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Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest 
świadczeniem w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej udzielanej od ponie-
działku do piątku w godzinach od 18.00 
do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo 
w dni ustawowo wolne od pracy. 
Od dnia 1 kwietnia 2019 r. świadczenia 
opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej, na ob-
szarze: Brody, Jasień, Lubsko, realizował 
będzie:
 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przy-
chodnią Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Żarach, który na 
terenie Gminy Lubsko zapewnia obsługę 
w zakresie pracy 2 karetek podstawowych 
z ratownikami medycznymi, stacjonu-
jących w dotychczasowej lokalizacji 
- Lubsko ul. Reja 4, telefon kontaktowy 
68 300 00 15.
Praca pod nowym kierownictwem została 
ulepszona tak, aby zmniejszyć tzw. "ramię 
ewakuacji"- jak podkreśla kierownik dr 
Ryszard Smyk. Lekarz lub ratownik me-
dyczny oceni stan pacjenta i skieruje go 
bezpośrednio do jednostki, która udzieli 
mu specjalistycznej pomocy. Dotychczas 
pacjent trafiał do najbliższego szpitala, z 
którego po ocenie stanu zdrowia kierowa-
ny był do specjalistycznego, co znacznie 
wydłużało czas udzielenia właściwej 
pomocy, a co za tym idzie miało wpływ 
na zdrowie i życie pacjenta.
W jakiej sytuacji i gdzie można skorzy-
stać z pomocy NiŚOZ?
W razie nagłego zachorowania lub na-
głego pogorszenia stanu zdrowia pacjent 
może udać się po pomoc do dowolnego 
punktu nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej, niezależnie od miejsca za-
mieszkania. 
Dyżurujący lekarz udziela porad: w 
warunkach ambulatoryjnych, w domu 
pacjenta (w przypadkach medycznie 
uzasadnionych), lub telefonicznie. 
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w go-
dzinach nocnych i w dni wolne od pracy 
można skorzystać w przypadku: nagłego 
zachorowania - nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia, gdy nie ma objawów 
sugerujących bezpośrednie zagrożenie 
życia lub istotny uszczerbek zdrowia, 
a zastosowane środki domowe lub leki 
dostępne bez recepty nie przyniosły spo-
dziewanej poprawy; 
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie 
na otwarcie przychodni może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 
Gdzie szukać pomocy w nocy i święta 
w województwie lubuskim?
- Kostrzyn nad Odrą - Nowy Szpital, ul. 
Narutowicza 6, tel. 41 240 18 11, 41 240 
19 80, 509 906 734
- Gorzów - Wielospecjalistyczny Szpital 
Wojewódzki, ul. Dekerta 1, tel. 95 733 18 
97, 95 733 18 95
- Międzyrzecz - Szpital Międzyrzecki, ul. 
Konstytucji 3 Maja 35, tel. 504 231 614
- Nowa Sól - Wielospecjalistyczny Szpital 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, ul. Chałubińskiego 1, tel. 
68 388 21 19
- Skwierzyna - Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital im.dr n. med. 
Radzimira Śmigielskiego, ul. Szpitalna 5, 
tel. 95 717 00 39 wew. 10
- Słubice - Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa 

Religi,
ul. Nadodrzańska 6, tel. 95 758 2071 wew. 
361, 511 565 640 
- Strzelce Krajeńskie - Powiatowe Cen-
trum Zdrowia, ul. Słowackiego 1795 
763 28 25
- Sulęcin - Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, ul. Witosa 7, tel. 95 
755 96 06
- Świebodzin - Nowy Szpital, ul. Młyńska 
6. tel. 68 456 40 42, 798 038 334, 516 
098 719
- Wschowa - Nowy Szpital, ul. Księdza A. 
Kostki 33, tel. 41 240 14 51, 516 098 642
 - Zielona Góra - Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 
Chrobrego 2, tel. 68 320 20 49
- Sulechów - Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej, ul. Zwycięstwa 
1, tel. 797 606 204
- Szprotawa - Nowy Szpital, ul. Henry-
kowska 1, tel. 68 376 26 00, 516 098 657, 
516 142 464. 
- Żagań - 105. Kresowy Szpital Wojskowy 
z Przychodnią Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Filia Żagań, 
ul. Żelazna 1a, tel. 68 477 12 79
- Żary - Szpital na Wyspie, ul. Domańskie-
go 2, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z 
Przychodnią SPZOZ w Żarach, tel. 68 470 
78 68, 68 470 79 14
- Gubin - Zachodnie Centrum Medyczne, 
ul. Śląska 35, tel. 573 419 082
Listę wszystkich punktów udzielających 
pomocy medycznej w nocy oraz w week-
endy i święta można znaleźć na stronie 
nfz.gov.pl

A-M

POLITYKA POLI TYK A

Pupil to nie tylko radość, ale i obowiązki. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 
Lubsku nr XIII/78/07 z dnia 29 paździer-
nika 2007 r., każdy właściciel psa ma 
obowiązek dokonać opłaty w wysokości 
30 zł za każdego posiadanego psa, w 
terminie do 30 kwietnia każdego roku. 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera 
się od: 
1. osób w wieku powyżej 65 lat prowa-
dzących samodzielnie gospodarstwo do-
mowe - z tytułu posiadania jednego psa, 
2. podatników podatku rolnego od go-
spodarstw rolnych - z tytułu posiadania 
nie więcej niż dwóch psów, 
3. osób zaliczonych do znacznego stop-
nia niepełnosprawności w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych - z tytułu posiadania 
jednego psa, 
4. osób niepełnosprawnych w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych - z tytułu posiadania 
psa asystującego. 
Ponadto zwalnia się z opłaty psy do 6 
tygodnia życia. 

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu 
Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. 
3, w godzinach: 
poniedziałek 8:00-14:00 
wtorek, środa, czwartek 8:00-13:00 
piątek 8:00-12:00 
lub wpłacając należność na rachunek 
bankowy:
PKO Bank Polski 42 1020 5402 0000 
0502 0267 7714 tytułem "podatek za 
psa". 
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MASZ PSA? ZAPŁAĆ PODATEK!

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
W LUBSKU ZAPEWNIONA!

W środę 20 marca 2019 r., odbyło się 
posiedzenie VII Sesji Zwyczajnej Rady 
Miejskiej w Lubsku. W obradach udział 
wzięło 13 Radnych, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Sekretarz Gminy Henryk 
Dybka, Naczelnicy i Kierownicy Wydzia-
łów Urzędu Miejskiego oraz goście. 
W pierwszej kolejności Burmistrz Lub-
ska przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności za okres od 8 lutego do 20 
marca 2019r.:
- dnia 14 lutego odbył spotkanie z panią 
Krystyną Gretkierewicz, w sprawie 
pogotowia oraz prowadzenia nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej w Lubsku, 
jak również spotkanie z przedstawicie-
lami firmy MAC, która była dostawcą 
wyposażenia do szkół. Na firmę nałożona 
została kara w kwocie 200 tys. zł., za 
nieterminowe wykonanie umowy. Część 
wynagrodzenia wykonawcy Gmina zali-
czyła na poczet kary. Obecnie wykonawca 
domaga się wypłaty zatrzymanego wy-
nagrodzenia. Sprawa została przekazana 
kancelarii prawnej, obsługującej Urząd. 
Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana 
polubownie, to prawdopodobnie znajdzie 
swój finał w sądzie.
- dnia 15 lutego uczestniczył w Gali Na-
uki, Techniki, Kultury i Sportu w Żarach.
- dnia 18 lutego odbył spotkanie w Go-
rzowie Wlkp. z Wojewodą Lubuskim, 
a następnie przeprowadził rozmowy z 
Kuratorem Oświaty w sprawie zamiaru 
likwidacji SP3, zamiaru zmiany siedziby 
Przedszkola  nr 3, oraz zamiaru zmiany 

siedziby SP 2. W tym samym dniu w 
Urzędzie Gminy w Świdnicy, odbyło się 
spotkanie partnerów projektu budowy 
ścieżki rowerowej Lubsko-Zielona Góra. 
Wszyscy zadeklarowali chęć kontynuacji 
projektu oraz wykazali zrozumienie na-
szej sytuacji finansowej, w związku z tym 
padła propozycja, aby projekt zrealizowa-
no od Świdnicy w kierunku zachodnim. 
- dnia 19 lutego odbył spotkanie z przed-
stawicielami ENEA Oświetlenie. Tema-
tem rozmów były aneksy do wcześniej-
szej umowy na konserwację oświetlenia, 
przesuwające harmonogram płatności 
na 2019 rok, a także umowa na bieżącą 
konserwację oświetlenia. 
- dnia 19 lutego odbyło się Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników PGKiM Sp. 
z o.o. w Lubsku, podczas którego podjęto 
uchwały w sprawie zasad wynagradzania 
członków zarządu oraz opracowania 
planu rozwoju Spółki. W tym samym 
dniu uczestniczył w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej PGKiM w Lubsku. 
- dnia 25 lutego w Ratuszu, odbyły się 
gminne eliminacje do Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pn. 
"Młodzież zapobiega pożarom". W tym 
samym dniu w efekcie postępowania 
konkursowego, przyznano środki na 
wsparcie zadań 7 klubów sportowych. 
Z 13 złożonych wniosków, w trakcie 
weryfikacji odrzucono 6 z przyczyn 
formalnych. Dzięki przyznanej na 2019 
r. dotacji w ogólnej kwocie 200 tys. zł., 
możliwe będzie dalsze wsparcie dzieci 

i młodzieży w rozwoju ich pasji, które 
przejawiają się w wielu różnorodnych 
dyscyplinach sportowych. Początkowo w 
Programie Postępowania Naprawczego, 
założono na dotację limit 120 tys. zł., 
jednak w wyniku rozmów Burmistrza z 
RIO, kwotę tą zwiększono do 200 tys. zł. 
- dnia 27 lutego ogłoszono wyniki 
otwartego konkursu ofert w ramach re-
sortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
"MALUCH+" 2019. Gmina Lubsko 
zakwalifikowała się do dofinansowania 
w ramach powyższego konkursu, otrzy-
mując dotację w wysokości 21 600,00 
zł., która przewiduje częściowe pokrycie 
kosztów funkcjonowania żłobka w okre-
sie od stycznia do grudnia 2019r. 
- dnia 28 lutego odbyło się spotkanie, 
podsumowujące wyniki samooceny 
kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim 
w Lubsku.
- dnia 1 marca odbyło się nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników PGKIM Sp. 
z o.o. w Lubsku, podczas którego została 
podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia 
rocznych planów finansowych i inwesty-

cyjnych Spółki.
- dnia 4 marca uczestniczył w spotkaniu z 
Wojewodą Lubuskim oraz Minister Elż-
bietą Rafalską, podczas którego odebrał 
promesę dofinansowania na kwotę 148 
158,42 zł. do Klubu Seniora w ramach 
projektu „Senior+”. Uczestnictwo w pro-
gramie da możliwość wykonania części 
pomieszczeń (parter), w budynku przy al. 
Wojska Polskiego 2a w Lubsku (wcze-
śniej USC), wraz z zakupem niezbędnego 
wyposażenia, co będzie dobrym począt-
kiem przywrócenia nieruchomości do 
stanu z czasów jego świetności. 
- dnia 5 marca uczestniczył w spotkaniu 
z nauczycielami oraz rodzicami Przed-
szkola nr 3 w Lubsku, w sprawie jego 
dalszych losów 
- dnia 6 marca odbył spotkanie z przed-
stawicielami PKP, w sprawie stanu 
obiektów - wiaduktów, pozostających po 
opieką kolei. 
- dnia 7 marca rozpoczęły się zebrania 
sołeckie w sprawie wyborów sołtysów, 
które potrwają do 16 kwietnia. 
- dnia 8 marca odbył spotkanie z przed-
stawicielami RIO. Prowadzone rozmowy 

