyli 
jerzy Lachowicz i tadeusz Wójcicki.

Plebiscyt Magazynu Lubskiego
W czasie gali sportu, ogłoszono wyniku 
plebiscyt na najlepszego, najpopular-
niejszego sportowca Lubska, po raz Xii 
organizowany przez redakcję magazynu 
Lubskiego.

W TeGOROCZNeJ eDyCJI ZGłOSZONO 
29 ZAWODNIKóW I KLuBóW,
KTóRZy uZySKALI NASTęPuJąCą
LICZBę PuNKTóW:
Mateusz Duczmal  450
Manuel Kowalski  415
Marcin Borowski  361
Bartłomiej szymczak 302
Tymoteusz Dynowski 282
Maciej Trziszka  273
Kamil Kościk  270
Dorian Borowski  260
Mateusz Łanda  253
Radosław Bandziak  228
andrzej tomiałowicz 224
adrian Drosik  221
jerzy janicki  209
oliwia stanowska  196
klub usa Beach Volley 187
sebastian szymański 149
Robert miczke  145
aurelia sowińska  139
michał kencel  106
emil Rapacz  100
uks ReLaX     89
jakub Chomutowski    89
olaf stackiewicz    85
tomasz Ryba    78
marcin małachowski   50
Damian Dworczak    47
łukasz magryn    39
adam samosionek      8
kornel mużyłowski      5

GaLa spoRtu

Nagrody sportowcom przyznał Burmistrz i Rada Miejska w Lubsku Sportowcy nagrodzeni przez Starostę Janusza Dudojcia

Galę prowadzili Maria Łaskarzewska i Robert Ściłba

Dziękuje bardzo sportowcom, że tak 
godnie reprezentują nasze miasto 

na arenach w Polsce w Europie i na 
Świecie. Dziękuję również trenerom za 
przygotowanie naszych zawodników – 

podkreślił Lech Jurkowski

Lubsko to niezbyt duża gmina, ale 
gmina ludzi z pasją, determinacją, 

zaangażowanych w to co robią. Życzę 
wszystkim sportowcom dalszych 
sukcesów – powiedział Waldemar 

Sługocki

Przykład Mateusza Bondarenki 
udowadnia, że ciężką pracą można 

osiągnąć sukces i bez żadnych 
pośredników grać, w takim klubie 

jak Legia Warszawa i w reprezentacji 
Polski – przekonywał Janusz Dudojć

Na gali wyróżniono trenerów lubskiego sportu
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zwycięzcą został mateusz Duczmal 
- utalentowany i wyróżniający się za-
wodnik Budowlanych Lubsko, w swojej 
kategorii wiekowej, w województwie 
lubuskim.
ii miejsce zajął manuel kowalski - jeden 
z najlepszych bramkarzy iii i iV ligi, wy-
różniający się zawodnik „Budowalnych” 
Lubsko
iii miejsce przypadło marcinowi Borow-
skiemu –oyama karate -mistrzowi pol-
ski seniorów starszych kategorii ciężkiej 
Rzeszów 2016.
iV miejsce zajął Bartłomiej szymczak 
–piłkarz Budowlanych, wyróżniający się 
zawodnik na boiskach iV ligi.
V miejsce „wywalczył” tymoteusz Dy-
nowski - wyróżniający się zawod-
nikmłodego pokolenia Budowlanych, na 
boiskach iii i iV ligi, czołowy zawodnik 
kadry województwa lubuskiego.
Vi miejsce zajął maciej trziszka -jeden z 
najlepszych strzelców w historii Budow-
lanych, kilkukrotny król strzelców iV ligi.
Vii miejsce - kamil kościk - oyama ka-
rate - iV miejsce na mistrzostwach eu-
ropy w Wałbrzychu 2016, mistrz polski 
zachodniej, nowogród Bobrzański 2016, 
członek grupy pokazowej.
Viii miejsce Dorian Borowski - Budowlani 
Lubsko - zawodnik kadry województwa 
lubuskiego, wyróżniający się w swojej 
kategorii wiekowej.
iX miejsce mateusz łanda- oyama 
karate -Vice mistrz europy w kategorii 
temashiwarii Wałbrzych 2016, członek 

i odpowiedzialny za grupę pokazową 
X miejsce Radosław Bandziak – oyama 
karate - Członek kadry polski, iV miejsce 
na mŚ w montrealu 2016 w kumite i Vi 
miejsce w kata.

Tata jest dla mnie 
wzorem

mateusz Duczmal, 11 letni zawodnik 
kadry orlików Budowlanych Lubsko.

uczeń szkoły podstawowej 
nr 1.  zwycięzca plebiscytu 
magazynu Lubskiego na naj-
lepszego - najpopularniejszego 
sportowca Lubska w 2016 r. 

Magazyn Lubski: na początek 
gratulacje od naszej gazety, za 
zajęcie pierwszego miejsca w 
plebiscycie.
Mateusz Duczmal: Dziękuję 
bardzo.
ML: od kiedy trenujesz piłkę 
nożną?
MD:  zacząłem cztery lata 
temu.
ML: kto był twoim pierwszym 
trenerem, a kto jest obecnie?
MD: pierwszym trenerem był 
pan jarosław Hajdul , a obecnie 
trenuję pod okiem pana stani-
sława słobodziana.
ML: kto jest twoim wzorem do 
naśladowania?
MD: mój tata, Lionel messi, i 
adrian jeremicz.
ML: Co lubisz robić poza spor-
tem, jakie masz zaintereso-
wania?
MD: Lubię zwierzęta, inne 
sporty (siatkówkę) i to wszyst-
ko.
ML: jak na wygraną w plebiscy-
cie zareagowali twoi koledzy?
MD: Gratulowali mi wszyscy 
jak się dowiedzieli o wygranej.
ML: jak wspominasz testy w 
Legii Warszawa? (W listopadzie 
2015r. mateusz Duczmal z ka-

dry orlików Budowlanych Lubsko prze-
bywał na testach w piłkarskiej szkółce 
Legii Warszawa- przyp. red.)
MD: Było tam bardzo fajnie, przyjemnie. 
Bardzo miło wspominam ten czas, jak 
tam byłem, treningi były dość fajne, a w 
zasadzie to bardzo fajne. zajęcia odby-
wały się koło stadionu Legii. Widziałem 
Duszana kuciaka, był nikolicz był Guil-
herme, Dominik Furman, rozmawiałem 
z adamem Ryczkowskim. 
ML: jakie masz plany na przyszłość?
MD: po ukończeniu szkoły podstawo-
wej chciałbym pójść do szkoły o profilu 
sportowym, ale cały czas chciałbym być 
zawodnikiem Budowlanych Lubsko, póź-
niej zobaczę jak się wszystko potoczy. a 
potem może reprezentacja,jak wszystko 
dobrze pójdzie.
ML: a co o swoim synu powie dumny 

tata?
Tomasz Duczmal: Co mogę powiedzieć? 
Ciężko pracuje nad swoim talentem, a co 
będzie dalej zobaczymy.
ML: Dziękuje za rozmowę i jeszcze raz 
gratuluję. 

Gościem specjalnym gali był senator 
Rzeczypospolitej polskiej, który pogra-
tulował osiągnięć sportowcom i organi-
zatorom gali.

- pragnę podziękować Burmistrzowi 
Lechowi jurkowskiemu za zaproszenie 
na galę. Lubsko to niezbyt duża gmina, 
ale gmina ludzi z pasją, determinacją, 
zaangażowanych w to co robią. Ludzi 
chcących się realizować w tym co robią. 
Widać to po ludziach, którzy rozsławiają 
Lubsko, powiat i Województwo. to nasza 

satysfakcja, duma i radość, że możemy 
się z państwem identyfikować i trzymać 
za was kciuki. Życzę wszystkim spor-
towcom dalszych sukcesów – podkreślił 
Waldemar sługocki.

Wkład i zaangażowanie sportowców i 
organizatorów gali, w ciepłych słowach, 
podsumował Burmistrz Lubska
- Dziękuje bardzo lubskiemu osiR-owi, 
że tak pięknie zorganizował tą galę. spor-
towców mamy naprawdę wspaniałych i 
aż serce się kroi jak nieraz musimy po-
wiedzieć, że nie ma funduszy na wyjazd, 
na nowy dres, bo jest tylu sportowców, 
tyle dyscyplin, które się świetnie rozwi-
jają, a fundusze na sport są skromne, 
potrzeby są wielkie, poczynając od sza-
chów, przez koszykówkę i tenis stołowy 
i dla każdego sportowca jego dyscyplina 

jest najważniejsza. 
Dziękuje bardzo sportowcom, że tak 
godnie reprezentują nasze miasto na 
arenach w polsce w europie i na Świecie. 
Dziękuję również trenerom za przygoto-
wanie naszych zawodników – podsumo-
wał Lech jurkowski.

słowa podziękowania należą się w 

tym miejscu wszystkim pracownikom 
lubskiego osiR-u z Dyrektor marią 
łaskarzewską na czele, która wspólnie 
z Robertem Ściłbą poprowadziła Galę. 
imprezę uświetnili, swoim występem, 
zwycięzcy piątej edycji „mam talent” 
Delfina i Bartek. Licznie zgromadzona 
publiczność mogła również podziwiać 
wokalistkę julitę słowikowską i teatr 

ognia agnistorn.
Dziękujemy wszystkim sportowcom, 
trenerom, działaczom za zaangażowanie 
i pracę. mamy nadzieję, iż przyszły rok 
przyniesie nam nie mniej emocji.

I.G. 

Przedstawiciele lubskich pracodawców Jerzy Lachowicz i Tadeusz Wójcicki wręczyli specjalną nagrodę zawodniczkom i trenerom USA Beach Volley Lubsko Pierwsza dziesiątka Plebiscytu Magazynu Lubskiego Nagrodę odbiera zwycięzca Plebiscytu Mateusz Duczmal

Mateusz Duczmal z rodzicami Justyną i Tomaszem oraz drugim w Plebiscycie Manuelem Kowalskim

GALA SPORTU
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Wśród osób, które przesłały kupony, wylosowaliśmy 
trzy, które zapraszamy do redakcji, po odbiór nagród.

Wylosowani czytelnicy: Magdalena sopko, Zygmunt 
Kencel, Robert szymaniec - wszyscy z Lubska.

GALA SPORTU W REGI ONI E

Rewitalizacja lubskiego Parku

W sobotę 18 marca odbyło się kolejne 
sprzątanie naszego parku. Mimo nie-
sprzyjającej pogody – padający deszcz 
i silny wiatr – w sprzątaniu udział 
wzięło ok.150 osób. Byli uczniowie i 
nauczyciele lubskich szkół, studenci 
UTW, pracownicy Urzędu Miasta, 
LWiK, PGKiM , osoby prywatne i 
lubskie stowarzyszenia.

Zmarźnięci ogrzewali się gorącą kawą 
i herbatą, a po zakończeniu prac przy 
wspólnym ognisku.
Bardzo dziękuje wszystkim za przyby-
cie i dobrą pracę. Jesienią powtórka. 
Jeszcze kilka takich akcji, a park 
będzie błyszczał - podziękował na fa-
cebooku Burmistrz Lech Jurkowski.

I.G.
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Swoje umiejętności 
sprawnego posługiwania 
się językiem polskim 
sprawdzali uczestnicy 
Międzyszkolnego 
Konkursu Językowego, 
który odbył się 3 marca 
2017 roku w Zespole 
Szkół technicznych w 
Lubsku, pod hasłem 
„Potyczki z językiem 
polskim”.

