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Za nami III cykl otwartych 
spotkań z interesariuszami 
rewitalizacji, organizowany 
w ramach realizacji 
projektu  „Przygotowanie 
programu rewitalizacji 
dla Gminy Lubsko”. 
Konsultacje odbyły się w 
dniach 10, 11 i 12 kwietnia 
w miejscowościach, które 
zaproponowane zostały 
jako obszar do rewitalizacji, 
czyli: Lubsko, Tuchola 
Żarska oraz Lutol.
Należy przypomnieć, że po uwagach 
zgłoszonych 14 lutego przez Radę 
Miejską do propozycji obszaru -oprócz 
ścisłego centrum miasta Lubsko - do-
łączono również wsie Lutol i Tucholę 
Żarską. O tym, czy zaproponowany 
obszar zostanie ostatecznie zatwierdzony 
i wyznaczony do rewitalizacji, zdecydują 
także mieszkańcy.

Założenia programu rewitalizacji, który 
obecnie znajduje się w fazie stawiania 
diagnozy i wstępne wnioski przedstawił 
Marek Karłowski, reprezentujący Insty-

tut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
w Polsce regulacjami prawnymi w 

zakresie rewitalizacji, głównym celem 
programów rewitalizacji, jest wypro-
wadzanie w sposób kompleksowy ze 
stanu kryzysowego, zdegradowanych 
obszarów miast i gmin. Stan kryzysowy 
jest wynikiem koncentracji w przestrze-
ni negatywnych zjawisk społecznych, 
które współwystępują z negatywny-
mi zjawiskami w co najmniej jednej 
z następujących sfer: gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjo-
nalnej lub technicznej. Podstawowym 
elementem programu rewitalizacji 
jest diagnoza jednostki terytorialnej w 
ww. obszarach problemowych, która 

umożliwia precyzyjne zidentyfikowanie 
występowania stanu kryzysowego oraz 
pozwala na wskazanie zasięgu obszaru 
zdegradowanego.Poszczególne obszary 
miasta i sołectw zostały przeanalizowane 
w wielu warstwach funkcjonowania. 
Podczas spotkań, ponownie omawiane 
były problemy społeczne, gospodarcze i 
przestrzenne. Uzyskane wyniki z konsul-
tacji społecznych pozwolą na stworzenia 
planu działań, zmierzających do poprawy 
jakości życia zarówno w sferze społecz-
nej, jak i gospodarczej.
  M. Sienkiewicz

POLITYKA POLI TYK A /  w REgI ONI E

Zachmurzony czwartek, 23 marca 2017 roku. Długi, milczący korowód 
żałobników  odprowadza z kaplicy cmentarnej 
do grobu najdroższego męża, ojca, dziadka; dobrego sąsiada, 
współpracownika, kolegę. Naszego Przyjaciela 
o najpiękniejszym na świecie nazwisku: 
KAZIMIERZ ŁASKARZEWSKI. 
Stało się! Po 61 latach długiej, wypełnionej ciężką pracą drogi, Zegarmistrz Światła odmierzył jej kres
i nam w pokorze należy się z tym tylko pogodzić. Chociaż tak ciężko.              
I serce płacze …
     ***
Nie niosę Ci Przyjacielu kwiatów. Pożegnam Cię dobrym słowem. Jak ten Kapłan, ksiądz Władysław, Pasterz 
Twojej i mojej parafii. Jak pięknie mówi o Twojej bezinteresowności. 
O tym, że nigdy nie odmawiałeś pomocy. O szacunku, sympatii, ale i autorytecie, jakimi cieszyłeś się wśród 
ludzi. Żegnamy Cię modlitwą i chwilą zadumy. Łkająca Żona Danusia, pogrążeni w rozpaczy Basia, Sławek, 
Twoja Mama, Brat. Córka Marysia spłakanym słowem dziękuje za tę ostatnią wspólną drogę, za nasze 
świadectwo wspólnego trudu cierpienia. Pierwsza łza spływa po policzku. W melodię nieśmiertelnej „Barki” 
wplata się kobiecy szloch, dobiegający gdzieś z tyłu. Mężczyźni ukradkiem wycierają oczy … 
     ***
Wracamy powoli, w ciszy, żalu, w zamyśleniu. Rozchodzimy się po swoich ścieżkach, które dotąd 
krzyżowały się z Twoimi. Zwolna dociera przeświadczenie o nieuchronności tego faktu – i coraz bardziej boli. 
Niedowierzanie ... Mój Dobry Boże, to już? Tak szybko 
i na zawsze? Już nigdy nie zobaczymy, nie usłyszymy naszego Kazia? Tyle chciałoby Ci się jeszcze 
powiedzieć, Kazimierzu. Gdzieś w perspektywie ulicy dojrzeć barczystą postać 
w czerwonej kurtce, z nieodłącznym plecaczkiem na plecach.  Posłuchać Twych rubasznych opowieści na 
ulubionych Tarasach piwnych u Wojtka, ostoi męskich wartości i pragnień. 
A niechby dane było jeszcze raz zakładowej ferajnie przemierzyć z Tobą wędrowne szlaki: 
po  Warmii, Kaszubach, Trójmieście, Krakowie, Karkonoszach, gdzie szeryfowałeś swoim 
wodociągowcom, jak jaki naczelny traper gminy w ogromnym kowbojskim sombrero. Przeglądam zdjęcia z 

Waszych wycieczek. Kochana, niezastąpiona dusza towarzystwa. Wielki, 
groźny z wyglądu chłop o łagodnej twarzy dziecka. W robocie znakomity 
fachowiec, a w rekreacji wspierający kumpel, kpiarz, wesołek, do którego 
lgnęli wszyscy. Takim Cię zapamiętają i za takim zapłaczą, jak ci zastygli 
w beztroskiej chwili 
na fotografii w skansenie kaszubskiego Szymbarka. Jak Twój „synek” 
Bartek, młodszy kolega z pracy, któremu ojcowałeś, a który już zdążył po 
Tobie oczy wypłakać.  
      ***
Trzeba już tylko pamiętać. Nam, tutaj, wśród zabieganych ludzi pełnych 
zgiełkliwego życia. I tam za lasem, w wyciszonej przyrodzie,  na pnącej 
się ku niebu wysoczyźnie dłużeckiej. Bo i tam zostawiłeś po sobie trwały 
ślad, zapisany znojem i sercem w glebie ulubionej działki. Tam, w  tych 
drzewkach, grządkach, rabatach – tam Twój Duch. Długo jeszcze na 
liściach okolicznych drzew sposępniały sowizdrzał wiatr wygrywać 
będzie tren o Twoim  za szybkim odejściu, a jego brat deszcz rosić obficie 
to, co tam zasiałeś, żeby żyło.  Co jeszcze pozostanie?
      ***
Pozostaną pytania i smutne oczy wnuków – największej miłości Twego 
Dziadczynego serca, Kaziu.
Jak to dobrze, że potrafimy płakać …

Włodek Mochocki

KAZIU
We wtorek (11.04.) odbyła 
się sesja nadzwyczajna 
Rady Miejskiej w 
LUBSKU.

Posiedzenie poprzedziło spotkanie 
Burmistrza z Radą Miejską, a tematem 
była sytuacja w LDK.
Sesję zwołano na wniosek Burmistrza 

Lecha Jurkowskiego, celem było 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Lubsko 
na rok 2017 a konkretnie przyznanie 
dotacji w wysokości 108 860 zł dla 
LDK na pokrycie zobowiązania finan-
sowego za lata 2013-2016 w postaci 
podatku VAT. 22 marca do Burmistrza 
zwrócił się, odwołany były Dyrektor 

LDK Sławomir Muzyka informując, 
że w dniu 27 lutego złożył korektę 
deklaracji VAT. Okazało się, że odbylo 
się to bez wiedzy Burmistrza Lubska i 
zabezpieczenia środków finansowych. 
9 marca Urząd Skarbowy zwrócił się 
do LDK z upomnieniem o zapłatę.
Radny T. Apanowicz pytał, czy w 
kwocie ponad 108 tyś złotych są od-

setki karne, czy tylko same zaległości 
na tą kwotę? W odpowiedzi Burmistrz 
stwierdził:
- To są tylko zaległości bez odsetek.
Podczas dyskusji wywiązała się 
polemika pomiędzy Burmistrzem a 
radnym T.Apanowiczem na temat 
kontroli w LDK. T. Apanowicz wska-
zał, że kontrole przeprowadzone przez 

Urząd Skarbowy i NIK – po tych 
kontrolach Urząd Skarbowy wypłacił 
LDK 1,4 mln zł z tytułu podatku VAT- 
nie wykazały nieprawidłowości, a 
dopiero kontrola Burmistrza wykazała 
nieprawidłowości.
- Może po prostu ktoś tego nie spraw-
dził – ripostował Burmistrz Lech 
Jurkowski.
- Trzeba pamiętać, że za pracami w 
LDK stoją ludzie i nie można ich 
krzywdzić i rzucać na nich jakich-
kolwiek podejrzeń – stwierdził radny.
W głosowaniu radni jednogłośnie 
zagłosowali za przyznaniem LDK-owi 
dotacji.
Jednogłośnie przyjęto również uchwa-
łę w sprawie współpracy partnerskiej 
Gminy Lubsko z Gminą Ville de 
Masny.
Odrzucono skargę na Kierowniczkę 
MGOPS, uznając ją za bezzasadną. 
Podczas zapytań i interpelacji radny 
T. Apanowicz pytał o plac zabaw przy 
ulicy Kanałowej.
- Plac zabaw otwarty będzie 1 czerwca 
– odpowiedział Burmistrz.
Poruszono sprawę remizy w Górzynie.
- Złożyliśmy skargę do Wojewódz-

kiego Inspektora ds. Kartografii, która 
dotyczy nie wydania przez Starostwo 
decyzji budowlanej odpowiedział 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Go-
spodarki Kamil Zakrzewski.
Radny Zbigniew Czarny po rozmo-
wach z mieszkańcami ul. 22- go Lipca 
zgłosił wniosek o to aby nie nazywała 
się Rekreacyjna a Sportowa. 
- Potrzebne są konsultacje społeczne 
odnośnie nazw ulic - stwierdził I. 
Kurzawa.
Radny Hieronim Nawrot chciał się 
dowiedzieć o możliwości sprzedaży 
części strefy przemysłowej pod Gó-
rzynem. 
- Nie jestem zwolennikiem sprzedaży 
kawałka strefy, gdyż nie będziemy 
mieli później wpływu na to co tam po-

wstanie – odpowiedział L. Jurkowski
Po krótkiej dyskusji radni stwierdzili, 
że to urząd będzie miał decydujący 
głos co do inwestycji w strefie.
- Co z budynkiem przy ulicy Grun-
waldzkiej, który chce kupić miasto 
za kwotę 300 tys. zł. i nawierzchnią 
ulic: XX-Lecia i Placu Powstańców 
Wielkopolskich - pytał Radosław 
Bondarenko.
Na pytanie radnego odpowiedział 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Go-
spodarki Kamil Zakrzewski:
- Sprawdzamy jakie będą koszty 
remontu budynku przy ul. Grunwaldz-
kiej. Naprawa nawierzchni wymie-
nionych ulic nastąpi przy okazji prac 
remontowych na ul. Przemysłowej.

I.G.

XLV SESJA NADZWYCZAJNA
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

- Trzeba pamiętać, że za pracami 
w LDK stoją ludzie i nie można 
ich krzywdzić i rzucać na nich 

jakichkolwiek podejrzeń – stwierdził 
radny Tomasz Apanowicz

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami AktuAlności
z regionu

wwvvw.magazyn-lubski.pl

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

Na spotkanie w Lutolu przybyło 
wielu mieszkańców sołectwa

Założenia programu rewitalizacji 
przedstawił Marek Karłowski, 

reprezentujący Instytut Badawczy 
IPC Sp. z o.o. z Wrocławia

- Może po prostu ktoś tego nie 
sprawdził – ripostował Burmistrz 

Lech Jurkowski

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej poświęcona była przede wszystkim wnioskowi Burmistrza Lubska

R
EK

LA
M

A



4 5m agaz y n lubs ki  nr 4/2017 (315)magazyn lubski  nr 4/2017 (315)

w REgIONIE w REgI ONI E

MałŻeńSTWa
Justyna Kupisek i Krystian Kamont, 
Joanna Dzwonek i Daniel Robert Ko-
walski, Klaudia Natalia Szaniawska 
i Przemysław Kopciuch.

ZGony
Edward Borowicz l.86, Janina 
Paszek l. 88, Henryk Czygunowski 
l. 70.

MaRZeC 2017 r.

KRONIKA USC KRONIKA POLICYJNA
Dyżurny  Komisariatu Policji w Lubsku 
odebrał 3 marca telefon. Z przekazanej 
informacji wynikało, że ojciec 19-latka 
wyszedł z domu z zamiarem popełnienia 
samobójstwa. Policjanci natychmiast  
udali się do miejsca zamieszkania 
mężczyzny i ustalili, że 41-letni miesz-
kaniec Lubska oświadczył rodzinie, że 
zamierza ze sobą skończyć, oddalając 
się w nieznanym kierunku. Sierż. szt. 
Dawid Grzegorczyk oraz sierż. Kamil 
Siemion rozpoczęli poszukiwania. 
Przeczesując zarośla i opuszczone 
budynki znaleźli wiszącego już na linie 
przymocowanej do drzewa mężczyznę. 
Dzięki sprawnemu działaniu, pokrzyw-
dzonego udało się odciąć i sprowadzić 
bezpiecznie na ziemię, nie dopuszczając 
do tragedii. Policjanci do chwili przy-
bycia pogotowia, kontrolowali funkcje 
życiowe mężczyzny. 41-latek został 
przewieziony do szpitala i oddany pod 
specjalistyczną opiekę.

***
Policjanci Pionu Kryminalnego KP 
Lubsko, po wcześniej wykonanej 
pracy operacyjnej dokonali 15 marca 
przeszukania miejsca zamieszkania 
18-latka, podczas którego ujawniono 
42 gr marihuany. W toku śledztwa 
okazało się, że mimo młodego wieku 
mieszkaniec gminy Lubsko zajmował 
się już od dłuższego czasu handlem 
narkotykami, czyniąc z tego źródło 
dochodu. Ustalono, że dostarczał 
„towar” nawet osobom nieletnim. Za 
posiadanie i handel narkotykami grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 10.  

***
W nocy z 15 na 16 marca na jednej z ulic 
w Lubsku patrol zauważył mężczyznę, 
który na widok mundurowych chciał 
się schować. Czujni funkcjonariusze 
natychmiast podeszli do niego, żeby 
sprawdzić, jaki jest powód takiego za-
chowania. Legitymowany mężczyzna 
oświadczył, że nie posiada dowodu 
osobistego i podał policjantom fałszywe 
dane osobowe. Po ustaleniu prawdziwej 
tożsamości, mężczyzna został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 500 
złotych. Okazało się również, że 43–let-
ni mieszkaniec Lubska był poszukiwany 
listem gończym. Ukrywał się przed wy-
miarem sprawiedliwości na terenie kraju 
i za granicą od 2015 r. Za uchylanie się 
od obowiązku alimentacyjnego na pół 
roku trafi teraz do więzienia.

***
Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariu-
szy służby kryminalnej z Komisariatu 

Policji w Lub-
sku, zatrzymany 
został 20 marca 
24-letni miesz-
kaniec powiatu 
żarskiego. Męż-
czyzna ukrywał 
się przed wymia-
rem sprawiedli-
wości  od lipca 
ubiegłego roku. 
Poszukiwany był 
listem gończym 
za kradzieże. Do 
zatrzymania do-
szło w miejscowości Jasień. Teraz 
na blisko pół roku trafi do więzienia. 
Dodatkowo podczas zatrzymania funk-
cjonariusze ujawnili przy mężczyźnie 
narkotyki, za posiadanie których czeka 
go dodatkowa kara. 

***
Organizatorem konkursu ,,Dzielnico-

wy bliżej nas” był Wydział Komuni-
kacji Społecznej KWP w Gorzowie 
Wlkp., a współorganizatorem Wydział 
Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. 
oraz Fundacja Contra Crimen. Tema-
tem przedsięwzięcia był wizerunek 
dzielnicowego, a zorganizowany zo-
stał w związku z nowym programem 
MSWiA.Celem konkursu było pro-
mowanie wizerunku dzielnicowego, 
jako przyjaznego policjanta, a także 
kształtowanie pozytywnego wizerunku 
policji wśród dzieci, jako instytucji 
godnej zaufania. Prace wykonane 
przez uczniów klas od I do VI z całego 
powiatu żarskiego, spływały do 20 
marca br. Z naszej gminy wyróżniona 
prace: Blanki Kucaj kl. II c Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Lubsku i Kamila 
Zielińskiego kl.I a Szkoła Podstawowa 
im. E. Bojanowskiego w Lubsku. 

***
Dzięki pracy operacyjnej policjantów 
służby kryminalnej z Komisariatu 
Policji w Lubsku oraz podjętym czyn-
nościom, możliwe stało się postawienie 
aż 10 zarzutów w sprawie nielegalnego 
procederu narkotykowego 35-letniemu 
mieszkańcowi Lubska. Dziewięć z nich 
dotyczyło handlu heroiną na przestrze-
ni niespełna pół roku. Według ustaleń, 
podejrzany mógł uzyskać ze sprzedaży 
narkotyków kwotę nie mniejszą niż 10 
tys. złotych. Kolejne dwa zarzuty doty-
czyły posiadania heroiny oraz dokona-
nia dostawy z Niemiec do Polski środka 
odurzającego w postaci heroiny. Proku-
ratura Rejonowa w Żarach zastosowała 

wobec 35-latka środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru.  W tej sprawie toczy 
się śledztwo. Za handel narkotykami 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

***
Pokrzywdzony mieszkaniec jednej 
z miejscowości w gminie Lubsko 
powiadomił 6 kwietnia policję o tym, 
że po powrocie z pracy zauważył 
otwarte okno swojego mieszkania. Po 
sprawdzeniu okazało się, że z miesz-
kania skradziono różne przedmioty o 
wartości około 2 tys. zł. Na miejsce 
zdarzenia udał się patrol, który wyko-
nał wstępne czynności i powiadomił 
Grupę Dochodzeniowo-Śledczą, któ-
ra wykonała czynności procesowe i 
zabezpieczyła szereg śladów. Jeszcze 
tego samego dnia policjanci operacyjni 
ustalili, kto jest sprawcą kradzieży. 
Natychmiast udali się do miejsca jego 
zamieszkania i dokonali zatrzymania 
30-letniego mężczyzny, znanego już 
wcześniej policji mieszkańca gminy 
Lubsko. W wyniku przeszukania od-
zyskano część skradzionych rzeczy. 
Sprawca został osadzony w policyjnym 
areszcie. Prokurator zastosował wobec 
niego środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru. Za kradzież z włamaniem grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 10.

***
Trwa X edycja ogólnopolskiego kon-
kursu pod nazwą "Policjant, który 
mi pomógł" służącego wyróżnieniu 
policjantów, którzy w szczególny 
sposób działają na rzecz ochrony ofiar 
przemocy domowej. Celem konkursu 
jest podkreślenie roli policjantów w 
systemie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, wsparcie policjantów 
podejmujących wzorowe działania i 
osobiście zaangażowanych w pomoc 
osobom krzywdzonym, zwiększenie 
motywacji policjantów do podej-
mowania skutecznych działań w 
tym obszarze oraz promowanie po-
staw i umiejętności dobrze służących 
ochronie ofiar przemocy w rodzinie. 
Zgłoszenia od osób indywidualnych, 
przedstawicieli organizacji i instytucji 
można nadsyłać za pomocą elektro-
nicznego formularza znajdującego się 
na stronie internetowej www.policjant.
niebieskalinia.pl/formularz.php, a 
także tradycyjną pocztą ("Niebieska 
Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 
Warszawa) podając: dane kontaktowe 
zgłaszającego, dane policjanta, którego 
chcielibyście Państwo wyróżnić oraz 
uzasadnienie tego wyboru (można 
skorzystać z załączonego formularza 
zgłoszeniowego do druku). Zgłoszenia 
w ramach obecnej edycji przyjmowane 
będą do 31 maja 2017 roku.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Lubsku czynnie włączyli 
się w akcję pod patronatem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
„spoKREWnieni ze służbą”. Jest to 
ogólnopolska akcja, która ruszyła 
1 marca w ramach obchodów Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych i trwała do końca marca. 
Zbiórka odbyła się 18 marca w sie-
dzibie jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubanicach. Wszystkim 
zaangażowanym w akcję serdecznie 
dziękujemy za oddanie łącznie blisko 
9 l krwi.

***
Strażacy Jednostki Ratowniczo Ga-
śniczej w Lubsku pierwszy dzień 

wiosny spędzili pod hasłem 
"PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
z PIERWSZĄ POMOCĄ". 
Prowadzili pokazy i zajęcia 
szkoleniowe dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 
Edmunda Bojanowskiego 
w Lubsku (klasy 1-3), na-
stępnie swoją wiedzą dzielili 
się z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Lubsku. Za-
równo wśród uczniów, jak 
i pracowników UM zajęcia 
cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem.

***
W siedzibie Ko-
mendy Powiatowej PSP 
w Żarach zostały przepro-
wadzone 23 marca elimi-
nacje powiatowe Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom". 
Uczestników turnieju po-
witał z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP w Ża-
rach – mł. bryg. Paweł 
Hryniewicz oraz Starosta 
Powiatu Żarskiego - Ja-
nusz Dudojć, który pełni 
funkcję Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Żarach.Turniej składał się z części 
pisemnej oraz finału ustnego. A oto 

wyniki. W I grupie wiekowej (szkoły 
podstawowe):1 miejsce – Paweł 
Grześkowiak - SP Nr 1 w Żarach, 2 
miejsce – Maciej Buczek - SP Nr 1 w 
Lubsku,3 miejsce – Michał Lisicki - SP 
Nr 3 w Lubsku.W III grupie wiekowej 
(szkoły ponadgimnazjalne):1 miejsce 
– Maciej Gałan - ZST w Lubsku,2 miej-
sce – Grzegorz Stefanowicz - ZSE w 
Żarach,3 miejsce – Kacper Szewczuk 
- ZSE w Żarach.

***
W Nadleśnictwie Lubsko odbyły się 
wspólne manewry Lasów Państwo-
wych i Straży Pożarnej, które miały na 
celu przećwiczenie akcji przeciwpoża-
rowej i koordynację działania służb w 
przypadku dużego pożaru lasu oraz 

doskonalenie ćwiczeń 
ratowniczo-gaśniczych, 
w tym sprawdzenie goto-
wości bojowej sił Straży 
Pożarnej i Lasów Pań-
stwowych oraz skutecz-
ności działania procedur 
w praktyce. Pozorowany 
pożar powstał na terenie 
Nadleśnictwa Lubsko, 
Obręb Brody, Leśnic-
two Zasieki. Teren akcji 
nie był przypadkowy. W 
1982 roku miał tu miej-
sce jeden z największych 
pożarów lasów w Polsce 
(1.162 ha).Do działań 

gaśniczych wykorzystano kompanię 

gaśniczą składająca się z sił OSP i 
PSP powiatu żarskiego oraz Kompa-
nię Gaśniczą Centralnego Odwodu 
Operacyjnego "Lubuska", Kompanię 
Gaśniczą Wojewódzkiego Odwodu 
Operacyjnego "Zielona Góra", Kompa-
nię Gaśniczą Wojewódzkiego Odwodu 
Operacyjnego "Żagań" i kompanię 
gaśniczą z powiatu Sprewa-Nysa. 
Działaniami kierował st. kpt. Robert 
Słowikowski - Komendant Powiato-
wy PSP w Żarach. W działania było 
zaangażowanych prawie 400 osób i 
100 pojazdów.