dotyczyły bieżącej sytuacji finansowej i 
kadrowej w Gminie Lubsko. Przygoto-
wany został wstępny bilans otwarcia wg 
stanu na 31.12.2018 r. Trwają prace nad 
zmianą programu naprawczego. Przy-
gotowano również zapytanie ofertowe 
dotyczące organizacji emisji obligacji 
komunalnych dla Gminy Lubsko. W tej 
sprawie odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Funduszu Komunalnego.
Zakończono realizację inwestycji budyn-
ku kontenerowego świetlicy wiejskiej w 
Raszynie. Wymieniono liczniki energii 
elektrycznej, przekazano klucze Sołty-
sowi Raszyna, obecnie budynek świetlicy 
jest już użytkowany. 
Rozpoczęto przeglądy techniczne świetlic 
wiejskich pod względem bezpieczeństwa 
użytkowania. Przeznaczono na ten cel 
5 tys. zł. z budżetu gminy. W kwiet-
niu planowane są przeglądy obiektów 
Urzędu Miejskiego w Lubsku, a w maju 
gminnych placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych. 
Zakończono procedurę negocjacji w 
ramach zamówienia z „wolnej ręki”, 
na konserwację oświetlenia gminnego 

z ENEA Oświetlenia Sp. z o.o. na okres 
4 miesięcy. 
Kontynuowane są działania na dosto-
sowaniem sieci komputerowej urzędu 
i jednostek do wymagań związanych z 
RODO, oraz przygotowaniem koncepcji 
monitoringu w rejonie ul. Staffa.
Zakończono procedury przeniesienia 
pozwolenia na budowę na nowego wła-
ściciela sprzedanego budynku przy ul. 
Budowlanych, włącznie z przekazaniem 
dokumentacji projektowej. 
Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż 
nieruchomości:
- pozytywnie na lokal przy ul. Poznańskiej 
w Lubsku oraz na udział stanowiący 
pomieszczenie w budynku mieszkalnym 
przy ul. Kilińskiego, w drodze przetargu 
ograniczonego skierowanego do współ-
właścicieli nieruchomości. 
- negatywnie, na sprzedaż 3 działek przy 
ul. Wincentego Witosa w Lubsku. 
Ponadto zawarto łącznie 5 aktów no-
tarialnych na sprzedaż nieruchomości 
gminnych, ogłoszono łącznie 14 wyka-
zów nieruchomości przeznaczonych na 
sprzedaż lub pod wynajem, wydano 61 
zaświadczeń o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntu w prawo 
własności.
Zlecono wykonanie przeglądów gaśnic, 
oraz usług kominiarskich w świetlicach 
wiejskich. Obecnie dokonywane są prze-
glądy ww. obiektów.
Z uwagi na zły stan techniczny zlecono 
demontaż urządzeń na placu zabaw przy 
ulicy Staffa. 
Trwają prace nad zmianą stałej organi-
zacji ruchu na ul. Al. Wojska Polskiego 
w Lubsku.
Została podpisana umowa na konserwację 
oświetlenia drogowego do końca lutego 
2019r., oraz trwa procedura związana z 
podpisaniem kolejnej umowy na kon-
serwację oświetlenia drogowego, która 
będzie obowiązywać do końca bieżącego 
roku. 
Trwa również procedura związana ze 
zmianą stałej organizacji ruchu na ul. 
Moniuszki w Lubsku. 
Ponadto podjęto i przegłosowano pozy-
tywnie uchwały m.in., w sprawie powo-
łania Skarbnika Gminy Lubsko, którym 
została Pani Anna Górska z Jasienia.
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SESJA ZWYCZAJNA

Poniżej prezentujemy wyniki II etapu 
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

LUTOL
W świetlicy w Lutolu, 18 marca odbyło 
się zebranie wiejskie, podczas którego 
zgłoszono dwie kandydatury: Łukasza 
Michałkiewicza oraz Lidię Kostur. Liczbą 
60 ważnych głosów na nowego sołtysa 
wybrano Ł.Michałkiewicza. Do rady 
sołeckiej wybrano czterech kandydatów: 
Teresę Rałowiec, Urszulę Makaryk, L. 
Kostur oraz Małgorzatę Michałkiewicz. 
Nowemu sołtysowi oraz przedstawicie-
lom Rady Sołeckiej życzymy wszelkiej 
pomyślności i satysfakcji w pełnieniu 
funkcji. Dotychczasowemu sołtysowi 
T.Rałowiec dziękujemy za wieloletnią 
współpracę, oddanie i zaangażowanie w 
sprawy mieszkańców.
MIERKÓW
W świetlicy w Mierkowie, 19 marca 
odbyło się zebranie wiejskie, podczas 
którego mieszkańcy wybrali nowego 
sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. 
Na stanowisko sołtysa zgłoszono trzech 
kandydatów: Zofię Korzyniewską, Ma-
teusza Kaczmarka oraz Rafała Klauz. 
Liczbą 24 ważnych głosów na nowego 

sołtysa wybrano R. Klauz. W wyniku 
głosowania w skład Rady Sołeckiej we-

szli: Marcin Wrona, Natalia 
Gąsiewska, Marcin Handke 
oraz M. Kaczmarek. Nowemu 
sołtysowi oraz wszystkim 
przedstawicielom rady so-
łeckiej, życzymy wszelkiej 
pomyślności i satysfakcji w 
pełnieniu funkcji. Dotychcza-

sowemu sołtysowi Z. Korzyniewskiej 
dziękujemy za wieloletnią współpracę, 
oddanie i zaangażowanie w sprawy 
mieszkańców.
ZIĘBIKOWO

Również 19 marca odbyło się zebranie 
wiejskie, podczas którego mieszkańcy 
Ziębikowa wybrali nowego sołtysa oraz 
członków Rady Sołeckiej. Na stanowisko 
sołtysa zgłoszono jednego kandydata – 
Michała Piaseckiego, którego wybrano 
jednogłośnie 24 ważnymi głosami. 
W wyniku głosowania w skład Rady 
Sołeckiej weszli: Macin Omylanowski, 
Anna Karpezo oraz Sławomir Piasecki. 
Nowemu sołtysowi oraz wszystkim 
przedstawicielom rady sołeckiej życzy-
my wszelkiej pomyślności i satysfakcji 
w pełnieniu funkcji. Dotychczasowemu 

sołtysowi Annie Karpezo dziękujemy 
za wieloletnią współpracę, oddanie i 
zaangażowanie w sprawy mieszkańców.
GRABKÓW

W Grabkowie odbyło się 20 marca zebra-
nie wiejskie, podczas którego mieszkańcy 
wybrali nowego sołtysa oraz członków 
Rady Sołeckiej. Na stanowisko sołtysa 
zgłoszono 2 kandydatów – Magdalenę 
Białooką oraz Monikę Ostapowicz. Prze-
wagą 1 głosu nowym sołtysem została 
M. Ostapowicz.
W wyniku głosowania w skład Rady 
Sołeckiej weszli: Joanna Ostapowicz, 
Ryszard Ostapowicz oraz Justyna Rosiń-
ska. Nowemu sołtysowi oraz wszystkim 
przedstawicielom Rady Sołeckiej, życzy-
my wszelkiej pomyślności i satysfakcji 
w pełnieniu funkcji. Dotychczasowemu 
sołtysowi J. Ostapowicz, dziękujemy za 
wieloletnią współpracę, oddanie i zaanga-
żowanie w sprawy mieszkańców.
DĄBROWA
W świetlicy w Dąbrowie odbyło się 20 
marca zebranie wiejskie, podczas którego 
mieszkańcy wybrali nowego sołtysa oraz 
członków Rady Sołeckiej. Na stanowi-

sko sołtysa zgłoszono 
2 kandydatów – Anetę 
Kwiatkowską oraz To-
masza Basznicę. Liczbą 

14 ważnych głosów, na nowego 
sołtysa wybrano T.Basznicę. W wy-
niku głosowania w skład Rady So-
łeckiej weszli: Aneta Kwiatkowska, 
Edyta Lisowiec, Anna Cybulska 
oraz Arkadiusz Kostek. Nowemu 
sołtysowi oraz wszystkim przedsta-
wicielom Rady Sołeckiej życzymy 
wszelkiej pomyślności i satysfakcji 

w pełnieniu funkcji. Dotychczasowemu 
sołtysowi Agnieszce Siwik dziękujemy 
za wieloletnią współpracę, oddanie i 
zaangażowanie w sprawy mieszkańców.
CHEŁM ŻARSKI

W świetlicy w Mierkowie odbyło się 21 
marca zebranie wiejskie, podczas które-
go mieszkańcy  sołectwa Chełm Żarski 
wybrali  sołtysa oraz członków Rady 
Sołeckiej. Na stanowisko sołtysa zgłoszo-
no 1 kandydata – Tadeusza Przybylaka, 
którego wybrano 11 ważnymi głosami. W 
wyniku głosowania w skład Rady Sołec-
kiej weszli: Barbara Franczak, Małgorzata 
Kokot oraz Tadeusz Wojtczak. Sołtysowi 
oraz wszystkim przedstawicielom Rady 
Sołeckiej życzymy 
wszelkiej pomyślności 
i satysfakcji w pełnie-
niu funkcji.
DŁUŻEK
W świetlicy w Dłużku 
odbyło się 21 marca 

zebranie wiejskie, podczas którego 
mieszkańcy sołectwa  wybrali  sołtysa 
oraz członków Rady Sołeckiej. Na sta-
nowisko sołtysa, który wyraził zgodę 
na kandydowanie zgłoszono Zdzisławę 
Wierzbicką, która jednogłośnie liczbą 
31 głosów pozostała sołtysem na kolejna 
kadencję. W wyniku głosowania w skład 
Rady Sołeckiej weszli: Maciej Czahajda, 
Tomasz Kluczewski, Iwona Niewiadom-
ska, Piotr Rozmys oraz Elżbieta Telwikas. 
Sołtysowi oraz wszystkim przedstawicie-
lom Rady Sołeckiej życzymy wszelkiej 
pomyślności i satysfakcji w pełnieniu 

funkcji.
STARA WODA
W Remizie OSP Stara Woda 
odbyło się 27 marca zebranie 
wiejskie, podczas którego 
mieszkańcy sołectwa Stara 
Woda wybrali sołtysa oraz 
członków Rady Sołeckiej. Na 
stanowisko sołtysa zgłoszono 

2 kandydatów - Kornelię Opuszko oraz 
Dariusza Gembarę. Liczbą 50 ważnych 
głosów sołtysem na kolejną kadencję 
został D.Gembara.W wyniku głosowania, 
w skład Rady Sołeckiej weszli: Joanna 
Kloc, Grzegorz Mazur oraz Joanna 
Podskalna. Sołtysowi oraz wszystkim 
przedstawicielom Rady Sołeckiej życzy-
my wszelkiej pomyślności i satysfakcji w 
pełnieniu funkcji.

opr. M. Sienkiewicz

WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE LUBSKO CD. 

W poniedziałek 8 kwietnia odbyło się 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego, Spraw Społecznych i 
Zdrowia, w której udział wziął Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć, Naczelnicy i Kie-
rownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku, 
Kierownik Pogotowia Ratunkowego 
105 Kresowego Szpitala Wojskowego 
w Żarach dr Ryszard Smyk, zastępca 
Kierownika M-GOPS w Lubsku Iwona 
Mikołajczyk, Dyrektor OSiR Robert 
Ściłba.
Pierwsza część obrad dotycząca pro-
pozycji zmian organizacji ruchu na ul. 
Sportowej w Lubsku,  w kontekście 
poprawy bezpieczeństwa, odbyła się w 
terenie.  Ze względu na przybywającą 
ilość pojazdów, przejazd ulicami jest 
coraz bardziej utrudniony, a tym samym 
zmniejsza się bezpieczeństwo zarówno 
kierowców jak i pieszych. Po zbadaniu 
sprawy rozważana jest opcja zmiany 
organizacji ruchu ze wskazaniem ruchu 
jednokierunkowego z ul. Bohaterów w 
kierunku ul. Sportowej, lub umieszcze-
nie znaku zakazu zatrzymywania się i 
postoju. Są to propozycje, które w opinii 
komisji powinny zostać przedyskutowa-
ne z mieszkańcami. 
Kolejnym tematem poruszonym przez 
Komisję był stan dróg po okresie zimo-
wym. Jak można się było spodziewać i 
w tym roku nie jest on dobry. Niestety w 
trudnej sytuacji Gminy, ze względu na 
Program Postępowania Naprawczego, 
nie ma dużych funduszy na naprawy. 
Obecnie prowadzone są prace z użyciem 
grysu i emulsji, jednak w budżecie na 
2019 r. na remont ulic przeznaczonych 

jest jedynie 40 tys. zł. 
 