Wzięli w nim udział uczniowie Gim-
nazjów z Bobrowic, Brodów, Jasienia, 
Nowogrodu Bobrzańskiego, Tuplic, 
Gimnazjum nr 1 w Lubsku oraz 
uczniowie klas pierwszych Technikum 
Logistycznego, Technikum Żywienia i 
Usług Gastronomicznych ZST w Lub-
sku.  Celem konkursu było ukazanie 
stylistycznego bogactwa współczesnej 
polszczyzny oraz zachęcenie do po-
sługiwania się poprawną polszczyzną 
na co dzień. Przede wszystkim jednak 
była to wspaniała zabawa słowem. 

Pierwsze zadanie z jakim zmierzyli 
się uczestnicy konkursu dotyczyło 
znajomości frazeologizmów funk-
cjonujących w języku polskim, w 
kolejnych uczestnicy wykazywali się 
umiejętnością wykorzystywania w 

wypowiedzi synonimów i antonimów, 
rozwiązywali krzyżówki językowe, 
dzielnie zmagali się z polską orto-
grafią oraz prezentowali umiejętność 
pięknego czytania. Uczniowie czytali 
fragmenty wybranych przez siebie 

książek oraz krótkie recenzje zachę-
cające do ich przeczytania. 
Jury najwyżej oceniło wystąpienia 
uczennicy klasy I Technikum Ży-
wienia i Usług Gastronomicznych 
Zespołu Szkół Technicznych w Lub-

sku Natalii Juszczak oraz uczennicy 
Gimnazjum w Bobrowicach Doroty 
Piechowiak. Otrzymały one tytuły 
Mistrzów Pięknego Czytania oraz 
nagrody książkowe. 
Potyczki z językiem polskim za-
kończyły się zwycięstwem uczniów 
Gimnazjum w Bobrowicach, drugie 
miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum 
nr 1 w Lubsku, a trzecie – uczniowie 
Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzań-
skim i Gimnazjum w Tuplicach. Wy-
różnieni otrzymali dyplomy  i nagrody 
książkowe, a wszyscy uczestnicy Cer-
tyfikaty Miłośnika Języka Polskiego.
Mam nadzieję, że potyczki z językiem 
polskim dostarczyły uczestnikom 
konkursu wielu pozytywnych wra-
żeń i będą inspiracją do używania 
na co dzień nie tylko poprawnej, ale                        
i pięknej polszczyzny.
Zmagania konkursowe zakończył 
poczęstunek – słodkie wypieki po-
darował pan Tomasz Apanowicz z 
Górzyna. Dziękujemy!

Teresa Bałdyga

TUPLI C ELUDZIE,  WYDARZENIA

W poniedziałek 27 
lutego Wójt tuplic i 
Rada Gminy spotkała 
się z mieszkańcami na 
podsumowaniu dwóch lat 
pracy obecnej kadencji 
samorządu.
„Rozliczając się” z ulotki wyborczej 
Wójt Tuplic akcentowała stan prac nad 
pozyskaniem środków zewnętrznych 
na remonty dróg w Tuplicach (ul. 
Kopernika, Cmentarna, Daszyńskiego 
i Ogrodowa) oraz w Nowej Roli, na 
który to cel gmina uzyskała ponad 2,9 
mln. zł dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3, 1 mln. zł to dofinansowanie, z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego, 
do termomodernizacji Przedszkola, 
Szkoły i Urzędu Gminy, a 127 tys. zł 
to dofinansowanie do placów zabaw 
w Tuplicach, Chełmicy, Cielmowie, 
Nowej Roli i Czernej.
Trwają także prace przygotowawcze 
do programu rewitalizacji, na terenie 
gminy Tuplice, której koszt całkowi-
ty ma wynieść 77, 6 tys. zł, a wkład 
własny 7,7 tys. zł. 
Odpowiadając na pytanie Zbigniewa 
Sekulskiego, o brak placu zabaw w 
Tuplicach, na działce, gdzie kiedyś 
stał kościół, Wójt Gminy wskazała, 
że jest to miejsce, na którym nikt nie 
postawi placu zabaw, z uwagi na de-
cyzję konserwatora zabytków.
Jeden z istotniejszych problemów to 
uporządkowanie gospodarki wodno 
– ściekowej, w szczególności sprawa 
oczyszczalni ścieków, która czę-
ściowo stoi na gruncie prywatnym, 
wykonanie nowych przepompowni, 
a także przebudowę sieci wodno – 
ściekowej w Drzeniowie oraz budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy.
– Wartość tego zadania to 3,8 mln. zł, 
a uzyskane dofinansowanie wynosi 
1,9 mln. zł – podkreślała Katarzyna 
Kromp, wskazując jednocześnie, że w 
czasie prac gmina napotkała na wiele 
błędów przy budowie sieci, jak cho-
ciażby przepompownie, które zamiast 
dwóch pomp, miały tylko jedną, a 
także spór z prywatnym właścicielem 
terenu, na terenie którego, niezgodnie 
z prawem, powstała oczyszczalnia.
Z tych środków mogą też skorzystać 
mieszkańcy, którzy są zainteresowani 

dofinansowaniem do budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.
Kolejny istotny temat to fundusz 

sołecki, który od tej kadencji funkcjo-
nuje w gminie Tuplice i dzięki temu 
oraz pracy mieszkańców udało się 
wyremontować świetlice wiejskie w 
Cielmowie, Łazach, Grabowie oraz 
wykonać place zabaw w Świbinkach 
i Drzeniowie.
Jak niezrealizowane, na półmetku, 
Katarzyna Kromp wymieniła” pozy-
skiwanie inwestorów zewnętrznych, a 
tym samym tworzenie nowych miejsc 
pracy, wsparcie przedsiębiorców, w 
tworzeniu miejsc sportowo rekreacyj-

nych, poprzez partnerstwo publiczno 
– prywatne. Oraz poprawę publicznej 
komunikacji przewozowej wewnątrz-
gminnej oraz poprawę dojazdu do 
Tuplic i do Lubska.
Wójt Tuplic przypomniała też o im-

prezach kulturalnych, zorganizowa-
nych przez ostatnie dwa lata. Oprócz 
tradycyjnego Dnia Tuplic i Dożynek, 
odbyły się: Gala 25 lecia Samorządu 
Terytorialnego, Biesiada Świąteczna, 
koncert „Wszyscy chcą kochać”, 
Dzień kobiet w GOK, widowisko 
słowno – muzyczne „Stacja Golgota”, 
koncert „Podróż za jeden uśmiech, 
czyli noc przebojów”, koncert pa-
triotyczny „W imię wolności” oraz 
ostatni koncert w kościele w Nowej 

Roli „Wiara, nadzieja, miłość”.
- Widzę szanse rozwoju w turystyce, 
ponieważ gmina leży na terenie Ge-
oparku Łuk Mużakowa. W tym też 
celu zaplanowano zakup infrastruk-
tury kolejowej, na trasie który łączy 

Wrocław z Berlinem, tak 
aby turyści mogli swobod-
nie dojechać i wysiąść w 
Tuplicach.

Hałda
W pytaniach nie mogło 
zabraknąć sprawy hałdy 
żużlu z niemieckiej huty 
cynku, o której wywóz py-
tali Henryk Warachał i 
Mieczysław Guliński, a 
także Henryk Jurek.

– Dzisiaj już wiemy, że w tej sprawie 
podstawowym błędem i to zarówno 
na szczeblu gminy jak i powiatu 
czy województwa, był brak raportu 
oddziaływania na środowisko, który 
powinien złożyć przedsiębiorca, do 
którego należy teren. W konsekwencji 
żużel do nas trafił i na chwilę obecną 
stan prawny jest taki, że niemiecki 
odpowiednik ministra 
ochrony środowiska, 
wydał decyzję, że wy-
twórca żużla ma go 
zabrać do Niemiec, 
ale firma się odwołała 
od tej decyzji. Najgor-
sze dla sprawy jest to, 
że jak się zaczniemy 
między sobą kłócić, to 
strona niemiecka może 
to wykorzystać – wska-
zała K. Kromp.
– W poprzedniej ka-
dencji radni otrzymali, 
od byłego wójta infor-

mację, że przywożony zużel ma być 
wykorzystywany na remonty dróg. 
Dopiero potem okazało się, że jest to 
niebezpieczny odpad – uzupełnił Prze-
wodniczący Rady Gminy Sylwester 
Mazurkiewicz.
Na nieuporządkowanie terenu przy 
oczyszczalni ścieków w Drzeniowie 
i zdewastowaną biologiczną oczysz-
czalnię ścieków w Drzeniowie, gdzie 
zalega hałda ziemi – wskazywała 
Bożena Jabłońska.
– Kiedy zostanie naprawiona ulica 
Łąkowa w Tuplicach, która jest chyba 
w najgorszym stanie w gminie – pytał 
Mirosław Nowicki.
– Planujemy naprawić tę drogę przy 
okazji prac na ul. Kopernika – poin-
formowała Wójt Tuplic, deklarując 
ze mieszkańcy mogą na bieżąco spo-
tykać się z włodarzem i informować 
o swoich problemach osobiście lub za 
pomocą mediów społecznościowych 
czy tradycyjnych.

TR

TUPliCE NA
PółmETkU

od 1 września 2016r. 
do 12 grudnia 2016r. 
upoważnieni pracownicy 
Urzędu Miejskiego w 
Lubsku oraz Spółki z o.o. 
„Lubskie Wodociągi i 
Kanalizacja”przeprowadzili 
w Lubsku 
kontrolęnieruchomości w 
zakresie odprowadzania 
nieczystości ciekłych. 
Kontrola miała na 
celu sprawdzenie 
wywiązywania się 
właścicieli nieruchomości 
z przepisów nałożonych 
ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w 
gminach oraz aktualizację 
ewidencji zbiorników 
bezodpływowych 
i przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 
zlokalizowanych na 
terenie miasta Lubsko.

Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ww. 
ustawy Gminy prowadzą ewidencję:
- zbiorników bezodpływowych w celu 
kontroli częstotliwości ich opróżnia-
nia oraz w celu opracowania planu 
rozwoju sieci kanalizacyjnej, 
- przydomowych oczyszczalni ście-
ków w celu kontroli częstotliwości i 
sposobu pozbywania się komunalnych 
osadów ściekowych oraz w celu 
opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej. 
Informacje w przedmiotowej sprawie 

zostały umieszczone w formie ogło-
szeń na tablicach i słupach ogłoszenio-
wych, lokalnej prasie oraz na stronie 
internetowej tut. Urzędu.Pracownicy 
wyznaczeni do kontroli, podczas 
wykonywania zadań wynikających 
z ustawy,wymagali od właścicieli 
nieruchomości następujących doku-
mentów:
1. umowy na odbiór nieczystości 
ciekłych,
2. rachunków świadczących o od-
bieraniu przez wyznaczony podmiot 
nieczystości ciekłych.
Jeżeli kontrolowana posesja nie 
spełniała wymagań ustawy, tzn. wła-
ściciel nie posiadał umowy na wywóz 
nieczystości ciekłych z nieruchomości 
został poinformowany o konieczności 
zawarcia takiej umowy.
Informacje z przeprowadzonych 
kontroli na terenie Lubska przed-
stawiają się następująco (stan na 31 
grudnia 2016 r.):
Kontrole przeprowadzone na nie-

ruchomościach na terenie miasta 
Lubskopozwoliłyna sformułowanie 
wniosków: 
1. Konieczne jest zwiększenie wiedzy 
właścicieli i użytkowników nierucho-
mości w zakresie wywiązywania się z 
obowiązków nałożonych przez ustawę 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 
Lubsko,
2. W wyniku przeprowadzonych kon-
troli gmina Lubsko wzbogaciła się o 
cenne informacje tj. ilość zbiorników 
bezodpływowych, ilość nierucho-
mości, które zostały podłączone do 
kanalizacji czy ilość przydomowych 
oczyszczalni,
3. Dzięki kontrolom zwiększyła się 
ilość zawieranych umów na wywóz 
nieczystości ciekłych. 
Informacje dotyczące dodatkowych 
efektów z przeprowadzonych kon-
troli(stan na dzień 30.01.2017):