Opr. M. Sienkiewicz

sierż. Kamil Siemionsierż. sztab. Dawid Grzegorczyk

Za handel i posiadanie narkotyków 
grozi wysoka kara

kpt. Mariusz Morawski, ogn. Jacek Janusz, mł. ogn. 
Bogusław Kowalczewski, sekc. Tomasz Wilkowski

Strażacy z wizytą w „Bojanie”
▼ Manewry objęły obszar

30 ha lasów

Spadki bez wpadki 

Prawo spadkowe, z racji materii jakiej 
dotyczy, to gałąź prawa z którą prak-
tycznie każdy człowiek będzie miał w 
swoim życiu do czynienia. Dziedzi-
czenie może wywrzeć duży wpływ na 
sytuację materialną spadkobiercy, al-
bowiem z chwilą śmierci spadkodawcy 
jego wszelkie prawa i obowiązki ma-
jątkowe przechodzą na osoby po nim 
dziedziczące. Warto zatem wiedzieć jak 
zachować się w sytuacji, gdy zostanie 
się czyimiś spadkobiercą. 
Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, 
że spadek otwiera się z chwilą śmierci 
spadkodawcy. Z tą chwilą spadkobierca 
nabywa spadek. Nabycie spadku doko-
nuje się więc bez woli spadkobiercy, 
możliwa jest też sytuacja, ze również 
bez jego wiedzy, np. gdy spadkobierca 
nie wiedział o śmierci spadkodawcy.  
Istotne jest jak należy się zachować w 
sytuacji, gdy poweźmiemy już infor-
mację o powołaniu do spadku. Istnieją 
trzy możliwości: spadkobierca może 
spadek przyjąć wprost, z dobrodziej-
stwem inwentarza, albo go odrzucić. 

Każde z tych zachowań rodzi odmienne 
skutki. Proste przyjęcie powoduje, że 
spadkobierca przyjmuje spadek bez 
ograniczenia odpowiedzialności za 
długi. W takim przypadku spadko-
bierca za długi spadkowe odpowiada 
całym swoim majątkiem, zarówno 
spadkowym jak i osobistym. Przyjęcie 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza 
skutkuje tym, że spadkobierca za 
długi spadkowe odpowiada tylko do 
wartości czynnej spadku. Konieczne 
będzie jednak sporządzenie przez 
komornika spisu inwentarza albo, w 
przypadku spadków otwartych po 
18 października 2015r. sporządzenie 
wykazu inwentarza. Odrzucenie przez 
spadkobiercę spadku powoduje, że 
zostaje on wyłączony od dziedziczenia, 
tak jakby nie dożył otwarcia spadku. 
Nie odpowiada on więc za 
długi spadkowe, ale też nie 
otrzymuje żadnego majątku. 
Oświadczenie o  przyję-
ciu lub odrzuceniu spadku 
składa się przed sądem lub 
notariuszem. Można je zło-
żyć ustnie lub na piśmie 

urzędowo poświadczonym.  Oświad-
czenie o przyjęciu spadku złożone 
pod warunkiem lub z zastrzeżeniem 
terminu jest nieważne. Nie może także 
być ono odwołane. Termin na złożenie 
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuce-
niu spadku wynosi 6 miesięcy i liczy 
się go od dnia, w którym spadkobierca 
dowiedział się o tytule swojego powo-
łania. Przez pojęcie to należy rozumieć 
powzięcie przez spadkobiercę wiedzy 
o stanie faktycznym z którego wynika 
powołanie do spadku. Chodzi tu o 
moment w który spadkobierca dowie-
dział się o śmierci spadkodawcy oraz 
o faktach z których wynika, że jest on 
do spadku po tej osobie powołany, 
np. istnienie więzów rodzinnych albo 
testament. 
Co w sytuacji, gdy spadkobierca nie 

złożył w 6 miesięcznym terminie 
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuce-
niu spadku? Wszystko zależy z jaką datą 
nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć 
spadkodawcy. Ustawą z dnia 15 marca 
2015r. znowelizowano przepisy art. 
1015 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z 
jego obecnym brzmieniem brak oświad-
czenia spadkobiercy o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku jest jednoznaczny z 
przyjęciem spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza. Jednakże przepis ten stosuje 
się do spadków otwartych najwcześniej 
w dniu 18 października 2015 r. Osoby 
które nie złożyły oświadczenia co do 
spadku otwartego przed tą datą nabędą 
spadek wprost, a więc za długi spad-
kowe odpowiadać będą całym swoim 
majątkiem. 
Zdarzają się sytuacje, że spadkobierca 

pod wpływem błędu lub 
groźby złożył oświadczenie 
o przyjęciu lub o odrzuce-
niu spadku, albo nie złożył 
takiego oświadczenia w 
ogóle. Najczęściej dzieje 
się tak w przypadku gdy 
spadkobierca nie wiedział o 

tym, że spadek obciążony jest długami 
spadkowymi i przyjął spadek wprost 
poprzez złożenie oświadczenia o jego 
przyjęciu bądź wskutek nie złożenia 
w ogóle takiego oświadczenia. Istnieje 
wyjście z takiej niekorzystnej sytuacji. 
Spadkobierca na podstawie przepisów 
art. 1019 kc może uchylić się od skut-
ków prawnych oświadczenia złożonego 
pod wpływem błędu lub groźby, bądź 
od skutków prawnych niezachowania 
terminu do złożenia takiego oświad-
czenia. Czynności tej należy dokonać 
przed sądem jednocześnie oświadcza-
jąc, czy i jak spadek się przyjmuje, czy 
też go odrzuca. Uchylenie to aby było 
skuteczne wymaga zatwierdzenia przez 
sąd. Pamiętać jednak należy, że błąd 
musi być obiektywnie i subiektywnie 
istotny. Ocena istotności błędu polega 
na ustaleniu, czy spadkobierca mający 
wyobrażenie o rzeczywistym stanie 
rzeczy, tj. niedziałający pod wpływem 
błędu, złożyłby oświadczenie o przyję-
ciu lub odrzuceniu spadku o określonej 
treści. W przypadku groźby musi być 
ona bezprawna i poważna.

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

Dofinansowaniem objęte będą koszty 
związane z demontażem i zabezpiecze-
niem, transportem oraz unieszkodliwia-
niem wyrobów zawierających azbest. 
Dofinansowanie nie będzie obejmować 
kosztów związanych z zakupem i mon-
tażem nowych pokryć dachowych.
Dofinansowanie realizowane będzie 
w przypadku otrzymania przez Gminę 

Lubsko  środków z WFOŚiGW w 
Zielonej Górze. W zależności od wy-
sokości przyznanego dofinansowania 
i związanymi z tym ograniczeniami, 
wnioski rozpatrywane będą w kolejno-
ści zgłoszenia, do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na realiza-
cję powyższego zadania.
Osoby zainteresowane uzyskaniem 

wsparcia przy usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest  powinny złożyć 
kompletny wniosek wraz z wymagany-
mi załącznikami w Urzędzie Miejskim 
w Lubsku, pl. Wolności 1 (punkt obsługi 
interesanta).
     Formularz  wniosku dostępny jest 
w Urzędzie Miejskim w Lubsku, pl. 
Wolności 1 (punkt obsługi interesanta ) 

oraz do pobrania ze strony internetowej 
www.lubsko.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Lubsku, ul. 
Powstańców Wlkp. 3 ( pok. 31 )  lub 
pod nr tel. 68 457 62 86.

Urząd Miejski w Lubsku 
Wydział Infrastruktury 

i Gospodarki Komunalnej

Burmistrz Lubska ogłasza nabór wniosków na realizację 
usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lubsko.nabór 
wniosków odbędzie się w terminie do dnia 12 maja  2017r.

nie tylko działkowicze z 
utęsknieniem wyczekują 
co roku pierwszych 
wiosennych dni – dzieci 
także tęsknią za słońcem 
i zabawami na świeżym 
powietrzu. W lubskiej 
Jedynce, która może się 
poszczycić wspaniałymi 
terenami zielonymi wokół 
szkoły, uczniowie już 
od wielu dni wyglądali 
z nadzieją przez okna. 
Wiedzieli, że w końcu 
nadejdzie ten cudowny 
moment, kiedy otrzymają 
pozwolenie na spędzanie 
przerw na dworze.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie: dziew-
czynki skaczą na skakankach i grają w 

gumę. Na placu szkolnym namalowane 
zostały pola do gier podwórkowych, jak 
„klasy” albo „chłopek”. Artystyczne 
dusze mogą rysować kolorową kredą 
na asfalcie. Chłopcy mają do dyspozycji 
kilka miejsc do gry w piłkę nożną, jest też 
boisko do gry w siatkówkę plażową oraz 
bezpieczna trawa, na której maluchy ba-
wią się w berka lub chowanego (drzewa 
nie tylko użyczają cienia, ale też stanowią 
świetną kryjówkę).
Bezpieczne, ogrodzone tereny do zabawy 
to oczywiście nie największy atut naszej 
szkoły, ale każdy rodzic doskonale wie, 
że dziecko, które pohasa swobodnie i 
zaspokoi swoją potrzebę ruchu oraz za-
bawy, znacznie chętniej przystąpi potem 
do nauki. Wiemy o tym również my – 
nauczyciele. Być może dlatego co roku 
witamy wiosnę z wielkim entuzjazmem.

E. Haściło

Nareszcie wiosna!

We wtorek (21.03.) w 
Szkole Podstawowej 
w Górzynie odbyły się 
obchody Dnia Św. Patryka 
oraz Pierwszego Dnia 
Wiosny.

Początek obchodów to krótkie  przybliże-
nie historii Irlandii i tradycji  obchodów 
Dnia Św. Patryka. Następnie uczniowie 
wzięli udział w konkursach na temat 
Irlandii i Dnia Św. Patryka, jak również 
w konkursie plastycznym w którym 

uczniowie przedstawili w kolorowy 
sposób swoje wyobrażenie na temat Dnia 
Św. Patryka . Najlepsi zostali obdarowani 
słodkimi podarunkami. Całość obcho-
dów zakończyła parada, w której udział 
wzięli wszyscy uczestnicy obchodów. 
Zabawa była przednia. Imprezę przygo-
towała nauczycielka języka angielskiego 
Pani Joanna Rycerz. Obchody święta 
zbiegły się z pierwszym Dniem Wiosny. 
Zielona wyspa i wiosna lepszego połą-
czenie chyba być nie może?!

I.G.

ŚWIęTY PATRYK
PRZYNIóSł WIOSNę
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STOMATOLOGIA RODZINNA
ul. Okrzei 5, 68-320 Jasień
tel. 721 273 234 - www.stomatologjasien.pl

- Możliwość leczenia na raty
- Udzielamy gwarancji
- Leczymy także w ramach NFZ

ZAKRES USŁUG:
protetyka stomatologiczna
(protezy, mosty, korony),
chirurgia stomatologiczna
(także usuwanie zatrzymanych ósemek, korzeni),
leczenie dorosłych i dzieci,
endodoncja,
RTG zęba

PN - CZ 900 - 2000 - PT 1000 - 1500

SOB 900 - 1300*

W środę (05.04.) 
obradowała Komisja 
oświaty, Kultury, 
Sportu i Samorządu, 
wśród zaproszonych 
gości dyrektorzy 
lubskich szkół 
podstawowych, 
Gimnazjum nr 1 
oraz przedstawiciele 
związków 
zawodowych, Urząd 
Miasta reprezentowali 
Z-ca Burmistrza, 
Sekretarz i naczelnik 
Wydziału Spraw 
Społecznych.

Pierwszym punktem obrad było 
omówienie „Regulaminu do-
finansowania dokształcania i 
doskonalenia nauczycieli”. Na-
czelnik zaproponował aby w 
regulaminie znalazł się zapis o 
powołaniu w każdej szkole ko-
misji, w skład której weszliby: 
Dyrektor szkoły, przedstawiciel 
związków zawodowych oraz 
przedstawiciel grona pedago-
gicznego, natomiast członkowie 
zaproponowali aby w regulami-
nie znalazła się „furtka” umoż-
liwiająca dopisanie nieujętego w 
przepisach kierunku dokształca-
nia zawodowego, a potrzebnego 
w danym momencie w szkole.
Drugim punktem były: „Inwe-
stycje, modernizacje w szkołach 
w celu ich dostosowania do 
realizacji reformy oświatowej”. 
Zaproszeni dyrektorzy przed-
stawili swoje potrzeby, aby 
zapewnić prawidłową realizację 
zadań dydaktycznych. Główne 
potrzeby to wyposażenie sal 
komputerowych w nowy sprzęt 
informatyczny, doposażenie pra-
cowni fizycznych, biologicznych 
jak również sprzęt do pracowni z 

ników swego rodzaju spirala 
wymiany dokumentów, która 
do niczego nie prowadziła do 
rozwiązania spraw, a zajmowała 
tylko dużo czasu, zwykła roz-
mowa więcej by wyjaśniła niż 
te stosy papieru – powiedział 
Sławomir Muzyka.
W dalszej części wypowiedzi 
– były Dyrektor - odniósł się 
do zarzutów postawionych po 
odbytym audycie.
- Według mnie to nie był audyt 
tylko pacyfikacja Lubskiego 
Domu Kultury, bo zadaniem 
audytorów jest poprawienie 
działalności kontrolowanej in-
stytucji nie uważam, że wszystko 
jest super wręcz przeciwnie uwa-
żam, że potrzebne jest zrobienie 
porządków z dokumentami, ale 
nie wszystko można zrobić od 
razu na wszystko potrzeba czasu 
– stwierdził Sławomir Muzyka.
Wywiązała się dyskusja. Głos 
zabrała jedna z mieszkanek 
Lubska:
- Nie róbcie z nas półgłówków, 
mamy prawo wiedzieć o powo-
dach zwolnienia – stwierdziła.
Przyczynę zwolnienia Dyrektora 
wyjaśniał Sekretarz gminy wska-
zując, że we wrześniu 2016 roku 
w LDK był audyt, który wykazał 
sporo nieprawidłowości i od tego 
dnia należało zacząć działać w 
sposób skuteczny. - Pierwszy 
audyt był spowodowany tym, 
że nie byliśmy w stanie określić 
majątku LDK, dlatego, że tam 
był po prostu chaos. Do kolej-
nego audytu z marca 2017, dy-
rektor LDK nie wykonał zaleceń 
kontroli. Burmistrz oczekiwał 
usystematyzowania i uprządko-
wania stanu majątku, ale się tego 
nie doczekał i to było powodem 
zwolnienia – wyjaśnił Sekretarz 
Henryk Dybka.

I.G.

zajęć praktycznych, potrzeba też 
nowych ławek szkolnych.
Zastępca Burmistrza Jerzy Woj-
nar w odpowiedzi stwierdził, że 
nie ma dodatkowych środków, 
o których zapewniał rząd wpro-
wadzając reformę oświaty, ale 
zapewnił, że w miarę możliwo-
ści będą realizowane zgłaszane 
potrzeby. Dyrektor SP-2 Małgo-
rzata Rabenda zasygnalizowała 
potrzebę zatrudnienia przy Urzę-
dzie informatyka, który pełnił-
by funkcję konserwatora sieci 
komputerowych we wszystkich 
szkołach. Pomysł został przyjęty 
ze zrozumieniem.
Jako kolejny punkt był jednogło-
śnie poparty projekt uchwały o 
nawiązaniu współpracy partner-
skiej z francuską miejscowością i 
gminą Masny.
W sprawach różnych omówiono 
projekt połączenia ścieżki rowe-
rowej z zalewem Karaś, radni 
wraz z Sekretarzem Henrykiem 
Dybką i urzędnikami po posie-
dzeniu komisji udali się w teren, 
aby na miejscu omówić szczegóły 
projektu.

Komisja zaopiniowała pozytyw-
nie proponowane zmiany nazw 
ulic, oto one:
- XX-lecia PRL na XX-lecia,
- Gen. Popławskiego na Śród-
miejską,
- Walki Młodych na Czesława 
Miłosza,
- Czwartaków na Bukową,
- 1-go Maja bez zmian.
Posiedzenie komisji zamknęło 
wystąpienie byłego Dyrektora 
LDK Sławomira Muzyki.
- W związku z zarządzeniem 
Burmistrza Lubska Lecha Jurkow-
skiego nr 40 z dnia 30.03.2017 r. 
o odwołaniu mnie stanowiska Dy-
rektora Lubskiego Domu Kultury 
składam zdecydowany sprzeciw 
i oburzenie. Uważam, że decyzja 
Burmistrza jest krzywdząca nie 
tylko dla mnie, ale i dla całej 
społeczności Gminy Lubsko oraz, 
że została wydana z naruszeniem 
prawa. Zostałem zniesławiony, 
oczerniony i naruszono moją 
godność. Burmistrz Lubsk uza-
sadnia odwołanie dyrektora LDK 
naruszeniemprzepisów prawa 
przez dyrektora opierającsię na 

wynikach audytu wewnętrznego. 
Zgodnie z wpisanym w audycie 
pouczeniem "Audytowany w ter-
minie 14 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania sprawozdania, 
ustala sposób i termin realizacji 
zaleceń oraz wyznacza osoby od-
powiedzialne za realizacje zaleceń 
powiadamiając o tym na piśmie 
kierownika komórki audytu we-
wnętrznego".
- Sprawozdanie końcowe z audytu 
otrzymałem 28.03.2017r. Tymcza-
sem informację o audycie we frag-
mentach wyrwanych z kontekstu 
Burmistrz przekazał Radzie Miej-
skiej w dniu 29.03.2017r. a już 30 
03.2017r zostało podpisane zarzą-
dzenie Burmistrza o odwołaniu i 
31.03.2017r. mi je wręczono. Nie 
miałem możliwości nawet ustnie 
się w tej sprawie wypowiedzieć, 
a co dopiero pisemnie. Został on 
przeprowadzony w sposób jedno-
stronny, bez badania dokumentów, 
bez przesłuchania pracowników 
(oprócz tych wskazanych przez 
Burmistrza) i wyjaśnień Dyrek-
tora LDK.
Wszystkie działania dotyczące 
organizacji pracy LDK, wydatków 
celowych były konsultowane z 
Burmistrzem lub Zastępcą Bur-
mistrza.
Zakupiłem również program do 
środków trwałych, który po zain-
stalowaniu został zabrany przez 
pracowników urzędu oczywiście 
na polecenie Burmistrza, któ-
rzy mieli wprowadzićewidencję 
środków trwałych i oznaczyć je 
w LDK, aby usprawnić kontrole 
nad majątkiem. Do tej pory nie 
jest to zrobione.
Wszystkie nieścisłości braki zwią-
zane z prowadzeniem rachunko-
wości i pytania były na bieżąco 
przekazywane w formie pisemnej 
do Burmistrza. Została nakręcona 
przez Burmistrza i jego pracow-

Muzyka kontra Urząd

- Według mnie to nie był audyt tylko 
pacyfikacja Lubskiego Domu Kultury 

- ocenił zaistniałą sytuację - Sławomir 
Muzyka

- Do kolejnego audytu z marca 2017, 
dyrektor LDK nie wykonał zaleceń 
kontroli - zarzucił Henryk Dybka
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21 marca 2017 r. dzieci 
z Przedszkola nr 5 w 
Lubsku uroczyście 
powitały wiosnę. Tego dnia 
wszystkie przedszkolaki 
zebrały się w jednej sali 
aby w wiosennej scenerii 
pożegnać zimę i powitać 
wiosnę.
W przedszkolnej sali zrobiło się rado-
śnie i kolorowo, ponieważ każda grupa 
ubrała się na zielono . Grupa ,,Żabki” 
przedstawiła inscenizację pt: Żegnaj 
zimo – Witaj Wiosno!, były tam postacie 
związane z porą roku zimą i wiosną : 

Pani Zima , bałwanek, strach na wróble, 
przebiśnieg, ptaki zimowe i wiosenne, 
wiewióreczki, motyle, biedronki, jeżyk, 
borsuk , ogrodnicy, deszczyk oraz marzec 
,,Czarodziej”. Głośnym okrzykiem i we-
sołą zabawą przegoniły zimę i powitały 
wiosnę. Podczas zabaw z Panią Wiosną 
dzieci miały okazję wykazać się wiedzą o 
nadchodzącej porze roku, rozwiązywały 
zagadki, wykonywały zadania, śpiewały 
piosenki i bawiły się przy muzyce. Mamy 
nadzieję, że naszym kochanym przed-
szkolakom udało się przepędzić zimową 
aurę na dobre!

H.M.

Pierwszy Dzień Wiosny
w Przedszkolu nr 5

Kolejny turniej z cyklu GRAND PRIX 
SZKÓŁ, organizowany przez Lubski 
Klub Szachowy CAISSA odbył się w 
24 marca w Lubskim 
Domu Kultury, który 
jest od lat współor-
ganizatorem imprezy. 
W zawodach rywa-
lizowało ze sobą po-
nad 90 uczniów na co 
dzień uczęszczających 
do podstawówek, gim-
nazjów i szkół śred-
nich z terenu Gminy 
Lubsko i Jasienia. 
Mariusz Kucharski - 
sędzia główny zawo-
dów, podsumowując 
wyniki stwierdził, że 
poziom gry młodych 
szachistów jest coraz 

wyższy, co jest skutkiem m.in. pro-
wadzenia szerokich działań edukacyj-
nych w tym zakresie. A oto wyniki - 

szkoły podstawowe (dziewczęta): I m. 
Nikola Majkut, II Karolina Paprzycka, 
III Karolina Machnicka; (chłopcy): 

I Eryk Ostojicz, II 
Cyprian Skibicki, III 
Aleksander Kiełek; 
- gimnazja i szkoły 
średnie (dziewczęta): 
I Adrianna Urbaniak, 
II Agata Wojciechow-
ska, III Natalia Waluś; 
(chłopcy): I Tomasz 
Lambrecht, II Mar-
cin Hermansdorfer, 
III Bartłomiej Gra-
bowiecki. Wszystkim 
gratulujemy i czeka-
my na kolejne suk-
cesy!

M. Sienkiewicz

Grand Prix Szkół

Na zdjęciu (od lewej): Adrianna Urbaniak, Eryk Ostojicz, Nikola Majkut, 
Tomasz Lambrecht, Mariusz Kucharski
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Magazyn Lubski: Czy mogłabyś 
opowiedzieć coś o sobie? Skąd 
pochodzisz, czym zajmujesz się 
obecnie?
Roksana Barska: Nazywam się 
Roksana Barska. Pochodzę z Mier-
kowa, tam uczyłam się w Szkole 
Podstawowej. W Lubsku chodzi-
łam do Gimnazjum im. Edmunda 
Bojanowskiego. Później mój zwią-
zek z tym zakątkiem ziemi trochę 
osłabł, gdyż do szkoły średniej 
uczęszczałam w Żarach, a następnie 
zdecydowałam się na studia we Wro-
cławiu. W zeszłym roku skończyłam 
Inżynierię i Gospodarkę Wodną 
na Uniwersytecie Przyrodniczym. 
We Wrocławiu obecnie mieszkam 
i pracuję w nadzorze budowlanym 
drogi ekspresowej.