Ważną informacją był temat funkcjo-
nowania ratownictwa medycznego w 
gminie Lubsko oraz nocnej i świątecznej 
opieki medycznej od 1 kwietnia 2019 
r., który przybliżył dr Ryszard Smyk 
Kierownik Pogotowia Ratunkowego 
105 Kresowego Szpitala Wojskowego 
w Żarach. 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
jest świadczeniem w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej udzielanej od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz cało-
dobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Od dnia 1 kwietnia 2019 r. świadczenia 
opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej, na ob-
szarze: Brody, Jasień, Lubsko, realizował 
będzie: 105. Kresowy Szpital Wojskowy 
z Przychodnią Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, 
który na terenie Gminy Lubsko zapew-
nia obsługę w zakresie pracy 2 karetek 
podstawowych z ratownikami medycz-

nymi, stacjonujących w dotychczasowej 
lokalizacji - Lubsko ul. Reja 4, telefon 
kontaktowy 68 300 00 15.
Podczas posiedzenia z-ca Kierownika 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubsku Iwona Miko-
łajczyk przedstawiła sprawozdanie z 
działalności MGOPS . W gminie ok. 900 
osób korzysta z pomocy udzielanej przez 
Ośrodek, przy budżecie ok. 7 milionów 
złotych z czego dotacje stanowią ok. 3 
mln zł.
Obecnie Ośrodek boryka się m.in. z 
brakami kadrowymi: brakuje psychologa 
i asystenta rodziny. 

 A-M

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA.
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„UCHYLENIE
PRAWOMOCNEGO

MANDATU”

Zdarzają się takie sytuacje, zwłasz-
cza w przypadku zdarzeń drogo-
wych, iż zestresowani np. faktem 
kolizji przyjmiemy od funkcjonariu-
sza mandat uznając swoją winę za 
zdarzenie. Jednakże po powrocie 
do domu, gdy opadną już wszyst-
kie nerwy, ponownie analizujemy 
sytuację i dochodzimy do wniosku, 
że mandat został przyjęty niesłusz-
nie, gdyż nie popełniliśmy żadnego 
wykroczenia. Co możemy w takiej 
sytuacji zrobić?

Na wstępie wskazać trzeba,  iż 
postępowanie mandatowe jest 
szczególnym rodzajem postępowa-
nia, ustanowionym w rozdziale 17 
kodeksu postępowań w sprawach o 
wykroczenia. Ma ono na celu maksy-
malne uproszczenie i odformalizo-
wanie postępowania o wykroczenie, 
tak aby sprawca wykroczenia został 
ukarany jak najszybciej, praktycznie 

już na miejscu zdarzenia. 

Zgodnie z art. 95 § 1 kpw postępo-
wanie mandatowe prowadzi policja, 
a inne organy, gdy przepis szczegól-
ny tak stanowi. 

Jak stanowi art. 97 § 1 kpw w po-
stępowaniu mandatowym, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej, funkcjo-
nariusz uprawniony do nakładania 
grzywny w drodze mandatu karnego 
może ją nałożyć jedynie, gdy:
- schwytano sprawcę wykroczenia 
na gorącym uczynku lub bezpośred-
nio po popełnieniu wykroczenia,
- stwierdzi popełnienie wykrocze-
nia, w szczególności za pomocą 
przyrządu kontrolno-pomiarowego 
- lub urządzenia rejestrującego, a 
sprawca nie został schwytany na 
gorącym uczynku lub bezpośrednio 
potem, i nie zachodzi wątpliwość co 
do sprawcy czynu,
- w tym także, w razie potrzeby, po 
przeprowadzeniu w niezbędnym 
zakresie czynności wyjaśniających, 
podjętych niezwłocznie po ujawnie-

niu wykroczenia. Nałożenie grzywny 
w drodze mandatu karnego nie może 
nastąpić po upływie 60 dni od dnia 
ustalenia sprawcy wykroczenia.  
Zgodnie z art. 97 § 2 kpw sprawca 
wykroczenia może odmówić przy-
jęcia mandatu karnego. Jeśli jednak 
mandat przyjmiemy to staje się on 
prawomocny z chwilą pokwitowania 
jego odbioru. Sytuacja pozornie bez-
nadziejna, ale ustawodawca pozo-
stawia w przepisach pewną furtkę, 
która daje możliwość uchylenia 
prawomocnego mandatu karnego. 

Zgodnie z art. 101 § 1  kpw pra-
womocny mandat karny podlega 
niezwłocznie uchyleniu, jeżeli:
- grzywnę nałożono za czyn nie-
będący czynem zabronionym jako 
wykroczenie,
- albo na osobę, która popełniła 
czyn zabroniony przed ukończeniem 
17 lat,
-  albo gdy ustawa stanowi,  że 
sprawca nie popełnia wykroczenia 
z przyczyn, o których mowa w art. 
15-17 Kodeksu wykroczeń.

Ostatni przypadek ma miejsce gdy 
osoba ukarana mandatem za czyn, 
który popełniła:
- w obronie koniecznej odpierając 
bezpośredni zamach na jakiekolwiek 
dobro chronione prawem,
- działała w celu uchylenia bezpo-
średniego niebezpieczeństwa gro-
żącego dobru chronionemu prawem, 
jeżeli niebezpieczeństwa nie można 
inaczej uniknąć, a dobro poświęcone 
nie przedstawia wartości oczywiście 
większej niż dobro ratowane,
-  z  powodu choroby psychicz-
nej ,  upośledzenia umysłowego 
lub innego zakłócenia czynności 
psychicznych, nie mogła w czasie 
czynu rozpoznać jego znaczenia lub 
pokierować swoim postępowaniem.

Uchylenie mandatu następuje na 
wniosek ukaranego, jego przedsta-
wiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego złożony nie później niż w 
terminie 7 dni od uprawomocnienia 
się mandatu lub na wniosek orga-
nu, którego funkcjonariusz nałożył 

grzywnę, albo z urzędu. 

Uprawniony do uchylenia prawo-
mocnego mandatu karnego jest sąd 
właściwy do rozpoznania sprawy, na 
którego obszarze działania została 
nałożona grzywna. W przedmiocie 
uchylenia mandatu karnego sąd 
orzeka na posiedzeniu. W posiedze-
niu ma prawo uczestniczyć ukarany, 
organ, który lub którego funkcjo-
nariusz nałożył grzywnę w drodze 
mandatu, albo przedstawiciel tego 
organu oraz ujawniony pokrzywdzo-
ny. Przed wydaniem postanowienia 
sąd może zarządzić stosowne czyn-
ności w celu sprawdzenia podstaw 
do uchylenia mandatu karnego. 

Sąd uchylając mandat karny nakazu-
je podmiotowi, na rachunek którego 
pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej 
kwoty osobie niesłusznie ukaranej 
mandatem.

Starosta Żarski Józef Radzion, 
wicestarosta Małgorzata Issel 
oraz Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach mł. bryg. Robert Sło-
wikowski podpisali 14 marca 
umowę o przekazaniu środ-
ków finansowych w wysokości 
616.000 zł na rzecz dofinan-
sowania budowy nowoczesnej 
strażnicy Komendy Powiatowej 
PSP z Jednostką Ratowniczo – 
Gaśniczą w Żarach.
Powstanie strażnicy finanso-
wane jest ze środków Wojewo-
dy Lubuskiego przy wsparciu 
przekazanych właśnie środków 
z budżetu Powiatu Żarskiego. 
Wyczekiwana od wielu lat inwe-
stycja nie tylko znacząco popra-
wi bezpieczeństwo w Powiecie 
Żarskim – w razie zagrożenia 

strażacy będą mogli szybciej 
dojechać w miejsce wypadku lub 
pożaru, ale dodatkowo bardzo 
pozytywnie wpłynie na warunki 
lokalowe strażaków – zawo-
dowców.

*
W siedzibie Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach odbyły się 15 marca 
eliminacje powiatowe Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Turniej otworzyli: 
Starosta Żarski Józef Radzion 
oraz Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej mł. 
bryg. Robert Słowikowski. Ideą 
konkursu jest popularyzacja 
wiedzy i przepisów pożarni-
czych, a także kształtowanie 
świadomości młodych ludzi 

w zakresie 
ochrony prze-
ciwpożarowej. 
Eliminacje po-
wiatowe prze-
prowadzono w 
trzech grupach 
wiekowych: I 
grupa - ucznio-
wie szkół pod-
s t a w o w yc h 
(klasy I-VI),II 
grupa - (klasy 
VII-VIII) oraz 
trzecia klasa 
gimnazjów, III 

grupa - uczniowie 
szkół ponadgimna-
zjalnych. Oczekując 
na wyniki pierw-
szej części turnie-
ju, uczestnicy mieli 
możliwość obejrze-
nia sprzętu strażac-
kiego. Zwycięzcy 
turnieju otrzymali 
atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez 
Starostę, który za-
razem pełni funkcję 
Prezesa Zarządu Od-
działu Powiatowego 
ZOSP RP w Żarach. 
Nagrody w imieniu 
Starosty wręczyła 
wicestarosta Małgo-
rzata Issel. Zgodnie z 
tradycją o słodki poczęstunek 
dla uczestników turnieju zadbali 
Anna i Eugeniusz Ślawscy z Lipi-
nek Łużyckich. A oto ostateczne 
wyniki rywalizacji. I grupa wie-
kowa: 1 miejsce Dawid Jańczyk, 
2 miejsce Aleksandra Walińciak, 
3 miejsce Tomasz Kanafa; II gru-
pa wiekowa: 1 miejsce Paweł 
Grześkowiak, 2 miejsce Kamil 
Nowacki, 3 miejsce Bartosz 
Brygider; III grupa wiekowa: 1 
miejsce Kacper Sokulski, 2 miej-
sce Adrian Brzeziński, 3 miejsce 
Klaudiusz Biernacki.

*
W siedzibie Starostwa Powia-

towego w Żarach odbyło się 8 
kwietnia posiedzenie Powia-
towego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, które poświęcone 
było zwalczaniu choroby ASF 
(afrykańskiego pomoru świń) 
wśród populacji dzików. W 
spotkaniu uczestniczył Starosta 
Żarski Józef Radzion, burmi-
strzowie oraz wójtowie miast i 
gmin Powiatu Żarskiego, przed-
stawiciele: Powiatowej Inspekcji 
Weterynarii w Żarach z siedzibą 
w Lubsku, Komendy Powiatowej 
PSP w Żarach, Komendy Po-
wiatowej Policji w Żarach, Pań-
stwowej Powiatowej Inspekcji 

Sanitarnej w Żarach, Placówki 
Straży Granicznej w Tuplicach, 
przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Gó-
rze oraz Nadleśnictw i Kół Ło-
wieckich z terenu Powiatu. W 
trakcie spotkania plan zwal-
czania ASF w populacji dzików 
- opracowany przez „Zespół ds. 
analiz zagrożeń i działań pre-
wencyjnych zabezpieczających 
województwo lubuskie przed 
wprowadzeniem wirusa ASF” 
przy Wojewodzie Lubuskim – 
omówił Łowczy Okręgowy ze 
ZO PZŁ Jacek Banach.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę prawną – BEZPŁATNIE, 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.