Warto przy okazji wyjaśnić skąd się 
wzięła cała idea kontroli i diagnozy, 

tym bardziej że wielu mieszkańców 
dopytuje się o to. Zapisy ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku obli-
gują gminę do podjęcia takich działań, 
a mieszkańców do spełnienia pewnych 
obowiązków
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ww. 
ustawy obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest zapewnienie 

utrzymania czystości i porządku m.in. 
„przez pozbywanie się zebranych 
na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych oraz nieczystości cie-
kłych w sposób zgodny z przepisami 
ustawy i przepisami odrębnymi”. 
Z kolei artykuł 6 ust. 1 i ust. 1a stwier-

dza, że właściciel nieruchomości nie 
może bez upoważnienia zawartego w 
odrębnej uchwale rady gminy wyko-
nać obowiązku pozbycia się odpadów 
komunalnychi nieczystości w sposób 
inny niż w ustawie tej wskazany, to 
jest przez zawarcie umowy o świad-
czeniu usług (w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych), zapłacenie 
za ich wykonanie i udokumentowanie 
tego przez okazanie umowy i dowo-
dów płacenia za usługi Jak wynika 
z powyższych przepisów, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany udo-
kumentować wykonanie obowiązku 
przez okazanie umowy i dowodów 
płacenia za usługi. Oznacza to, że 
musi przechowywać umowę i dowody 
płacenia. Niewykonanie obowiązku 

określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b 
zagrożone jest karą grzywny do 5000 
zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.
Kolejny etap ekologicznej akcji nastą-
pi wiosną. Kontrole przeprowadzane 
będą na terenie gminy Lubsko, poza 
tzw. aglomeracją, czyli w sołectwach, 
w których brak jest sieci kanaliza-
cyjnej. 
Informacje o tym przedsięwzięciu zo-
staną umieszczone w formie ogłoszeń 
na tablicach i słupach ogłoszenio-
wych, lokalnej prasie oraz na stronie 

internetowej tut. Urzędu. 
Dodatkową wiedzę można uzyskać 
w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego 
w Lubsku, Ratusz IIp. Pokój 20 tel. 
684576129 oraz w Biurze Obsługi 
Klienta przy ul. Tkackiej 4, tel. 
684704999. 
Przeprowadzane kontrole mają na celu 
nie tylko sporządzenieaktualnejewi-
dencji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ście-
ków, ale również umożliwienieopra-
cowania koncepcji planu rozwoju 
sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 
3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.  

Opracowanie: 
Marta Słowińska UM Lubsko,

Marek Sienkiewicz LWiK Sp. z o.o.
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KOLeJNa aKcJa eKOLOGIczNa

Wspólne zdjęcie uczestników konkursu

Poznawanie świata opiera się na komunikacji językowej. Język jest podstawowym budulcem myśli, mowy, piśmiennictwa, 
jest narzędziem niezbędnym w obcowaniu z innymi ludźmi. Doskonale ilustrują to słowa Biernata z Lublina:

POTyczKI z JęzyKIeM POLsKIM
„Z języka wszystkie mądrości
Nauk wszelakich chytrości,
Wszelka sprawa każdej rzeczy
Przez język zawsze się toczy.”

„Rozliczając się” z ulotki wyborczej 
Wójt Tuplic akcentowała stan 

prac nad pozyskaniem środków 
zewnętrznych na remonty dróg

O naprawę ulicy Łąkowej w Tuplicach 
pytał Mirosław Nowicki

Na zdewastowaną biologiczną 
oczyszczalnię ścieków w Drzeniowie, 

gdzie zalega hałda ziemi – 
wskazywała Bożena Jabłońska

W pytaniach nie mogło zabraknąć sprawy hałdy żużlu z niemieckiej huty 
cynku, o której wywóz pytali Henryk Warachał i Mieczysław Guliński, a także 

Henryk Jurek

W spotkaniu uczestniczyli Radni Gminy Tuplice

Po części oficjalnej były jeszcze rozmowy kuluarowe
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W dniach 12-16 marca br. 
w ramach projektu „Cyfro-
innowacyjni-nieprzecięt-
ni”, pięcioosobowa grupa 
nauczycieli i kadry Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Lubsku uczestniczyła w 
międzynarodowym spotka-
niu, celem którego była wy-
miana opinii i doświadczeń 
z zakresu nowatorskichme-
todnauczania języka an-
gielskiego adresowanych 
do osób dorosłych. W spo-
tkaniu, które odbyło się w 
uroczym mieście Caldas da 
Rainha w Portugalii, udział 
wzięli przedstawiciele pię-
ciu organizacji partner-
skich, czyli Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku z Czech, 
Słowacji, Polski, Turcji i 
gospodarzy.
Kolejne spotkanie zapla-
nowane jest w tureckiej 
stolicy, a obszarem zainte-
resowania będziewymiana 
informacji w zakresie me-
todyki nauczaniai wyko-
rzystaniu matematyki w 
praktycznym użytkowaniu 
wśród osób dorosłych.
Wymienione organizacje 
uczestniczą w edukacyj-
nym projekcie w ramach 
Programu ERASMUS+, 
obszar: Edukacja doro-
słych.

Tekst i fot.
Stefan Ciężkowski

TEMAT NUMERULUDZIE,  WYDARZENIA

Każdy nowy rok niesie ze 
sobą nowe plany, nadzieje, 
wyzwania. 
U nas styczeń był pełen 
niepokoju i oczekiwań.

O takim drobiazgu jak udział naszej 
grupy werblistów, poszerzonej o gro-
no sympatyków, w Marszu Trzech 
Króli nie będę się rozpisywała, bo to 
już tradycja. O uroczystym przebiegu 
zakończenia pierwszego semestru bie-
żącego roku akademickiego, też nie. U 
nas zawsze jest miło, fajnie, każdy czuje 
się potrzebny, dowartościowany. Ale, 
żeby te zakończenia miały charakter 
szczególny, zarząd ze Stefanem C. (dy-
rygent werblistek) i Ewą K. (najlepsza 
studentka) stają na głowie. No i udaje 
się. Ale w tym roku czekała nas wizy-
tacja z Warszawy związana z projektem 
" Cyfroinnowacyjni - nieprzeciętni" 
będącego częścią znacznie większego 
programu "Erazmus +". 
My tu, na miejscu, doskonale wiemy, że 
pracujemy dobrze, ale jak to przed kon-
trolą władz bywa, każdy ma tremę. No i 
stało się. Przyjechało dwóch młodych, 
miłych panów, powchodzili na nasze 
zajęcia, spotkali się z autorem projektu, 
Stefan aż dostał wypieków z wraże-
nia, bo w jego biurze, gdzie zaprosił i 
członków zarządu, porozmawialiśmy 
o projekcie trwającym, ale kończącym 

się, a także o nowym. Projekt 
został podsumowany, miejmy 
nadzieję, pozytywnie i po-
żegnaliśmy naszych miłych 
gości. A po styczniu następuje 
luty. W lutym są "Walentyn-
ki". To tylko dla nawiązania. 
Każdy przecież o tym wie. 
Z tej okazji Uniwersytecka 
Grupa Teatralna przygoto-
wała i przedstawiła program 
poetycko – muzyczny, na któ-
ry zaproszeni zostali nasi wy-
kładowcy i koledzy z uczelni. 
Wykładowcy nie dopisali, 
a koleżeństwo i owszem i 
nawet aktywnie w naszej 
prezentacji uczestniczyło. 
Naszym założeniem było 
zaktywizowanie widzów. 
Udało się w 100%. Razem 
śpiewaliśmy, tańczyliśmy, a 
3 koleżanki zadeklamowały 
swoje wiersze. Nasz nieoce-
niony Stefan C. zrobił z tego 
filmik. Odbiegający nieco od 
oryginału, ale dobrze uwidacznia naszą 
udaną zabawę. Nie wyszło by nam tak 
fajnie bez pomocy pana Marcina ze stu-
dia nagrań w LDK. Dziękujemy panie 
Marcinie. Dziękujemy dyrekcji LDK za 
udostępnienie nam kawiarni i ogólnie 
za przychylność. Potem grupa śpie-
wacza UTW pod kierunkiem naszego 

opiekuna, pana Lecha Krychowskiego 
zaśpiewała kilka piosenek. Ze swoją gi-
tarą akompaniował nam również Stefan 
C. Człowiek orkiestra. 
Inną ciekawą "imprezą" była lutowa 
projektowa wycieczka do Wrocławia. 
We Wrocławiu zwiedziliśmy stosun-
kowo nowy obiekt "Hydropolis". Jak 
sama nazwa wskazuje, wszystko tam 

jest związane z bardzo szeroko pojętą 
wodą. Bo i o tej do picia była mowa i o 
tej padającej z nieba i o tej w akwenach 
różnego rodzaju. Na mnie tam najwięk-
sze wrażenie zrobił wykres porównują-
cy wielkość największych rzek na Ziemi 
i 2 naszych największych. One przy tych 
ogromnych wyglądały jak dżdżownice 
przy wielkim pytonie. Następnie po-

jechaliśmy do Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania, gdzie studenci pokazali nam, 
przez specjalne okulary, rzeczywistość 
wirtualną. Ta "rzeczywistość" jest tak 
sugestywna, że oglądający ją może się 
zachwycić, pośmiać czy przerazić. I to 
na tyle. Myślę, że za 2 miesiące będzie 
o czym pisać. Na UTW fajnie jest.

uniwersytecki Koszałek-Opałek

Studenci UTW w Lubsku 
odwiedzili wrocławskie 

„Hydropolis”

Początek roku w Lubskim UTW
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21 latek z Brodów 
żarskich, po drodze z 
Komisariatu Policji na 
autobus, okradł kolejną 
osobę.

Do tego zdarzenia doszło w po-
niedziałek 6 marca, w centrum 
Lubska, w samo południe. Do 
spacerującego po mieście P. Jó-
zefa podbiegł młody mężczyzna i 
wyrwał mu saszetkę z dokumen-
tami i kartami bankomatowymi. 
Poszkodowany ruszył za napast-
nikiem, który wbiegł w podwórko 
za sklepem "Fiamp". Pościg 60 
latka za 21 latkiem, mógł mieć 
tylko jeden finał. 
Na nieszczęście, dla złodzieja z 
Brodów, nie znał on zbyt dobrze 
lubskich zakamarków i w po-
dwórku za sklepem Fiamp, skręcił 
w złą stronę – bez wyjścia
W pościg za sprawcą ruszyło 
dwóch pracowników lubskiego 
PGKiM -u, którzy nie wahali się 
ani chwili i ruszyli za młodym 
złoczyńcom.
W podwórzu uciekinierwidząc, 
że jest w ślepym zaułku wyrzucił 
saszetkę, a chwilę później i wspól-
nymi siłami napastnik został 
zatrzymany. Zanim na miejsce 
dotarli stróże prawa, 21 latek 
podjął desperacką próbę uciecz-
ki, ale pracownicy PGKiM i tym 
razem byli czujni i nie pozwolili 
na ucieczkę. W końcu mężczyzna 
został przekazany policjantom.
Całe zajście nagrał podwórkowy 
monitoring.