ML: Dlaczego wolontariat , skąd 
pomysł misję, co a może kto Cię 
zainspirował do podjęcia takiego 
kroku?
RB: Od kiedy pamiętam moim 
marzeniembyło to, aby pojechać na 
misje. Nie wiem kiedy ani dlaczego 
się ono pojawiło, ale cierpliwie cze-
kałam na okazję, aby móc spełnić to 
pragnienie. Przypadkiem dowiedzia-
łam się, że moja koleżanka przygoto-
wuje się do wyjazdu misyjnego. Na-
pisałam do niej i w grudniu zeszłego 
roku oficjalnie dołączyłam do grupy 
przygotowującej się do wyjazdu na 
wolontariat misyjny w Etiopii. Jest 
to moje pierwsze doświadczenie z 
misją. Nie ukrywam, że same przy-
gotowania są wielką i wymagającą 
przygodą, aczkolwiek domyślam się, 
że sam pobyt na Czarnym Lądzie 
będzie dla mnie niezapomnianym 
przeżyciem.

ML: Wspomniałaś, że dołączyłaś 
do grupy, co to za grupa, kto ją 
tworzy?
RB: Naszą grupę, którą nazwaliśmy 
„Dzieło na misji” tworzy osiem 
młodych, ambitnych i pozytywnie 
nastawionych do życia ludzi: Na-
talia Billet, Anna Jagiełło, Joanna 
Jankowska, Łukasz Jaworucki, Oli-
wia Opacka, Szymon Paczkowski,  
Paulina Wołek i ja.  Większość osób 
studiuje w Warszawie, więc tam też 
odbywają się spotkania przygotowu-
jące do wyjazdu. 

ML: Jak wyglądają wasze przygo-
towaniado wyjazdu, czy jest ktoś 
kto was wprowadza w to ciężkie 
wyzwanie?
RB: Do wyjazdu przygotowujemy 
się pod okiem o. AshenafiYonasA-
bebe – misjonarza Zgromadzenia 
Matki Bożej Pocieszenia (Missiona-
ridellaConsolata), który od ośmiu lat 
pracuje w Polsce.

Przez najbliższe miesiące będziemy 
zbierać fundusze m.in. na przeloty, 
szczepienia, ubezpieczanie, zakwa-
terowanie i wyżywienie w Etiopii. 
Jest to dość spore wyzwanie, bo 
o pokrycie wszystkich kosztów 
musimy zabiegać sami. W tym celu 
zwracamy się do instytucji i osób 
prywatnych o wsparcie finansowe. 
Jeśli chodzi o pozostałe przygotowa-
nia, to o. Ashenafi opowiada nam o 
kulturze swojej ojczyzny, dzięki cze-
mu staje się nam coraz bliższa. Do-
datkowo powoli zaczęliśmy uczyć 
się  języka amharskiego, którym 
posługują się mieszkańcy Etiopii.
Od strony duchowej przygotowuje-
my się czytając encyklikę św. Jana 
Pawła II „Redemptorismissio”. W 
marcu uczestniczyliśmy także w 
dniu skupienia. 

ML: Jak będzie wyglądać wasza 
praca w Etiopii, czym będziecie 
się tam zajmować? Jakie masz 
doświadczenie w pracy z dziećmi? 
RB: „Dzieło na misji” składa się z 
dwóch sekcji: medycznej i eduka-
cyjnej. Pierwszą z nich stanowią 
trzy studentki kierunku lekarskiego 
oraz pielęgniarstwa Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Są to 
Joanna, Natalia i Oliwia. Ich za-
daniem będzie pomoc w lokalnej 
przychodni. 
Druga grupa to osoby, które zajmą 
się pracą z dziećmi i młodzieżą, 
czyli Anna, Łukasz, Paulina, Szy-
mon i ja. W Etiopii ze względów 
finansowych nie wszystkie dzieci 
mogą uczęszczać do szkoły, a wśród 
mieszkańców tego kraju panuje spo-
ry problem analfabetyzmu (szacuje 

się, że ponad 30% Etiopczyków nie 
potrafi czytać i pisać). Chcemy dać 
dzieciom szansę na rozwój. Zamie-
rzamy uczyć angielskiego, matema-
tyki oraz informatyki. W tym celu 
chcemy przywieźć z Polski sprzęt 
elektroniczny.
Pragniemy również obdarzyć dzieci 
przyborami szkolnymi, książkami w 
języku angielskim oraz zabawkami. 
Poza nauczaniem chcemy także 
zorganizować obóz wakacyjny dla 

najmłodszych. Nasze doświadczenie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą w 
Polsce na pewno pomoże nam w or-
ganizacji czasu dla dzieci w Etiopii. 
Osobiście kilkukrotnie brałam udział 
w obozach lub koloniach jako wy-
chowawca dzieci i młodzieży. Mia-
łam pod swoją opieką zarówno dwu-
latków, jak i pełnoletnich uczniów 
szkół średnich. Wielokrotnie brałam 
udział w różnorakich akcjach wo-
lontariackich, jak choćby znana na 

całą Polskę „Szlachetna Paczka”, 
uczestniczyłam w zeszłorocznych 
Światowych Dniach Młodzieży jako 
wolontariuszka, więc bezinteresow-
ne niesienie pomocy nie jest mi obce.

ML: Etiopia to odległy kraj i 
raczej mało o nim wiemy, czy mo-
głabyś nam przybliżyć ten kraj, 
może jakieś ciekawostki?
RB: Do Etiopii wylatujemy 25 
sierpnia br. i spędzimy tam miesiąc. 
Będziemy przebywać w rodzinnej 
miejscowości o. Ashenafi, który 
będzie czuwał nad nami w czasie 
całego pobytu. 
Etiopia jest stosunkowo bezpiecz-
nym krajem. Nie ma konfliktów na 
tle religijnym, mimo iż muzułmanie 
stanowią 1/3 ludności tego kraju. 
Ponad połowa Etiopczyków jest 
chrześcijanami, jednakże przeży-
wanie liturgii znacznie różni się od 
Kościoła katolickiego, który znany 
jest nam w Polsce. Nazwa tego kraju 
wywodzi się z greckiego aithiopes i 
oznacza „brunatne twarze”. Jest to 
światowa stolica kawy, którą wyko-
rzystywano już w I tysiącleciu przed 
naszą erą. Co ciekawe spożywano 
ją z dodatkiem masła i soli. Średnia 
wieku populacji Etiopii to ok. 17 
lat, więc na brak chętnych do nauki 
na pewno nie będziemy narzekać. 
Etiopczycy posługują się kalenda-
rzem juliańskim, co oznacza, że w 
Etiopii jest obecnie 2009 rok! Można 
powiedzieć, że lecąc do tego kraju 
odmłodzimy się o osiem lat (śmie-
jemy się, że żadne z nas nie będzie 
jeszcze pełnoletnie). Konsekwencją 
stosowania kalendarza juliańskiego 
jest obecność 13 miesięcy w roku (12 
miesięcy po 30 dni i 1 miesiąc, który 
trwa 5 lub 6 dni). Tak się składa, że 
we wrześniu jest Nowy Rok, więc 
spędzimy tam 3 etiopskie miesiące! 

ML: Dziękuje i w imieniu czytelni-
ków ML życzę powodzenia i liczę  
na relacje z pobytu na Misji. Trzy-
mamy kciuki za udany wyjazd.
RB: Dziękuję za możliwość opo-
wiedzenia o naszym projekcie. Mam 
nadzieję, że ten wywiad zachęci 
szczególnie młode osoby z gminy 
Lubsko do spełniania swoich marzeń 
oraz niesztampowego działania. 
Nasze dokonania można śledzić na 
Facebooku pod adresem: facebook.
com/dzielonamisji, do czego gorąco 
zachęcam!
Wpłat na misję można dokonać na 
niniejsze konto bankowe:
Dom Zakonny Misjonarzy Consola-
taBank PKO S.A.
Nr rachunku bankowego:
79 1240 6061 1111 0010 3433 1968 
z dopiskiem „DZIEŁO NA MISJI”

I.G.

Roksana Barska

Z małego Mierkowa
w wielki świat

▲▼ Szkoła w której będą pracować wolontariusze

Grupa „Dzieło na misji” w całej 
okazałości

W dniu 23.03.2017r. w 
Specjalnym ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
im. Jana Pawła II 
w Lubsku odbył się 
Dzień otwarty Szkoły. 
Rodzice i dzieci mieli 
okazję zapoznać się 
z ofertą edukacyjno-
terapeutyczną szkoły, 
obejrzeć obiekt szkolny, 
porozmawiać z panią 
dyrektor, nauczycielami 
i terapeutami oraz 
przyjrzeć się ich pracy.

Przybyli goście mieli możliwość 
uczestniczenia w zajęciach lekcyj-
nych i terapeutycznych takich jak: 
zajęcia w Sali Doświadczania Świata, 
terapii Integracji Sensorycznej, terapii 
EEGbiofeebacku, terapii Tomatis,  
terapii logopedycznej, dogoterapii, 
gimnastyki korekcyjnej, ceramiki i 
praktycznej nauki zawodu. Ponadto 
zapoznali się z wyposażeniem sal 
klasowych i terapeutycznych, dostoso-
wanych do możliwości rozwojowych 
naszych uczniów.
W trakcie Dnia Otwartego Pani Dy-
rektor Elżbiety Maćko  z dużym 
zaangażowaniem udzielała informacji 
o funkcjonowaniu szkoły, możliwe 

również były indywidualne konsultacje 
z psychologiem, pedagogiem i kierow-
nikiem internatu. Najmłodsi goście 
Dnia Otwartego mogli skorzystać z 
zajęć plastycznych,  muzycznych i za-
baw ruchowych. Ten dzień był również 
okazją do spotkań i rozmów z rodzica-
mi obecnych uczniów. Przybyli goście 
w miłej atmosferze chętnie wymieniali 
się doświadczeniem i wątpliwościami 
związanymi z wychowaniem, edukacją 
i terapią dzieci niepełnosprawnych ru-
chowo, intelektualnie oraz ze spektrum 
autyzmu.
Zorganizowany Dzień Otwarty okazał 
się ciekawym doświadczeniem nie 
tylko dla rodziców , ale również dla 

nauczycieli i terapeutów. Placówka 
jest zawsze  otwarta na problemy ro-
dzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Wiedza i wieloletnie doświadczenie 
pozwalają służyć fachową pomocą w 
zakresie pełnej edukacji oraz wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego dla 
rodziców i uczniów. Mamy nadzieję, 
że kolejne Dni Otwarte będą cieszyły 
się jeszcze większą popularnością.
 A tych, którzy są ciekawi, na czym 
polega „specjalność” szkoły zapra-
szamy codziennie do odwiedzenia 
placówki, a także strony internetowej 
oraz facebook i przekonania się, że 
„specjalny” oznacza „ wyjątkowy”.

Łukasz Michałkiewicz

Do Spółki „Lubskie Wodociągi i 
Kanalizacja”, a konkretnie Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków przytrans-
portowano 4 marca nowy samo-
chód marki CITROEN, w którym 
dostawca wyłoniony w przetargu 
zamontował HDS (hydrauliczny 
dźwig samochodowy). Pojazd ewi-
dentnie wspomoże wykonywanie  
codziennych obowiązków przez 
pracowników Oczyszczalni, pole-
gających m.in. na monitorowaniu 
przepompowni, konserwacji i usu-
waniu awarii pomp.

Mars Fabrycznie nowego Citroena przytransportowano na lawecie

Nowy pojazd w LWiK

DNI OTWARTE SZKOŁY W SPECJALNYM OŚRODKU 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II
W LUBSKU 23 MARCA 2017r.

Asp. Krzysztof Basznica działa jako 
dzielnicowy w Rejonie nr 4 obejmują-
cym: Białków, Błotna, Chełm Żarski, 
Chocicz, Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, 
Kol. Dłużek, Gareja, Gozdno, Górzyn, 
Grabków, Janowice, Kałek, Lutol, 
Małowice (Malwice), Mierków, No-
winiec, Osiek, Mokra, Raszyn, Stara 
Woda, Tarnów, Tuchola Żarska, Ty-
mienice, Ziębików. K. Basznica ma 38 
lat, od 15 pracuje w policji a od 10 na 
stanowisku dzielnicowego. Interesuje 
się turystyką a wraz z żoną amatorsko 
uprawia tańce latynoamerykańskie i 
standardowe. Jako priorytet postawił 
sobie walkę ze spożywaniem alkoholu w 
miejscach niedozwolonych i zaśmiecanie 
terenów. Tel. kontaktowy 519 534 578 

lub 68-476 35 17, e-mail:
dzielnicowy.lubsko4@go.policja.gov.pl

M. Sienkiewicz

Sylwetki dzielnicowych

Dzielnicowy asp. Krzysztof Basznica

W poprzednim numerze Magazynu 
Lubskiego w artykule „Kolejna ak-
cja ekologiczna” pojawiły się tabelki 
z błędnie podanymi informacjami, 

co wynikło z pomyłki popełnionej 
podczas korekty. Za ten błąd prze-
praszamy i prezentujemy właściwe 
dane.  

PoPrawiamy
i wyjaśniamy

Ilość nieruchomości, 
na których znajdują się 
zbiorniki bezodpływowe

Ilość nieruchomości,  na 
których planowana jest 
likwidacja osadników 

(podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej)

Ilość nieruchomości,  na 
których znajdują się przy-

domowe oczyszczalnie 
ścieków

91 35 30

Informacje z przeprowadzonych kontroli na terenie Lubska przedstawiają się 
następująco (stan na 31 grudnia 2016 r.):

Jednocześnie przypominamy, że ru-
szył kolejny etap kontroli zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków w naszej gminie, 
przeprowadzanych przez pracowników 
Urzędu Miejskiego i Spółki „Lubskie Wo-
dociągi i Kanalizacja”. O wynikach akcji 
będziemyPaństwainformować na bieżąco. 

Dodatkową wiedzę na temat przepro-
wadzanych kontroli można uzyskać w 
siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Lub-
sku, Ratusz II p. Pokój 20 tel. 684576129 
oraz w Biurze Obsługi Klienta przy ul. 
Tkackiej 4, tel. 684704999.

Red.

Informacje dotyczące dodatkowych efektów z przeprowadzonych kontroli 
(stan na dzień 30.01.2017):

Ilość osób, 
które zgłosiły 

się w celu 
wydania 

warunków 
technicznych 

i UZG

Ilość wyda-
nych warun-

ków technicz-
nych i UZG 

dot. likwidacji 
osadników

Ilość wy-
danych 

warunków 
technicznych 

i UZGdot. 
budowy osad-
nika bezodpły-

wowego

Ilość ofert 
na likwidację 
osadników 
przez LWiK

Ilość zawar-
tych umów 
na wywóz 

nieczystości 
płynnych

25 16 2 9 50

Na przełomie marca i kwietnia 2017 
roku w ramach Święta Tradycji Wiel-
kanocnych Lokalna Grupa Działania – 
Grupa Łużycka zorganizowała dziewięć 
warsztatów z tworzenia ozdób świą-
tecznych (po jednym w każdej gminie 
członkowskiej). Warsztaty odbyły się 
m.in. w Grabkowie. Spotkania cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców. Podczas warsztatów powstało 
wiele przepięknych dekoracji świą-
tecznych. Dostępny był również punkt 
informacyjno-promocyjny, gdzie można 
było usłyszeć  o działalności Stowarzy-
szenia, głównych założeniach Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, a 
także o możliwości uzyskania dofinan-
sowania różnego rodzaju przedsięwzięć 
w ramach PROW 2014-2020.

 Mars

Tradycje Wielkanocne z LGD

Uczestnicy warsztatów do tworzenia pisanek stosowali różne techniki
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Po ponad półrocznej 
przewie powracamy 
do publikowania 
Lubskiego Słownika 
Biograficznego. W 
niniejszym odcinku 
przedstawiamy 
sylwetki trzech 
mieszkańców Lubska, 
którzy działalnością 
zawodową i społeczną 
wyraźnie zaznaczyli 
swoją obecność w 
dziejach miasta. 
Różne przechodzili 
koleje życia. Cechą 
wspólną ich ciekawych 
życiorysów jest moment 
rozpoczynania pracy w 
Lubsku w pionierskich 
czasach. 

BORODYNKO  WACŁAW 
(1922-1996), urodził się 11 lutego 
1922 roku w miejscowości Jaskuny 
na Kresach; wykształcenie średnie 
pedagogiczne; w młodości aktyw-
ny działacz młodzieżowy, później 
pedagog i urzędnik. W latach 1947-
1952 kierownik internatu oraz 
nauczyciel w istniejącej wówczas 
Szkole Przysposobienia Przemy-
słowego nr 36 w Lubsku. W latach 
1954-1956 kierownik Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych; 
następnie do 1986 r. pracował 
w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Remontowo-Budowlanym i na in-
nych stanowiskach kierowniczych 
w gospodarce komunalnej, m.in. 
jako starszy technik w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej oraz planista i specja-
lista ds. BHP w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. Od lat sześćdziesiątych 
aktywnie działał w miejscowym 
PTTK, był bardzo zaangażowany 
w popularyzację walorów tury-
styczno-krajoznawczych powiatu 
lubskiego. Członek spoza rady 
kilku komisji Powiatowej Rady 
Narodowej w Lubsku: oświaty i 
kultury 1954-57, budownictwa 
i gospodarki komunalnej 1959-
1961, ochrony porządku i bezpie-
czeństwa publicznego 1965-1969;  
a także komisji gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej Miejskiej 
Rady Narodowej 1971-73. Cie-
szył się zasłużonym szacunkiem 
w środowisku lubskim. Zmarł 5 
września 1996 roku. Spoczywa na 
cmentarzu komunalnym w Lubsku.

MACHNICKI  ANTONI  (1911-
1997), rodem z Wilkowa w Po-
znańskiem, gdzie przyszedł na 
świat 8 czerwca 1911 roku; włó-
kiennik, działacz spółdzielczy i 
kulturalny, członek Polskiej Partii 
Socjalistycznej; w Lubsku od 1946 
r. Zasłużony pracownik Zakładów 

Włókienniczych: od 1947 roku 
kierownik działu aprowizacji i 
jednocześnie przewodniczący 
koła fabrycznego PPS, od 1952 
do 1957 roku księgowy. W latach 
1963-1974 główny księgowy w 
Miejskim Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej; później, do 
15.11.1976 roku, kierownik działu 
księgowo-finansowego i jednocze-
śnie zastępca głównego księgowe-
go w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Pracował również w Spółdzielni 
Wielobranżowej. Współzałożyciel 
w 1948 roku Spółdzielni Spożyw-
ców „Włókniarz”, której był preze-
sem w latach 1948-1950. Pasjonat 
książki i czytelnictwa, udzielający 
się czynnie, m.in. jako introligator, 
długoletni członek rady przyjaciół 
biblioteki lubskiej. Cechowała go 
serdeczność dla ludzi, odwzajem-
niana szacunkiem środowiska. 
Odszedł 13 lutego 1997 roku. 
Pochowany na miejscowym cmen-
tarzu komunalnym.

SOCHOŃ ALEKSANDER 
(1910-1986)), urodzony 15 marca 
1910 roku; z zawodu włókiennik, 
wysokiej klasy fachowiec. W 1945 
roku przybył do Lubska z Białego-
stoku w ekipie fachowców urucha-
miających miejscowe zakłady włó-
kiennicze. W 1946 roku uruchomił 
zakład Szarparnia i Przędzalnia 
przy ul. Przemysłowej 75, jednakże 
już po kilku tygodniach nakazano 
mu likwidację przedsiębiorstwa. 
W 1947 roku został inspektorem 
kontroli technicznej Państwowych 
Zakładów Przemysłu Wełniane-
go w Lubsku. Pracował w nich 
do 1948 roku, wtedy to bowiem 
wraz ze wspólnikiem Faruzelem 
uruchomił Przędzalnię przy ul. 
Przemysłowej, dającą zatrudnienie 
dla około 60 osób. Kiedy zakład 
ten również pod przymusem zna-
cjonalizowano, S. część maszyn 
sprzedał  prywatnemu kupcowi z 
Bielska-Białej, co wywołało nega-
tywne reakcje miejscowych władz. 
W 1949 roku ponownie uruchomił 
prywatny zakład: Tkalnię Zgrzebną 
przy ul. Przemysłowej 8, lecz i tę 
po kilku miesiącach mu odebrano, 
za „kapitalistyczne odchylenia” 
usuwając go z partii. Po 1949 roku 
prowadził prywatny handel obwoź-
ny. W 1957 roku otworzył sklep z 
dewocjonaliami, który musiał po 
kilku latach zlikwidować. Cecho-
wały go niezłomność charakteru i 
krytyczny stosunek do politycznej 
rzeczywistości czasów PRL. Do 
końca życia uważany był za wroga 
gospodarki socjalistycznej. Zmarł 
17 października 1986 roku w trak-
cie pobytu w Odessie. Spoczywa 
na cmentarzu w Lubsku.  

Władysław Mochocki

LuBSKI
SŁOwNik 
BIOgRAFICzNY (13)

W czwartek 
(06.04.) w sali 
konferencyjnej 
nad zalewem 
„Karaś” odbyło 
się spotkanie 
organizacyjne 
przed 
zbliżającym 
się Lubsko 
Challenge Cross 
Duathlon 2017, 
który odbędzie 
się 29 kwietnia.

W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele 
OSiR-u, Policji, Nadle-
śnictwa, stowarzyszeń: 
„LUBSKO POTRAFI” 
i „PRZYJAZNA GMI-
NA”, klubu Oyama-Ka-
rate oraz Michał Glin-
ka, Bogusław Jagmin, 
obecny na spotkaniu był 
również Burmistrz Lech 
Jurkowski. 
Prowadzący spotkanie 
i główny organizator 
imprezy Pan Robert 
Ściłba przedstawił zgro-
madzonym harmono-
gram przygotowań do 
imprezy.
Podczas spotkania omó-
wiono również przebieg 
trasy, zasady bezpie-
czeństwa podczas trwa-
nia imprezy oraz zasady 
promocji Lubsko Chal-
lenge Cross Duathlon 
2017. 

I.G.