W REGI ONI EW REGIONIE

KRONIKA POLICYJNA
Statystyki i zdarzenia
W marcu na terenie działania KP Lub-
sko doszło do 19 zdarzeń drogowych. 
Jako główne przyczyny można uznać: 
niezachowanie bezpiecznej odległości 
od poprzedzającego pojazdu, zdarze-
nia z udziałem zwierzyny leśnej, zda-
rzenia spowodowane złym stanem 
technicznym nawierzchni. Policjanci 
przeprowadzili 280 interwencji, zgło-
szonych przez obywateli, zdyscyplino-
wali ponad 200 sprawców wykroczeń, 
skierowali 24 wnioski o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Żarach, nałożyli 
116 mandatów karnych (62 dotyczyły 
ruchu drogowego, 43 nietrzeźwości, 
30 obyczajności publicznej, 29 po-
rządku publicznego i innych), zatrzy-
mali 8 osób ukrywających się przed 
Wymiarek Sprawiedliwości, które 
zostały doprowadzone do zakładu 
karnego, 5 sprawców przestępstw, 
2 osoby zostały doprowadzone do 
policyjnych pomieszczeń celem wy-
trzeźwienia.  

*
W marcu nasi policjanci dokonali 
przeszukania jednego z mieszkań w 
Lubsku. W jego wyniku wykryto 75 
gramów marihuany. Sprawca został 
zatrzymany i będzie odpowiadał za 
posiadanie znacznej ilości środków 
odurzających. Wobec niego Proku-
ratura zastosowała dozór policyjny 
oraz poręczenie majątkowe. Za tego 
rodzaju przestępstwo grozi kara do 8 
lat pozbawienia wolności. 

*
W Jasieniu 15 marca policjanci zajmu-
jący się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej z Komendy Powiatowej 
Policji w Żarach zabezpieczyli 29 kg 
tytoniu bez polskich znaków akcyzy 
skarbowej. Trefny towar posiadał w 
swoim miejscu zamieszkania 68-letni 
mężczyzna. Kilka dni później w miej-
scu zamieszkania 57-letniej miesz-
kanki pow. żarskiego funkcjonariusze 
zabezpieczyli ponad 26 kg tytoniu bez 
akcyzy. Kontrabanda ulegnie prze-
padkowi. Za posiadanie tytoniu bez 
akcyzy grozi wysoka kara grzywny.

*
Funkcjonariusze patrolujący Lubsko 
16 marca otrzymali około godz. 00.30 
zgłoszenie dotyczące podejrzenia 
kierowania samochodem osobowym 
przez osobę nietrzeźwą. Po ziden-
tyfikowaniu pojazdu, zatrzymali do 
kontroli mieszkańca Lubska, który w 
wydychanym powietrzu miał 1,8 pro-
mila alkoholu. Grozi za to do 2 lat po-
zbawienia wolności, wysoka grzywna 
i zakaz prowadzenia pojazdów.

*
Dyżurny KP Lubsko otrzymał 17 
marca zgłoszenie o tym, że w pobliżu 
jednej ze stacji paliw w Lubsku biega 
koza. Skierowani na miejsce funk-
cjonariusze potwierdzili to. Szybko 
ustalono właścicielkę niesfornego 
zwierzęcia, która zabrała kozę i za-
mknęła w zagrodzie. Podczas wy-
jaśnień okazało się, że sprytna koza 
uciekła bez wiedzy i świadomości 
właścicielki. Dlatego sprawa zakoń-
czyła się pouczeniem. 

*
Na trasie Brody - Datyń 24 marca 
około godz. 13.40, kierujący pojaz-
dem Dacia Duster z przyczepą na 
niemieckich numerach rejestracyjnych 
z nieustalonych przyczyn zjechał na 
przeciwległy pas ruchu, a następnie 
uderzył w przydrożne drzewo. W 

wyniku zderzenia śmierć na miejscu 
poniosła jedna z pasażerek – oby-
watelka Niemiec. Na miejsce nasi 
policjanci wykonali czynności proce-
sowe. Kierowca był trzeźwy. W chwili 
obecnej Prokuratura Rejonowa w 
Żarach wyjaśnia przyczyny wypadku.  

Targi Pracy i Edukacji w Lubsku 
W hali sportowej Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Lubsku odbyły się 26 
marca „Targi Pracy i Edukacji”. Przed-
sięwzięcie zorganizowane zostało 
przez Lubuską Wojewódzką Komendę 
Ochotniczych Hufców Pracy w Zie-
lonej Górze oraz Burmistrza Miasta 
Lubska. Na targach obecni byli przed-
stawiciele lokalnych przedsiębiorstw 
oraz wojska i straży pożarnej, nie 
zabrakło również policji. Młodzi ludzie 
mogli uzyskać szczegółowe informa-
cje dotyczące m.in. poszczególnych 
etapów postępowania kwalifikacyj-
nego, związanych z testem wiedzy 
ogólnej, sprawności fizycznej, testu 
psychologicznego, rozmowy kwalifi-
kacyjnej oraz komisji lekarskiej. Tego-
roczni absolwenci pytali najczęściej o 
wynagrodzenie młodego policjanta, 
dodatkowe gratyfikacje oraz o pracę w 
poszczególnych wydziałach. Policjanci 
informowali także o niezbędnych 
wymaganiach, jakie musi spełnić 
kandydat
i dokumentach jakie należy złożyć, aby 
rozpocząć proces przyjęcia do służ-
by. Zainteresowani otrzymali ulotki 
informacyjne z numerami telefonów 
kontaktowych oraz wymaganiami i 
zasadami podjęcia studiów w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie.

Wyróżnienie dla Pawła Szai
W siedzibie Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się 27 
marca uroczystość związana z wyróż-

nieniem lubuskich policjantów za wy-
bitne osiągnięcia sportowe zdobyte na 
arenie krajowej i międzynarodowej. W 
trzeciej już edycji gali uczestniczyli: 
Wicewojewoda Lubuski Wojciech Per-
czak, Komendant Wojewódzki Policji 
nadinsp. Helena Michalak, I Zastępca 

Komendanta Wojewódzkiego Policji 
insp. Krzysztof Sidorowicz, Prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów podinsp. Sławomir 
Kostiuszko, Kapelan lubuskiej Policji 
ks. kanonik Jerzy Piasecki oraz kadra 
kierownicza garnizonu lubuskiego. 
Uwaga skupiona była na policjantkach 
i policjantach, którzy niejednokrotnie 
zdobywali medale z najcenniejszego 
kruszcu. To policjanci z krwi i kości, 
którzy swe zdolności wykorzystują 
także w sporcie. Ile trzeba mieć w 
sobie zacięcia, aby móc to wszystko 
pogodzić. Nagrodzonych zostało 11 
sportowców. Jednym z nich był mł. 
asp. Paweł Szaja – asystent ZPI Komi-
sariatu Policji w Lubsku; w służbie od 
2007 r. (dyscyplina - MMA, Ju-jitsu). 
Osiągnięcia sportowe indywidualne 
w 2018 r.: Puchar Polski Ju-jitsu – 
22.09.2018 r., Luboń – III miejsce, Mi-
strzostwa Polski Służb Mundurowych 
MMA – 14 – 15.10.2018 r., Toruń – I 
miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Akcja SMOG
Policjanci ruchu drogowego w całym 
kraju prowadzą wzmożone działania 
kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. 
Mają one na celu eliminowanie z ruchu 
pojazdów, których stan techniczny 
wskazuje na nieprawidłowe działa-
nie silnika lub uszkodzenie układu 
wydechowego, co może wpływać na 
zwiększoną emisję spalin. Funkcjona-
riusze będą również reagowali na inne 
wykroczenia drogowe, związane ze 

stanem technicznym pojazdów. Dzia-
łania te pozwolą na wyeliminowanie 
z ruchu drogowego niesprawnych po-
jazdów zagrażających bezpieczeństwu 
oraz nadmiernie zanieczyszczających 
środowisko naturalne. Pamiętajmy, 
że transport, szczególnie na terenie 
dużych miast, przyczynia się do pogor-
szenia jakości powietrza. Policjanci będą 
przypominali kierującym, że dający się 
we znaki smog, to również „zasługa” 
niesprawnych technicznie pojazdów 
emitujących spaliny o nadmiernej 
toksyczności. W związku z rosnącym 
zanieczyszczeniem powietrza, a przez 
to negatywnym wpływem wielu sub-
stancji na zdrowie oraz życie zarówno 
człowieka, jak też całej fauny i flory, 
smog stał się problemem na skalę 
światową. Dlatego wszyscy powinni-
śmy starać się przestrzegać przepisów 
związanych z emisjami szkodliwych 
substancji.

Otwórzmy oczy na pieszych 
Od zawsze trwają dyskusje na temat 
relacji kierowca-pieszy. Zbyt często 
te dwie grupy użytkowników ruchu 
spotykają się na drodze, aby to baga-
telizować. Akademickie rozmowy przy 
rodzinnym stole, analizy ekspertów 
ruchu drogowego, rozważania poli-
cjantów drogówki, dyskusje przed-
stawicieli organizacji pozarządowych 
ciągle trwają. Dlatego inicjatyw na rzecz 
bezpieczeństwa pieszych powinno być 
bez liku. Bardzo często rozważamy kto 
jest winny w określonym zdarzeniu 
drogowym. Cenne wskazówki, wnioski 
i konkluzje powinniśmy jednak zostawić 
specjalistom, na co dzień zajmującym 
się zapewnieniem bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. A sami powinniśmy 
wykazywać się większą ostrożnością i 
skupieniem wobec pieszych, zwłaszcza 
w terenach zabudowanych, strefach 
zamieszkania czy osiedlach. Ci mogą 
być wszędzie. Cóż z tego, że w wielu 
sytuacjach mogą ostatecznie nie po-
nosić winy za wypadek, skoro w ogóle 
go nie przeżyją. Czy to niewystarczający 
powód, aby w trosce o pieszych zwol-
nić, wzmóc czujność, wykazywać się 
ostrożnością i zdolnością przewidywa-
nia pewnych sytuacji? Przecież każdy 
kierowca w innych momentach też jest 
pieszym. Lubuska Policja wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom właśnie tej gru-
py niechronionych użytkowników ruchu 
drogowego, prowadząc liczne działania 
edukacyjno-informacyjne. Tylko w 
2018 roku na lubuskich drogach w 144 
wypadkach z udziałem pieszych, życie 
straciło 15 z nich. W tym roku zginęło 
już 8. Wszyscy jesteśmy uczestnikami 
ruchu drogowego. Mamy określone 
prawa i obowiązki. Łatwo przychodzi 
nam ocenianie innych, tymczasem dro-
ga jest jedna, a od naszego zachowania 
zależy bezpieczeństwo.

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”
To hasło kampanii o charakterze eduka-
cyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i 
dopalacze zabijają”, która ruszyła we 
wszystkich jednostkach policji w kraju. 
Kampania organizowana jest przez 
MSWiA w ramach „Programu ograni-
czania przestępczości i aspołecznych 
zachowań Razem Bezpieczniej im. Wła-
dysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.
Kampania ma na celu zwiększenie 
świadomości młodych ludzi na temat 
zagrożeń związanych z zażywaniem 
narkotyków i nowych narkotyków, 

tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji 
zarówno zdrowotnych, prawnych, 
jak i społecznych uzależnienia. Istotą 
podjętych działań jest upowszechnia-
nie wśród dzieci i młodzieży wiedzy 
dotyczącej zagrożeń związanych z 
uzależnieniem od substancji psychoak-
tywnych. Apelujemy do osób, które 
mogą mieć kontakt z narkotykami, z 
dopalaczami, aby pamiętały, że jest to 
trucizna i każde jej zażycie wiąże się 
z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a 
nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo 
naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwól-
my im przyjmować substancji, których 
pochodzenia i składu nie znają. Reaguj-
my i sami stanowczo odmawiajmy, gdy 
ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy 
nie wiemy, jak organizm ludzki zacho-
wa się po zażyciu nawet najmniejszej 
dawki takiej substancji chemicznej. 
Jeżeli ktokolwiek podejrzewa, że ma 
doczynienia z osobą pod wpływem 
narkotyków czy nowych narkotyków, 
tzw. dopalaczy, powinien natychmiast 
wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji 
powiadomić policję. Przypominamy, że 
dopalacze to poważne zagrożenie nie 
tylko dla zdrowia, ale i życia! To sub-
stancje działające na ośrodkowy układ 
nerwowy, wpływające negatywnie na 
pracę mózgu. Mają postać tabletek, 
proszków, mieszanin ziół, suszu, ka-
dzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. 
Sprzedawane są w sklepach lub przez 
Internet pod nazwą artykułów kolek-
cjonerskich, często z umieszczonym 
komunikatem „Produkt nie do spożycia”. 
Niebezpieczeństwo ich zażywania wy-
nika z faktu, że ich skład chemiczny nie 
jest znany, może podlegać wahaniom i 
modyfikacjom.