Recydywista
Okazało się, że brodzianin jest do-
skonale znany lubskim stróżom pra-
wa i widział się z nimi, dosłownie 
chwilę wcześniej, jak podpisywał 
na komisariacie zgłoszenie się na 
policyjny dozór, za bardzo podobne 
przestępstwa. Wracają z komisariatu 
spacerował po centrum miasta i 
postanowił okraść kolejną ofiarę.
W 2016 roku w Brodach Żarskich 
miało miejsce kilka zuchwałych 
kradzieży, w których sprawca wy-
rywał starszym osobom, głównie 
kobietom.
W wyniku żmudnego śledztwa, 
ustalono tożsamość sprawcy i za to 
właśnie był objęty przez żarski sąd 
dozorem. Wydawało się, że tym ra-
zem młody napastnik, trafi za kraty.

Sąd wypuszcza
O zastosowanie tymczasowego 
aresztowania wystąpiła żarska 
prokuratura.

- Wskazaliśmy na to, 
że podejrzany w koń-
cu 2016 roku dopuścił 
się dwóch, bardzo po-
dobnych przestępstw, 
w których nadal toczą 
się postępowania i 
na to, że sprawca ma 
lekceważący stosunek 
do uprzednio zastoso-
wanego środka zapo-
biegawczego, czyli 
dozoru. Mimo tego 
sąd nie zastosował 
aresztu. Czekamy na 
uzasadnienie i nie wy-
kluczam, że będziemy 
je skarżyć – poinformował Proku-
rator Rejonowy w Żarach Robert 
Brzeziński.
Na nasze pytania, o powody nieza-
stosowania tymczasowego areszto-
wania, które przesłaliśmy do sądu, 
do chwili oddania Magazynu do 
druku nie dostaliśmy odpowiedzi.
- Czekać tylko, kto następny – krót-

ko komentuje decyzję sąd p. Józef.
Odwagę pracowników miejskiej 
spółki docenił Burmistrz Lubska 
Lech Jurkowski, który na marcowej 

sesji wręczy obu pracownikom 
PGKiM-u nagrody.

TR

Wskazaliśmy na to, że podejrzany w końcu 2016 
roku dopuścił się dwóch, bardzo podobnych 

przestępstw, w których nadal toczą się 
postępowania – informuje Prokurator Rejonowy 

w Żarach Robert Brzeziński

Burmistrz Lubska Lech 
Jurkowski docenił postawę 
pracowników PGKiM 
i przygotował dla nich 
nagrody

21 - latek z Brodów został zatrzymany przez policjantów, ale po decyzji sądu, jest na wolności

Ludzie złapaLi
sąd wypuścił

kadra utw rozwiJa kompetenCJe w portuGaLii

Uczestnicy spotkania 
w Portugalii
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HISTORIA HI STORI A

Służba bezpieczeństwa 
funkcjonowała do maja 
1990 roku, gromadząc 
informacje o wrogach 
ustroju, przemyśle, 
szkolnictwie i kościołach 
oraz związkach 
wyznaniowych. Jej 
archiwa w 50 procentach 
zniszczono, ale co i 
raz wypływają nowe 
dokumenty, których 
teoretycznie nie ma. 

Powołana w listopadzie 1956, na gru-
zach, owianego złą sławą Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego, 
Służba Bezpieczeństwa, zadaniami 
praktycznie nie różniła od jej po-
przedniczki.
Najważniejsza była ochrona systemu 
politycznego, kontrolowanie i prze-
nikanie do wszystkich struktur życia 
społecznego w Polsce i za granicą.
Służba Bezpieczeństwa poświęciła 
bardzo dużo środków operacyjnych 
na inwigilowanie duchowieństwa, 
niezależnych środowisk intelektual-
nych oraz mniejszości narodowych 
w kraju. 

Jak to działało
W ówczesnych powiatach działały 
referaty ds. bezpieczeństwa / SB. 
Komórki te istniały do końca maja 
1975 r. i z reguły składały się z grup 
operacyjnych (piony II, III i IV), 
paszportów (później także dowodów 
osobistych), techniki operacyjnej, 
perlustracji korespondencji oraz 
przejściowo rejestracji cudzoziem-
ców. Referatami kierowali zastępcy 
komendantów ds. bezpieczeństwa, 
od kwietnia 1967 r. określani jako I 
zastępcy ds. SB.
Po zlikwidowaniu powiatów w 
czerwcu 1975 r. pion Służby Bez-
pieczeństwa wycofano z jednostek 
niższego stopnia, jedynie w części 
komend miejskich i komisariatów 
funkcjonowały grupy operacyjne 
poszczególnych wydziałów SB ko-
mend wojewódzkich.Po kolejnych 
kilku latach struktury terenowe 
organów bezpieczeństwa zostały 
odtworzone.
W skład SB w większości z nich 
wchodziły odpowiedniki pionów 
operacyjnych (II, III, IV, V, później 
także VI), paszportów, techniki 
operacyjnej oraz perlustracji kore-
spondencji (w zależności od liczby 
etatów zorganizowane w grupy, 
referaty, sekcje lub wydziały).

Piony SB
Pion I (wywiad)
Pion II (kontrwywiad)
Pion III (walka z działalnością 
antypaństwową w kraju)
Pion „A” (szyfry)
Pion „B” (obserwacja)
Pion „C” (ewidencja opera-
cyjna)
Pion „T” (technika operacyjna)
Pion „W” (perlustracja korespon-
dencji). 

Pion śledczy
Pion ochrony rządu.
Pion rejestracji cudzoziemców
Pion IV (ochrona operacyjna ko-
ściołów i związków wyznaniowych)
Pion paszportów

Działania SB zostały dokładnie 
udokumentowane w wewnętrznych 
kartotekach służby.
Dokumentacja Służby Bezpieczeń-
stwa była grupowana w archiwach 
według następujących kryteriów:
• I – osobowe źródła informacji i kan-
dydaci na osobowe źródła informacji
• II – sprawy operacyjne
• III – postępowania przygotowawcze
• IV – sprawy obiektowe
• V – akta osobowe funkcjonariuszy 
SB
• VI – akta osobowe funkcjonariuszy 
MO
• VII – akta osobowe cywilnych 
pracowników resortu spraw we-
wnętrznych
• X – charakterystyki (opracowania 
faktograficzne, analityczne, dotyczą-
ce grup i organizacji opozycyjnych)
 W latach 1989–1991, na polecenie 
ówczesnego szefa MSW gen. Cze-
sława Kiszczaka za wiedzą szefa SB 
gen. Henryka Dankowskiego, roz-
poczęto niszczenie akt osobowych, 
kart, zbiorów operacyjnych itp. 
Od sierpnia 1989 do czerwca 1992 
zniszczono ok. 646 000 materiałów 
ogólnoinformacyjnych z inwentarza 
MSW. Spalona miała być kartote-
ka czynnych i wyeliminowanych 
osobowych źródeł informacji SB 
MSW; udało się uratować ok. 50% 
jej dawnych zasobów.
Służbę Bezpieczeństwa rozwiązano 

w maju 1990. 2 miesiące później roz-
począł się proces weryfikacji funk-
cjonariuszy SB do nowo powstałego 
Urzędu Ochrony Państwa. Spośród 
14 038 funkcjonariuszy, pozytywnie 
zaopiniowano 10 439, natomiast 
negatywnie – 3595. Niszczenie ar-
chiwów SB trwało jednak nadal, w 
niektórych przypadkach aż do 1993.

SB w Lubsku
Służba Bezpieczeństwa w Lubsku 
funkcjonowała, w tym samym budyn-
ku co Milicja Obywatelska, zajmując 
pomieszczenia na drugim piętrze. 
Narożne pomieszczenie zajmował 
szef lubskiej bezpieki, który, w 
funkcjonującym w Lubsku, po likwi-
dacji powiatu, Rejonowym Urzędzie 
Spraw Wewnętrznych, w jego struk-
turach był określany jako Zastępca 
Szefa RUSW ds. SB. Oprócz niego 
funkcjonowali jeszcze zastępcy ds. 
MO i ds. polityczno – wychowaw-
czych.
W praktyce zastępca ds. SB nie pod-
legał szefowi w Lubsku, a swoich 
przełożonych miał w odpowiednich 
wydziałach SB w Zielonej Górze.
Poszczególnymi zagadnieniami 
zajmowali się pojedynczy funkcjo-
nariusze, którzy trafili do SB, pełniąc 
wcześniej służbę w MO. 
Dziś już nie pełnią służby i niechętnie 
o niej opowiadają
- To nie była fajna służba. Jak trafiłem 
do SB? Wezwał mnie Szef RUSW i 
powiedział, że SB się o mnie pyta i 
chce mnie do siebie. Zgodziłem się 
– wspomina jeden z nich.

Czym się zajmowali
Różnie. W czasie stanu wojennego, 
w Areszcie Śledczym w Lubsku, 
siedział jeden z przywódców „Soli-

darności” 
W ł a d y -
sław Fra-
syniuk.
R a d i o 
„ W o l n a 
E u r o p a ” 
nadawała 
wtedy, że 
siedział w 
więzieniu, 
które jest 
o t o c z o n e 
przez trzy 
garnizony 
wojskowe. 
C h o d z i ł o 
oczywiście 
o Żary, Gu-
bin i Krosno 
Odrzańskie.
Istniało też 
inne radio, 
którego ce-
l e m  b y ł o 
dowiedzieć 
się o czym 
mówi „osa-
dzony Fra-
syniuk”. W 
tym celu, w 

areszcie, istniały specjalne cele, 
w których ukryto mikrofony i w 

których umieszczano 
wskazane osoby, a przewody szły, aż 
do lubskiego SB, gdzie nagrywano 
rozmowy. 
Kontrolowano też łączność tele-
foniczną i korespondencję. Czasy 
były inne, toteż i łatwość podsłu-
chania, nieporównanie większa. W 
większości placówek pocztowych 
istniały specjalne pokoje, przez które 
przechodziły wszystkie przewody 
telefoniczne. Wystarczyło podłączyć 
się z kolejnym aparatem do odpo-
wiedniej pary przewodów i można 
było słuchać i nagrywać do woli. 
Podobnie postępowano z korespon-
dencją. Tą od i do „oznaczonych” 
osób, niejawnie otwierano i wykony-
wano fotokopie, a oryginał spokojnie 
wysyłano do adresata. 
Po stanie wojennym „bezpieka” 
sprawdzała o czym się mówi w szko-
łach, czy przypadkiem nauczyciele 
nie agitują przeciw obowiązującemu 
ustrojowi, czy nikt nie kolportuje 
ulotek, co dzieje się na wsiach i w 
rolnictwie, czy nie rośnie ruch oporu 
w zakładach pracy.
Sporo miejsca, 
środków i cza-
su poświęca-
no kościołom i 
związkom wy-
z n a n i o w y m . 
SB nie intere-
sowała się tyl-
ko kościołem 
r z y m s k o k a -
tolickim, ale i 
innymi przeja-
wami kultu.
Każdy ksiądz 
czy parafia miał 
swoją teczkę, w 
której zbierano 
i gromadzono 
s z c z e g ó ł o w e 
dane na temat 
ich działalno-
ści. Ponieważ, 
szczególnie wi-
kariusze, co jakiś 
czas zmieniali 
parafię, to i tecz-
ki wędrowały w 
ślad za nimi, po 
całym kraju.