Lubsko Challenge 
Cross Duathlon 2017

na swój sukces pracowali 
długo, poświęcili godziny 
na wyczerpujący trening 
umysłu i co najważniejsze 
– jak zwykle mogli liczyć 
na fachową pomoc 
swoich opiekunów. Dziś 
mogą świętować. Mowa 
o laureatach i finalistach 
konkursów przedmiotowych.
W Niepublicznym Gimnazjum dla Mło-
dzieży w Lubsku uczniowie zdobyli aż 
10 tytułów finalisty i 3 tytuły laureata. 
Taki wynik, trzeba przyznać, jest im-
ponujący.
Konkursy przedmiotowe są niezwykle 
ważnym elementem edukacji. Przyczy-
niają się bowiem do rozwijania uzdolnień 
i zainteresowań młodych ludzi, pobudza-
jąc ich jednocześnie do twórczego my-
ślenia. Chęć sprawdzenia się, ale również 
pokazania swojego talentu skutecznie 
mobilizuje uczestników konkursów do 
często wielomiesięcznych przygotowań
i wytężonej pracy. Wiedzą, że zdobyta 
wiedza z pewnością w przyszłości się 
przyda.
A ćwiczona pamięć, cierpliwość i su-
mienność pomogą pokonać niejedną 
przeszkodę.
Wielkim sukcesem zakończyły się sta-
rania uczniów naszej szkoły w przygo-
towaniach do tegorocznych konkursów 
przedmiotowych. W kilku dziedzinach 
wywalczyli dla siebie miejsce w finale: 
matematyka, język polski, biologia, geo-
grafia, historia, chemia i język angielski. 
W tym roku możemy pochwalić się aż 
dziesięcioma tytułami finalisty i trzema 
tytułami laureata zdobytymi przez jedne-
go ucznia(!) – Zachariasza Kowalskiego 
z klasy 3a. I tak rozpoczynając od języka 
polskiego: Agata Hahn, Aleksandra 
Lachowicz (ubiegłoroczne finalistki) i 
Laura Lubowiecka (pierwszoklasistka) 
niestrudzenie pracowały pod okiem pani 
Ewy Zienkiewicz-Fran-
czak, z kolei Amelka Wit-
czak szlifowała swój talent 
pisarski pod okiem pani 
Aleksandry Abramowicz. 
Zachariasz Kowalski wy-
walczył tytuł laureata aż 
z trzech przedmiotów: 
geografii – tu przydały 
się zapewne wskazówki 
pana Bartosza Łapy, histo-
rii – opiekunką była pani 
Aleksandra Abramowicz 
(warto dodać, że w ubie-
głym roku Zachariasz 
zdobył już tytuł laureata 
konkursu historycznego), 
chemii – praca z panią 
Lilią Busz przyniosła 
wspaniałe rezultaty oraz 
tytuł finalisty w dwóch 
dziedzinach – a były to: 
matematyka (opiekunem 
był pan Andrzej Bryłka) 
i język angielski (opie-
kunem był pan Wojciech 
Szturomski). Ogromną 
satysfakcję miał zapewne 
opiekun dwóch uczniów 
– finalistów języka an-
gielskiego, pan Mateusz 
Siemion. Jakub Dworczak 
i Marcel Siemion mogą 

pochwalić się pierwszym (i zapewne nie 
ostatnim) sukcesem z języka angielskie-
go. Agata Hahn to potrójna finalistka: do 
języka polskiego dołożyć trzeba jeszcze 
biologię (opiekun: pani Izabela Pietrzak) 
i chemię (opiekun: pani Lilia Busz). 
Mamy nadzieję, że do grona laureatów 
i finalistów dołączy więcej utalentowa-
nych uczniów, których w Niepublicznym 
Gimnazjum dla Młodzieży z pewnością 
nie brakuje. Nie brakuje także sukcesów 
w innych ważnych konkursach. W zawo-
dach II stopnia IV Konkursu dla uczniów 
gimnazjów województwa lubuskiego 
CZYTANIE WARTE ZACHODU, w 
których udział wzięło 106 gimnazjali-
stów z całego województwa, tylko 32 
spośród nich zakwalifikowano do finału. 
Z Niepublicznego Gimnazjum dla Mło-
dzieży udało się to trzem uczennicom: 
Aleksandrze Lachowicz z klasy 3b, Ame-
lii Witczak z klasy 2b oraz Aleksandrze 
Opalińskiej z klasy 1b. W części ustnej 
(ostatnim etapie konkursu) najlepsza 
okazała się Aleksandra Lachowicz, która 
została laureatką, natomiast Aleksandra 
Opalińska i Amelia Witczak to finalistki 
konkursu. Uczennice przygotowywały 
panie: Ewa Zienkiewicz-Franczak i 
Aleksandra Abramowicz. W konkursie 
historycznym „Żołnierze Wyklęci – Bo-
haterowie Niezłomni”, Agnieszka Dzie-
dzic i Justyna Słomka z klasy 3b zajęły 
pierwsze miejsce w okręgu szczecińskim 
(województwa lubuskie, zachodniopo-
morskie i pomorskie) w kategorii szkół 
gimnazjalnych – prace multimedialne. 
Tym samym praca uczennic zakwalifiko-
wana została do etapu ogólnopolskiego. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 8 marca w siedzibie Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w 
Szczecinie. Ta wyjątkowa i zwycięska 
prezentacja dziewcząt wykonywana była 
pod okiem nauczyciela historii i geografii 
– pana Bartosza Łapy.

NGdM

Najlepsi w konkursach 
przedmiotowych

Na zdjęciu wielokrotny laureat i finalista 
konkursów przedmiotowych Zachariasz Kowalski- 
uczeń Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży 

w Lubsku

We wtorek(28.03.) w  
Bibliotece  Publicznej 
Miasta i Gminy im. 
L. Kruczkowskiego 
w Lubsku odbyło się 
spotkanie pisarki 
agnieszki olejnik z 
młodzieżą lubskich 
szkół z Zespołu Szkół 
Technicznych, Zespołu 
Szkół ogólnokształcących 
i ekonomicznych 
oraz niepublicznego 
Gimnazjum w Lubsku 
łącznie w spotkaniu 
udział wzięło ok.60 

uczniów. Młodzież przed 
spotkaniemwspólnie 
z swoimi opiekunami 
przygotowała pytania dla 
pisarki. 

Podczas spotkania Pani Agnieszka 
odpowiadała na pytania, które były 
losowo wybierane ze szklanej kuli. 
Pytania dotyczyły przede wszystkim 
procesu twórczego, jak powstała 
pierwsza książka, skąd autorka czerpie 
tematy do swoich książek . Padały też 
pytania dotyczące życia prywatnego, 
a ściślej mówiąc jaki wpływ na życie 
rodziny ma pisanie książek. 
Pisarka odpowiadała bardzo wyczer-

pująco na wszystkie pytania. Autor 
najciekawszego pytania został nagro-
dzony przez autorkę jej najnowszą 
książką.
Ze spotkania nasuwa się jeden, ale 
bardzo ważny o ile nie najważniej-
szy wniosek, który bardzo mocno 
podkreślała Agnieszka Olejnik, żeby 
pisać nie dla pieniędzy ale dla własnej 
przyjemności, pisanie dla pieniędzy  
zabija radość pisania. 
Autorka zachęcała wszystkich do 
czytania gdyż czytanie rozwija nasz 
umysł.

I.G.

Agnieszka Olejnik
– wszystko o pisaniu

Agnieszka Olejnik w czasie spotkania 
z młodzieżą

W tym roku 21 marca był 
w naszej szkole dniem 
zabawy i radości.

W klasach młodszych uroczyste 
powitanie wiosny rozpoczęło się od 
zabaw na sali gimnastycznej. Były 
gry, konkursy i piękne kolorowe ga-
iki, a potem szaleństwa na świeżym 

powietrzu. Tym razem uroczystość 
przygotowała kl. III d z wychowaw-
czynią p. Marleną Haściło.
Klasy starsze uczestniczyły w turnieju 
matematycznym, który znakomicie 
połączył naukę z zabawą. Warto wspo-
mnieć, że stanowił on zwieńczenie 
„Tygodnia z matematyką”, w ramach 
którego dzieci już od połowy marca 

rozwiązywały na przerwach rebusy 
z liczbą ∏, bawiły się tangramami 
i popisywały znajomością tabliczki 
mnożenia. Organizatorką „Tygodnia 
z matematyką” oraz turnieju mate-
matycznego była pani Ewa Woźniak 
– Burzawa.

E. Haściło

Jedynka przywitała wiosnę
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We wtorek (04.04.) w 
Lubskim Domu Kultury 
odbyły się obchody 
Światowego Dnia 
Świadomości autyzmu 
zorganizowane przez 
Specjalny ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
im.Jana Pawła II w 
Lubsku.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, 
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamy-
szek, zastępca Burmistrza Lubska 
Jerzy Wojnar oraz Dyrektorzy szkół 
i radni. Imprezę poprowadzili w 
bardzo żywiołowy sposób Agnieszka 
Kasperska i Łukasz Michałkiewicz.
Autyzm dziecięcy to złożone zabu-
rzenie rozwoju i funkcjonowania 
ośrodkowego układu nerwowego, 
charakteryzujące się zakłóceniami 
zdolności komunikowania uczuć i 
budowania relacji interpersonalnych. 
Happening poświęcony dzieciom z 
autyzmem był imprezą ze wszech 
miar udaną, a uśmiech dzieci bez-
cenny. Charakterystycznym moty-
wem obchodów tego dnia jest kolor 
niebieski.
Happening zakończył się wypusz-
czeniem w niebo niebieskich ba-
lonów, które każdy z uczestników 
wcześniej otrzymał.

I.G.

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

niepewna pogoda, 
spłoszyła organizatorów 
i planowane spotkanie 
na placu przy ratuszu, 
przeniesiono do Domu 
Kultury. Było bardzo, 
bardzo tłoczno, ale 
prowadzący nauczyciele 
pani agnieszka  i 
pan łukasz  radzili 
sobie doskonale, 
konsekwentnie realizując 
zaplanowane punkty 
programu.
Licznie przybyli goście - od repre-
zentanta Urzędu Marszałkowskiego 
poprzez władze powiatu, naszego 
miasta, ościennych gmin, dyrektorów 
szkół, przedszkoli i niemałą grupę 
przyjaciół SOSW - zostali bardzo 
serdecznie powitani przez dyrektor 
Elżbietę Maćko. Burmistrz Lech 
Jurkowski z gospodynią, otwarli spo-
tkanie poświęcone autyzmowi. 
Problem tego zaburzenia jest prio-
rytetem SOSW w uświadamianiu 
naszego lokalnego środowiska - po-
cząwszy od władz poprzez nauczy-
cieli, służby mundurowe, a przede 
wszystkim uczniów wszystkich 
szkół. Niestety zaburzenie, o którym 
mowa ma tendencję wzrostową. W 
SOSW jest już 30 takich uczniów, 
a z wywiadów środowisk najmłod-

szych dzieci wynika, że w Ośrodku, 
przydałby się już jeden oddział 
przedszkolny. Jaka jest przyczyna 
tego wzrostu, na dobrą sprawę do 
końca nie wyjaśniono. Czy są to 
sprawy genetyczne, czy skażenia śro-
dowiska naturalnego - nie wiadomo. 
Naukowcy nie ustają w badaniach. 
Najbardziej smutne jest to, że objawy 
(jednego dziecka na sto urodzeń) 
pojawiają się we wczesnym dzie-
ciństwie i trwają niestety całe życie. 
Trudno się więc dziwić, że tylko 
konsekwentna edukacja środowisk 
lokalnych, daje szansę autystykom, 
by mogli w społeczeństwie funk-
cjonować w miarę bezpiecznie, nie 
narażając się na agresję ze strony 
nietolerancyjnych współobywateli, 
małych i dużych.
SOSW oprócz spotkania, w którym 
uczestniczyliśmy 3 kwietnia w LDK 
organizuje również Europejski Ty-
dzień Autyzmu, organizuje warsztaty 
dla dzieci z "normalnych szkół" (pi-
saliśmy o nich w ubiegłym roku), po-
zyskuje sympatyków i przyjaciół, by 
nie tylko edukować w zrozumieniu 
problemu, ale i uczyć empatii i tole-
rancji na inność drugiego człowieka.
Temu celowi służyły również orygi-
nalne zabawy, tańce, prezentacje pla-
katów wykonanych przez uczniów ze 
szkół Lubska. Było gwarnie i wesoło.
Poważną częścią był apel Wojtka 

chłopaka z autyzmem, który m.in. 
powiedział: "Spójrzcie na nas ze 
zrozumieniem i sympatią. Potrafimy 
kochać i myśleć. Jesteśmy wrażli-
wymi ludźmi, którzy cieszą się, ale 
także płaczą w samotności. Możecie 
nam pomóc, akceptując nas, takimi, 
jakimi jesteśmy".
Wzruszający był moment, w którym 
cała sala - mali i duzi uczestnicy 
happeningu zaśpiewali prostą, ale 
"łapiącą za serce" piosenkę - cytujemy 
fragment: 
"Mam prawo żyć,
mam prawo być sobą,
czuć się bezpiecznie,
wolną być osobą,
mam prawo kochać i kochanym być.
Nie można mnie krzywdzić, poniżać 
i bić.
Mam prawo śnić,
mam prawo być inny,
mogę być słabszy, lecz nie czuć się 
winny,
Kiedy chcę,
mam prawo płakać cicho, gdy mi 
źle (...)"
E.Maćko w powitaniu użyła sfor-
mułowania "Lubsko zaświeciło się 
na niebiesko". Dodam więc - i niech 
się tak świeci zawsze, bo niebieski 
kolor to nie tylko kolor solidarności z 
ludźmi autystycznymi, ale także kolor 
nadziei, że tak się stanie...

Cecylia Tęciorowska

autyzm. Nasz niebieski świat. Happening
Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego
- 3 kwietnia 2017

autyzm bez tajemnic
5 kwietnia w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Lubsku odbyły się 
warsztaty nawiązujące do Światowe-
go Dnia Autyzmu. Zajęcia przygoto-
wane i przeprowadzone zostały przez 
pracownika Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego panią 
Renatę Skowrońską. W spotkaniu 

udział wzięli uczniowie klas V-VI 
ze Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci 
obejrzały prezentację multimedialną 
oraz krótkie filmy, dzięki którym 
dowiedziały się w jaki sposób po-
strzegają świat osoby z autyzmem. 
Następnie uczniowie wzięli udział w 
warsztatach podczas których mogli 

w praktyce przekonać się jak funk-
cjonują poszczególne zmysły dzieci 
autystycznych. W holu biblioteki 
można było obejrzeć wystawę prac 
plastycznych wykonanych przez 
podopiecznych SOSW w Lubsku.

R. Włodarczak

Klub motocyklowy BoXeR 
MC zainaugurował sezon 
motocyklowy anno domini 
2017. 

Inauguracja rozpoczęła się od odpra-
wienia Mszy św. w Kościele NNMP 
w intencji motocyklistów. Mszę od-
prawił Ksiądz Daniel Geppert - na co 
dzień zagorzały motocyklista - który 

następnie poświęcił motocyklistów i 
ich motocykle. W inauguracji wzięli 
udział zaproszeni  goście z Niemiec 
jak również z Tuplic i Międzyrzecza. 
Po części oficjalnej wszyscy udali się 
do siedziby klubu na mały poczęstu-
nek. Humory mimo niesprzyjającej 
pogody dopisywały wszystkim. 

I.G.

BOXER
ZAINAUGUROWAŁ
SEZON 

Marzec w klubie 
„Ceramik” stał pod 
znakiem koncertów.

Na dużej scenie 4 marca można było 
wysłuchać koncertu wrocławskiego 
rockowego zespołu „Chemia” z wo-
kalistą Mariuszem Dybą, półfinalistą 
emitowanego w telewizji Polsat pro-
gramu IDOL, którego wspomagali 
gitarzyści: Wojtek Balczun i Maciek 
Papalski, basista Krzysiek Jaworski 
i perkusista Adam Kram. Z kolei 18 
marca na małej scenie w piwniczce 
miał miejsce koncert dwóch zespołów. 
Jako pierwsza wystąpiła zielonogór-

ska formacja „Perceptico”, która już 
grała w Lubsku. Zielonogórzanie 
zafundowali niemal stuosobowej 
widowni ostrą dawkę progresywnego 
rocka. Po nich wystąpiła nowa lubska 
kapela o nazwie „BlueCrunch”, gra-
jąca podobne klimaty i prezentująca 
publiczności swój autorski repertuar, 
składający się z dziewięciu utworów, 
do których teksty napisała wokalistka 
Mira Samsonowicz. Muzykę skompo-
nowała legenda lubuskiej gitary Grze-
gorz Kibel Tabaka. Towarzyszyli im: 
basista Piotr Kuźniar oraz perkusista 
Tomasz Wójtowicz.

ABW

Koncertowy marzec
w klubie CERAMIK

W Ceramiku coraz częściej rozbrzmiewają rockowe klimaty 
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O tym, jak ważne w życiu są marzenia, 
silna wola i dążenie do wyznaczonego 
celu, mogą przekonać się wszyscy, 
którzy znają Kacpra Czahajdę z klasy 
VI b i Szymona Gajdę z klasy IVa. 
Chłopcy są dumą Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Lubsku.K. Czahajda już drugi 
raz godnie reprezentował swoją szkołę 
w Kuratoryjnym KonkursiePrzedmio-
towym z Historii i Społeczeństwa i po 
raz drugi uzyskał tytuł laureata. Jest 
to bardzo duże osiągnięcie, ponieważ 
w naszym rejonie tylko trzy osoby 
mogą poszczycić się tym zaszczytnym 
mianem. Z kolei S. Gajda w konkursie 
wziął udział po raz pierwszy i uzyskał 
tytuł finalisty. Sukces ucznia jest bar-
dzo dużym osiągnięciem, ponieważ 
Szymon uczęszcza dopiero do klasy 

IV a więc, aby rywalizować z piąto-
klasistami czy szóstoklasistami musiał 

opanować dodatkową wiedzę. 
Red.

LuDzIE,  wYDARzENIA LuDzI E,  wYDARzENI A

W Przedszkolu nr 3 w 
Lubsku realizowany jest 
program pn. „Zdrowe 
jedzenie jest teraz w 
cenie”. 

W związku z tym rodzice dzieci z grupy 
„Pszczółki”, razem z wychowawczynia-
mi: M. Dmuchowską
i J. Kamieńską zaprezentowali dla dzieci 
i pracowników przedszkola przedsta-
wienie pt. „Witaminki dla królewny 
Marcelinki”. Przedstawienie niosło za 
sobą cenne przesłanie - słodycze są 
niezdrowe, natomiast owoce i warzywa 
są dobre na wszystko. Było wesoło, ale 
momentami i dramatycznie. Kostiumy, 
scenografia a zwłaszcza gra aktorska 
wzbudziły wśród najmłodszej publiczno-
ści 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 a 
po przedstawieniu zaproszeni na zdrowy 
owocowo–warzywny poczęstunek.

Red

Witaminki
dla Marcelinki

Fot. w przedstawienie zaangażowali się również rodzice dzieci

Pora na wiosnę w NGdM
W niepublicznym 
Gimnazjum dla Młodzieży 
im. noblistów Polskich 
w Lubsku Szkolna Rada 
Młodzieży 21 marca 
przygotowała szereg 
atrakcji łączących zabawę 
z edukacją.

Dzień Wiosny połączony był ze szkol-
ną akcją „Dzień dobry nic nie kosztu-
je”, dlatego Szkolna Rada Młodzieży 
pod opieką pani Joanny Janusz, posta-

nowiła w tym roku przyjemne połączyć 
z pożytecznym i zorganizować także 
Quiz kulturalny. Każda z klas w swoich 
gabinetach pod opieką wychowawców 
z entuzjazmem przygotowywała się do 
wspólnego wyjścia: wystylizowano 
przedstawiciela klasowego „na wio-
snę”, wymyślono gromki okrzyk na 
cześć nowej pory roku i wykonano 
oryginalny bukiet wiosenny. Młodzież 
wykazała się ogromną wyobraźnią 
twórczą i niezwykłym zmysłem arty-
stycznym. Uczniowie ubrani w kolo-

rowe, wiosenne stroje przystąpili do 
zadań konkursowych. W czasie trwania 
rozmaitych konkurencji sportowych 
uczniowie odpowiadali na pytania 
dotyczące kulturalnego zachowania. I 
pytania te wcale nie były takie proste. 
Wszystkim dopisywał  jednak humor, a 
doping drużyn z sali był dobrym moty-
watorem do dalszej zabawy. Mogliśmy 
zobaczyć pomysłowo wystylizowaną 
panią Wiosnę, usłyszeć przygotowane 
teksty o tej pięknej porze roku, oglądać 
opracowane układy choreograficzne, 

ćwiczenia gimnastyczne, umiejętności 
sportowe, wokalne oraz barwną kolek-
cję mody wiosennej.  Wszyscy ochoczo 
zabrali się do realizacji przydzielonych 
im zadań. W ostatecznym rozliczeniu 
wszystkich konkurencji najlepsza 
okazała się klasa 2c, która w nagrodę 
wybierze się na kręgle. 
Powitanie wiosny było niezwykle 
barwne i wesołe, a uczniowie dosko-
nale poradzili sobie ze swoją samo-
rządnością i współzawodnictwem 
klasowym. Wynieśli z niego poczucie 

wspólnoty grupowej i odpowiedzial-
ności za wykonanie swoich zadań. 
Przy ogromnym zaangażowaniu grona 
pedagogicznego młodzież pokazała, 
że to szczególne święto można spę-
dzić inaczej. W radosnych nastrojach 
uczniowie „wyszli z ławek”, by bawić 
się wspólnie z nauczycielami. Impreza 
ta nie tylko zintegrowała społeczność 
szkolną, ale przede wszystkim była 
świetną zabawą.

Ewa Zienkiewicz Franczak

W Lubsku odbyła się 
kolejna debata dotycząca 
poprawy bezpieczeństwa 
i upowszechnienia 
,,Krajowej Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”. 

Przybyłych na spotkanie 27 mar-
ca mieszkańców powitał Zastępca 
Komendanta Komisariatu Policji w 
Lubsku kom. Artur Samsel. Wśród 
zaproszonych gości byli: burmistrz 
Lubska Lech Jurkowski, kpt. Mariusz 
Morawski z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Lubsku oraz prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Janusz 
Gołębiewski.Kierownik Referatu Pre-
wencji KP Lubskopodkom. Krystian 
Szylko omówił realizację wniosków 
oraz ustaleń z debaty, która odbyła 
się 16 listopada ubiegłego roku. Za-
prezentowano sposób korzystania z 
mapy zagrożeń i z aplikacji ,,Moja Ko-
menda”. St. asp. Katarzyna Wujciów- 
Asystent Zespołu Dzielnicowych KP 

Lubsko opowiedziała o programie  
,,Dzielnicowy bliżej nas”, przybliżając 
sylwetki dzielnicowych oraz ich plany 
działań priorytetowych. Kpt. M. Mo-
rawski omówił zagrożenia wynikające 
z zatrucia czadem, wypalania traw, czy 
palenia liści na terenie ogrodów dział-
kowych. W czasie dyskusji mieszkań-
cy wskazali miejsca zagrożeń m.in.
plac zabaw przy ul. Staffa, gdzie do-
chodzi do zakłóceń ładu i porządku, ul. 
XX- lecia –nadmierna prędkość,trasa 
Lubsko-Dłużek – również nadmier-
na prędkość, ul. Reja i Krakowskie 
Przedmieście – parkujące samochody 
utrudniające przejazd. Burmistrz Lech 
Jurkowski przedstawił zgromadzonym 
koncepcje i projekty dotyczące zmian  
organizacji ruchu lub udogodnień 
dla kierujących m.in. zakup działki i 
działania zmierzające do zwiększenia 
liczby miejsc parkingowych w rejonie 
stacji PKS oraz do zmiany organizacji 
ruchu na ul. Reja w Lubsku.