„Historia i Współczesność Policji”
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzo-
wie Wlkp. ogłasza Wojewódzki Konkurs 
Plastyczny na plakat promujący 100 
rocznicę powołania Policji Państwo-
wej pn. „Historia i Współczesność 
Policji”. Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych województwa 
lubuskiego. Składa się z dwóch etapów: 
powiatowego, który przeprowadzą 
Komendy Miejskie i Powiatowe Policji 
województwa lubuskiego właściwe 
dla miejsca zamieszkania uczestnika, 
wojewódzkiego, który przeprowa-
dzi Komenda Wojewódzka Policji w 
Gorzowie Wlkp. Prace konkursowe, 
wraz z kartą zgłoszenia i oświadcze-
niem rodzica/opiekuna prawnego 
należy przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście do jednostki policji najbliż-
szej miejscu zamieszkania uczestnika 
konkursu w terminie do19 kwietnia br. 
(decyduje data stempla pocztowego lub  
osobistego dostarczenia do jednostki). 
Wyboru 10 najlepszych prac na etapie 
powiatowym dokonają Komendy Miej-
skie i Powiatowe Policji województwa 
lubuskiego. Przekazanie prac do KWP 
w Gorzowie Wlkp. nastąpi w nieprze-
kraczalnym terminie do 10 maja br. 
Etap wojewódzki – posiedzenie Komisji 
Konkursowej i ogłoszenie wyników na 
stronie lubuskiej Policji www.lubuska.
policja.gov.pl nastąpi 15 maja br. Finał 
konkursu (uroczysta gala wręczenia 
nagród) odbędzie się 6 czerwca br. w 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w 
Gorzowie Wlkp. Laureaci i osoby wyróż-
nione zostaną powiadomione osobiście 
o szczegółach uroczystości. 

Opr. M. Sienkiewicz

W siedzibie Starostwa Żarskiego podpisano umowę o 
dofi nansowanie budowy nowoczesnej strażnicy KP PSP

W siedzibie KP PSP w Żarach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Mł. asp. Paweł Szaja odebrał kolejne wyróżnienie za sukcesy sportowe

Mł. asp. Anna Pawlak prezentowała różne aspekty pracy w policji
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W marcowym numerze Magazynu 
Lubskiego ukazał się wywiad z Panią 
Karasińską, zatytułowany „Malarz dzie-
cięcych marzeń”.Podczas procesu składu 
doszło do przypadkowego „obcięcia” 
tekstu w odpowiedzi na jedno pytanie. 
Przepraszamy i prezentujemy jeszcze 
raz całą treść odpowiedzi na to pytanie. 
- Realizacja tylu przedsięwzięć wy-
maga zapewne udziału w nich innych 
podmiotów? 
- To wszystko jest możliwe dzięki wspa-
niałej współpracy z gronem pedagogicz-
nym i dyrekcją szkoły, jak i olbrzymiemu 
wsparciu ze strony dyrektor BPMiG w 
Lubsku Marii Rudek, która gwarantuje 
od wielu lat komfort psychiczny, towa-
rzyszący mojej pracy. Obecny Starosta 
Żarski Józef Radzion od początku przyjął 
bardzo gościnnie bibliotekę w mury 
szkolne i wspierał jej działalność przez 
wszystkie lata, co czyni do dziś. Zawsze 
uśmiechnięty i otwarty na wszelkie ini-
cjatywy, popularyzujące czytelnictwo 
i kulturę. Bardzo ważnym elementem 

mojej pracy było i jest wsparcie ze strony 
rodziny: męża i syna. Sprawy związane z 
biblioteką zawsze były obecne w naszym 
domu. Chciałabym również wspomnieć 
o poprzednim dyrektorze BPMiG w 
Lubsku Andrzeju Żubryckim, który 
doceniał działalność Filii w Górzynie, 
uczestnicząc wielokrotnie w organi-
zowanych imprezach. W tym miejscu 
chciałbym także podziękować wielo-
letniemu dyrektorowi Lubskiego Domu 
Kultury Lechowi Krychowskiemu za 
wspaniałe imprezy ph: „Przyjaźnie nie 
mają granic”, które integrowały dzieci z 
niepełnosprawnością ze środowiskiem 
lokalnym. Olbrzymie wsparcie w pozy-
skiwaniu zbioru bibliotecznego i prasy do 
czytelni mam od miejscowego probosz-
cza ks. Leszka Białugi, który razem z 
innymi księżmi z lubskich parafii włącza 
się w organizację imprez. Zaszczytem dla 
mnie było zaproszenie do wstąpienia w 
szeregi OSP Górzyn, w której działam do 
dziś, pełniąc funkcję sekretarza.

red.

Wyjaśnienie

- Panie Marku, to nie pierwsza na-
sza rozmowa na łamach Magazynu 
Lubskiego. Wcześniejsze dotyczyły 
również Pana działalności jako sa-
morządowca czy dyrektora szkoły, 
ale przede wszystkim jako nauczyciela 
wychowania fizycznego i trenera. Jak 
to się zaczęło, kiedy zrozumiał Pan, że 
sport to sposób na życie?
- Wszystko zaczęło się w jeszcze w pod-
stawówce. Od szóstej klasy chodziłem 
do klasy sportowej. Potem trafiłem do 
liceum i - wtedy profesora, a teraz kolegi 
- Mateusza Rymczaka, który zaszczepił 
mi koszykówkę. Potem był wrocławski 
AWF i dyplom trenera koszówki II klasy.
- Praca nauczyciela w Pana przy-
padku nie mogła się oczywiście obyć 
bez wprowadzenia na zajęciach ele-
mentów koszykówki. Jakie były tego 
efekty?
- Tak. Jako młody nauczyciel zacząłem 
w swojej „starej” szkole trenować ko-
szykówkę. To były ciekawe czasy. Grało 
się w trampkach, a jak udało się kupić 
parę piłek do kosza to było małe święto. 
Potem trafiłem do nowopowstałej SP nr 
5. Z tą szkołą łączą się moje największe 
sukcesy. Z rocznikami 72,73,75 i 76 zdo-
bywałem brązowe medale w wojewódz-
kich mistrzostwach szkół w koszykówce. 
Z rocznikiem 77/81 „otarłem się” o 
złoto. W 1999 w miejsce podstawówki 
utworzono gimnazjum. 
Z rocznikiem 96 w Gimnazjadzie zdoby-
łem srebrny medal, trzy razy wygrałem 
wojewódzki turniej koszówki „Lupo”. 
Warto też wspomnieć, że moi podopiecz-
ni z różnych etapów kariery trenerskiej 
trafili do I ligowego Zastalu. Myślę tu o: 
Tomku Duszyńskim, Rafale Jędrysiu, 
Bartku Welcu, Mariuszu Małachowskim 
i Arturze Buszu. 
- Chciałbym teraz poruszyć wątek 
związany z działalnością samorzą-
dowca. Pamiętam, że w poprzedniej 
kadencji kandydował Pan na stanowi-
sko burmistrza Lubska. Teraz podjął 
Pan decyzję kandydowania do Rady 
Miejskiej i jak widać skutecznie. Jakie 
były motywy?
- Przez ostatnie 4 lata nie byłem aktyw-
ny w tym zakresie, więc postanowiłem 
kandydować do Rady Miejskiej, po-
nieważ już mogłem(wcześniej kolido-
wało to z zajmowanym stanowiskiem 
zawodowym). Startując do wyborów 
samorządowych moją myślą przewodnią 
był i jest temat ratowania miasta z głębo-
kiego kryzysu finansowego. Mieszkam 
w Lubsku ponad 60 i nie wyobrażam 
sobie, żeby to miasto popadło w totalny 
marazm czy kryzys, co skutkowałoby 
wprowadzeniem komisarza. 
- Jak już wspomniałem na wstępie, 
ma Pan duże doświadczenie samo-
rządowe. W jaki sposób pomaga ono 
w ocenie obecnej sytuacji gminy Lub-
sko, biorąc pod uwagę tzw. program 
naprawczy?
-Opierając się na tym doświadczeniu sa-
morządowym, jak również wieloletnim 
doświadczeniu obecnego Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia, podjęliśmy 
współpracę ponad podziałami, ażeby 
zrealizować główne założenia progra-
mu naprawczego, uchwalonego przez 
poprzedni samorząd. Moim zdaniem 

przyjęty program posiadał wiele wad i 
był nie do zrealizowania w wielu szcze-
gółach. Bardzo dużo uwag do niego 
miała Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Ogólnie wiele zapisów nie pokrywało się 
w rzeczywistości. Przykład: na dzisiaj nie 
możemy uzyskać obligacji ani kredytu, 
gdyż żaden bank nie chce wyemitować 
obligacji lub udzielić kredytu. Obecnie 
opracowywany jest nowy program na-
prawczy, który w najbliższym czasie zo-
stanie przedstawiony radnym. Będziemy 
nad nim dyskutować, biorąc pod uwagę 
również bilans otwarcia.
- Nowa rada podjęła już na początku 
swojego funkcjonowania kilka decyzji, 
które z wiadomych względów nie spo-
tkały się ze społecznym aplauzem m.in. 
podwyżki podatku od nieruchomości. 
Jak Pana zdaniem można racjonalnie 
argumentować zasadność ich wpro-
wadzenia w życie i co będzie się działo 
dalej w tej materii?
- W ostatnich latach nie były podnoszone 
podatki od transportu, nieruchomości czy 
wywozu śmieci, a jeśli były to minimal-
ne. My stanęliśmy przed dylematem, 
ponieważ RIO nakazała dokonanie ta-
kich podwyżek, zgodnie z uchwalonym 
programem postępowania naprawczego. 
Poza tym jednym z elementów programu 
jest konieczność restrukturyzacji zatrud-
nienia w Urzędzie Miejskim i oświacie. 