Oczywiście, oprócz podsłuchu i 
kontroli listów, najważniejszym i 
najbardziej niebezpiecznym „narzę-
dziem” była agentura SB, zarówno 
ta świecka jak i ta wśród ducho-
wieństwa.
Do dzisiaj fakt współpracy z SB jest 
bardzo stygmatyzujący i wzbudza 
wiele niepochlebnych komentarzy 
oraz pytań o to czy osoby, które 
współpracowały z SB, nie były szan-
tażowane, po zmianie ustroju. 
Na pewno, na takie postrzeganie, ma 
wpływ sprawa dokumentacji byłego 
SB, której połowę, według oficjal-
nych danych, zniszczono. Jak wyglą-
dało to niszczenie, można zobaczyć w 
kilku filmach, a rezultat to chociażby 
teczki TW „Bolek” ujawnione po 
śmierci Kiszczaka.
- To było lato, a my paliliśmy w piecu 
– aktami – wspomina jeden z byłych 
funkcjonariuszy SB w Lubsku. Gorą-
co było jak diabli.Nie szło wytrzymać 
– uzupełnia emerytowany SB-ek.
Co spalono to spalono, co trafiło do 
archiwum i ostatecznie do IPN to 
jedno, a co zostało. Pewnie sporo.

- Trochę tego jesz-
cze zostało. Teczki już spaliłem, ale 
trochę dokumentów mam – opowiada 
nasz rozmówca i pokazuje, w więk-
szości dokumenty z napisem „Tajne” 
lub „Tajne Specjalnego Znaczenia” 
– dzisiaj to znaczy „Ściśle Tajne”.
Wśród nich te „porażające” czyli 
zobowiązania do współpracy. Na-
zwiska? Owszem znane i na tym 
poprzestanę.
- Nigdy nie wykorzystałem tych 
materiałów, a pewnie mógłbym 
spokojnie zamienić je na pieniądze, 
szczególnie zobowiązania. Nie za-
mierzam, nawet w obliczu niższej 
emerytury – zapewnia emerytowany 
Inspektor byłego SB.
W archiwalnych i „nieistniejących 
dokumentach” można znaleźć nawet 
komunikat o uprowadzenie ks. Jerze-
go Popiełuszki z rysopisem sprawcy. 
Komunikat ten wydało Biuro Kry-
minalne Komendy Głównej Milicji 
Obywatelskiej. Dzisiaj już wiemy, 
że w tym czasie znani już byli, 
przynajmniej wstępnie sprawcy tego 
porwania i zabójstwa. Mimo tego 

„w papie-
rach musiało grać”.
Najstarszy dokument z zachowanych 
dokumentów datowany jest na 1957 
rok, czyli rok po tym jak powstała 
Służba Bezpieczeństwa, a że nie 
ma klauzuli tajności, to możemy 
go pokazać w całości. Dokumentu 
nie wytworzyło SB, ale miało go w 
swojej kartotece, mimo że adresatem 
była Powiatowa Rada Narodowa. 
Upoważnienie owo, sporządzone 
przez proboszcza z Jasienia, zezwala 
proboszczowi z Tuplic, na naukę 
religii w szkołach.
Kolejny z dokumentów to wykazów 
punktów katechetycznych w para-
fiach Lubsko i Jasień z roku 1961. 
Widać więc, że SB interesowało kto 
i gdzie naucza religii. I bynajmniej 
nie sam fakt tu chodziło. Wiadomo, 
że takie osoby miały bliski kontakt z 
duchowieństwem, więc były poten-
cjalnie przynajmniej typowane do 
werbunku jako agentura SB.
Jak się takie werbunki odbywały? 
Jednym łamano pieniędzmi, dru-
gich obietnicą mieszkania. Dość 

powszechnym argumentem było 
uzależnienie wy-
dania paszportu, 
w zależności od 
p r z e k a z a n y c h 
informacji. Szu-
kano też haków, 
czyli informacji 
kompromitują-
cych osobę. Wy-
korzystywano sła-
bość do alkoholu, 
hazard, niewier-
ność małżeńską. 
Do połowy lat 80-
tych można było 
spokojnie załatwić 
sprawę jazdy po 
alkoholu. 
Jak duża była licz-
ba agentury na sta-
nie lubskiego SB? 
Można to ocenić 
z jednej z notatek 
z końcówki dzia-
łania służby, czyli 
z 20.07.1989 roku 
gdzie funkcjona-
riusz z „wojewódz-
twa” opisuje pracę 

w Lubsku 
„po pionie Wydziału IV” i wskazuje, 
że na stanie jest 12 tajnych współpra-
cowników, z których jeden jest osobą 
duchowną. Do tego dochodziło 7 
kontaktów operacyjnych.
Zapyta ktoś, jak długo pracowali 
agenci? Samo opracowanie takiej 
osoby, które rozpoczynało się od 
typowania, 
potem zbie-
r a n i a  i n -
formacj i  i 
w r e s z c i e 
udanego lub 
nie werbun-
ku to kilka 
m i e s i ę c y . 
Jedni praco-
wali latami, 
przynosząc 
c e n n e  i n -
f o r m a c j e , 
drudzy albo 
u m i e r a l i , 
albo wyjeż-
dżali,  albo 
byli nieprzy-
da tn i  i  ze 
współpracy 
rezygnowa-
no. Odbywa-
ło się to na 
p o d s t a w i e 
r o c z n e g o 
planu pracy 
funkcjona-
riusza SB.
Służba bez-
pieczeństw 
o k r e s o w o 
analizowa-
ła to co się 
d z i e j e  n a 
p a r a f i a c h , 
kto jest  w 
radach para-

fialnych a nawet 
to co, kiedy i który ksiądz mówił na 
kazaniu. Skąd to wiedzieli? Część 
chodziła do kościoła „zawodowo”, 
część od rodzin, a część od agentury.
Co bezpieka widziała o parafiach 
i księżach. O tym w kolejnym nu-
merze.

TR/ źródło Internet

Tajemnice lubskiego sb

Tak wygląda fotokopia listu Bp. 
Wilhelma Pluty, z 1974 roku, 

zezwalającego osobie świeckiej na 
nauczanie religii Na drugim piętrze, siedziby lubskiego MO, swoje pokoje miało SB

Od autora. Wszelkie dane mogące 
prowadzić do rozmówców czy toż-
samości, szczególnie agentów, są 
zamazane. Dane byłych pracowników 
byłego lubskiego SB można znaleźć 
na stronach internetowych IPN.
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LUDZIE,  WYDARZENIA K RZYżóWK A/PRZETARG

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.

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 2 (313) ML jest hasło:
„JAKA ZIMA, TAKIe LATO”.
nagrody wylosowali: Barbara Dmitraszkiewicz, 
Michalina Małachowska, Ewa Gryziec – 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 marca br.

KRZyŻóWKA NR 3 (314) 2017 r.
Poziomo: 
1. słup z flagą, 7. imię żony 
aleksandra Wielkiego, 8. Drob-
na kwota w kieszeni, 9. Carlos, 
wirtuoz gitary, 10. naszyjnik 
z kamieni szlachetnych, 11. 
Część tułowia, 14. nietykalna 
świętość, 17. zajazd harcerzy, 
19. Boczna ściana statku, 20. 
Cięgi, chłosta, 21. przesta-
rzale karność, rygor, 22. Lewy 
dopływ tobołu (Rosja), 23. 
ziemia uprawna, 24. nacięcie, 
rowek, 27. solny lub chlebo-
wy, 31. miasto nad jeziorem 
jeziorak, 32. "Część..." film ze 
zbigniewem zamachowskim, 
33. papierowa torebka, 34. 
Bliźniak syjamski, 35. Likier 
kminkiwy.
Pionowo: 
1. przyprawa korzenna, uży-
wana do potraw, wódek i win, 
2. egoista, 3. płatnik wekslowy, 
4. Wczytuje do komputera, 
5. szkrab, pętak, 6. magmo-
wa skała wylewna, odmiana 
tefrytu, 12. Ramka okularów, 
13. zając, 15. jorge, pisarz 
brazylijski "kakao", 16. Dziura 
w zębie, 18. ozdobny krzew 
parkowy, 23. sztuczna kończy-
na, 25. Filmowa zalotnica, 26. 
Wyłapuje buble, 28. przyjęcie 
ślubne, 29. ażurowa torba na 
zakupy, 30. Gaz stosowany w 
chłodziarkach.

PRZESKOK KURSORA O 12,54 MM

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

zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 326/1 o pow. 754 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Jarzębinowej 
(obręb 5). Działka posiada kształt nieregularny zbliżonym do wielokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami 
samosiewnymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu nie jest płaskie (brak deniwelacji terenu). Dojazd do 
nieruchomości drogą asfaltową. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa (w pewnej odległości do podłączenia). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach 
oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. Gmina przeprowadziła badaniageotechniczne przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym 
przetargu wynosi 26.370,00 złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 21 kwietnia 
2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w 
kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 w godzinach od 8:00 do 13:30 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 
5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 18 kwietnia 2017 roku.

***

lDk ZAPRASZA

Na scenie Lubskiego Domu Kultury wystąpił 4 marca kabaret „Łowcy.B”, który powstał w 2002 roku w Cieszynie 
z inicjatywy studentów Uniwersytetu Śląskiego. Kabareciarze, którzy prezentują tzw. humor absurdalny są m.in. 

zwycięzcami Przeglądu Kabaretów PaKA i Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. Pod koniec 
2014 roku kabaret opuścił Mariusz Kałamaga, jeden z jego współtwórców. Obecnie można go oglądać w "Tańcu z 

gwiazdami".
mars

ŁowCY w LuBSku

W Sulechowie 26 lutego i w Kostrzynie n/O 05 marca rozegrano III Wojewódzki 
Turniej Kwalifikacyjny w kategorii młodzików i kadetów. Udane występy 

zaliczyły zawodniczki UKTS Lubsko. W kategorii młodziczek wygrała Dominika 
Magdziarz, na trzecim miejscu uplasowała się Weronika Czerniak;wśród 

chłopców w kat. młodzików 9 był Mateusz Bogdanowicz, 15 Fabian Niemców, 
21 Kacper Boczarski. W kategorii kadetek czwarte miejsce zajęła Weronika 

Lech a dziewiąte Oliwia Krzywiecka.Na zdjęciu od prawej: II trener Kazimierz 
Rzepka, Oliwia Krzywiecka, Dominika Magdziarz, Weronika Lech.

mars

kolejne sukcesy
ping-pongistów

W Warszawie w dniach 
3-5 marca odbył się 
Puchar Polski Juniorów 
Młodszych w zapasach, 
w stylu klasycznym. 
Lubsko reprezentowało 5 
zawodników.

Trzech awansowało do finału Mi-
strzostw Polski. Najlepiej spisał się 
Paweł Kozaczewski kat. 63 kg. Który 
wywalczył 9 miejsce. W jego kategorii 

wagowej startowało 29 zawodników. 
Na 11 miejscu uplasował się Kornel 
Słomkowski natomiast 14 był. Hubert 
Fudali. W drugim Pucharze Polski o 
„przepustkę” do Mistrzostw Polski 
walczyć będą jeszcze Szymon Mor-
mol i Patryk Gubała, którzy jako naj-
młodsi w grupie w Warszawie jeszcze 
awansu nie wywalczyli.
W zawodach startowało 230 zawod-
ników z 50 klubów.

Sawka

trzeCh zapaŚnikÓw 
z LuBSka w FinaLe 
miStrzoStw poLSki

Paweł Kozaczewski, w czerwonym kostiumie, po wygranej walce
na Pucharze Polski w Warszawie

26 luty w Lubskim Domu Kultury 
mogliśmy obejrzeć bal jak z bajki 
pn. ” Bal w Operze”. Była wspaniała 
muzyka, piękne kobiety, eleganccy 
panowie, wytworne kreacje i owacje 
na stojąco.