M. Sienkiewicz

Kolejna debata
o bezpieczeństwie

Sadzili drzewa
Podkom. Krystian Szylko omawia wnioski z poprzedniej debaty

W sobotę (01.04.) członkowie Stowarzyszenia „Przyjazna Gmina” w porozumieniu 
z Leśniczym Adamem Opalińskim i Podleśniczym  Łukaszem  Graczykiem  

zorganizowali i wzięli udział w sadzeniu lasu . Jak widać na fotografiach humory 
dopisywały. Zachęcamy wszystkich do Nadleśnictwa Lubsko, przykład godny 

naśladowania. Brawo!!!
I.G.

To już półmetek projektu 
staży zawodowych 
organizowanych 
przez Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku. 
Projekt „Mobilny kucharz 
na europejskim rynku 
pracy – zagraniczna 
praktyka w ZST 
Lubsko”, który otrzymał 
dofinansowanie z 
programu eRaSMUS + na 
lata 2016-2018 cieszy się 
ogromną popularnością 
wśród uczniów szkoły. 
na staż wyjechało już 

20 uczniów, a kolejna 
dwudziestka już się 
przygotowuje. Wartość 
projektu to blisko 78 
986 eURo pozyskane 
samodzielnie przez szkołę.

Projekt zakłada zorganizowanie staży 
zawodowych połączonych z nauką 
języka niemieckiego oraz aktywnym 
zwiedzaniem największych miast 
Niemiec m.in. weekend w Berlinie. 
Weźmie w nim udział 40 uczniów 
technikum żywienia i usług gastrono-
micznych.
Odbycie 3-tygodniowych staży zawo-
dowych pozwoli uzyskać nowe kwali-

fikacje, doświadczenie oraz pewność 
siebie przyszłym absolwentom na 
rynku krajowym i europejskim. Celem 
projektu jest praktyczne poszerzenie 
wiedzy teoretycznej zdobytej przez 
uczniów na zajęciach szkolnych, naby-
cie nowych umiejętności i kompetencji 
w zakresie gastronomii oraz doskona-
lenie umiejętności posługiwania się 
językiem niemieckim w praktyce.
Po powrocie młodzież otrzyma certy-
fikaty uczestniczenia w zagranicznej 
praktyce w ramach programu Erasmus 
+ m.in. Europass Mobilność, honoro-
wane przez wszystkich pracodawców 
europejskich.

Łukasz Ziemba

Półmetek projektu 
międzynarodowego
w ZST Lubsko

SP nr 1 Kacper Czahajda SP nr 1 Szymon Gajda

Od pasji i sukcesie
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nawet największy 
polityczny ignorant coś 
niecoś słyszał o wojnie 
w Syrii i dramacie ludzi 
z aleppo. exodusem 
uciekinierów z Bliskiego 
Wschodu zajmują się nie 
tylko media. Przeciętny 
obywatel też ma na ten 
temat swoje zdanie. 
Przyjmować emigrantów 

czy nie? Bo że trzeba 
pomagać, to wszyscy 
wiemy. Tylko jak? na 
te pytania gimnazjaliści 
z „Jadwigi” szukali 
odpowiedzi 15 marca, 
trzeciego dnia rekolekcji 
szkolnych. Pomagali im 
w tym koledzy i… pan 
dyrektor, Krzysztof olejnik, 
który starał się wyjaśnić, 

jak doszło do tego 
konfliktu.

Wiemy już, że początku gehenny należy 
szukać wcale nie w Azji, tylko w Afryce, 
gdzie doszło do wydarzeń zwanych 
„arabską wiosną”. Potem wszystko 
potoczyło się lawinowo. I jak zwykle 
najbardziej poszkodowanymi są bez-
bronni cywile.
Uważnie słuchaliśmy Dominika Sę-
dziaka z 2a i byliśmy pod wrażeniem 

wiedzy tego młodego i bardzo skrom-
nego chłopaka. Bo Dominik nakreślił 
nam problem współistnienia na terenach 
objętych wojną trzech wielkich religii 
monoteistycznych: islamu, judaizmu i 
chrześcijaństwa. Ta różnica religijna też 
ma wpływ na losy wielu Syryjczyków. 
Potem Agnieszka Jarosz z 3a i Mateusz 
Piątek z 3b tłumaczyli, że masowa emi-
gracja jest zjawiskiem nam Polakom 
znanym. Okazuje się, że i nasi rodacy 
wieki temu (i całkiem niedawno) musieli 
opuścić swój kraj i szukać szczęścia na 
obcych terenach. My też byliśmy (i nadal 
jesteśmy) obcymi! Nigdy nie wiadomo, 
jaki scenariusz napisze nam życie.
W dalszej części spotkania oglądaliśmy 
film ze ŚDM w Krakowie i słuchaliśmy 
wypowiedzi młodej Syryjki, która cie-

szyła się tym, że może kilka dni przeżyć 
w spokoju i radości na naszej ziemi. 
Mówiła, że chce wrócić do swojego kraju 
i prosiła o… modlitwę. Poruszeni jej 
świadectwem postanowiliśmy włączyć 
się w caritasowską akcję „Rodzina rodzi-
nie”. Ale wcześniej wszyscy wzięliśmy 
udział w konkursie na tematy poruszane 
w tym spotkaniu. Okazuje się, że sporo 
zapamiętaliśmy, toteż zwycięzców też 
było całkiem sporo. Bawiliśmy się świet-
nie, chociaż nie o zabawę wcale szło. 
Zebrana kwota – 2 tys. zł (prawie dwie 
trzecie tej sumy dołożył ks. proboszcz, 
Marian Bumbul) zapewni syryjskiej 
rodzinie półroczne utrzymanie! Wysiłek 
z naszej strony był niewielki, ale skutki 
wspaniałe! Pomaganie jest cool!

(rod)

Solidarni z Syrią

W sobotę (08.04.) w 
Kawiarni Lubskiego Domu 
Kultury odbyło się walne 

zebranie sprawozdawcze 
RoD „KoLeJaRZ”.

W zebraniu uczestniczyła – oprócz 
członków ROD „KOLEJARZ” pani 
Katarzyna Miszko (członek okręgo-

wego PZD).  Podczas 
zebrania omówiono 
działalność ROD 
w ubiegłym roku i 
przyjęto plan zamie-
rzeń na bieżący rok.
P o l s k i  Z w i ą z e k 
Dz ia łkowców w 
2017 roku obchodzi 
jubileusz 120-lecia 
ogrodnictwa dział-
kowego w Polsce. 
PZD to 4700 ROD, 
900 tyś. działek użyt-
kowanych przez 4 
mln. osób, 1,2 mln 
członków.

I.G.

WALNE ZEBRANIE ROD”KOLEJARZ”
16 marca uczniowie 
z niepublicznego 
Gimnazjum dla Młodzieży 
w Lubsku świętowali 
uroczystość pod hasłem 
„Pi Day”. Wydarzenie 
miało na celu pokazanie, 
że matematyka to nie 
tylko liczby, wzory i 
trudne zadania, ale 
również znakomita 
przygoda i mnóstwo 
zabawy.
Na świecie Dzień Liczby Pi ob-
chodzony jest 14 marca. Dla tych, 
którzy nadal nie wiedzą ∏ – Pi to 

stosunek długości obwodu koła do 
długości jego średnicy. Zwykle 
zapamiętuje się Pi jako 3,14, ale 
liczba Pi ma nieskończenie wiele 
miejsc po przecinku, a kolejność 
cyfr wydaje się całkiem przypad-
kowa. Liczba Pi jest jedną z pierw-
szych odkrytych przez człowieka 
liczb niewymiernych i nie da się 
jej przedstawić ani pod postacią 
skończonej liczby, ani jako wyni-
ku dzielenia dwóch liczb. Data 14 
marca nie została wybrana przy-
padkowo, a wprost przeciwnie – z 
powodu skojarzeń z pierwszymi 
cyframi rozszerzenia dziesiętnego 
liczby Pi. Data „14 marca” zapi-

sywana jest w USA, jako „3.14”. 
Szkolne świętowanie zaczęło się od 
wierszy, poematów na temat liczby 
Pi przeplatanych grami i zabawami 
matematyczno-logicznymi, a także 
krzyżówkami, rebusami i sudoku. 
Tego dnia matematyka była praw-
dziwą królową nauk i chyba nie 
było ucznia, który narzekałby na 
nudę. Na zakończenie lekcji pełnej 
matematycznych atrakcji wykonano 
pamiątkowe zdjęcia z nauczyciela-
mi matematyki: panią Anną Ćwik, 
panią Anną Wojnarowską i panem 
Andrzejem Bryłką – organizatorami 
tych nietypowych zajęć.

NGdM

Dzień Liczby Pi w Niepublicznym 
Gimnazjum dla Młodzieży

W piątek (21.04.) w Szkole Podsta-
wowej im. Edmunda Bojanowskiego 
odbyły się obchody Dnia Ziemi. Te-
matem tegorocznych obchodów było 
EKO-MIASTO BOJANA. W zeszłym 
roku tematem była EKO-MODA. Eko
-Miasto tworzyli uczniowie klas I-III 
pod okiem swoich opiekunek Małgo-
rzaty Kokot, Zofii Głogowskiej, Bar-
bary Kichard oraz Magdaleny Hoc. 

Gościem honorowym obchodów był 
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Lubsko Pan Grzegorz Kielczyk, który 
opowiedział o odnawialnych źródłach 
energii i ochronie zasobów leśnych 
w Polsce. Warto zaznaczyć, że nasze 
województwo jest najbardziej zalesio-
nym obszarem w Polsce(50 % obszaru 
województwa to lasy).

I.G.

DZIEŃ ZIEMI    W BOJANIE

Do Przedszkola nr 2 w 
Lubsku zostali zaproszeni 
13 kwietnia rodzice dzieci 
3-4-letnich na zajęcie 
otwarte. Spotkanie było 
okazją do obserwacji nie 
tylko zajęć, sposobów 
i form pracy z dziećmi, 
ale również obserwacji 
swoich pociech.
Tematem zajęć były tradycje i sym-
bole wielkanocne, które zostały 
przedstawione w sposób zabawowy, 
jednocześnie wykorzystując obecność 
rodziców.

Jak się okazuje, spotkanie było inte-
resujące nie tylko dla dzieci, ale i dla 
dorosłych. Rodzice chętnie włączyli 
się do zabawy z dziećmi, doskonale 
poradzili sobie z zadaniami kiero-
wanymi do nich, pomogli  dzieciom 
również wykonać jajka wielkanocne 
na zakończenie zajęć. Sposób wyko-
nania wymagał precyzji i cierpliwości. 
Jajka ozdabiano włóczką wg własnej 
inicjatywy.
Rezultat prac był przepiękny, co z 
pewnością urozmaiciło świąteczny 
wystrój rodzinnych domów.

Agnieszka Boszko-Szczęśniak

Wielkanocne spotkanie
w przedszkolu nr 2

30 marca w Szkole 
Podstawowej nr 3 odbyła 
się niecodzienna lekcja 
historii o starożytnym 
Rzymie.

Uczestniczyły w niej dzieci z klas 
II – VI. Aktorzy w atrakcyjny sposób 
przybliżyli najważniejsze daty, osią-

gnięcia i wydarzenia legendarnego 
imperium. Szczególnym zaintereso-
waniem wśród widzów cieszył się 
pokaz walki rzymskich wojowników 
z udziałem widowni. Podziwiano ory-
ginalne stroje i uzbrojenie żołnierzy.
Punktem kulminacyjnym programu 
okazał się konkurs wiedzy, każdy pra-
gnął w nagrodę otrzymać ręcznie wy-

bijaną monetę. Dzięki takim lekcjom 
uczniowie z pasją poznają nie tylko 
starożytną wiedzę ,ale i współczesną. 
Mamy nadzieję, że takie inscenizacje 
na stałe wpiszą się w tradycję naszej 
szkoły.
U. Tomiczek

D. Gawron

Żywa lekcja historii w SP-3

Wyjaśnienie 
Informujemy, że w marcowym wydaniu Magazynu Lubskiego w artykule zatytułowanym "Wyzwolenie i początki osad-
nictwa polskiego na ziemiach Lubska"  wykorzystano zdjęcia pochodzące z profilu Facebook Fundacja Kolejowa "Stacja 
Lubsko/Sommerfeld".  red
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LuDzI E,  wYDARzENI Aw REgIONIE

Lubsko jest bodaj 
jedynym miastem w 
Polsce, które ma aż 
dwie „swoje” ulice w 
nadodrzańskim grodzie, 
historycznej stolicy 
polskiego Śląska. 
Można rzec, że to 
nawet powód do dumy, 
zważywszy na fakt, iż 
większe i znaczniejsze 
miejscowości w kraju 
„zadowolić” się tam 
muszą zaledwie jedną. 
Ba, a są też i takie, miana 
których nie uświadczysz 
w ogóle w szacie 
nazewniczej Wrocławia.

Pierwsza z nich, ulica Zemska, nawią-
zuje do pierwotnej powojennej nazwy 
Lubska – Zemsz (pisanej też niekiedy 
w odmianach: Zamsz, Zemrz, Żemrz 
i zbliżonych), stosowanej urzędowo 
w latach 1945-1946. Ulica Zemska 
znajduje się na pięknym i dużym 
osiedlu Nowy Dwór w dzielnica Fa-
bryczna, usytuowanym w zachodniej 
części Wrocławia. Jak podają portale 
internetowe, jej przebieg odpowiada 
mniej więcej przedwojennej Som-
merfelder Strasse, czyli już wówczas 
nawiązującej do niemieckiej nazwy 
naszego miasta.
Ciekawe były tuż powojenne związki 
Wrocławia z naszą miejscowością i to 
one, nie tylko poprzez dziedziczność 
niemieckiej nazwy uprawniały do 
nazewniczej kontynuacji. Oto bo-
wiem – jak pisałem przed 30 laty w 
monografii Lubska – „25 lipca 1945 
r. z wrocławskiego dworca głównego 
odjechał do Legnicy i Żagania pociąg 
specjalny, wiozący pracowników 
przeznaczonych do obsady linii ko-
lejowych na obszarze Dolnośląskiej 
DOKP. W Żaganiu utworzona została 
tymczasowa poddyrekcja, która doko-
nała rozmieszczenia służb kolejowych 
na podległym sobie terenie. Jeszcze 
w tym samym dniu delegowano do 
Lubska kilkunastoosobową grupę pra-
cowników (w której sporo osób było z 
dyrekcji lubelskiej PKP) do obsadze-
nia i po przygotowaniu – włączenia do 
ruchu krajowego miejscowego węzła. 
Każdy członek grupy miał określone 
funkcje i zadania. Znajdowali się 
w niej m.in. Tomasz Jajkowski – 
pierwszy zawiadowca stacji, Marian 
Augustyniak, Stanisław Ciepliński, 
Karol Smyczek, Władysław Kostyra, 
Szczepan Dwojak, Wanda Bogdańska. 
Drogę z Żagania do Lubska kolejarze 
odbyli częściowo samochodami, czę-
ściowo pieszo.”
Ulica Zemska robi wrażenie. Zabu-
dowa wysokimi, jedenastokondygna-
cyjnymi budynkami nadaje jej zde-
cydowanie wielkomiejski charakter. 
Według źródeł internetowych (autor 
Piotr T.): „Jest to jedyna ulica na 
osiedlu, która biegnie we wszystkie 
cztery strony świata. Przecina zachod-
nią część Nowego Dworu, biegnąc 
od ul. Rogowskiej do stacji PKP 
Wrocław Nowy Dwór. Ulica Zemska 
jest raczej spokojną ulicą, jednak ruch 
samochodowy jest tu dość regularny, 
a końcowy odcinek przy pętli autobu-

sowej – wręcz ruchliwy, uczęszczany 
także przez autobusy MPK.”
I tutaj osobista refleksja. Przed 34 
laty, w Szkole Podstawowej nr 100 
na Nowym Dworze rozpoczynałem 
swoją pracę nauczycielską. Wielu 
moich uczniów mieszkało przy uli-
cy Zemskiej, a także przy innych, 
znajdujących się tutaj „łużyckich” 
ulicach: Gubińskiej, Krośnieńskiej, 
Budziszyńskiej, Chociebuskiej. Na 
wspomnianej pętli autobusowej uma-
wiałem się ze swoimi uczniami na 
cosobotnie wycieczki po Wrocławiu. 
Pamiętam ich nazwiska: Kasia Koze-
ra, Ewka Kostecka, Paweł Godziński, 
Mariusz Kierzkowski, Joasia Jędrze-
jewska, Beatka Białecka, Mariusz 
Sawaryński. Szkoły nr 100 dawno 
już nie ma, pozostała natomiast i 
wypiękniała ulica Zemska. A mnie 
nawet nie przyszło wtedy na myśl, że 
to będzie kiedyś „moja” ulica; że jako 
mieszkaniec Zemsza/Lubska odwie-
dzę ją po dziesięcioleciach z aparatem 
fotograficznym w ręku; że będę pisał 
o niej ze wzruszeniem.

***
W grudniu 1946 roku Państwowa 
Komisja Nazw Miejscowości i Obiek-
tów Fizjograficznych zmieniła nazwę 
miasta Zemsz na Lubsko. W latach 
siedemdziesiątych jednej z uliczek 

na leżącym na zachodnich rubieżach 
Wrocławia osiedlu Leśnica nadano 
nazwę „Lubska”. Jest to niepozorna 
uliczka, zabudowana po jednej stronie 
budynkami jednorodzinnymi, którym 
towarzyszą łąki. Mimo że skromna 
to uliczka, ale za to biegnie w kilka 
stron świata, ma też zabudowane 

odnogi. Łatwo do niej trafić jadąc od 
strony Środy Śląskiej. Tuż po wjeź-
dzie do Wrocławia należy  skręcić w 
pierwszą przecznicę w prawo, w ulicę 
Lutyńską. „Nasza” uliczka odchodzi 
od niej w lewo, w kierunku wcale 
nie królewsko prezentującej się, po-
lnej ulicy Stefana Batorego. Jeszcze 

skromniejsza i o wiele krótsza jest 
położona nieopodal ulica Żarska. No 
cóż, skromna ta nasza wrocławska 
„Lubska”. Nie zmienia to wszakże 
faktu, że Lubsko ma we Wrocławiu 
dwie „swoje” ulice.

Władysław Mochocki

Wiosenne ciekawostki

O „LUBSKICH” ULICACH PIĘKNEGO WROCŁAWIA

Piękne osiedle Wrocław Nowy Dwór zamieszkuje dzisiaj prawie 20 tysięcy mieszkańców (www.photez.pl-by Przemek)

Efektowna ulica Zemska, jedna z "naszych" ulic w topografii Wrocławia. Dla większości tutejszych mieszkańców 
etymologia jej nazwy pozostaje tajemnicą (fot. Władysław Mochocki)

Ulica Lubska w zimowej szacie. Skromna szutrowa nawierzchnia pokryta warstewką 
pierwszego w 2017 roku, równie skromnego śniegu (fot. W. Mochocki)

Samochód z Lubska na ulicy Lubskiej we Wrocławiu (fot. W. Mochocki)

W tym wiosennym 
miesiącu odbyły się u nas 
trzy różne wydarzenia. 
W przeddzień Dnia 
Kobiet nasza grupa 
teatralna przedstawiła 
słuchaczom swój 
najnowszy program pod 
nazwą "Teraz my".  Do 
zrealizowania programu 
wykorzystaliśmy 
twórczość znanych 
autorów oraz własne 
"produkcje".
Kilka dni później pięcioosobowa 
grupa uniwersyteckich "kadrowców",  
w ramach projektu „Cyfroinnowa-
cyjni-nieprzeciętni”, uczestniczyła 
w międzynarodowym spotkaniu w 
Portugalii. Celem spotkania, w któ-
rym udział wzięli nauczyciele języka 
angielskiego z Czech, Portugalii, Pol-
ski, Słowacji i Turcji,  była wymiana 
doświadczeń w zakresie metodyki na-
uczania języków obcych wśród osób 
dorosłych. Przy okazji pobytu zwie-
dziliśmy Lizbonę.Piękne miasto nad 
morzem, wspaniała pogoda, lekkie 
dania oferowane niemal na każdym 
kroku. Fasady wielu domów,chodniki 
i deptaki wyłożone jasnymi, małymi, 

błyszczącymi kafelkami z wyjątko-
wymi ornamentami z orientalnymi 
i morskimi motywami. Jest to tzw. 
stylmanueliński, który rozwinął sięna 
przełomie 15/16 wieku za czasów pa-
nowania Manuela I-władcy Królestwa 
Portugalii.Na ulicach mnóstwo kwit-
nących kwiatów, już dojrzałych owo-
ców wiszących na drzewach w rodzaju 

pomarańczy, cytryn, kiwi, oliwek, 
mandarynek. Docelowym miejscem 
spotkania było kilkunastotysięczne 
miasto Caldas da Rinha. Gospodarze, 

studenci tamtejszego UTWprzywitali 
nas koncertem uniwersyteckiego ze-
społu muzycznego i występem chóru. 
Zwiedzaliśmy, przyglądaliśmy się, 
braliśmy udział w różnego rodzaju 
zajęciach, podziwialiśmy prace plasty-
ków, fotografów, ceramików, lalkarzy, 
rzeźbiarzy, tancerzy, informatyków, 
muzyków, śpiewaków. Nauczyciele 

języka angielskiego  prezentowali 
swoje wcześniej wypracowane meto-
dy nauczania. Były to bardzo inten-
sywne i owocne zajęcia.Wzięliśmy 

udział w pokazowej lekcji języka 
angielskiego, w której uczestniczyła 
20-osobowa klasa portugalskich se-
niorów. Wypracowanerezultaty tego 
spotkania w postaci filmów instrukta-
żowych oraz materiałów wizualnych 
będą dostępne w tzw. platformach 
upowszechniania rezultatów pro-
jektowych, stronach internetowych 
i portalach społecznościowych pro-
mujących międzynarodowy projekt.
Jak zawsze braliśmy udział w tzw. 
działaniach okołoprojektowych np. 
zwiedziliśmy historyczne centrum 
miasta i znajdujące się tam sanatorium 
termalne (lecznicze siarkowe wody). 
Kolejne projektowe spotkanie nauczy-
cieli przedmiotów matematycznych i 
ekonomicznych odbędzie się w stolicy  
Turcji, Ankarze.Międzynarodowe 
spotkania projektoweodbywają się w 
ramach Programu Ersamus+.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla 
studentów i kadry zarządzającej było 
sprawozdawczo-wyborcze zebranie. 
W trakcie zebrania funkcjonujące 
komisje i grupy składały relacje z 
dotychczasowych działań. Spra-
wozdania i raporty pokazały, że w 
ciągu ostatnich kilku lat sporo się u 
nas działo, więc warto pomyśleć o 

okolicznościowym biuletynie przy-
pominającym edukacyjną działalność 
organizacji. W trakcie zebrania został 
wybrany nowy czteroosobowy Zarząd 
UTW i trzyosobowa nowa Komisja 
Rewizyjna. 
Nasz uniwersytet wespół z innymi or-
ganizacjami województwa lubuskiego 
realizuje projekt „Aktywny Senior”. 
Projekt jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Zdrowia i ma na celu 
uaktywnienie seniorów i poprawę 
zdrowia poprzez różne formy aktyw-
ności. O planowanych rezultatach 
projektu poinformujemy w kolejnych 
odsłonach Magazynu Lubskiego.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygoto-
wań do kolejnej Sportowej Olimpiady 
Seniorów ”Senioriada 2017”, która 
odbędzie się w dniach 11-12 maja 
2017. Emerytów-seniorów z Lubska 
i okolic zapraszamy do udziału w 
sportowych konkurencjach i towarzy-
szących imprezach. Zapisy chętnych 
trwają do końca kwietnia w biurze 
UTW przy ul. Dworcowej 2.  
Nasz wiosenna dewiza brzmi: „u nas 
można się realizować, uczyć, bawići 
ze względu na wszechobecną przy-
jaźń, czuć się potrzebnym”.