Już po kilku miesiącach zmniejszono za-
trudnienie w UM o 12 osób. Jeśli chodzi 
o oświatę to trzeba mieć świadomość, że 
gmina corocznie dokłada do niej pra-
wie 10 mln zł. W tym roku, w wyniku 
podwyżek dojdzie prawdopodobnie 
jeszcze 1,5 mln. Trzeba zaznaczyć, że 
na terenie naszej gminy funkcjonuje 8 
szkół podstawowych, 5 publicznych i 3 
niepubliczne. Jest to ewenement w skali 
co najmniej województwa. Jeszcze kilka 
lat temu w tych szkołach było około 2000 
uczniów, a obecnie jest trochę ponad 
1000. Byłem czynnym nauczycielem 
przez 33 lata i rozumiem przywiązanie 
do jednostki nauczycieli czy rodziców, 
ale sytuacja finansowa gminy jest taka, 
że ruchy oszczędnościowe są niezbędne, 
a jednym z elementów jest zmniejszenie 
ilości placówek. 
- Dużo emocji budzą pojawiające się 
w mediach kwestie dotyczące m.in. 
powstania firm: utylizacja padłych 
zwierząt czy chlewnia w Mierkowie?
- Temat spalarni ktoś rzucił na fejsbooka i 
się zaczęło. Wyjaśniam, że na podstawie 
przyjętego w poprzednich latach planu 
zagospodarowania przestrzennego nie 
ma możliwości usytuowania na terenie 
strefy pod Górzynem tego rodzaju 
inwestycji. W planie miejscowym są 
dopuszczone działalności o funkcji 
przemysłowej, składowania i budow-

nictwa. Poza 
tym tam nie 
ma dopro-
wadzonego 
gazu.  Je -
śli chodzi 
o  sprawę 
chlewni w 
Mierkowie. 
Rzeczywi-
ście do UM 
w Lubsku 
w p ł y n ę ł o 
w sierpniu 
2018 pismo 
z  Urzędu 
M a r s z a ł -
k o w s k i e -
go, ale ani 
radni, ani 
opinia pu-
bliczna nie 

została o tym fakcie poinformowana. 
Enigmatyczna informacja na ten temat 
została prawdopodobnie zawieszona 
na tablicy informacyjnej w UM. Teraz, 
kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne 
spowodowała protesty mieszkańców 
Mierkowa. Tutaj z całą mocą wyjaśniam, 
że wszelkie tego typu projekty, inwestycji 
będą zawsze podlegały konsultacjom 
społecznym i żadna decyzja nie zostanie 
podjęta bez zgody ludności. 
- Jakie kwestie są Pana zdaniem naj-
ważniejsze do rozwiązania w perspek-
tywie czasu, mając na uwadze obecną 
sytuację naszej gminy?
- Dopływają do mnie informacje, że 
Burmistrz Lubska spotyka się z posłami i 
senatorami różnych opcji. W rozmowach 
kuluarowych mówi się m.in. o tym, że 
na nasz teren chcą wkroczyć inwestorzy, 
ale na dzisiaj nie znam szczegółów i nie 
chcę mówić o konkretach. Takie kwestie 
są zawsze delikatnej materii i lepiej nie 
wychodzić przed szereg. Chciałbym 
zaznaczyć, że jako nowy samorząd 
funkcjonujemy nieco ponad 100 dni i 
nikt nie ma czarodziejskiej różdżki, która 

pozwoliłaby od razu odwrócić tendencje. 
Mam nadzieję, że po ukazaniu się wspo-
mnianego bilansu otwarcia i utworzeniu 
realnego programu naprawczego nasze 
miasto przestanie się cofać, a zacznie iść 
do przodu małymi kroczkami.
- Jako człowiek aktywny, trener z suk-
cesami jest Pan zapewne optymistą. 
Pamiętam, że pisałem o sukcesach 
seniorskich drużyny koszykarzy. Jest 
Pan cały czas aktywny sportowo, 
widzę Pana na rowerze. Proszę podać 
naszym czytelnikom przepis na zdro-
wie psychiczne i fizyczne bez względu 
na wiek?
- Pod koniec lat 90-tych wpadłem na po-
mysł zorganizowania drużyny z byłych 
moich uczniów oldbojów. W tym czasie 
organizowałem ogólnopolskie turnieje 
pracowników oświaty i stowarzyszeń 
sportowych. W ostatnich latach wystę-
pujemy w Lubuskim Nurcie Basketu 
Amatorskiego, grając w I lidze. Mój 
zespół znajduje się zawsze w czołówce 
tej ligi. Na dzisiaj, po rundzie zasadniczej 
zespół zajmuje 4 lokatę, obecnie gramy 
playoffy. Również zajmuję się szkole-
niem młodych adeptów koszykówki, 
chłopców i dziewcząt z klas od trzeciej 
do szóstej. Realizujemy program Pol-
skiego Związku Koszykówki o nazwie 
SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek 
Koszykówki). W tych zajęciach bierze 
udział około 30-40 osób. Chciałbym 
powiedzieć, że swoją aktywność spor-
tową, ale i społeczną odziedziczyłem po 
swoim tacie, który był kierownikiem, 
wiceprezesem i prezesem w klubie pił-
karskim Budowlani Lubsko (zresztą ja 
też byłem przez pewien czas trenerem 
Budowlanych, a nawet zdobyłem z 
młodszymi juniorami brązowy medal w 
województwie). Dużą radość sprawiają 
mi działania społeczne, jak również naj-
większa pasja jaką jest jazda na rowerze, 
na którym przejechałem prawie 50.000 
km, ale najbardziej cenię rodzinę. 
- Dziękuję za rozmowę.  

Rozmawiał M. Sienkiewicz

W obecnej kadencji lokalnego samorządu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku powierzono Markowi Gutowskiemu, który w 
przeszłości był już radnym miejskim i powiatowym. Postanowiliśmy porozmawiać nie tylko o samorządowym doświadczeniu czy obszarach społecznao-
gospodarczych, którymi obecnie zajmuje się nasza rada, ale i o sportowej pasji, która towarzyszy trenerowi wielu pokoleń młodzieży od zawsze.

Swoją aktywność odziedziczyłem po tacie

Marek Gutowski trenuje i odnosi sukcesy z zespołem oldbojów

Trener wielu pokoleń uczniów bardzo lubi rowerowe przejażdżki

W sobotni poranek (06.04.2019r.), 
przy placu zabaw w Tucholi Żarskiej, 
dzięki zaangażowaniu ludzi z pasją 
z I Rejonowego Koła Pszczelarzy w 
Lubsku oraz pomocy przedstawicieli 
Lasów Państwowych oraz Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia, realizacji 
doczekał się projekt z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści, którego celem było zasadzenie 
miododajnych lip. 
Sołtys Tucholi Żarskiej Arka-
diusz Podhorodecki w towa-
rzystwie Burmistrza Lubska 
oraz członków I Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Lubsku po-
witał zgromadzonych na placu 
mieszkańców oraz przybyłych 
gości. Jak podkreślali pszcze-
larze, tradycje pszczelarskie 
w Tucholi Żarskiej sięgają lat 
20-stych ubiegłego wieku, a 
sadzenie drzew przysłuży się 
wszystkim. Przedsięwzięcie 
było dobrym pomysłem na 
zagospodarowanie otwartej 
przestrzeni, na której znaj-
duje się plac zabaw. Drzewa 
z czasem dadzą upragniony 
przez wszystkich cień, podczas 
kwitnienia pomogą pszczołom 
w ich ciężkiej pracy, z której 
korzystamy, a ptakom, które 
dbają o ograniczenie much i 
komarów, stanowiących dużą 
uciążliwość w letnie dni i wie-
czory dadzą schronienie i dom.
Każda z sadzonek opatrzona 
została tabliczką z danymi 
osób, które ją posadziły, co 
będzie motywacją, by dbać i 
doglądać swojego drzewa. Nie 
brakowało chętnych do pracy, 
swoją lipę zasadził również 
Burmistrz. 
Była to doskonała okazja do 
spotkania i integracji miesz-
kańców, na których po pracy 
czekała kiełbasa z grilla, która 
była dobrym początkiem jesz-
cze lepszego weekendu. 

A-M

W dniach 27-29 marca 2019 r., 
delegacja w osobach Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia, Starosty 
Żar Józefa Radziona, Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Lubska Marka 
Gutowskiego, Radnego Roberta 
Słowikowskiego, Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Roberta Ściłby, 
oraz członków Stowarzyszenia  Part-
nerskiego Lubsko-Vlotho Małgorzaty 

Krzyszowskiej i Doroty Kacprzak, 
złożyła wizytę w niemieckim mieście 
partnerskim Vlotho, na zaproszenie 
tamtejszych władz miasta.
Pierwszym i głównym punktem 
wyjazdu była wizyta w Weser-Gym-
nasium Vlotho, podczas której pro-
wadzono rozmowy z dyrekcją i 
nauczycielami m.in. odnośnie konty-
nuacji programu wymiany uczniów 

pomiędzy szkołami, oraz 
dotyczące systemów edu-
kacji w obu placówkach.
Wymiana doświadczeń 
jest ważnym elementem 
nie tylko na poziomie 
edukacyjnym, ale i kul-
turowym. Chcemy, by 
uczniowie z obu krajów 
czerpali od siebie do-
świadczenia, byli otwarci 
na nowe wyzwania i wal-
czyli z ograniczeniami 
i barierami. Wizyta w 
szkole była też okazją do 

rozmowy i udzielenia wywiadu lokal-
nej gazecie Vlothoer-Zeitung.

Delegacja miała okazję do zwiedze-
nia młyna w Exter, fabryki kultury 

(Kulturfabrik), domu 
młodzieży, biblioteki 
miejskiej oraz muzeum 
miejskiego.
W ostatni wieczór poby-
tu zorganizowano targ 
na placu Sommerfeld, 
na którym zaprezento-
wała się również Gmina 
Lubsko, udostępniając 
lokalnym mieszkańcom 
informacje dotyczą-
ce naszego miasta i 
okolic, i częstując ich 
m.in. miodem dzięki 
uprzejmości I Rejono-
wego Koła Pszczelarzy 
z Lubska, świecami z 
wosku pszczelego oraz 
słodyczami przekaza-
nymi przez lokalną fir-
mę Magnolia Sp. z o.o.

A-M

DELEGACJA Z LUBSKA WE VLOTHO!

Miododajne lipy
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LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Kolejny raz uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku 
Maciej Krzyżanowski i 
Przemysław Nowak wraz 
z opiekunami: panią Julitą 
Ludwig - Grębowiec i 
panią Marią Uryś mieli 
okazję uczestniczyć 
w międzynarodowym 
spotkaniu w ramach 
projektu Erasmus 
+. Tydzień pełen 
przygód spędzili w 
Macedonii Północnej, w 
miejscowości Kumanovo. 

Nasi gospodarze okazali się bardzo 
przyjaźni i otwarci. Szkoła udekoro-
wana była plakatami zawierającymi 
informacje o krajach partnerskich, a 
uczniowie ubrani byli w stroje w kolo-
rach fl ag narodowych. Zaprezentowali 
nam również wspaniały taniec powi-
talny. Mieliśmy też szansę spotkać się  
z  przedstawicielem burmistrza Ku-
manova, któremu zaprezentowaliśmy 
działania przeprowadzone w szkołach 
partnerskich w ostatnich miesiącach. 
W trakcie pobytu w Macedonii Pół-
nocnej uczniowie mieli szansę pra-
cować ze swoimi rówieśnikami z 
Hiszpanii, Włoch, Litwy, Macedonii, 
Portugalii, Turcji i Rumunii. Wraz 
z nimi brali udział w warsztatach 
powiązanych tematycznie z piątą, 
ostatnią już częścią projektu: Be Fit. 
Zgodnie z tematyką projektu trenowa-
liśmy na pływalni i angażowaliśmy się 

w zajęcia na sali gimnastycznej.
 Prócz ciężkiej pracy mie-
liśmy również czas na atrakcje. 
Uczniowie wraz z nauczycielami 
zwiedzili Kokino – starożytne obser-
watorium astronomiczne oraz odbyli 
dwudniową wycieczkę do Ochrydy. 
Ochryda jest miastem wpisanym na 
listę UNESCO i leży przy wspaniałym 
jeziorze, które również mieliśmy oka-
zję zobaczyć. Po drodze zwiedziliśmy 
zakon Jana Chrzciciela, a w drodze 
powrotnej zakon świętego  Nauma - 
ucznia Cyryla i Metodego.
            Ostatniego dnia każda grupa 
z krajów partnerskich przygotowała 
i przedstawiła prezentację, opisującą 
doświadczenia oraz wiedzę nabytą w 
trakcie warsztatów i spotkań. Uczest-
niczyliśmy we wspaniałej ceremonii 
wręczenia certyfikatów, podczas 
której m.in. uczniowie zaprezentowali 
tradycyjny taniec macedoński. Mieli-
śmy okazję zetknąć się tu ze wspaniałą 
kulturą, zwyczajami i kuchnią mace-
dońską oraz nauczyć się trochę języka 
macedońskiego. Czas spędzony w 
Macedonii (31.03-06.04.2019) na 
zawsze pozostanie w naszej pamięci. 
Będziemy mile wspominać chwile 
tam spędzone, ciesząc się nabytą 
wiedzą i doświadczeniami.
            Ostatnie spotkanie podsu-
mowujące realizowany projekt Give 
5HLT rozpocznie się 26 maja 2019 r. 
w Rumunii. Nie znaczy to jednak, że 
osiadamy na laurach! Nasze głowy są 
pełne pomysłów i nadziei, że w przy-
szłości uda się zrealizować kolejne 
takie projekty!