***
28 luty w Lubskim Domu Kultury od-
była się premiera spektaklu "Królew-
na Śnieżka" w wykonaniu dziecięcej 
sekcji teatralnej "OBU". Opowieść 
potraktowana z lekkim przymruże-
niem oka bawiła dzieci i dorosłych, 
usłyszeliśmy wiele pozytywnych ko-
mentarzy i z tego co wiemy widownia 
chce więcej! JUczestniczki sekcji dały 
z siebie 100%, pot i godziny prób 
przyniosły bardzo dobre rezultaty. 
Spektakl wyreżyserowały animatorki 
LDK Justyna Tokarz oraz Wiktoria 

Jureczko instruktor dziecięcej sekcji 
teatralnej "OBU". Dziewczyny mają 
już kolejne plany dotyczące spektaklu.

*** 
28 luty w Lubskim Domu Kultury od-
był się Lubuski Konkurs Recytatorski 
- kategoria przedszkola. Wyróżnienia 
otrzymali: Lena Ugrynowicz, Nadia 
Błaszków, Hanna Jagiełło, Amelia 
Marciniak, Piotr Niemiec, Maja Sza-
koła, Alicja Sommerfeld. Zwycięzcom 
gratulujemy  - szerzej o konkursie w 
artykule Cecylii Tęciorwskiej.

*** 
W lutym odbyło się spotkanie grupy 
filmowej "Nakręceni". Urządzamy 
naszą przestrzeń w byłej kabinie 
projekcyjnej LDK, która powoli za-
mienia się w nasz mały klub! Praca 
wre, niedługo pierwsze przymiarki 

do kręcenia, a wczoraj rozkładaliśmy 
greenscreen wraz ze światłami. Trochę 
główkowania, zabawy i jest!
Pamiętajcie wciąż REKRUTUJEMY! 
Zapraszamy zainteresowanych w 
wieku 13-19 lat w środy od godziny 
16.00-17.30 do sali 36.
Grupa filmowa powstała w ramach 
projektu „Równać Szanse 2016” 
dofinansowanego z Polsko - Amery-
kańskiej Fundacji Wolność, admini-
strowanego przez Polską Fundację 
dzieci i Młodzieży.

Zapowiedzi
23 marca, godz.18.00 Spotkanie autor-
skie Edward Dębicki (kawiarnia LDK)
25 marca, godz. 18.00 Między stru-
nami gitary - koncert Eugeniusza 
Kwiatkowskiego (kawiarnia LDK, 
bilet 20 zł/sekretariat.LDK))
23 marca, godz.18.00 Spotkanie autor-
skie Edward Dębicki (kawiarnia LDK)
25 marca, godz. 18.00 Między stru-
nami gitary - koncert Eugeniusza 
Kwiatkowskiego (kawiarnia LDK, 
bilet 20 zł/sekretariat.LDK)

1 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy 
na spektakl pt. Separacja. Sztuka jest 
farsą o nauczycielskim małżeństwie, 
które po wspólnym ćwierćwieczu, 
wkracza w fazę nieuchronnego kry-
zysu

8 kwietnia koncert godz. 19.00 Wi-
tek „Muzyk ulicy”. Dla pierwszego 
czytelnika ML, który z gazetą zgłosi 
się do Sekretariatu LDK, mamy jedną 
podwójną wejściówkę na koncert.

dzielnicowi
Sierżant szt. Bartosz Kozakiewicz 
pracuje w policji od 7 lat a obecnie 
jako dzielnicowy aktywnie działa 
w Rejonie nr 3 obejmującym ulice: 
Akacjowa, Artyleryjska, Bocia-
nia, Botaniczna, Brzoskwiniowa, 
Brzozowa, Budowlanych Budzi-
szyńska, Ceramiczna, Chmielna, 
Cicha, Czołgowa, Dojazdowa, 
Dworcowa, Dworzec Południo-
wy, Geodetów, Gliniana, Gło-
wackiego, Grobla, Gronowa, 
Hoża, Jagodowa, Jarzębinowa, 
Jaskółcza, Jaśminowa, Kasztano-
wa, Kochanowskiego, Kielecka, 
Klonowa, Kolejowa, Korczaka, 
Kosmonautów, Kreślarzy, Kręta, 
Krzywa, Kwiatowa, Letniskowa, 
Leśna, Lisia, Lotnicza, Łabędzia, 
Łąkowa, Łanowa, Łużycka, Mała, 
Młodzieżowa, Modra, Morelowa, 
Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, 
Piaskowa, Piastowska, Piwna, 
Polna, Pomiarowych, Pomor-
ska, Przechodnia, Przemysłowa, 
Ptasia, Radosna, Raka, Rajska, 
Robotnicza, Rolnicza, Śląska, Sło-
wackiego, Słowiańska, Słowicza, 
Stolarska, Strzelecka, Sybiraków, 
Tenisowa, 1-go Maja, 3-go Maja, 
Walki Młodych, Wesoła, Wilcza, 
Wincentego Witosa, Winna, Wio-

sny Ludów, Wiśniowa, Włóknia-
rzy, Wronia Wspólna, Zielona, 
Złota, Żabia, Żelazna, Żurawia. 
Jest kawalerem, interesuje się 
piłką nożną i wędkarstwem. Prio-
rytetem dla B. Kozakiewicza 
jest niedopuszczanie do aktów 
wandalizmu i zaśmiecania m.in. 
na terenie placów zabaw, chuli-
gaństwa i niewłaściwej opieki nad 
zwierzętami.

M. Sienkiewicz

akTualności
z regionu

wwvvw.magazyn-lubski.pl
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SPORT SPORT

Rozegrano XVI kolejkę 
LaLHPn. ostatnie mecze 
ustaliły końcową tabelę 
rozgrywek.

W meczu na szczycie spotkały się 
drużyny Błękitnych i Trophy-Łabędzia.
Spotkanie miało dwa oblicza. Pierwsza 
połowa, to zdecydowana przewaga dru-
żyny Trophy-Łabędzia i prowadzenie 
5:1.W drugiej połowie do głosu doszli za-
wodnicy Błękitnych i odrobili część strat, 
jednak zabrakło czasu na doprowadzenie 
przynajmniej do remisu i ostatecznie 
mecz zakończył się wygraną Trophy
-Łabędzia 6:4. Ten mecz zadecydował 

o drugim i trzecim miejscu na podium, 
gdyż lider ekipa CalegI nie pozostawiła 
złudzeń i rozgromiła drużynę Startu 
Biedrzychowice 7:1 rewanżując się tym 
samym za porażkę w pierwszym meczu. 
Najlepszym strzelcem rozgrywek okazał 
się zawodnik CalegI Stanisław Słobo-
dzian(45 bramek), którego ekipa była 
bezkonkurencyjna zdobywając 103 gole.
Najmniej bramek straciły dwie czołowe 

drużyny rozgrywek tracąc zaledwie po 
28 bramek w 16 meczach.

XVI KOLeJKA:
Orły - Forum 2:0
Trophy-Łabędzia - Błękitni 6:4
Policja - CalegII 2:6
CalegI - Start Biedrzychowice 7:1
Pauza: Max-Elektro

I.G.

Caleg i Najlepszy

W meczu o drugie miejsce Trophy Łabędzia pokonała 6:4 Błękitnych

KOŃCOWA TABELA: m p

1. Caleg i 16 39

2. trophy-łabędzia 16 38

3. Błękitni 16 34

4. policja 16 28

5. orły 16 23

6. start Biedrzychowice 16 18

7. Caleg ii 16 11

8. max-elektro 16 11

9. Forum 16 7

W sobotę 18 marca 2 
odbył się VI Wiosenny 
turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Sołtysa wsi 
Górzyn. 

Organizatorami turnieju była Szkoła 
Podstawowa w Górzynie oraz sołtys 
wsi Górzyn Zbigniew Mróz. Do 
turnieju zgłosiło się sześć zespołów: 
Rodzinka Maludy, Rodzinka Jagoda, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Górzynie, 
Piekarnia Wiejska Górzyn, ORŁY 
Zygmunta, Zespół BELFRY. 

Mecze rozgrywane były systemem 
każdy z każdym w grupach, na wy-
równanym, wysokim poziomie i 
przy prawie „pełnych” trybunach. Po 
bardzo zaciętych i emocjonujących 
meczach półfinałowych wyłoniono 
zwycięzców.
I miejsce – ORŁY Zygmunta
II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Górzynie
III miejsce – PIEKARNIA WIEJSKA 
w Górzynie
IV miejsce – Zespół BELFRY
V miejsce – RODZINKA MALUDY

VI miejce – RODZINKA JAGODY

Wszystkim zespołom wręczono dy-
plomy a najlepsi otrzymali puchary 
ufundowane przez Radę Sołecką w 
Górzynie.
Serdeczne podziękowania dla Piekarni 
Wiejskiej za poczęstunek jaki zapew-
niła wszystkim uczestnikom turnieju 
oraz Dyrektora Józefa Radzion za 
udostępnienie sali oraz obiektów 
szkolnych na czas turnieju.

Organizator/ tekst i foto
Magda Stasik

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju

Wygrały „orły Zygmunta”

Puchar sołtysa Górzyna zdobyły „Orły Zygmunta”

W klubowej kawiarni na stadionie OSiR w Lubsku we wtorek 28 lutego 
odbyło się spotkanie Zarządu MLKS „Budowlani” z najwierniejszymi kibicami 

i sympatykami klubu. Zebrani podzielili się swoimi spostrzeżeniami na 
działalność klubu. Główne wnioski to luka jaka powstała po rozwiązaniu 
drugiej drużyny z rozgrywek, brak drużyny juniorów młodszych. Obecny 
na spotkaniu przedstawiciel lubskich przedsiębiorców Jerzy Lachowicz 

zadeklarował pomoc finansową klubowi w niedalekiej przyszłości. 
PrezesMLKS „Budowlani” StanisławSłobodzianzadeklarował, że takie 

spotkania mogą odbywać się cyklicznie.
IG

Rozmawiali
o Budowlanych

Po latach przerwy, 
okraszonych sukcesami 
oldbojów „Korony”, jest 
szansa na nowe pokolenie 
następców „Kamyka”, 
„Małego” czy „Gutka”.

Koszykówka w Lubsku ucichła wraz z 
reformą szkolnictwa. 
- Przed reformą szkoliłem narybek w pod-
stawówce. Potem najlepsi szli do Zielonej 
Góry, a inni zostawali w Lubsku, grając w 
szkołach średnich i w klubie – wspomina 
Marek Gutowski. Po reformie trafiłem 
do gimnazjum, a narybek został w podsta-
wówkach, w których nie było tak dużego 
zainteresowania tą dyscypliną sportu i tak 
powstała luka pokoleniowa. Zostali tylko 
oldboje – dodaje trener koszykówki.
Szansą na reaktywację lubskiego basketu 
jest sukces żarskiego „Chromika”.
- Rok temu poszedłem na emeryturę i 
zaproponowałem Chromikowi, że mogę 
im pomóc w szkoleniu. W tym roku, w 
styczniu, odezwał się menager Chromika 
i zaproponował odtworzenie szkolenia 
dzieci w Lubsku. Początkowo miało to 
polegać na stworzeniu młodzieżowego 
ośrodka koszykówki. Ostatecznie jednak, 
po rozmowach, Burmistrz Lubska Lech 
Jurkowski wyraził zgodę na wykorzysta-
nie sali gimnastycznej i zapewnił finan-
sowanie dla trenerów. Chromik dał sprzęt 
i w ten sposób mamy bazę szkoleniową 
– informuje trener Gutowski.
Żarski klub jest mocno zainteresowany 
Lubskiem, które obecnie stanowi zaple-
cze kadrowe Chromika. Do końca marca 
prowadzony jest nabór do dwóch grup. 
Młodsza to klasy 1 i 2 szkoły podstawo-
wej, a starsza, to klasy 3 i 4 podstawówki. 
- Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w 
poniedziałki i środy. Młodsza grupa w 
godz. 16.00 – 17.00, a starsza 17.00 – 
18.15.  W treningach mogą uczestniczyć 
dzieci z gminy Lubko i gmin ościennych. 
Wystarczy przyjść i zapisać pociechę. Na 
dzisiaj grupy liczą ponad 20 osób. W pro-
wadzeniu zajęć pomaga mi Rafał Jędryś, 
czołowy snajper „Korony”, a inni zawod-
nicy, przyprowadzają własne potomstwo. 
Miło, że widzę na zajęciach dzieci moich 
byłych uczniów. Wszystkich zapraszam 
– podsumowuje Marek Gutowski.    TR

W sobotę 25 lutego w sali jasieńskiego gimnazjum rozegrano turniej siatkówki pracowników samorządowych i nauczycieli, który zorganizował ZNP w Jasieniu. Mecze rozegrano systemem "każdy z 
każdym". Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna ZNP w Jasieniu, a kolejne zajęli ZST w Lubsku, Gmina Tuplice i Gmina Jasień.