Uniwersytecki Koszałek-Opałek

W marcu jak w garncu, czyli co słychać na UTW?

Nowy Zarząd UTW, od lewej: Bożena Manik-sekretarz, Zofia Głogowska-
Prezes, Barbara Kuźma-Skarbnik, Kazimiera Maryniewska-Wiceprezes

Uczestnicy projektu Aktywny Senior

Miłośnicy rajdów 
rowerowych  wy-
ruszyli 2 marca o 
godz. 10.30 po raz 
pierwszy w tym sezo-
nie spod Lubskiego 
Domu Kultury. Trasa 
wiodła przez Lutol 
do Chocimka, gdzie 
znajdowała się baza 
wypadowa - Gospo-
darstwo Agrotury-
styczne "Kaczorko-
wo". Pogoda, humor 
i apetyt dopisały. Nie 
ma to jak aktywny 
wypoczynek i posiłek 
na świeżym powie-
trzu.

Mars

Sezon rowerowy rozpoczęty

Miejscem postoju był malowniczo 
położony ośrodek „Kaczorkowo”
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HI STORI AHISTORIA

Rok 1947, przed siedemdziesięciu 
laty, był czasem tworzenia zrębów 
polskości na ziemiach przyłączo-
nych do Polski po drugiej wojnie 
światowej. Wyznaczał on też schyłek 
pionierskiego okresu przejmowania 
po Niemcach i odbudowy przerwa-
nych gwałtownie struktur życia 
miejskiego, dając jednocześnie po-
czątek żmudnym, zorganizowanym 
działaniom na rzecz ożywienia spo-
łecznego i gospodarczego miasta. 
Rozpoczęcie planowej gospodarki 
zbiegło się wszakże w czasie z ra-
dykalizacją działań rodzimej lewicy 
antydemokratycznej, co również w 
warunkach Lubska ograniczyło w 
wielu przypadkach niezależność 
poczynań administracji lokalnej.

***
Zarząd Miejski stał się od 1947 r. w 
większym niż dotąd stopniu organem 
wykonawczym MRN, chociaż kom-
petencje burmistrza miasta wciąż 
jeszcze wykraczały poza zakres 
uprawnień jej przewodniczącego. 
Od 4 sierpnia tegoż roku w skład 
Zarządu Miejskiego wchodzili: 
burmistrz Walerian Bielerzewski, 
zastępca burmistrza Ryszard Ja-
worowski oraz wybrani tego dnia 
przez MRN trzej ławnicy: Antoni 
Jurecki, Paweł Hopko i Władysław 
Kowalski. Do najpoważniejszych 
osiągnięć administracji tego okre-
su zaliczyć należy opracowanie i 
wdrożenie projektu zaludnienia i 
odbudowy miasta w latach 1947 
–1949 (plan 3-letni). Podpisany 17 
listopada 1947 r. przez burmistrza 
Bielerzewskiego i przesłany do 
Komitetu Realizacji Planu 3-let-
niego w Gorzowie Wielkopolskim 
dokument, ujmował kompleksowo 
zakres przedsięwzięć administra-
cyjno-ekonomicznych, niezbędnych 
do przyśpieszenia procesu rozwoju 
miasta – jako lokalnego centrum 
administracyjno-usługowego.

***
W atmosferze obrad zdominowa-
nego przez komunistów Sejmu 
Ustawodawczego 1947 r.,  przy 
coraz wyraźniejszej przewadze 
czynników politycznych nad admi-
nistracyjno-samorządowymi, w in-
stancjach miejskich oraz  zakładach 
fabrycznych Lubska koła PPR i PPS 
zorganizowały spotkania podsumo-
wujące, które początkowały nową 
jakościowo akcję propagandową. 
Podkreślano na nich znaczenie osią-
gniętego zwycięstwa, a aktywiści 
PPR szczególnie mocno zaznaczali 
nadrzędną rolę własnej partii w ży-
ciu państwowym. Niebawem zaczęła 
wzrastać liczba członków obu partii, 
przy czym wciąż atrakcyjniejszą dla 
środowiska pozostawała PPS. W 
kwietniu 1947 r. liczyła około 600 
członków, gdy tymczasem PPR, 
miesiąc wcześniej – 420. PPR  na-
tomiast była partią aktywniejszą. 19 
marca 1947 r. odbyło się w Lubsku 
jej walne zebranie z udziałem 275 
członków. Wybrano nowy, 11-oso-
bowy Komitet Miejski i Egzekuty-

wę. I sekretarzem pozostał Stanisław 
Popowski, a utworzone stanowisko 
II sekretarza objął Tadeusz Dąb. 1 
listopada 1947 r. zawiązało się koło 
pracownicze SD wśród pracowni-
ków łączności. Jego założycielem 
i pierwszym przewodniczącym był 
naczelnik Urzędu Pocztowo-Ko-
munikacyjnego Marian Płaczek. 
Miesiąc później koło liczyło 11 
członków, a znajdowali się w nim 
m.in. Jan Szwajka, Jan Maksymów, 
Józef Majorczyk, Jadwiga Kujaw-
ska, Stanisław Kaczmarek, Szczepan 
Juskowiak oraz jedyny członek spo-
za kręgu pocztowców – nauczyciel 
Jan Witkowski.

***
Prężnie rozwijał się ruch młodzie-
żowy. W 1947 r. w Lubsku działały 
ZWM, OMTUR, ZHP, w ograni-
czonym stopniu ZMW RP Wici, nie 
podjęto natomiast poważniejszych 
prób zorganizowania Związku Mło-
dzieży Demokratycznej. Wszystkie 
te organizacje łączyła wspólna 
płaszczyzna ideowa, inne miały one 
przecież (poza dwiema pierwszymi) 
sfery społecznych bądź pokolenio-
wych oddziaływań. Związek Walki 
Młodych, z racji uwidaczniającej 
się coraz bardziej hegemonistycz-
nej pozycji PZPR, predestynował 
do odegrania podobnej roli wśród 
organizacji młodzieżowych w mie-
ście. Jednakże słaby liczebnie, nie 
zdołał w pełni zrealizować swoich 
zamierzeń. W lipcu 1947 r. liczył 
zaledwie 40 członków, zaś 12 mie-
sięcy później – 81. Wiosną 1947 r. 
zorganizowano harcerstwo w Szkole 
Powszechnej. Kilka miesięcy póź-
niej połączono zastępy ze szkoły 
powszechnej i gimnazjum, tworząc 
w ten sposób dwie, liczące po około 
60 członków drużyny o nie zmie-
nionych nazwach: dziewcząt – im. 
Emilii Plater oraz chłopców – im. 
Szarych Szeregów. Przez pierwsze 
lata opiekunami harcerzy w obydwu 
placówkach byli nauczyciele: Maria 

Komar, Anna Sielicka, Franciszek 
Żywuszko, Zena Gryl; drużynowy-
mi: Maria Ciążyńska, Leon Czerny, 
Teresa Ciążyńska i Roman Frączek, 
a harcerzami funkcyjnymi także 
późniejszy drużynowy Włodzimierz 
Bielerzewski, Aleksandra Rubach, 
Bogusława Głód. Z inspiracji dyrek-
tora gimnazjum, wielkiego orędow-
nika harcerstwa, Jana Franczaka, 
część kadry skierowano w 1947 r. 
na kurs do Wojnowa i obóz szkole-
niowy w Lasach Chobienickich koło 
Sulechowa. W tym samym czasie, 
jeszcze bez oficjalnego upoważnie-
nia Chorągwi Poznańskiej (uzyskano 

je z chwilą  utworzenia Komendy 
Hufca w Krośnie Odrzańskim w 
1949 r.), w szkole powszechnej za-
częły powstawać pierwsze drużyny 
zuchowe.

***
6 czerwca 1947 r. wysiedlono z Lub-
ska ostatnie większe grupy Niem-
ców, głównie cenionych fachowców 
zatrudnionych m.in. w zakładach 
przemysłowych, komunalnych i 
w szpitalu. Wyjechał wówczas dr 
Wilhelm Wenke, znakomity chirurg, 
dyrektor szpitala miejskiego w Som-
merfeld. Grupa ta wraz z członkami 

rodzin liczyła w sumie kilkadziesiąt 
osób.

***
W 1947 r. liczba mieszkańców Lub-
ska wzrosła do 6044 osób. Odnoto-
wano 104 małżeństwa, 227 urodzeń 
i 48 zgonów. Przyrost naturalny 
wyniósł 179 osób.

***
Przez kilka miesięcy 1947 r. funk-
cję komendanta posterunku Milicji 
Obywatelskiej w Lubsku pełnił 
po raz drugi, cieszący się dużym 
zaufaniem społecznym, plut. Lech 
Manugiewicz. Z pracy w milicji 
odszedł on w czerwcu, przekazując 
posterunek kpr. Józefowi Maćko-
wiakowi. Pod koniec lipca 1947 
r. funkcję komendanta objął prze-
niesiony tu służbowo st. sierż Jan 
Zawadzki, sprawując ją do początku 
1951 r. Podobnie jak i poprzednio, w 
okresie od 1947 r. działało na terenie 
miasta dwóch funkcjonariuszy bez-
pieczeństwa, często wymienianych, 
podlegających bezpośrednio PUBP 
w Krośnie Odrzańskim. W komuni-
stycznym aparacie represji pracował 
tu wówczas m.in. referent gminny 
UB Czesław Kaźmierczak.

***
Do września 1947 r. uruchomione 
zostały w Lubsku sieć energetycz-
na, wodociągi miejskie, gazownia, 
chociaż w niektórych obiektach 
prace modyfikacyjne trwały jeszcze 
kilka lat. Dyrektorem  Miejskich 
Zakładów Urządzeń Publicznych 
(obecne PGKiM) był wówczas 
wielce zasłużony dla rozwoju miasta 
Stanisław Grzebała.

***
W 1947 r. pojawiły się w mieście 
pierwsze osobowe taksówki pry-
watne. Pierwszym taksówkarzem, 
posiadającym samochód marki dkw 
(popularną dekawkę) i czekającym 
w domu pod telefonem na zlecenia, 
był Jan Grelak. Zaraz po nim zaczęły 
jeździć taksówki Wacława Guder-
skiego, Antoniego Waligóry i Ta-
deusza Krążka. W takiej kolejności 
nosiły one numery boczne od 1 do 4.

***
1 stycznia 1947 r.,  decyzją Dyrek-
cji Przemysłu Wełnianego w Łodzi 
(organu Centralnego Zarządu Prze-
mysłu Włókienniczego Ministerstwa 
Przemysłu) dokonano połączenia 
czynnych fabryk włókienniczych w 
jedno przedsiębiorstwo: Państwowe 
Zakłady Przemysłu Wełnianego 
(PZPW) nr 19 w Lubsku. Dyrekto-
rem naczelnym mianowany został  
Seweryn Koźmiński, dyrektorem 
technicznym dotychczasowy peł-
nomocnik Ministerstwa Przemysłu 
i pierwszy kierownik ogólny miej-
scowych fabryk włókienniczych 
Kazimierz Maj (wkrótce aresztowa-
ny przez UB), handlowym Marian 
Kamiński. Aleksander Sochoń, 
dotychczasowy kierownik technicz-
ny likwidowanej akurat odgórnie  

70 lat temu. Lubsko w 1947 roku

Przyczynek do najnowszych dziejów    miasta
poniemieckiej firmy „Georg Förster” 
(Przędzalnia i Szarparnia Wełny, ul. 
Przemysłowa 75) objął stanowisko 
inspektora kontroli technicznej 
zakładów.

W latach 1947-1948 uruchomione w 
1946 r. lubskie fabryki ceramiczne 
osiągnęły już dużą moc produkcyj-
ną, przy zatrudnieniu ponad 360 
osób. Ich kierownikami byli w tym 
okresie: Bronisław  Olsztyn, później 
zaś Władysław Filipowicz - Fabryki 
Wyrobów Szamotowych przy ul. 
Dojazdowej; Aleksander Palluth – 
Cegielni Parowej nr 1 Budych przy 
ul. Transportowej ; kolejno: Franci-
szek Andrzejewski, inż. Zieliński, 
inż. Zygmunt Ukielski, Bronisław 
Mieszkuć, Władysław Kulik – Fa-
bryki Kafli przy ul. Kolejowej; Józef 
Malinowski, a potem Jan Filipowski 
i Grzegorczyk – Fabryki Dachówek 
nr 1; Lech Filipowski, a następnie 
Józef Fedorczyk – Fabryki Wyrobów 
Klinkierowych na Górnej Glince. W 
1947 r. lubskie fabryki ceramiczne 
wyprodukowały około 4 mln szt. 
cegły zwykłej, 1 mln szt. płytek i 
cegły szamotowej, 2,5 mln szt. klin-
kierówki, 200 tys. szt. kafli, 500 tys. 
szt. dachówek.

***
W 1947 r. działały w mieście Zrze-
szenie Kupców, Cech Ogólnobran-
żowy i Zrzeszenie Restauratorów. W 
sierpniu tegoż roku czynnych było 
w Lubsku 15 sklepów-wytwórni 
piekarniczych, 13 masarskich, co 
najmniej 10 ogólnospożywczych 
oraz kilka punktów sprzedaży de-
talicznej niespożywczej, takich jak: 
drogerie, sklepy żelazne, galante-
ryjne, sklep elektryczny Czesławy 
Waligóry  przy ul. Popławskiego 19, 
księgarnia, a także 11 prywatnych 
gospód i restauracji, m.in. Zacisze, 
Janka, Krakowianka, Wielkopo-
lanka, Przyszłość, Poznanianka, 
hotel i restauracja Zagłoba i kilka 
innych. Funkcjonowały również 53 
warsztaty i zakłady rzemieślnicze 
następujących  branż: elektrotech-
nicznej – 1, radiotechnicznej – 2, 
blacharsko-instalatorskiej – 1, ślu-
sarsko-mechanicznej – 5, kowalskiej 
– 2, stolarskiej – 1, kołodziejskiej 
–1, szewskiej 12, krawieckiej – 11, 
fryzjerskiej – 7, zegarmistrzowskiej 
– 1, fotograficznej –1, kominiarskiej 
–1, lakierniczo-malarskiej – 2, ry-
marskiej – 1, mydlarskiej –1, wul-
kanizacyjnej –1, cholewkarskiej – 2. 
Produkcję prowadziły:  prywatna 
rozlewnia piwa i lemoniady, browar 
piw słodowych, wytwórnia soków 
owocowych. Interesy właścicieli 
reprezentowały już w gremiach 
miejskich Zrzeszenie Kupców i 
Rzemieślników oraz Cech Ogólno-
branżowy.

Władysław Mochocki

Witold Jerzykiewicz, masarz, na białym rumaku i w stroju paradnym trakcie 
uroczystego pochodu Cechu Ogólnobranżowego (z archiwum autora)

o InnyCh SfeRaCh 
ŻyCIa MIeJSKIeGo 
W 1947 RoKU – W 

naSTęPnyM nUMeRZe

Pracownicy lubskich fabryk ceramicznych w pochodzie 1-Majowym (z archiwum autora)

Krabat jest łużycką postacią legendarną, 
czarodziejem, trochę Janosikiem, ma-
rzeniem biedaków o kimś, kto ulży im 
w niedoli. Według legendy Krabat żył 
ponad trzysta pięćdziesiąt lat temu w 
czasach, gdy po wojnie trzydziestoletniej 
toczonej w latach 1618-1648 ziemie 
śląskie ogarnął głód i nędza. Wówczas 
wśród ludu żywa była legenda o tym, że 
pojawi się wśród nich bohater, czarodziej 
tak potężny, że wyswobodzi cały kraj 
spod ucisku bogatych i chciwych wład-
ców. Krabat był sierotą jako chłopiec pasł 
gęsi, a kiedy sytuacja tego wymagała, 
chodził po prośbie. Przemierzając za 
chlebem wsie na Łużycach, trafił do 
miejscowości niedaleko Hoyerswerdy, 
Czarna Chełmża (łuż. Corny Chołmc, 
niem. Schwarzkollm) w której znajdował 
się młyn wodny, zwany „czarcim mły-
nem". Jego właściciel, zwany Czarnym 
Młynarzem, zaprzedał duszę diabłu. Miał 
dwunastu młynarczyków do pomocy, 
których zamieniał w czarne kruki. Co 
roku jeden z uczniów ginął, jako „zapła-
ta" diabłu za usługi. Poza nauką zawodu 
młynarza, chłopcy poznawali podstawy 
czarnej magii. Kiedy Krabat zorientował 
się jaki los go czeka we młynie, ukradł 
Czarnemu Młynarzowi „Koraktor" 
czarną księgę magii w której na czarnych 
stronach białym atramentem zapisano 
wszystkie zaklęcia. Dzięki czarom z 
księgi pomógł swojej rodzinie, a także 
swojemu ludowi poprawić los. Sprowa-
dził na nich dostatek i zniósł poddaństwo. 
Legendy o Krabacie przekazywane 
słownie z pokolenia na pokolenie spisał 
Měrćin Nowak-Njechorński (1900-
1990) wydając książkę pt. „Mistrz Krabat 
dobry łużycki czarodziej". Kiedy zerk-
niemy do życiorysu autora zauważymy, 
że nie tylko chodziło mu o spisanie le-
gendy o Krabacie, ale przede wszystkim 
o zachowanie łużyckiego dziedzictwa 
kulturowego, dbałość o narodową toż-
samość. Měrćin Nowak-Njechorński, 
Łużyczanin po matce i Niemiec po ojcu, 
poświęcił życie kulturze i sztuce Łużyc. 
Sam, nie tylko pisał książki i artykuły, ale 
także je ilustrował, malował, zajmował 

się tłumaczeniem literatury i angażował 
społecznie. Pomimo, że Łużyce nie są 
suwerennym państwem, wytworzyły 
się tu dwa odrębne języki literackie. 
Łużyczanie mają własną kulturę, sztukę 
i tradycję oraz poczucie tożsamości naro-
dowej. Legendy z książki „Mistrz Krabat 

dobry łużycki czarodziej" opisują różne 
przygody bohatera od czasów dzieciń-
stwa, aż po śmierć. Pięknie jest pokazane 
dojrzewanie bohatera, który najpierw 
cieszy się, że może przy pomocy zaklęć 
płatać figle, jako młody mężczyzna po-
dejmuje ryzykowne wyzwania, a jako 

człowiek dojrzały skupia się na tym, aby 
jak najbardziej ulżyć w niedoli swoim 
rodakom. W dorosłym życiu stwierdza: 
„Teraz powiadają ludzie, że jestem wiel-
kim i niedoścignionym czarodziejem. 
Może to i prawda: wiele potrafię, wiele 
wiem i posiadam różne zdolności. Czego 
do tej pory dokonałem? Tylko czaro-
wałem, okpiwałem i nabierałem ludzi. 
Zmieniałem się w ptaka albo w zwierzę, 
makaron zmieniałem w dżdżownice, a 
ziarnka owsa w żołnierzy, unosiłem się w 
powietrze - ale cóż z tego był za pożytek, 
komu tymi poczynaniami pomogłem? Z 
mojej siły czarodziejskiej musi powstać 
coś wielkiego, co będzie owocować na 
wieki." Dlatego w legendzie o Krabacie 
zazwyczaj poszkodowani są źli i chciwi, 
a wynagrodzeni biedni i dobrzy ludzie, 
jak przystało na ludowe podania. 
W północnej części Parku Krajobra-
zowego „Łuk Mużakowa”, pomiędzy 
miejscowościami Kamienica i Trzebiel, 
leży pomnikowy eratyk „Diabelski 
Kamień”. Obiekt znany jest również 
pod nazwą „Głaz Krabata”. Aby trafić 
do głazu, należy skręcić w prawo z 
drogi krajowej  Trzebiel – Łęknica w 
kierunku miejscowości Siedlec, Kamie-
nica nad Nysą Łużycką. W Kamienicy 
skręcamy w brukowaną drogę, po której 
biegnie znakowano na niebiesko szlak 
turystyczny. Po około 300 metrów od 
ostatnich zabudowań, po prawej stronie, 
na łące pod laskiem, kilka metrów od 
potoku Lanka, leży oznaczony tablicami 
olbrzymi głaz. Na stojącej obok tablicy 
znajdziemy kompletną informację o 
tym pomnikowym głazie narzutowym.  
Otwory na powierzchni głazu wiązano 
legendą ze szponami diabła. „Diabelski 
Kamień” jest jedynym pomnikowym 
głazem narzutowym w utworzonym w 
2001 roku Parku Krajobrazowym  „Łuk 
Mużakowa”. Obszar parku stanowi 
wybitny przykład działalności lodowca  
skandynawskiego, który wyrzeźbił tu 
morenę czołową o kształcie podkowy.

Krzysztof Kowsz

W miejscowości Kamienica nad nysą łużycką niedaleko od Trzebiela znajduje się Pomnik Kultury
Wschodnich łużyc „Diabelski Kamień” zwany „Głazem Krabata”

W północnej części Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, pomiędzy miejscowościami Kamienica i Trzebiel, leży pomnikowy eratyk „Głaz Krabata”

Krabat legendarny łużycki czarodziej Koraktor - czarna księga magii

Młyn wodny, zwany „czarcim młynem" w miejscowości Czarna Chełmża koło 
Hoyerswerdy. Poza nauką zawodu młynarza, Krabat poznawał tu podstawy 

czarnej magii

„DIABELSKI KAMIEń” UPAMIęTNIAJąCY
MISTRZA KRABATA - DOBREgO 
łUżYCKIEgO CZARODZIEJA
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Rozpoczynamy drugą 
edycję konkursu 
Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Lubsko 
Zbigniewa Czarnego, 
o największą rybę 
sezonu wędkarskiego 
2017 złowioną przez 
mieszkańca gminy 
Lubsko.

W tym roku jest także puchar dla 
Juniorów „Mały Pasjonat Wędkar-
stwa”- tutaj liczy się liczba zło-
wionych różnych gatunków ryb, 
bez względu na wagę. Jest także 
puchar dla Seniorów „Łowca Oka-
zów”- tutaj liczy się waga wszyst-
kich złowionych ryb powyżej 5 kg. 
Do pucharów będą ufundowane na-
grody w postaci sprzętu wędkarskie-
go. Zgłoszenia (zdjęcia najlepiej na tle 
natury) proszę kierować do Magazynu 

Lubskiego lub do mnie na Facebooku 
. Miejsce połowu nie ma znaczenia. 
Pozdrawiam i życzę przysłowiowego 
połamania kija – Zbigniew Czarny.