M.U.

LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Po raz kolejny prezentujemy fotorela-
cję z działalności naszych placówek: 

Warsztatów Terapii Zajęciowej i Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy, 

gdzie jak zwykle wiele się dzieje.
ms

Oczywiście nie mogło Ich zabraknąć 
podczas zbiórki żywnościPo raz kolejny dzięki uprzejmości DPS uczestnicy WTZ uprawiają ogródek

Podnoszenie kwalifi kacji kulinarnych trwa
w najlepszePrace plastyczne przekazane do weryfi kacji konkursowej

Pierwszy dzień wiosny udało się spędzić uczestnikom ŚDS nad zalewem Nowiniec

2 kwietnia w Lubskim 
Domu Kultury odbył 
się CZWARTY 
HAPPENING Z OKAZJI 
ŚWIATOWEGO DNIA 
ŚWIADOMOŚCI 
AUTYZMU.

Imprezę zorganizował jak co roku 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy im. Jana Pawła II w 
Lubsku z Paniami: Elżbietą Mać-
ko, Anitą Gargalis i Magdaleną 
Kozakiewicz na czele. Happening 
poprowadzili : Agnieszka Kasper-
ska-Niewiadomska i Łukasz Mi-
chałkiewicz. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. Starosta Powiatu 
Żarskiego Józef Radzion, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Czerniawski, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Lubsku 
Marek Gutowski, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Lubsko Leszek Ba-

Dnia Wiedzy na temat Autyzmu 
mają zachęcić do podejmowania 
takich działań i zwrócić uwagę na 
niedopuszczalną dyskryminację, 
nadużycia i izolację, jakich do-
świadczają ludzie dotknięci auty-
zmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla 
Konwencja Praw Osób Niepełno-
sprawnych, osoby z autyzmem są 
równe wobec prawa i przysługują 
im wszystkie prawa człowieka i 
podstawowe wolności”.

I.G.

nach oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych z Gminy Lubsko i 
Gminy Jasień.
Celem happeningu było uświadomie-
nie wszystkim, że osoby z autyzmem 

żyją wśród nas i mają takie same po-
trzeby jak my. W happeningu wzięło 
udział wielu uczniów, przedszko-
laków oraz opiekunów z placówek 
oświatowych z Lubska oraz okolicz-
nych gmin. Uczestnicy happeningu 
mieli okazję dowiedzieć się czym jest 
autyzm, obejrzeć specjalnie przygoto-
wane fi lmy, zaśpiewać wspólnie oraz 
zatańczyć. Zwieńczeniem uroczysto-
ści było odśpiewanie piosenki „Prawa 
dziecka” oraz wypuszczenie niebie-
skich balonów na znak solidarności z 
osobami z autyzmem – zapowiedział 
Łukasz Michałkiewicz.
Światowy Dzień Świadomości Auty-
zmu – święto obchodzone corocznie 
2 kwietnia z inicjatywy Kataru w 
osobie Jej Wysokości Mozah, mał-
żonki emira Hamada ibn Chalifa as-
-Sani, popartej przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 
2007 i opublikowaną 21 stycznia 
2008 roku.

Obchody Dnia mają na celu podno-
szenie świadomości społecznej na 
temat autyzmu. Wizja i inicjatywy 
Jej Wysokości pomogły w realizacji 
praw dzieci niepełnosprawnych i ich 
społeczności, zarówno w państwach 
arabskich jak i na całym świecie.
Obchody Dnia są również okazją 
do globalnego, politycznego zaan-
gażowania i bardziej efektywnej 
współpracy międzynarodowej w tej 
dziedzinie. Podstawowe założenia 
obejmują zwiększenie potencjału 
zaspokajania szczególnych potrzeb 
osób dotkniętych autyzmem, umoż-
liwienie rozwijania indywidualnych 
talentów oraz poprawę dostępu do 
usług opiekuńczych i pomocowych 
dla społeczności osób dotkniętych 
autyzmem.
W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 
2012 sekretarz generalny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych podkreślił, 
że: ”Coroczne obchody Światowego 

CZWARTY HAPPENING       Z OKAZJI ŚWIATOWEGO
   DNIA ŚWIADOMOŚCI       AUTYZMU

Wieści z WTZ i ŚDS

Erasmus + z trójki w 
Macedonii PółnocnejW Przedszkolu 

Nr 2 w Lubsku 
w dniach 1-5 
kwietnia został 
zorganizowany 
tydzień 
świadomości o 
autyzmie.
Autyzm jest całościowym 
zaburzeniem rozwojowym 
i trudno uświadomić sobie 
problemy oraz trudności 
z jakimi borykają się oso-
by dotknięte autyzmem. 
Przedszkolaki ( 3,4,5,6, 
latki) wzięły udział w zaję-
ciach dotyczących wiedzy 
o autyzmie , poznały histo-
rię Marii, która lubi mieć 
plan- prezentacja Fundacji 
Synapsis. Doświadczyły 
jak to jest mieć zaburzone 
zmysły np. zmysł dotyku 
czy wzroku. Ciężko okre-
ślić co ma się w dłoni ma-
jąc zakryte oczy oraz za-
łożone grube rękawiczki.

We wtorek 2 kwietnia 
dzieci uczestniczyły w 
happeningu dotyczącym 
autyzmu, zorganizowa-
nym przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Lubsku.
Natomiast 4 kwietnia w 
ramach integracji, przy-
jechały do nas dzieci z 
grupy integracyjnej z wy-
chowawczynią Barba-
rą Hausmann z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego 
w Żarach. Wspólnie ba-
wiły się , śpiewały oraz 
dowiedziały się czym jest 
autyzm i jak pomóc oso-
bom nim dotkniętych.
Na zakończenie dzieci 
zjadły niebieski tort oraz 
otrzymały niespodzianki.
Niebieski tydzień przy-
gotowały nauczycielki: 
Agnieszka Boszko-Szczę-
śniak, Izabela Długokiń-
ska- Koch, Katarzyna 
Miedziak i Joanna Zien-
kiewicz.

A.B.

TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI O AUTYZMIE
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Anna jest typową polską 
mężatką z ponad dwu-
dziestopięcioletnim sta-
żem. Jej córka Kasia wraz 
z mężem od lat mieszka i 
pracuje w Szkocji, czyli 
typowa sytuacja mająca 
miejsce w naszym kraju 
w drugiej dekadzie XXI 
wieku.  Główna boha-
terka "Talonu na drugie 
życie" Dany Newelskiej 
przed laty pracowała jako 
bibliotekarka, jednak zre-
zygnowała z wykonywania swego zawo-
du by poświecić się tłumaczeniu książek. 
Ze względu na charakter pracy męża, 
który jest zawodowym ofi cerem Wojska 
Polskiego skazana jest na ciągłe przepro-
wadzki. Gdy jej mąż Borys przechodzi 
na emeryturę postanawiają wreszcie 
osiąść na stałe i decydują się na zakup 
mieszkania w bloku. Jednak Anna zdaje 
sobie sprawę, że nie jest to wymarzone 
miejsce w którym chciałaby spędzić resz-
tę swojego życia. Jej marzenia o odlud-
nym siedlisku zaczynają się realizować, 
gdy zaprzyjaźnia 
się z samotną 
starszą panią i 
otacza bezintere-
sowną pomocą  
młodą matkę i jej  
obdarzoną nie-
zwykłym darem 
córkę. 
Niemal czterystu 
stronicowa po-
wieść jest dru-
gą pozycją któ-
ra wyszła spod  

pióra  Dany Newelskiej 
( Pierwsza książka "Pa-
racynamon"). Napisana 
z lekkością, łagodnym 
ciepłym językiem, bez 
cienia drapieżności i 
wulgarności otaczającej 
nas ze wszech stron  w 
szarej rzeczywistości. 
Choć trafi ają się autorce 
niekiedy mielizny czy 
dygresje, zarówno w fa-
bule czy dialogu, które 
do głównego wątku nie 

wnoszą nic, lub wnoszą bardzo nie wiele. 
Jednak warto przez nie przebrnąć, gdyż 
puenta, jest niezwykle zaskakująca i 
swymi korzeniami sięga daleko w prze-
szłość odkrywając niejedną tajemnice z 
przeszłości nie tylko głównej bohaterki, 
ale i jej rodziny. A wnikliwy czytelnik po 
przeczytaniu ostatniej strony zapewne 
dojdzie do wniosku, że by uzyskać talon 
na drugie życie i by było ono bardziej 
udane od poprzedniego trzeba na to 
sobie  zasłużyć. 

Adam Bolesław Wierzbicki
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PO DRUGIEJ 
STRONIE NIEBA

19. marca w Lubskim Domu Kultury 
odbył się VI Powiatowy Festiwal 
Piosenki angielskiej i niemieckiej 
współorganizowany z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicz-
nych w Lubsku. Tego dnia byliśmy 
świadkami 25 występów wokalnych 
i wokalno-instrumentalnych. Udział 
wzięła młodzież z całego Powiatu Żar-
skiego. Wyróżnienia otrzymało troje 
wykonawców: Katarzyna Szymaniec 
z SP1 w Lubsku, Szymon Dylewicz z 
Niepublicznej SP w Lubsku, zespół ze 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach. 
Młode talenty oceniało jury w składzie 
: Maria Łaskarzewska (dyr. LDK), 
Wioletta Fekieta, Mirosław Żandar-
ski. Inicjatywa złączyła miłośników 
muzyki obcojęzycznej i pozwoliła 

utalentowanym młodym ludziom 
zaprezentować swój warsztat wokal-
ny, jak i również pasję do śpiewania, 

dodatkowo osadzoną w kontekście 
ponad granicznym.

Amadeusz Wojciechowski

Sing with me mein Freund!

To tylko ja - dawno nie pisałam. Uwa-
żam, że dobry gość to rzadki gość. Z 
pewnymi wyjątkami .Ale do rzeczy. 
Nie pisałam, ponieważ zatrzymała mnie 
listopadowa zawierucha. To chyba był 
przedsmak marcowego końca świata. To 
mój problem i muszę się jakoś pozbierać. 
Czasem los tak dokopie, że człowiek 
padnie i nie wie, jak się podnieść. Cieszę 
się w sumie z różnych obowiązków, 
ponagleń itp..Wracam więc obolała, ale 
niepokonana. Jak powiedział mi ktoś 
miły i serdeczny: wracaj do żywych. 
Cieszę się, że mam to UTW .U nas życie 
toczy się utartym torem. I dobrze. Tak 
bezpieczniej i spokojniej. Od uroczysto-
ści do uroczystości. Od Święta do święta. 
W grudniu mieliśmy spotkanie wigilijne 
z udziałem zaproszonych gości miedzy 
innymi obecnego Starosty Żarskiego, 
pana Józefa Radziona. Odbyliśmy rów-
nież spotkanie z obecnym Burmistrzem 
Lubska, panem Januszem Dudojciem. 