TR

Rywalizowali samorządowcy i nauczyciele

koSZYkóWkA WRACA Do lUBSkA

Grupę starszą, 3 i 4 klasę, 
prowadzi dwóch trenerów 

Marek Gutowski i Rafał 
Jędryś

Grupa młodsza to klasy 
1 i 2
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Budowlani Lubsko rozegrali 
już pierwsze spotkanie w 
rundzie wiosennej IV ligi. 
niestety w pierwszym 
spotkaniu, w sobotę 18 
marca, ulegli arce nowa 
Sól, z którą walczą o 
utrzymanie. to znacznie 
przybliża graczy z nowej 
Soli do osiągnięcia celu. 
Budowlani, będą z kolei 
musieli walczyć o każdy 
punkt.

Wcześniej Budowlani przez długi czas 
przygotowywali się do wznowienia 
rozgrywek. Z zespołem pożegnali się 
Marcin Piech i Kamil Kuźmiński, którzy 
wybrali grę w Niemczech, a treningów 
nie wznowił Tomasz Bahyrycz. Do Stali 
Jasień powędrował Łukasz Żurawiński. 
Do ekipy Robert a Ściłby wrócił jednak 
Dawid Walczak, który od początku roku 
solidnie przygotowywał się z całym 
zespołem. Po kontuzji wrócił również 
Bartosz Radko, a z Falubazu Zielona 
Góra przyszli Kacper Lewicki i Damian 
Krajewski.
Błyszczał szczególnie Kacper Lewicki, 

który okazał się bardzo bramkostrzelny 
w meczach sparingowych, w każdym 

meczu przynajmniej raz pakując piłkę 
do bramki przeciwnika. Nieźle układała 

się również jego współpraca z Maciejem 
Trziszką. Również świetnie spisywali 

się wracający do 
składu Dawid Walczak i Bartosz Radko, 
którzy najprawdopodobniej stworzą parę 
stoperów na całą rundę. Młody duet 
może okazać się ogromnym atutem, 
mając po bokach doświadczonych gra-
czy w postaci Bartłomieja Szymczaka i 
Damiana Dworczaka. 
W meczach sparingowych objawił się 
jednak problem, w związku z osłabienia-
mi. Po odejściu Łukasza Żurawińskiego, 
Marcina Piecha i Kamila Kuźmińskiego, 
Robert Ściłba sam będzie musiał stać się 
liderem środka pola, bowiem na tych 
pozycjach ma ogromne braki. Również 
z konieczności, na tej pozycji występuje 
kapitan zespołu, Krzysztof Kikoła. W 
okresie sparingowym, Robert Ściłba 
miał problem ze skompletowaniem ca-
łego składu. Na ligę wszyscy mają być 
jednak gotowi. 
O utrzymanie Budowlani będą walczyć 
z Arką Nowa Sól, Meprozetem Stare 
Kurowo, Czarnymi Witnica, Odrą 
Górzyca, Odrą Bytom Odrzański i Ko-
roną Kożuchów. Najmocniejszy w tym 
zestawieniu wydaje się beniaminek ze 
Starego Kurowa. Porażka z Arką skom-
plikowała troszeczkę sprawę.

ZACZYNAmY WAlkę o UTRZYmANiE

Terminarz:
18 marca: BUDOWLANI LUBSKO – Arka Nowa Sól 0:1
25 marca: Korona Kożuchów – BUDOWLANI LUBSKO
1 kwietnia: BUDOWLANI LUBSKO – Meprozet Stare Kurowo
8 kwietnia: Odra Bytom Odrzański – BUDOWLANI LUBSKO
15 kwietnia: BUDOWLANI LUBSKO – Stilon Gorzów Wielkopolski
22 kwietnia: Syrena Zbąszynek – BUDOWLANI LUBSKO
29 kwietnia: BUDOWLANI LUBSKO – TS Przylep
3 maja: Dąb Przybyszów – BUDOWLANI LUBSKO
6 maja: BUDOWLANI LUBSKO – SPROTAVIA SZPROTAWA
13 maja: Santos Świebodzin – BUDOWLANI LUBSKO
17 maja: BUDOWLANI LUBSKO – Ilanka Rzepin
20 maja: Spójnia Ośno Lubuskie – BUDOWLANI LUBSKO
27 maja: BUDOWLANI LUBSKO – Formacja Port 2000 Mostki
31 maja: BUDOWLANI LUBSKO – Lubuszanin Drezdenko
3 czerwca: Piast Karnin – BUDOWLANI LUBSKO
10 czerwca: BUDOWLANI LUBSKO – Czarni Witnica
17 czerwca: Odra Górzyca – BUDOWLANI LUBSKO

Drużyna Budowlaych w pełnej krasie

W meczu z Arką Nowa Budowlani przegrali 0:1

adrian Kurpias
fizjoterapeuta

Bartłomiej Szymczak
obrońca

Bartosz Radko
obrońca

Robert Ściłba
trener - pomocnik

Jakub Kajetańczyk
obrońca

Kamil Skrobania
obrońca

Paweł Bahyrycz
bramkarz

Manuel Kowalski
bramkarz

Michał Królski
obrońca

Damian Krajewski
pomocnik

Krzysztof Kikoła
pomocnik

tymoteusz Dynowski
pomocnik

Stanisław Słobodzian
pomocnik

Maciej trziszka
napastnik

Kacper Lewicki
napastnik

Dawid Królski
napastnik

Zapowiada się 
pasjonująca runda 
rewanżowa w II grupie 
zielonogórskiej a Klasy. 
Faworytem pozostaje 
Znicz Leśniów Wielki, 
jednak nadal nie jest 
pewne, czy w zespół 
z okolic Zielonej Góry 
będzie walczył o awans. 

W kuluarach mówi się, że Znicz może 
na ostatnie mecze wystawić rezerwy 
i tracić punkty, tak aby kolejny ze-
spół ze stawki dostał szansę awansu. 
Ograniczone finanse nie pozwalają 
na ten moment, na grę w lidze okrę-
gowej Zniczowi. Podobnie wygląda 
sytuacja z Alfą Jaromirowice, choć w 
tej kwestii to ciągle plotka.
W takiej sytuacji, faworytem do 
awansu może okazać się Stal Jasień, 
która świetnie spisywała się jesienią, 
poza kilkoma wpadkami, takimi jak 
porażka na własnym stadionie ze 
Spartą Mierków, remis w ostatniej 
minucie ze Startem Płoty, czy sensa-
cyjna strata punktów z Energetykiem 
Dychów. Zdecydowanie takie niespo-
dzianki musi wykluczyć ze swojego 

zespołu Tomasz Korolik, aby myśleć 
o awansie. Z drużyną pożegnał się 
Ariel Kędzierski, który wrócił z 
wypożyczenia do Iskry Jabłoniec, 
jednak z Budowlanych Lubsko dołą-
czył Łukasz Żurawiński. Skład ekipy 
z Jasienia wydaje się więc mocniej-
szy. Szczególnie widać to po bardzo 
dobrych meczach sparingowych. 
Stal pokonała w nich Nysę Przewóz, 
Łużyczankę Lipinki Łużyckie i Deltę 
Sieniawę Żarska, a zremisowała ze 
Startem Płoty. Sytuacji nie zmieni 
nawet klęska w przyjacielskim spo-
tkaniu z LSV Neustadt/Spree.
Na czwartym miejscu, znajduje się 
Kado Górzyn, ciągle gotowe do ata-
ku. Choć celem ma być utrzymanie 
się w górnej części tabeli, wydaje się, 
że potężne wzmocnienie w postaci 
powrotu po kontuzji Artura Dąbrow-
skiego może pozwolić zaatakować 
podium. Strata do lidera, Znicza 
Leśniów Wielki to aż 11 punktów, 
jednak do drugiej Stali zaledwie 
cztery oczka. 
Ciągle wysoko pozostają Błękitni 
Zabłocie, którzy niesieni fantastycz-
nym awansem do kolejnej rundy 
Pucharu Polski na szczeblu woje-
wództwa lubuskiego, po zwycięstwie 

w dogrywce z Piastem Iłowa, mogą 
jeszcze narobić kłopotów rywalom. 
Szczególnie groźni gracze Marcina 
Biczewskiego pozostają na własnym 
boisku. 
Dopiero ósme miejsce Sparty Mier-
ków do tej pory zadziwia, jednak 
zawodnicy Jarosława Wysokińskiego 
celują w pierwszą szóstkę, która wy-
daje się dość łatwym celem, bowiem 
„Spartanie” tracą do Pogoni Wężyska 
znajdującej się na szóstej lokacie 
zaledwie jedno oczko. Do Mierkowa 
powędrował Damian Zajączkowski, 
odszedł z kolei Adam Gembara. 
Zmiany znikome, które mimo wszyst-
ko mogą okazać się znaczące i Sparta, 
jeżeli poprawi systematykę, może 
powalczyć o wiele więcej.
W pierwszych meczach, w sobotę 
18 marca Sparta podejmowała Ener-
getyka Dychów. Mecz dobrze się 
rozpoczął dla gospodarzy. Po rzucie 
wolnym Marek Michniacki trafił w 
okienko, wyprowadzając swoją dru-
żynę na prowadzenie. Kilka minut 
później goście przeprowadzili atak 
prawym skrzydłem i piłka, po dośrod-
kowaniu na długi słupek, trafiła na 
głowę napastnika gości, a następnie 
do sitaki.

Od początku meczu „ głodny” bramki 
był Łukasz Perdoch i swój strzelecki 
apetyt rozpoczął zaspokajać, jeszcze 
przed przerwą, wykorzystując zamie-
szanie w polu karnym gości, mocno 
uderzył piłkę, a ta odbita od obrońcy, 
zmieniła kierunek i wylądowała w 
siatce.
Po przerwie popularny „Mycha” 
trafił jeszcze dwukrotnie, a na listę 
strzelców wpisali się jeszcze Marcin 
Nawrocki, Andrzej Żuk i Damian Za-
jączkowski. Po końcowym gwizdku 
było 7:1 dla Sparty.
Gorzej rundę jesienna rozpoczęli pił-
karze z Górzyna. W sobotnim meczu 
z Czarnymi Czarnowo, do przerwy 
przegrywali 0:1. W drugiej połowie 
Kado rzuciło się do odrabiana strat, 
fatalnie pudłując nawet z metra. 
Zamiast wyrównania, goście pod-
wyższyli prowadzenie, do stanu 3:0. 
Swoich szans, w strzałach z dystansu 
szukał Artur Dąbrowski, ale dopiero 
pod koniec meczu, z narożnika pola 
karnego, trafił precyzyjnie w okienko, 
ale to było wszystko, na co było stać 
piłkarzy Kado i mecz zakończył się 
porażką 1:3.