Puchary czekają

Otrzymaliśmy od czytelników 
wiele kartek z życzeniami 
świątecznymi, za które bar-

dzo serdecznie dziękujemy.
red.

Podziękowanie
W Lubskim Domu Kultury spotykają 
się miłośniczki sztuki, malarstwa, 
rzeźby czy grafiki. Grupa plastyczna 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Hal-
szki” działa pod okiem artystki Haliny 
Skindzier. Obecnie można podziwiać 

portrety naszych aktywnych pań na 
wystawie w bibliotece.

mars

Pobór wody dla 
mieszkańców gminy 
Lubsko odbywa się z 
3 ujęć podziemnych, 
obsługiwanych przez 
Spółkę „Lubskie 
Wodociągi i Kanalizacja”.

Ujęcie w Górnej Glince zabezpiecza w 
wodę mieszkańców: Lubska, Budzie-
chowa, Dłużka, Chełmu Żarskiego, 
Mierkowa, Garei, Ziębikowa. Ujęcie 
w Białkowie mieszkańców: Białko-
wa, Tucholi Żarskiej, Starej Wody, 
Mokrej, Chocimka, Lutolu, Małowic. 
Ujęcie w Gozdnie mieszkańców: Gó-
rzyna, Gozdna, Chocicza, Grabkowa, 
Osieka, Dąbrowy, Tymienic, Kałka. I 
mimo, że w to ostatnie ujęcie zainwe-
stowano kilka lat temu znaczne środki 
powstała konieczność modernizacji. 
Dlaczego? Budowa nowej stacji w 
Gozdnie w ramach procedury prze-
targowej została wykonana w okresie, 
kiedy ujęciami wodnymi zarządzała 
jeszcze Spółka „Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej”. Zastosowane technologie 
w pełnym zakresie funkcjonowania 
zostały zaprojektowane i wykonane 
w wysokim standardzie. Ale… po 
kilku latach eksploatacji okazało się, 
że jedno z rozwiązań polegających 
na wykorzystaniu materiałów PVC 
w metodzie klejowej dla rurociągów 
technologicznych tego rodzaju stacji 
nie spełnia właściwie swojej roli. 
Specyficzna charakterystyka pracy 
urządzeń stacji uzdatniania wody 
sprawia naprężenia i wibracje, spo-
wodowane pracą pomp, dmuchaw i 
sprężarek, co skutkuje utratą szczelno-
ści w zastosowanej technologii. Kilka 
szczegółów. Na przestrzeni ostatnich 
5 lat miało miejsce 10 awarii rur PVC 

o średnicy 160 mm doprowadzają-
cych wodę do filtrów, jak również 

wyprowadzających wodę do sieci. 
Klejone złącza tych rur, zawieszone 
w poziomie, niczym nie podparte i 
obciążone znaczną ilością wody, nie 
wytrzymywały skoków ciśnienia, 
powstających w czasie pracy systemu. 
Dochodziło do pęknięć w miejscach 
łączenia i uszkadzania elementów 
współpracujących. Dalsza praca w 
zastosowanej technologii zagrażała 
bezpieczeństwu dostawy wody dla 
mieszkańców.  Po ostatniej awarii, 
która miała miejsce 5 stycznia tego 
roku Prezes Zarządu Spółki „LWiK” 
postanowił zaprezentować problem 
na posiedzeniu Rady Nadzorczej, 
która jednogłośnie przychyliła się do 
wniosku o modernizację SUW Gozd-
no. Do siedziby Spółki wpłynęło kilka 
ofert. Wybrano ofertę z najniższą ceną, 
która jednocześnie gwarantowała 
realizację inwestycji we właściwej 
jakości prac. Oferta obejmowała: 
dostawę i montaż rurociągów ze stali 
kwasoodpornej, produkcję i montaż 
podpór systemowych pod rurociągi 

ze stali nierdzewnej, montaż armatury 
dostarczonej przez „LWiK”. Wartość 
całej inwestycji wyniosła około 
80.000 zł. Obecnie funkcjonowanie 
SUW Gozdno przebiega bez żadnych 
zakłóceń a jej obsługa jest zdecydo-

wanie sprawniejsza. Spółkę czekają 
kolejne decyzje dotyczące również 
niezbędnych modernizacji stacji w 
Białkowie i ujęcia w Górnej Glince.

M. Sienkiewicz

Modernizacja SUW Gozdno

Halszki działają

Obecnie zastosowano rury ze stali kwasoodpornejKoszt koniecznej modernizacji wyniósł około 80.000 zł

SUW Gozdno na co dzień obsługuje 
Krzysztof Manik

Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy gościł 10 kwietnia gru-
pę młodzieży ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. 
W ich wykonaniu można było obejrzeć 
przedstawienie kukiełkowe pt. „Przygo-
dy Burka z podwórka” przygotowane 
pod opieką pani Teresy Piaseckiej. Na 
widowni zasiadły dzieci w wieku od 4 
do 6 lat z Przedszkola nr 2 w Lubsku. 
Po obejrzeniu teatrzyku przedszkolaki 
miały możliwość pobawić się kukiełkami 
i rekwizytami. Na zakończenie spotkania 
wszyscy uczestnicy obdarowani zostali 
słodyczami.

RW

Teatrzyk
w bibliotece

21 marca uczniowie i 
nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 3 z oddziałami Integracyjnymi 
w Lubsku z pełnym entuzjazmem 
przywitali długo oczekiwaną 
wiosnę. Młodsze dzieci czujnym 
okiem sprawdzały zakamarki 
naszego miasta i dostrzegły 
pierwsze zwiastuny ulubionej 
pory roku. Jednogłośnie 

stwierdziły, że zima uciekła gdzie 
pieprz rośnie i szybko do nas 
nie wróci. Uczniowie nauczania 
początkowego tradycyjną 
Marzannę przepędzili skutecznie.

W szkolnej sali gimnastycznej panował 
prawdziwie wiosenny nastrój i zacięta 
rywalizacja. Każda klasa IV-VI chciała 
najlepiej zaprezentować swoją wiedzę 
i umiejętności w turnieju „Trzymaj 

formę”. Uczniowie z ogromnym zaan-
gażowaniem walczyli o miano najlepszej 
klasy, w grę wchodziły cenne nagrody 
– sprzęt sportowy. Żeby osiągnąć swój 
wymarzony cel, trzeba wykazać się po-
nadprzeciętnymi umiejętnościami. Wielu 
wrażeń dostarczyło przeciąganie liny, 
strzał piętką do bramki czy picie mleka 
na czas. Nie obyło się oczywiście bez 
inscenizacji teatralnych, które były za-
prezentowane przez poszczególne klasy. 

W rolach głównych wystąpiły warzywa i 
owoce z wierszy Jana Brzechwy i innych 
poetów. Twardy orzech do zgryzienia 
miała dyrekcja i wychowawcy, celny 
rzut strzałką w balon i zbicie kręgli wy-
maga doskonałej precyzji i celnego oka. 
Organizatorami turnieju byli nauczyciele 
wychowania fizycznego pani Anna 
Walczak i pan Jerzy Niedźwiedzki. Nad 
prawidłowym przebiegiem czuwało trzy-
osobowe jury. Uroczystego wręczenia 

nagród dokonała pani Joanna Działa, a 
zwycięską klasą okazała się 6a. W tym 
szczególnym dniu nikt nie czuł się poko-
nany, ponieważ każdy uczestnik otrzymał 
zdrowy przysmak, a najważniejsze to 
dobrze się bawić i trzymać formę. Turniej 
dostarczył wielu pozytywnych wrażeń, 
zachęcił nas do aktywności fizycznej i 
zdrowego odżywiania nie tylko wiosną.

U. Tomiczek

Trzymaj formę w SP-3

W Przedszkolu nr 2 w 
Lubsku 28 marca z okazji 
Światowego Dnia 
aktywności fizycznej 
odbyła się Wiosenna 
olimpiada. Zawody 
rozpoczęliśmy od 
zaśpiewania piosenki 
„olimpiada sportowa” 
i solidnej rozgrzewki.

W konkurencjach sportowych 
wzięły udział wszystkie dzieci. 
Każdy przedszkolak z zapa-
łem i pełnym zaangażowaniem 
uczestniczył w konkurencjach tj.: 
bieg zespołowy z przeplataniem 

szarfy, rzuty woreczkami do celu, skoki 
w workach, bieg z przeszkodami, piłka 
górą. Uwieńczeniem tego dnia było wrę-

czenie wszystkim zawodnikom medali 
oraz przekazanie przez panią dyrektor 
nagród - zabawek dla każdej grupy. 

Głównym celem Olimpiady Wiosennej 
było zachęcenie dzieci do aktywności 
ruchowej, integrowanie się grup przed-

szkolnych oraz nabywanie umiejętności 
współzawodnictwa.

E.Ś.

WIOSENNA OLIMPIADA
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Wiosenne porządki
w Tucholi Żarskiej

Po zimowym zastoju, 
kiedy przychodzą 
cieplejsze wiosenne 
dni, na wsiach zawsze 
jest mnóstwo pracy 
nie tylko wokół obejść 
gospodarczych, ale i na 
wspólnych kawałkach 
zieleni. nie inaczej jest w 
Tucholi Żarskiej.

- Przyszła wiosna więc wzięliśmy się 
za uporządkowanie starego cmentarza 
znajdującego się pomiędzy blokami a 
firmą „Radan”. Wycięliśmy i uprząt-
nęliśmy stare krzaki, teraz czekamy 
na decyzję z gminy, które drzewa są 
do usunięcia z tamtego terenu – opo-
wiada A. Podhorodecki, który od maja 
ubiegłego roku pełni funkcję sołtysa 
Tucholi Żarskiej. Usuwanie dziko ro-
snących krzaków trwa również wzdłuż 
drogi łączącej obydwie Tuchole. Jest 
to niezbędny zabieg podnoszący bez-

pieczeństwo podróżujących tamtędy 
mieszkańców wsi. Dzięki wycięciu 
zbędnej roślinności poprawi się wi-
doczność.
- Korzystając z nadejścia cieplejszych 
dni, wznowiliśmy prace przy remon-
cie świetlicy. Na ten cel w tym roku 
mamy 10 tys. zł z Funduszu Sołeckie-
go. Tam, gdzie jest to możliwe, prace 
prowadzone są własnym sumptem z 
udziałem mieszkańców. Kupujemy 
tylko materiały. Aktualnie jesteśmy 
w trakcie obniżania sufitu. Śpieszymy 
się, bo w maju mamy komunię i na tę 
okoliczność sala została już wynajęta. 
– podkreśla A. Podhorodecki. Oprócz 
sufitu Rada Sołecka postanowiła rów-
nież przeprowadzić remont instalacji 
elektrycznej oraz wybudować kotłow-
nię i instalację C.O. termin zakończe-
nia prac przewidziano na wrzesień.
- Zdążymy! – puentuje z uśmiechem 
Sołtys.

M. Stępień

Na zdjęciu sołtys Arkadiusz Podhorodecki

5 kwietnia 2017 r, grupa 
„Żabki” z Przedszkola nr 
5 w Lubsku udała się na 
wycieczkę do piekarni 
wiejskiej w Górzynie.

Dzieci zapoznały się z różnymi 
urządzeniami wykorzystywanymi w 
piekarni do przygotowania ciasta na 
różne rodzaje pieczywa, dowiedziały 
jakie urządzenia przydatne są do 
produkcji bułek, pakowania chleba 
oraz poznały przeznaczenie wielkiego 
pieca. Każdy przedszkolak pamiętał o 
zasadach bezpiecznego zachowania 
się w tym miejscu. Dzieci wcieliły 
się również w role małych piekarzy i 

same wyrabiały ciasto na chleb i ciast-
ka, które pan piekarz umieścił w piecu 
do wypieku. Była także najprzyjem-
niejsza chwila, czyli degustacja ciaste-
czek. Dzieci wróciły z tej wycieczki 
pełne wrażeń i wzbogaconej wiedzy 
na temat etapów powstawania chleba. 
Wielu z nich zapragnęło w przyszłości 
wykonywać zawód piekarza.
Serdeczne podziękowania dla Pań-
stwa Jolanty i Tomasza Apanowicz 
z Piekarni Wiejskiej w Górzynie za 
możliwość zwiedzania piekarni i 
wzbogacenia naszej wiedzy na temat 
produkcji pieczywa.

Henryka Miszkurka

„Żabki w piekarni”

Praca nauczyciela 
jest bardzo trudnym 
i odpowiedzialnym 
zawodem. Często 
wyczerpującym, 
ale jednocześnie 
przynoszącym radość i 
satysfakcję z sukcesów 
swoich uczniów. Każde 
nawet minimalne 
osiągnięcie w pracy 
zawodowej jest dla nas 
osiągnięciem bardzo 
znaczącym. To właśnie 
sukcesy odnoszone 
przez uczniów są 
motorem napędowym 
podejmowanych przez nas 
kolejnych wyzwań. Staramy 
się rozwijać zdolności 

i zainteresowania uczniów, którzy aktyw-
nie uczestniczą w różnych konkursach. 
Nasi wychowankowie biorą udział w 
konkursach przedmiotowych: szkolnych, 
międzyszkolnych, ogólnopolskich oraz 
organizowanych przez Lubuskie Ku-
ratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 
W ten sposób reprezentują szkołę w 
środowisku, a ich osiągnięcia 
i postawa korzystnie wpływa na całą 
społeczność szkolną.
Dążymy do tego, aby dziecko przycho-
dzące do naszej szkoły czuło, że jest 
zdolne osiągnąć wszystko, co sobie za-
łoży. Staramy się tak organizować i indy-
widualizować pracę, aby nasi uczniowie 
nabierali wiary we własne możliwości. 
Od pierwszej klasy wspieramy rozwój 
dziecka i jego zainteresowania. Proponu-

jemy udział w występach artystycznych, 
kołach zainteresowań, zajęciach spor-
towych, konkursach. Dzieci prezentują 
efekty swojej pracy w formie gazetek, 
wystaw, prezentacji multimedialnych i 
portfolio. 
Od kilku lat zajmujemy wysokie lokaty 
w rankingach na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim, z których jednoznacznie 
wynika, że tendencja naszej szkoły jest 
rosnąca. Najbardziej jesteśmy dumni z:
• Drużyny reprezentującej 
Jedynkę w Wojewódzkim Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
która corocznie powtarza swój sukces.
• Laureatów i finalistów kon-
kursów przyrodniczych, historycznych, 
matematycznych, polonistycznych, 
języków obcych.
• Prezentacji dzieci na szcze-
blu powiatowym lub wojewódzkim w 
konkursach recytatorskich, teatralnych, 
muzycznych i plastycznych.
• Osiągnięć naszych sportow-

ców w różnych dyscyplinach sporto-
wych.
Włączamy się w ogólnopolskie akcje 
charytatywne i profilaktyczne. Uwrażli-
wiamy dzieci na zagadnienia związane z 
ekologią i dbałością o środowisko. Waż-
ne miejsce w naszej działalności zajmuje 
kształtowanie postaw prospołecznych i 
patriotycznych. Zależy nam na tym, aby 
uczniowie opuszczający mury Jedynki 
byli aktywni, otwarci na potrzeby innych 
i pełni wiary we własne możliwości. 
Mamy świadomość, że większość z tych 
działań jest możliwa tylko dzięki współ-
pracy, zaangażowaniu i wyrozumiałości 
rodziców, na pomoc których zawsze 
możemy liczyć. 
Pamiętamy o słowach naszego patrona 
Janusza Korczaka: „Dzieci, dumne 
miejcie zamiary, górne miejcie marzenia 
i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze 
wyniknie.”

E.H

Z Jedynką w przyszłość

AktuAlności
z regionu

wwvvw.magazyn-lubski.pl

Wielką niespodziankę sprawili uczest-
nikom Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Lubsku 20 marca Maciek i Ada, 
przyjaciele z ZST w Lubsku. Od-
wiedziny były po krótkiej przerwie i 
od razu wzięli wszystkich w obroty. 
Przypomnieli kroki taneczne, które 
już wcześniej były ćwiczone.
Właśnie w pierwszym dniu wiosny, 

czyli 21marca kilkuosobowa ekipa 
warsztatów miała okazję poznać 
tajniki pracy kucharza, hotelarza, 
pokojówki. Działo się to dzięki uprzej-
mości właścicieli restauracji Duet w 
Lubsku. Przekonano się, ile wysiłku 
trzeba włożyć,aby restauracja mogła 
funkcjonować i prężnie działać.

M. Sienkiewicz

Spotkanie wielkanocne w ŚDS

Wieści z WTZ i ŚDS

Motylki z przedszkola nr 3 z wizytą w WTZ
Spotkanie wielkanocne w ŚDS w Lubsku 

odbyło się 11 kwietnia. Wszystkim znajomym, 
przyjaciołom i sympatykom domu życzono 

zdrowych, radosnych i wiosennych Świąt 
Wielkanocnych, spędzonych w gronie rodzinnym

Przy scenie 
plenerowej Lubskiego 
Domu Kultury 22 
kwietnia rozbrzmiały 
dźwięki rapu, które 
zgromadziły wielu 
widzów i słuchaczy.

Okazję do zaprezentowania się 
publiczności mieli przedstawi-
ciele lokalnej sceny muzycznej: 
Bongos, Skóra oraz Jerry. Zaraz 
po ich wystąpił pochodzący z 
Katowic: Pastor BŚ, Rufijok przy 
wsparciu Dja Leona Leonidasa. 
Jako ostatni zaprezentował się 
Wu wraz ze swoim producentem 
Juicy'm, których wsparli Kania-
Killah z Dzidkowskim. 
Festiwal różnił się od tego typu 
imprez po to, aby pokazać róż-
norodność hip-hopowego śro-
dowiska w Polsce - gwiazdy 
wieczoru wykonały bowiem 
swoją muzykę w śląskiej gwarze. 
Głównego organizatora imprezy, 
czyli Stowarzyszenie "Lubsko 
Potrafi" wsparła Dyrektor LD-
K-u Teresa Załużna. Honorowy 
patronat nad festiwalem objął 
Burmistrz Lubska Lech Jurkow-
ski, natomiast patronat medialny 
- Magazyn Lubski.
Organizatorzy dziękują sponso-
rom, bez których to wydarzenie 
nie mogłoby się odbyć: zakłado-
wi fryzjerskiemu "Ciach&Style", 
kowalstwu artystycznemu "Pod-
kowa", "Przekrojowi Lokalne-
mu" oraz drukarniom "Dechnik" 
i "Demdruk".

Stowarzyszenie
"Lubsko Potrafi"

Hip-hopowe granie w Lubsku
Spotkanie w restauracji „Duet”Zbiórka w marketach w ramach akcji TAK POMAGAM
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 3 (314) ML jest hasło:
„Z UCZNIA BYWA MISTRZ”.
Nagrody wylosowali: Lidia Gembara i Teresa 
Pawluszkiewicz z Lubska oraz Jerzy Janczuk  z górzyna. 

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 kwietnia br.

KRZYŻÓWKA NR 4 (315) 2017 r.
Poziomo: 
1. wąwóz, jar, 7. konwersacja, 
8. szpicruta, 9. gimnasty-
ka przy muzyce, 10. Prawy 
dopływ sanu, 11. Lek prze-
ciwbólowy, 14. Baldwin, aktor 
amerykański, 17. Królowa 
kwiatów, 19. Przepływa przez 
weronę, 20. samiec w chlewie, 
21. Obóz kozaków zaporow-
skich, 22. Gatunek nietoperza, 
23. Przód męskiej koszuli, 24. 
zbiórka harcerzy, 27. Obszar na 
pustyni obfitujący w roślinność, 
31. sznur kowboja, 32. Groźna 
fala, 33. Postać z "wojny do-
mowej", 34. Post arabski, 35. 
Pierwiastek chomiczny.
Pionowo: 
1. deseń w drobną kratkę, 
2. Proponowanie, swatanie 
potocznie, 3. rwetes, hałas, 
4. szeroka i długa wstęga, 5. 
znany Grek, 6. usypia pacjen-
ta, 12. krosta, 13. wyciskacz 
kuchenny, 15. typ nadwozia 
samochodu, 16. enrico (zm. 
1921) włoski król tenorów, 
18. "samo..." serial obyczajowy, 
23. niewielka pomarańczowa 
błonkówka z grupy rośliniarek, 
25. Postawa, 26. Pietraszak i 
Cohen, 28. imię lear, piosen-
karki, 29. sojusz, przymierze, 
30. trąba bojowa używana w 
dawnym wojsku.

PRZESKOK KURSORA O 12,54 MM

W Słubicach miały miejsce 8 kwietnia 
zawody strzeleckie o Mistrzostwo 
Ligi Obrony Kraju województwa 
lubuskiego. Reprezentacja Zarządu 
Rejonowego LOK Lubsko w składzie: 
Aleksandra Hryciuk, Agata Wojcie-
chowska i Michał Kościński zajęła 4 
miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
Indywidualnie w kategorii młodzicy 3 
miejsce z wynikiem 221 pkt. zajęła A. 
Wojciechowska. W karabinku pneu-
matycznym 30 open drugie miejsce z 
wynikiem 261 pkt. zajął M. Kościński, 
czwarte miejsce z wynikiem 244 pkt. 
A. Hryciuk, a w pistolecie pneuma-
tycznym 30 open z wynikiem 265 pkt. 
drugie miejsce zajął M. Kościński.

Mars

Dobre 
wyniki 
LOK

Pierwsza od prawej Agata Wojciechowska

Michał Kościński (w środku)

I Polsko-Niemiecki Festiwal Tańca
około 2000 osób zebrało 
się 22 kwietnia w hali 
Sportowo – Widowiskowej 
w Lubsku, aby podziwiać 
popisy młodych tancerzy.

82 zespoły, 1550 uczestników z całej 
Polski oraz Niemiec wzięło udział w I 
Polsko-Niemieckim Festiwalu Tańca. 
Zespoły reprezentowały m.in.  Dance, 
taniec współczesny, Jazz, Modern 
Jazz, Hip Hop, Show Dance, Disco 
Show, a także inscenizacje taneczne. 
- Impreza została podzielona na II 
etapy - mówi  Kamila Olczyk z Klubu 
Tańca Sportowego „Piruet”. W pierw-
szym zespoły dziecięce prezentowały 
tańce nowoczesne, współczesne 
oraz inscenizacje taneczne. Podczas 
drugiego etapu prezentowane były 

m.in. tańce nowoczesne. Klub Tańca 
Sportowego „Piruet” organizuje tego 
typu imprezy od 8 lat w Żarach. W 
tym roku postanowili zmienić miejsce 
festiwalu i dlatego zwrócili się do 
władz Lubska. Zarówno Burmistrz 
Lech Jurkowski, jak i dyrektor OSiR 
Maria Łaskarzewska podeszli do 
tematu entuzjastycznie. Wspólnie z 
Łużyckim Stowarzyszeniem Arty-
stycznym „Żaranin”, Deutch-Polni-
sches Jugendwerk (Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży) postanowio-
no, że tegoroczny festiwal odbędzie 
się u nas w Lubsku. Efekt tego można 
było zaobserwować podczas impre-
zy. Gratulacje dla organizatorów i 
uczestników.

Marek Stępień
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W środę(19.04.) rozegrano kolejne 
mecze LALPN.  W pierwszym meczu 
lider rozgrywek ekipa Błękitnych po 
zaciętym i wyrównanym pojedynku 
dość niespodziewanie zremisowała 
2:2 z drużyną Eurotransu. Niemniej 
zacięty był pojedynek drużyn DO3X i 
Orłów, który zakończył się  wynikiem 
5:4 dla drużyny „pomarańczowych”. 
W ostatnim pojedynku ekipa MMalu 
bez trudu pokonała CalegII 6:1.

I.G.

M Pkt.
1 Bez nazwy 14 36
2 Błękitni-Kayman 14 34
3 MMalu Żary 14 31
4 AC Żarski Team 13 23
5 Eurotrans 14 19
6 Caleg 14 19
7 Do 3 X 14 13
8 Caleg II 14 13
9 Magicy Żary 14 10
10 Orły 15 7

Tabela LaLPn

W akcji jeden z najstarszych zawodników LALPN Jerzy Janicki

W sobotę (15.04.) na 
stadionie Budowlanych 
Lubsko gościł lider 
rozgrywek IV ligi zespół 
Stilonu Gorzów. Po 
pozycjach w tabeli mecz 
zapowiadał się jako 
pojedynek Dawida z 
Goliatem. Boisko jednak to 
zweryfikowało.

Mecz w pierwszej połowie toczył się 
przy optycznej przewadze zespołu 
gości, który dłużej przebywał przy 
piłce jednak zawodnicy gorzowscy 
nie stwarzali większego zagrożenia 
pod bramką Manuela Kowalskiego. Z 
biegiem czasu do głosu coraz częściej 
dochodzili zawodnicy Budowlanych, a 
ich kontrataki stwarzały coraz większe 

zagrożenie pod bramką Stilonu i tylko 
dzięki brakowi odrobiny szczęścia i 
precyzji miejscowych- szczególnie przy 
strzale Krzysztofa Kikoły i Kacpra Le-
wickiego - przyjezdni mogli zachować 
zerowe konto. Do przerwy utrzymał się 

wynik bezbramkowy. 
Po przerwie obraz gry nie zmienił się i 
dopiero błąd naszego bramkarza w 58 
minucie meczu dał prowadzenie ekipie 
gości, bramkę dla przyjezdnych zdobył 
Paweł Posmyk. Po zdobyciu prowa-

dzenia uwidoczniła się lekka 
przewaga lidera rozgrywek, 
który stwarzał coraz większe 
zagrożenie pod naszą bram-
ką, jedna z akcji zakończyła 
się faulem w naszym polu 
karnym i sędzia zawodów 
bez wachania wskazał na 
„wapno”, rzut karny pewnie 
wykorzystał Adrian Nowak 
podwyższając prowadzenie 
Stilonu. Z naszych zawodni-
ków uszło powietrze. W 81 
minucie gorzowianie zadali 

decydujący cios, a wynik spotkania na 
3:0 ustalił Piotr Rymar.
Mimo przegranej warto pochwalić zespół 
Budowlanych za ten mecz, który szcze-
gólnie w pierwszej połowie spotkania 
pokazał, że potrafi grać widowiskowy 
futbol. Na wyróżnienie w naszej drużynie 
zasłużyli:Michał Bondarenko,Krzysztof 
Kikoła i mimo błędu Manuel Kowalski, 
który w kilku sytuacjach – w drugiej 
części spotkania- uchronił nasz zespół 
przed utratą bramki. 
Po tym spotkaniu Budowlani zajmują 
15 miejsce w tabeli. Walka o utrzymanie 
będzie ciężka, ale jest nadzieja na utrzy-
manie IV ligi w naszym mieście. 
Budowlani Lubsko – Stilon Gorzów 
0:3(0:0)
Składy:Stilon: Krystian Paszkowski, To-
masz Szwiec, Krzysztof Kaczmarczyk, 

Paweł Posmyk, Łukasz Maliszewski, 
Masahiro Enjo, Rafał Świtaj, Filip 
Łaźniowski, Abdul Ouedrago, Daniel 
Mrozek, Piotr Rymar.
Rezerwowi: Grzegorz Gibki, Mateusz 
Ogrodowski, Alan Błajewski, Michał 
Pakuła, Adrian Nowak
Budowlani: Manuel Kowalski, Kamil 
Skrobania, Bartosz Radko, Maciej 
Trziszka, Krzysztof Kikoła, Stanisław 
Słobodzian, Robert Ściłba, Michał Bon-
darenko, Bartłomiej Szymczak, Kacper 
Lewicki, Damian Krajewski.
Rezerwowi: Jakub Kajetańczyk, Michał 
Królski, Dawid Królski, Paweł Bahy-
rycz, Dawid Szymczak.
Sędziowie: Główny: Krzysztof Wrona, 
Asystenci: Wiesław Zjawin i Karol 
Zjawin.

I.G.

LIDER NIE ZWALNIA TEMPA

Takich sytuacji nie 
brakowało przez cały 

mecz

M P Bramki
1 Stilon Gorzów 22 63 82 - 13
2 Ilanka Rzepin 22 53 53 - 19
3 Syrena Zbąszynek 22 43 56 - 27
4 TS Przylep 21 41 51 - 29
5 Formacja Port 2000 Mostki 22 39 43 - 26
6 Piast Gorzów Karnin 22 37 37 - 33
7 Spójnia Ośno Lubuskie 22 32 32 - 25
8 Lubuszanin Drezdenko 21 29 41 - 34
9 Sprotavia Szprotawa 22 27 32 - 34
10 Dąb Przybyszów 22 26 31 - 34
11 Czarni Witnica 22 26 30 - 39
12 Arka Nowa Sól 22 26 26 - 38
13 Santos Świebodzin 22 24 32 - 44
14 Odra Bytom Odrzański 22 19 27 - 42
15 Budowlani Lubsko 22 18 14 - 62
16 Odra Górzyca 22 18 30 - 63
17 Meprozet Stare Kurowo 22 17 22 - 47
18 Korona Kożuchów 22 17 21 - 51

W dniu 22 kwietnia Budowlani Lubsko rozegrali 
mecz z Syreną Zbąszynek ulegając 5:1

na boisku w Mierkowie 
rozegrano 22 kwietnia 
nasze gminne „el 
Classico”.  Spotkały się w 
nim ekipy Sparty Mierków i 
Kado Górzyn.

Po zaciętym, ale stojącym na dość prze-
ciętnym poziomie meczu padł wynik 2:2. 
Zgromadzeni kibice obejrzeli spotkanie, 
które tylko momentami mogło ich roz-
grzać w chłodne, sobotnie popołudnie. 
Na palcach jednej ręki można było 
policzyć ciekawe i składne akcje po 
obu stronach. Przez większość meczu 
zawodnicy obu drużyn toczyli pojedynki 
w środku pola. Tylko momentami obie 
drużyny potrafiły zepchnąć przeciwnika 
do obrony. Wynik remisowy nie krzyw-
dzi żadnej drużyny. Zapewne obie ekipy 
– w perspektywie walki o awans do klasy 
okręgowej – liczyły na komplet punktów. 
Rzeczywistość okazała się jednak inna i 

oba zespoły muszą zadowolić się tylko 
jednym punktem. Bramki zdobyli dla 

Sparty: Łukasz Perdoch w 29min. i 57 
min. a dla Kado: Erwin Mróz w 51 min. 

i Michał Galik 80 min.
Sparta Mierków – Kado Górzyn 2:2 

(1:0).
I.G.

DERBY

DERBY

Pod patronatem Pani 
Premier RP Beaty Szydło 
rozegrano indywidualne 
Mistrzostwa Polski 
seniorów – od lat 55 
w dniach 03-09.04 w 
miejscowości Ustroń 
z udziałem naszych 
zawodników.

105 zawodników królewskiej gry przy-
jechało do Ustronia, aby wziąć udział 
w Mistrzostwach Polski Seniorów w 
szachach klasycznych. W zawodach nie 
zabrakło doświadczonych zawodników 
Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA. 
Już od początku było widać, że rywa-
lizacja będzie bardzo zacięta i stoi na 
wysokim poziomie; nasi reprezentanci 
pokazali się z dobrej strony i cały czas 
rywalizowali w czołówce zawodów. 
Rozegrano w sumie 9 rund. Prezes klu-

bu CAISSA Waldemar Szylko uzyskał 
w zawodach 6,5 pkt., co pozwoliło mu 
zająć 5-10 miejsce. Jednocześnie wśród 
zawodników 55+ podzielił 4-7 miejsce w 
Polsce. Rewelacyjnie spisał się Ryszard 
Gajdecki, który zdobył 6 pkt., zajmując 
11-16 miejsce a wśród zawodników 65+ 
zajął 4 miejsce. Nasz doświadczony 
zawodnik uzyskał pierwsza normę na I 
kat. szachową. Jak widać, nigdy nie jest 
za późno. 
Bardzo dobry turniej rozegrał Andrzej 
Rapiej, który zdobył 5,5 pkt., co dało 
mu 22 miejsce. Uzyskane tego wyniku 
pozwoliło mu zamknąć pierwszą 10-tkę 
wśród zawodników 55+. Do tego uzy-
skany ranking 2215 pkt. Elo dał naszemu 
zawodnikowi pierwszą normę kandydata 
na mistrza! Udany turniej naszych za-
wodników po raz kolejny pokazał, że w 
szachowych zmaganiach mogą być groź-
nymi rywalami dla każdego przeciwnika.

Na zakończenie turnieju odbył się mecz 
pomiędzy seniorami a przedszkolakami. 
Prezydent Rybnika wraz z rodzicami 
przywiózł 40 dzieci z różnych przedszko-
li. Rozegrano pokazowy mecz, którego 
wynik nie miał znaczenia, bo liczyła 
się dobra zabawa i promocja szachów. 
Okazało się, że w Rybniku szkolenie 
szachowe w przedszkolach odbywa 
się od 35 lat w 10 przedszkolach. Pro-
wadzona jest liga przedszkolna, dzieci 
rozgrywają mecze, każde przedszkole ma 
swoje barwy i koszulki. W wyniku takiej 
pracy od podstaw Rybnik dochował się 
obecnie arcymistrzów w kat. kobiet, jak i 
mężczyzn. Obecnie dawni przedszkolacy 
są aktualnymi mistrzami Polski. Przy-
pominamy, że z inicjatywy burmistrza 
Lubska Lecha Jurkowskiego i prezesa W. 
Szylko prowadzone są pilotażowe zajęcia 
szachowe w lubskich przedszkolach. 

M. Sienkiewicz

Szachiści odnieśli sukces w Ustroniu

W dniu 12 kwietnia 
w Iłowej odbyły się 
Mistrzostwa Polski 
Zachodniej w Kumite i 
Kata w których udział 

wzięło 150 zawodników z 
18 klubów reprezentujący 
takie miasta jak:

Bieniów, Cottbus, Darłowo, Gozdnica, 
Iłowa, Jasień, Jelenia Góra, Katowi-

ce, Kozienice, Lubsko, Nowogród 
Bobrzański, Słupsk, Strzegom, Wał-
brzych, Wieliczka, Wrocław, Zielona 
Góra, Żagań.
Znakomity występ zanotowali za-
wodnicy naszego klubu zdobywając 

mnóstwo medali. 
Dla wielu zawodników były to pierw-
sze starty zakończone dobrymi wyni-
kami. Sędzią głównym kata był Shihan 
Andrzej Tomiałowicz 5 Dan, arbitrami 
maty oraz bocznymi byli Sensei Marek 

Błaszków 3 Dan oraz Sensei Radosław 
Bandziak 2 Dan i Sensei Mateusz Łan-
da 2 Dan, sędzią czasowym był Sempai 
Adrian Kuźmiczow.

Udany występ naszych zawodników w Iłowej

GRANA ŚRODA W LALPN
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Do Krosna odrzańskiego 
przybyło 19 marca 
156 zawodników, aby 
rywalizować w IV festiwalu 
Gier Umysłowych. 
Lubski Klub Szachowy 
CaISSa reprezentowało 6 
seniorów, 7 juniorów oraz 4 
młodzików.

Rewelacyjnie zawody w grupie C roze-
grał Kuba Mierzwiak, który w 5 partiach 
uzyskał 4,5 pkt., zajmując drugie miejsce. 
Cenne doświadczenie zdobyli Kornel 
Słobodzian i Wiktoria Kiełbowicz, którzy 
po raz pierwszy rywalizowali w turnieju 
poza Lubskiem.W grupie B jednym z 
faworytów był Eryk Ostojicz. Niestety 
po przerwie było już gorzej i ostatecznie 
Eryk zamknął pierwszą 10-tkę za-
wodów, z wyni-
kiem 5,5 pkt. po 
9 partiach. Dwie 
lokaty niżej (z ta-
kim samym do-
robkiem punkto-
wym) uplasował 
się Olek Kiełek. 
W drugiej dzie-
siątce znaleźli 
się jeszcze Szy-
mon Gajda i 
Karolina Mach-
nicka (oboje 
po 5 punktów). 
Trzeba dodać, że 
Karolina zajęła 
V miejsce wśród 
dziewcząt. Z wy-
nikiem 4,5 punk-
tu i na piątym 
miejscu wśród 
gimnazjalistów 
znalazł się Bar-
tek Grabowiec-

ki. Maksymilian Cypel i Nikodem Miko-
łajczuk ciężko walczyli o każdy punkt i 
również mogą być zadowoleni ze swoje-
go występu.W grupie A (open) zwycięzcą 
został mistrz krajowy Marek Oliwa (8,5 
pkt. w 9 partiach), wyprzedzając mistrza 
fide Karola Kucze (7,5). Brązowy medal 
zdobył Waldemar Szylko. Prezes klubu 
CAISSA wykazał wiedzę i olbrzymie 
doświadczenie w walce z utytułowanymi 
zawodnikami. Drugą dziesiątkę otworzył 
Andrzej Kiełek z wynikiem 6 punktów. 
W tej grupie miejsc z wynikiem 5 punk-
tów znaleźli się Zenon Jachimek, Andrzej 
Rapiej i Grzegorz Kołodziejski.Zdaniem 
naszych zawodników turniej był bardzo 
dobrze zorganizowany i staje się jedną 
z największych tego typu imprez w 
województwie lubuskim. Wszystkim 
gratulujemy! 

M. Sienkiewicz

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 
w kat. Młodzieżowych odbyłysię 19 
marca w Kostrzynie nad Odrą. Po 
zaciętych i pełnych emocji meczach 
pięciu drużyn, naszemu klubowi przy-
padły 3 medale. W kategorii żaczek 
trzecie miejsce wywalczyły Nikola 
Sobczak, MichalinaChełminiak i Zosia 
Kamińska. W kategorii młodziczek 
Dominika Magdziarz i Weronika 
Czerniak zdobyły srebrny medal; w 
tej samej kategorii Bartek Murawski z 
Fabianem Niemców zajęli 5 miejsce a 
na 6 uplasowali się Kacper Boczarski 
z Mateuszem Bogdanowiczem. W 
kategorii kadetek  Weronika Lech 
wraz z Oliwią Krzywiecką wywalczyły 
brązowy medal. W punktacji klubowej 

Lubuskiego OZTS zajęliśmy 3 miejsce. 
D. Magdziarz po kilku udanych wystę-
pach turniejowych została powołana 

do kadry wojewódzkiej młodziczek na 
2017 r. Gratulujemy!

mars

Udany start w Pucharze Polski Ka-
detów odnotował zapaśnik UKS ZST 
Lubsko Paweł Kozaczewski. W kate-
gorii wagowej do 63 kg. (startowało 
21 zawodników) Paweł dość pewnie 
wygrał trzy walki. W półfinale na 
punkty przegrał z późniejszym złotym 
medalistą Nikodemem Drewa. W 
piątej walce o brązowy medal pokonał 
zawodnika z Lubawy. Na tych samych 
zawodach Patryk Gubała uplasował 
się na 11 m. natomiast Hubert Fudali 
na 12 m. Kacper Franc zajął 10 m 
natomiast Szymon Mormol 18. Przed 
nami Mistrzostwa Polski. Jestem 
dobrej myśli. Zawodnicy są przygo-
towani – zapewnia trener Mirosław 
Sawicki.

SPORT SPORT

We wtorek (28.03.) w 
ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej rozegrano 
Mistrzostwa Gminy 
chłopców w mini-piłce 
nożnej. 

 W imprezie wzięły wszystkie szko-
ły podstawowe z naszej Gminy. Po 
bardzo zaciętych pojedynkach prawo 
reprezentowania naszej Gminy w 

rozgrywkach na szczeblu Powiatu 
zapewnili sobie uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Górzynie wyprze-
dzając lepszą różnicą bramek SP 2, w 
bezpośrednim pojedynku padł wynik 
2:2. Kolejne miejsca zajęły: SP 1, SP 
3 oraz podstawówka im. Edmunda Bo-
janowskiego. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom!!! 

I.G.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ

W sobotę (08.04) na 
arena Górzyn podopieczni 
trenera Tomasza 
apanowicza zawodnicy 
KaDo GÓRZyn  w meczu 
16 kolejki zielonogórskiej 
a-klasy  podejmowali 
drużynę STaRT ZIeL-
BRUK PłoTy.
Mecz był zaciętym i prowadzonym 
w szybkim tempie pojedynkiem. 

Zgromadzeni kibice mogli zobaczyć 
aż dziesięć bramek. Warto zaznaczyć, 
że spotkanie było bardzo zacięte, za-
wodnicy obu drużyn nie przebierali w 
środkach aby przerwać akcję rywali 
– na co pozwolił sędzia zawodów co 
tylko zaostrzyło grę. Ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 5:5(2:2), a 
wyrównująca bramka dla miejsco-
wych padła już w doliczonym czasie 
gry. Trzeba zaznaczyć, że drużyna 
Kado Górzyn od 60 minuty grała  w 

osłabieniu po drugiej żółtej kartce 
dla zawodnika z Górzyna. Bramki 
dla miejscowych zdobyli: Artur Dą-
browski – dwie a po jednym trafieniu 
dołożyli: Patryk Andrzejewski, Robert 
Semczyszyn i Piotr Błądek.

I.G.

Jedna z wielu akcji pod bramką gości z Płot

Ostre strzelanie w Górzynie

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Lubski zakończyły się 24 marca 
rozgrywki Lubskiej Amatorskiej 
Ligii Piłki Siatkowej w sezonie 
2016/2017. Klasyfikacja końcowa: I 
miejsce – ŻUBRY, II – MAMUTY, 
III – BŁĘKITNI, IV – DEM DRUK. 
Wszystkim zespołom i amatorom 
siatkówki, którzy dają dobry przy-
kład aktywności fizycznej serdecznie 
gratulujemy i życzymy powodzenia w 
kolejnych sezonach!

mars

Podsumowanie 
LALPS

Siatkówka w Lubsku jest coraz bardziej 
popularna

Na zdjęciu Paweł Kozaczewski

Udany start lubskich zapaśników
w Pucharze Polski kadetów
Janów lubelski 31.03. - 02.04.2017r.Sześć medali przywieźli lubscy zapaśni-

cy z Międzywojewódzkiego Turnieju 
Młodzików w ramach ligi dolnośląskiej 
z Kostrzyna n/Odrą. Na najwyższym 
stopniu podium stanął Patryk Gubała, 
który wszystkich swoich rywali położył 
na łopatki. Srebrne medale wywalczyli 
Kamil Krzyżyński oraz Krystian Paś. 
Medale brązowe wywalczyli Ksawery 
Słomkowski, Szymon Mormol oraz 
Wiktor Grabowski. Na piątym miejscu 
uplasowali się Kacper Franc i Kornel 
Słomkowski. Natomiast siódme miejsce 
przypadło Michałowi Dybka, Erwinowi 
Tomaszewicz oraz Dorianowi Mazur. W 
turnieju startowało 134 zawodników z 12 
klubów. Przed nami kolejne starty na Mię-
dzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w 
stolicy Holandii Amsterdamie oraz Pucha-
ry Polski w grupie dziewcząt i chłopców 
oświadczył Trener Mirosław Sawicki. 

M. Sawicki

Od lewej stoją Patryk Gubała, Kamil Krzyżyński, Wiktor Grabowski, Krystian Paś, 
Szymon Mormol oraz Trener Mirosław Sawicki. Klęczą od lewej Kornel Słomkowski, 

Ksawery Słomkowski, Erwin Tomaszewicz, Dorian Mazur. W wygodnej pozycji 
leżącej Michał Dybka

Zapaśnicy na „6”

Indywidualne Mistrzostwa Wojewódz-
twa Młodzików w tenisie stołowym 
odbyły się 9 kwietnia w Drzonkowie. 
Dominika  Magdziarz wywalczyła 

srebrny medal, a Weronika Czerniak 
była piąta. W deblu dziewczyny zdoby-
ły kolejne srebro.Gratulujemy!

mars

Od lewej Weronika Czerniak, Dominika Magdziarz i trener Lech Bogdan

Ping pong na fali3 medale dla 
pingpongistów

Na zdjęciu: nasza drużyna z trenerem Bogdanem Lechem

W ostatnim meczu III Ligii Kobiet w 
piłce siatkowej gospodarz AZS Zielo-
na Góra pokonał 25 marcaUSA Beach 
Volley Lubsko 3:0 (-19,-23,-20). Tym 
samym Amerykanki zajęły drugie 

miejsce w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Lubuskiego. Teraz czekają nasze 
zawodniczki baraże. Brawo za wspa-
niałą postawę i bardzo dobry wynik.- 
Warto dodać, że trzon zespołu tworzą 

kadetki. Mimo młodego wieku grały 
w lidze na bardzo wysokim poziomie. 
W maju powalczymy w barażach – 
informuje trener Jarek Rygier.

mars

Powalczą w barażach Teraz ambitne 
Amerykanki powalczą 

dalej w barażach

W Zalesiu (woj. 
lubelskie) 2 
kwietnia odbyły się 
Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski 
w martwym ciągu.

Prócz Polski zjechali się 
reprezentanci m.in. Szwecji, 
Ukrainy, Słowacji. Klub 
Pionier reprezentowało 5 
zawodników. Najmłodszy 
Zachariasz Kowalski w gru-
pie do lat 17 waga do 125kg, 
z wynikiem 140 kg zajął 1 
miejsce.
Piotr Kobita - grupa 18 lat 
do 110 kg - podniósł 217,5 
kg, co dało mu również 1 

miejsce.
Adrian Wierzbicki kat. 75 kg 
do 23 lat z wynikiem 212,5 
kg uzyskał złoto, a w kat. 
open do 23 lat 3 pozycję.
Damian Sieradzki walczył w 
grupie seniorów 24-39 lat w 
kat. do 125 kg i z wynikiem 
290 kg zakończył zmagania 
na 2 miejscu.
Rafał Klauz, zawodnik i 
trener klubu w kategorii 
weteranów do 125 kg z wy-
nikiem 245 kg został Mi-
strzem Polski w tej kategorii, 
natomiast w open weteranów 
uzyskanywynik dał mu 3 
pozycję.

(red) 

Sukcesy lubskich ciężarowców

Kolejny sukces
szachistów

W grupie C II miejsce zajął Kuba Mierzwiak
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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.