M. Kasowski
Fot. TR

sTaRTUJe a KLasa

Damian Dworczak
obrońca

Dawid Walczak
 obrońca

tyberiusz żekieć
napastnik

na ZDJĘCIaCH
BRaKUJe:

Sparta Mierków wiosenną rundę rozpoczęła od wysokiej wygranej 7:1 z Energetykiem Dychów. Zawodnicy Jarosława Wysokińskiego, 
w końcu mogą korzystać z nowej szatni

Napastnik Sparty Łukasz Perdoch, w meczu z Energetykiem, 
zaliczył hattricka

„Snajper” Kado Górzyn Artur Dąbrowski uratował honor drużyny, 
zdobywając bramkę, w przegranym 1:3 meczu z Czarnymi Czarnowo

TERMINARZ:
25 marca:

KADO GóRZYN – sTAL jAsIEń, 
Znicz Leśniów Wielki – sPARTA 
MIERKóW

1-2 kwietnia:
sPARTA MIERKóW – Pogoń Wę-
żyska, sTAL jAsIEń – BŁĘKITNI 
ZABŁOCIE, Relax Grabice – KADO 
GóRZYN

8-9 kwietnia:
KADO GóRZYN – start Płoty, 
Perła Cybinka – BŁĘKITNI ZA-
BŁOCIE, Relax Grabice – sTAL jA-
sIEń, Czarni Czarnowo – sPARTA 
MIERKóW

22-23 kwietnia:
sPARTA MIERKóW – KADO Gó-
RZYN, BŁĘKITNI ZABŁOCIE – 
Energetyk Dychów, stal jasień 
– Perła Cybinka

29-30 kwietnia:
KADO GóRZYN – Alfa jaromi-
rowice, Znicz Leśniów Wielki 
– BŁĘKITNI ZABŁOCIE, Relax 
Grabice – sPARTA MIERKóW, 
start Płoty – sTAL jAsIEń

6-7 maja:
BŁĘKITNI ZABŁOCIE – Pogoń 
Wężyska, Tramp Osiecznica – 
KADO GóRZYN, sPARTA MIER-
KóW – start Płoty, sTAL jAsIEń 
– Energetyk Dychów

13-14 maja:
sPARTA MIERKóW – sTAL jA-
sIEń, Czarni Czarnowo – BŁĘ-
KITNI ZABŁOCIE

20-21 maja:
BŁĘKITNI ZABŁOCIE – KADO 
GóRZYN, Alfa jaromirowice – 
sPARTA MIERKóW, sTAL jAsIEń 
– Znicz Leśniów Wielki

27-28 maja:
KADO GóRZYN – Perła Cybinka, 
sPARTA MIERKóW – Tramp 
Osiecznica, Relax Grabice – BŁĘ-
KITNI ZABŁOCIE, Alfa jaromiro-
wice – sTAL jAsIEń

3-4 czerwca:
Energetyk Dychów – KADO Gó-
RZYN, BŁĘKITNI ZABŁOCIE – 
start Płoty, sTAL jAsIEń – Pogoń 
Wężyska

10 czerwca:
KADO GóRZYN – Znicz Leśniów 
Wielki, sPARTA MIERKóW – BŁĘ-
KITNI ZABŁOCIE, Tramp Osieczni-
ca – sTAL jAsIEń

17 czerwca:
sTAL jAsIEń – Czarni Czarnowo, 
Pogoń Wężyska – KADO Gó-
RZYN, Perła Cybinka – sPARTA 
MIERKóW, BŁĘKITNI ZABŁOCIE 
– Alfa jaromirowice.



38 39m agaz y n lubs ki  nr 3/2017 (314)magazyn lubski  nr 3/2017 (314)

SPORT

akTualne
informacje

z regionu
www.facebook.com/MagazynLubski

W Bielawie 4 marca odbył się Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar 
Burmistrza Bielawy. W zawodach w stylu wolnym dziewcząt i chłopców startowało 
ponad 250 zawodników z 40 klubów, w tym 4 ekipy zagraniczne. Brązowy medal 
w kat 46 kg. juniorek młodszych wywalczyła NataliaTomiałowicz UKS ZST Lubsko. 
5 miejsce wywalczyła Gabriela Morawska. Na 7miejscu uplasowała się Nela 
Cwalińska oraz Wiktoria Olearczyk. Natomiast9miejscezajęłaKarolina Stanowska.

Lubskie „gladiatorki” do zawodów przygotował Trener Michał Świerczyński.
sawka

W sobotę 4 marca odbył 
się II turniej Halowej Piłki 
nożnej o puchar sołtysa 
wsi Górzyn. 

Do turnieju przystąpiło sześć zespo-
łów: EMIGRANCI, FC Sąsiedzi, 
Serwis MALUDY, Rada Sołecka w 

Górzynie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Górzynie, Piekarnia Wiejska w 
Górzynie. 
Turniej rozgrywany był systemem 
każdy z każdym, 2 x po 6 minut. 
Sędzią głównym turnieju był do-
świadczony sędzia piłkarski pan 
Jerzy Musielak.  Zawodnicy walczyli 

o każdą piłkę i do samego końca nie 
było wiadomo do kogo trafią puchary, 
ufundowane przez sołtysa Zbigniewa 
Mroza.  Po blisko 4 godzinach za-
ciętej rywalizacji ogłoszono wyniki 
końcowe.
I miejsce – FC Sąsiedzi
II miejsce – Piekarnia Wiejska w 

Górzynie
III miejsce – Rada Sołecka w Gó-
rzynie
IV miejsce – Serwis MALUDY
V miejsce – EMIGRANCI 
VI miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna 
w Górzynie
Serdeczne podziękowania dla Piekarni 

Wiejskiej w Górzynie, która zapewni-
ła poczęstunek dla zawodników oraz 
dla Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Górzynie Józefa Radziona, za udo-
stępnienie sali sportowej.
Organizatorem turnieju była Magda 
Stasik.

M. Stasik

zagrali w górzynie

Brązowy medal
Natalii 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
turnieju

SPORT

W sali przy ul. Tkackiej seniorki USA Beach Volley Lubsko podejmowały 
4 marca zawodniczki z klubu UKS ARES Nowa Sól w ramach rozgrywek 

III ligi siatkówki. Pierwszy set zakończył się zdecydowanym zwycięstwem 
Amerykanek 25:14. W końcówce drugiego nowosolanki zdobyły znaczną 

przewagę, ale seria znakomitych zagrywek Pauliny Giry pozwoliła na 
ostateczne zwycięstwo naszych dziewczyn 26:24. Trzeci set po dość 

wyrównanej grze zakończył się również zwycięstwem podopiecznych Jarka 
Rygiera 25:22. Obecnie „Amerykanki” zajmują w tabeli drugie, premiowane 

awansem miejsce.                       mars

Seniorki bez straty seta

Juniorki USa Beach 
Volley Lubsko po 
fantastycznym sezonie na 
szczeblu wojewódzkim, 
gdzie pokonywały 
wszystkie rywalki, 
zakończyły zmagania na 
ćwierćfinale mistrzostw 
Polski.

Występujące w składzie, złożonym 
niemal z samych kadetek, a więc 
dziewczyn dwa lata młodszych, prze-
grały w ośmiu spotkaniach zaledwie 
dwa sety, zdobywając komplet punk-
tów. W przypadku podopiecznych Ja-
rosława Rygiera, sety wygrywane do 
8, 10, 12 były na porządku dziennym. 
W meczu ze Świtem Drzonków, w 
trzecim secie, Lubszczanki pokonały 
rywalki 25:5!
Na szczeblu krajowym było jednak 
wiadomo, że poziom będzie dużo 
wyższy. Lubsko dostało jednak okazję 
organizacji turnieju ćwierćfinałowego 
mistrzostw Polski. W zeszłym roku, 
USA zorganizowało taki sam turniej 
w przypadku kadetek.
Niestety „Amerykankom” trafiły 
się bardzo trudne rywalki. Oprócz 
gospodyń wystąpiły ekipy: UKS 
Trójka Sulechów, UKS OPP Powiat 
Kołobrzeski, PSPS Chemik Police, 
Energa Gedania Gdańsk i PTPS Piła. 

Poza zasięgiem reszty ekip okazała się 
drużyna Chemika Police, w składzie 
m.in. z kapitan reprezentacji Polski. 
Bardzo mocne zespoły wystawiły też 
kluby z Piły i Gdańska. 
Nasze zawodniczki od początku 
zaczęły się jednak prezentować bar-
dzo solidnie. W pierwszym meczu 
z PTPS-em nie udało się ugrać seta, 
jednak było widać, że gospodynie 

nie złożą broni. W drugim meczu, 
pokazały się już ze świetnej strony, 
do której przyzwyczaiły w lidze, po-
konując zawodniczki z Kołobrzegu. A 
na taki wynik wpłynęły fenomenalne 
zagrywki. 
Taki wynik, pozwolił na awans do 
kolejnej fazy. Tam już czekała drużyna 
Chemika Police. Choć wydawało się, 
że ambitny zespół z Lubska może nie 
mieć żadnych szans, mecz zakończył 
się co prawda porażką 0:3, jednak 
wstydu to spotkanie zdecydowanie 
nie przyniosło. 
Na koniec turnieju w meczu „o 
pietruszkę” nie udało się wygrać z 
Gedanią Gdańsk.
 – Ciężko było zmotywować dziew-
czyny w meczu o pietruszkę. Z takim 
zespołem jak Gedania, trzeba zagrać 
w pełni skoncentrowanym. Co praw-
da był to już wtedy mecz o nic, ale 
mieliśmy rachunki do wyrównania z 

Gedanią, za porażkę młodziczek. Z 
samej postawy jesteśmy jednak bar-
dzo zadowoleni. Dziewczyny zagrały 
kapitalnie m.in. z Chemikiem Police, 
w składzie z reprezentantkami Polski. 
Powiedziałem już wcześniej dziew-

czynom, że jesteśmy z nich dumni. 
Tym samym składem pojechaliśmy 
przecież do Szczecina na mistrzostwa 
kadetek – podsumowuje trener Jaro-
sław Rygier

M. Kasowski

juniorki świetnie się spisały

W Starej Kamienicy k/Jeleniej Góry, 11 marca, odbył się Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy „Izery Cup VII”. W 
zawodach wzięło udział 124 zawodników z 12 klubów, w tym z Niemiec i Czech. Bardzo dobrze spisali się lubscy 
zapaśnicy zdobywając 5 brązowych medali oraz 1 złoty. Na najwyższym stopniu podium stanął Patryk Gubała kat. 
wag. 100 kg. Patryk wszystkie swoje walki wygrał przed czasem. Natomiast brązowe medale wywalczyli: Szymon 

Mormol kat. 66 kg,Krystian Paś kat. 66 kg, Wiktor Grabowski kat. 59 kg, Dorian Mazur kat. 60 kg, oraz KamilKrzyżyński 
kat. 53 kg. Sezon startów w zawodach zapaśniczych właśnie się rozpoczął. Przed nami kolejne turnieje. Jesteśmy 
przygotowani. Przepracowany okres zimowy teraz zaprocentuje oświadczył trener zapaśników - Mirosław Sawicki.

międzynarodowy Turniej
zapaśniczy „izery cup Vii”
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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.