Było to typowo robocze spotkanie do-
tyczące naszej tj. UTW przyszłości. W 
lutym zorganizowaliśmy sobie coroczne 
walentynki w kawiarni Mocca .Celowo 
to miejsce podkreślam, ponieważ chcę 
zwrócić uwagę na dyrekcję LDK. Pani 
Maria Łaskarzewska jest otwarta na 
wszelkie innowacje (oczywiście jeśli 
mają one sens), na prośby, sugestie(coś 
o tym wiem, ponieważ nawiązałyśmy 
bliższą współpracę w pewnym względzie 
a w ogóle to jest moja była uczennica z 
której jestem bardzo dumna.)Nie. To nie 
jest laurka, lecz jak to niektórzy bardzo 
mądrze mówią, prawdziwe fakty. W 
lutym otrzymaliśmy informację, że nasz 
projekt Digitali Innowatiwe Unique 
został nominowany do nagrody, ale jej 
nie uzyskał. Ale sama nominacja też 
świadczy o jego randze. Grupa naszych 
słuchaczy uczestniczyła w spotkaniu 
z grupą niemieckich seniorów z Forst 
w celu zapoznania się z ich metodami 

pracy i wymiany propozycji współpracy 
na różnym szczeblu. W marcu dwie ab-
solwentki dietetyki z Uniwersytetu Nauk 
Medycznych im. K.Marcinkowskiego 
w Poznaniu dały nam multimedialny 
wykład dotyczący zdrowia Seniorów. 
Wykładu wysłuchali również zaproszeni 
słuchacze z jasieńskiego UTW. Taka 
współpraca ,myślę, przynosi obopólne 
korzyści. My, lubski UTW, zamierzamy 
zapraszać inne tego typu placówki przy 
różnych okazjach. I mamy do Was proś-
bę. W związku z tym, że jedziemy na 
tym samym wózku(55+) przyłączajcie 
się do nas i zapraszajcie nas do siebie. 
Przecież Wy też macie dobre pomysły. 
Nie jest ważne kto na jaki wpadnie. Ani 
na kogo spadnie ewentualny splendor. 
Nasz Uniwersytet złożył do oceny nasz 
nowy projekt międzynarodowy i trzyma-
my kciuki ,by został pozytywnie przyjęty. 
Wiosna w pełni, cieszmy się więc. 

Koszałek-Opałek

UTW FUNKCJONUJE

Rozmawiamy z założycielem i kierowni-
kiem Sekcji Psów Poszukiwawczo-Ra-
towniczych w OSP Jasień.
Magazyn Lubski:To przygoda, pasja 
czy zawód?
Piotr Jakubowski: Zaczęło się 12 lat 
temu od przygody. Psy zawsze były moją 
pasją więc skomponowała się piękna 
całość pt. psy ratownicze. Początek miał 
miejsce w Polskim Czerwonym Krzyżu 
pod kierownictwem Pani Jadwigi Szko-
pońskiej - Dyrektora Biura Rejonowego. 
Decyzją Zarządu stworzyłem Grupę 
Ratownictwa Specjalnego, która to w 
swoich specjalnościach wysokościowej, 
wodnej, medycznej i psów poszuki-
wawczo - ratowniczych rozpoczęła 
swoją działalność. Efektem tych działań 
szczególnie w działaniach poszukiwaw-
czych z psami było wyróżnienie w 2010 
roku przez Kancelarię Prezydenta RP za 
całokształt działań.
Kolejnym etapem działalności było 
założenie Sekcji Psów Poszukiwawczo-
-Ratowniczych w OSP Jasień w 2016 
roku. Szkolimy na chwilę obecną 6 psów 
w specjalności terenowej oraz jednego 
psa w specjalności gruzowiskowej. Nasza 
przygoda i pasja z psami tworzy ratowni-
czy zawód, który wykonujemy non profi t.
Dzięki wsparciu władz miasta Jasienia, 
a szczególnie Pana Burmistrza Andrzeja 
Kamyszka, Zarządu Jednostki (umoż-
liwienie założenia takiej sekcji) oraz 
ciężkiej pracy naszych przewodników 
będziemy odnosić sukcesy w tej odpo-
wiedzialnej służbie ratowniczej.
ML: Przedstawcie się Państwo. Kiedy 
grupa powstała, kto jest jej założycie-
lem, a kto jej członkami?
PJ: Szef Sekcji Piotr Jakubowski - zało-
życiel i trener psów Marta Jermakowicz, 
Grzegorz Jermakowicz, Bogna Lechow-
ska, Krzysztof Szymczak, Mateusz 
Grzywacz – przewodnicy psów, Paweł 
Wąchała – planista, nawigator, Ewa 
Grzywacz - logistyka
ML: Skąd wzięło się u Was zaintereso-
wanie właśnie takim zajęciem?
Marta, Grzegorz Jermakowicz
Ogromna pasja. Taka, której podporząd-
kowuje się życie. Każda wolna chwila 
poświęcona jest w naszym domu psom, 
z nimi się ćwiczy, bawi, spaceruje. To 
radość z tego co się robi, a merdające z 
zadowoleniem ogonki są tego potwier-
dzeniem.
U nas to był całkowity przypadek. Szu-
kaliśmy zajęcia dla Siwej, możliwości 
socjalizacji z innymi psami. Trafi liśmy na 
trening i wpadliśmy w to po uszy.
Zmora jest owczarkiem niemieckim z 
linii użytkowej. Ma dopiero 8 miesięcy 
i od pół roku przygotowuje się do pracy 
na gruzowiskach. Oznacza pozoranta po-
przez oszczekiwanie do momentu przyj-
ścia przewodnika. Jest bardzo odważnym 
i energicznym psem, szybko się uczy i 
czerpie z tego niesamowitą przyjemność. 
Dużo szczeka i uwielbia jeść.
Siwa ma 2,5 roku i jest wilczakiem 
czechosłowackim. Jest niesamowicie 
inteligentna i ma doskonały węch. Jednak 
praca z nią nie należy do najłatwiejszych. 
Psy tej rasy nie są predysponowane 
do ratownictwa, ponieważ są bardzo 
niezależne i dominujące. Codzienne 
treningi pozwalają nieco ujarzmić ten 
temperament, a poszukiwania są czymś 
co Siwa uwielbia.
Konrad Dendewicz
Na pewno nie jest to zawód. Bardziej 
traktował bym to jako pasję, a każde wy-
darzenie z tym związane jako pewnego 

rodzaju przygodę.
Kiedyś za czasów studenc-
kich mocno działałem w 
Żarskim WOPR-rze jednak z 
biegiem czasu brakowało na 
to czasu, praca, dom, rodzina. 
Obecnie, gdy wszystko się 
ustabilizowało pojawił się 
czas. Był na początku pomysł 
na powrót do wcześniejszych 
zajęć jaką była społeczna, a 
i czasami zawodowa praca 
ratownika. Jednak pojawił się 
problem – czas. Okazało się, 
że wcale go tak dużo nie ma, 
bo większość wolnych chwil spędzałem 
na biegach i spacerach z psem. Gdy w 
domu pojawił się kolejny psiak powstał 
też pomysł połączenia wcześniejszej 
pasji z nową, jaką jest nasza sekcja psów 
poszukiwawczo – ratowniczych.
Ajra - najukochańszy sierściuch pod 
słońcem.
Krzysztof Szymczak
Jeśli człowiek lubi przygodę - to jest to 
przygoda.
Jeśli kocha zwierzęta, las, pomaganie 
innym ludziom, to jest to pasja gdzie 
życie jest podporządkowane szkoleniom 
i pracy z psem.
Do grupy dołączyłem po długim zastana-
wianiu i zapoznawaniu się z wstępnym 
tematem pracy i szkoleń z psami ratow-
niczymi, choć ciągle dochodzą nowe 
wyzwania.
Wybór padł na psa rasy Labrador Cogito, 
który aktualnie ma 20 miesięcy.
Psy tej rasy są bardzo często wykorzy-
stywane w pracach ratowniczych ze 
względu na bardzo dużą samodzielność, 
niezwykłą siłę i skuteczny nos. Cogito 
jest bardzo żywiołowy, wesoły i żywy w 
kontakcie z człowiekiem, uwielbia towa-
rzystwo ludzi i ich bliskość. Szkolony jest 
w specjalności poszukiwań terenowych. 
Owoce tej pracy będą widoczne po 
około 3 latach szkolenia, więc jeszcze 
długa droga przed nami, wiele wzlotów 
i upadków.
Mateusz Grzywacz
Na pewno jest to pasja.

Zawsze kochałem 
psiaki i po zoba-
czeniu ogłoszenia 

na stronie OSP Jasień postanowiłem się 
zgłosić, spróbować swoich sił. Teraz to 
nie tylko obowiązek, ale wielka przy-
jemność i pasja. 
Mika ma 3 lata. Jest pozyskana ze 
schroniska z Zielonej Górze. W sekcji 
zaczęliśmy pracę rok temu.
Bogna Lechowska
To pasja.
Po trzęsieniu ziemi w Meksyku, akcjach 
ratowniczych prowadzonych przez ekipy 
z całego świata (rewelacyjni Japończy-
cy), zakochałam się w Labradorze Fridzie 
(meksykańskim psie ratowniku),który 
odnalazł dzieci pod gruzami szkoły. I ja 
zapragnęłam robić w swym życiu coś 
sensownego. Zbiegło się to w czasie z 
zakupem psa, potem jego szkoleniem. 
Okazało się, że dziewczyna dobrze 
rokuje (choć niektórzy uważają, że jest 
jedynie ładna). Postanowiłam rozwijać 
jej pasję (uwielbia rewirować w kierunku 
ratownictwa).
Lara - Owczarek Niemiecki Długowło-
sy. Chce by na świecie panował pokój, 
wbrew opinii kreowanej ostatnio przez 
media nie jest psem mordercą, wręcz 
przeciwnie kocha cały świat. Lara prze-
szła liczne szkolenia w tym posłuszeń-
stwo zaawansowane, tropienie śladów 
ludzi dolnym wiatrem, ale rewirowanie 
górnym wiatrem, jest to co robi z naj-
większą pasją. 
ML: Jakie predyspozycje musi po-
siadać pies biorący udział w akcjach 
poszukiwawczo-ratowniczych, a jakie 
osoba z nim pracująca?

PJ: Pies ratowniczy najlepiej jak jest od-
powiednio dobrany już na etapie hodowli, 
gdzie następuje pierwsza selekcja i testy 
predyspozycji psa. Oczywiście trafi ają się 
pieski bez dobrego pochodzenia hodow-
lanego, ale przechodzą u nas weryfi kację 
przydatności do pracy.
Jeżeli chodzi o kandydatów na prze-
wodnika psa to taka osoba musi przede 
wszystkim czuć się ratownikiem, co jest 
bardzo ważną i odpowiedzialną funkcją. 
Zaliczyć roczny staż kandydacki, w 
czasie którego musi nabyć psa, znać 
podstawy wiedzy kynologicznej i brać 
czynny udział w szkoleniu sekcji
ML: Jakie są etapy szkolenia i ile czasu 
trwa tresura psa?
PJ: Po pozyskaniu pieska następuje 
proces podstawowego szkolenia (na 
etapie szczenięcym) z zakresu socjaliza-
cji z pełnym otoczeniem czyli inne psy, 
ludzie, teren, posłuszeństwo ogólne. W 
późniejszym czasie (po 12 miesiącu 
życia psa) szkolenie specjalistyczne 
w wybranej specjalności ratowniczej. 
Ogólnie szkolenie psa ratowniczego 
zamyka się w cyklu dwóch lat, gdzie 
później następują pierwsze egzaminy i 
po zaliczeniu pełna gotowość do pracy 
zespołu pies – przewodnik.
ML: Przez kogo mogą być wykorzy-
stywane Wasze psy?
PJ: Nasze psy będą dysponowane przez 
Policję do działań poszukiwawczych i 
my wszyscy jako jednostka OSP Jasień 
będziemy zabezpieczeniem tych działań.
ML: Czy braliście już Państwo udział 
w akcjach i na czym one polegały?
PJ: Jeszcze nie braliśmy udziału, jako 
jednostka, ponieważ nasze pieski są na 

etapie szkolenia i zdawania pierwszych 
egzaminów
ML: Słyszałem, że poszukujecie po-
zorantów, kto może nim być jakie 
powinien spełniać kryteria?
PJ: Tak to prawda. Szykujemy się do 
naboru na szkolenie na pozoranta naszej 
sekcji. Jest to bardzo ważna funkcja w 
procesie szkolenia. Pozorant naszych pie-
sków musi lubić czworonogi, nie bać się 
ich i umieć zachować się w różnych sy-
tuacjach i zagadnieniach szkoleniowych. 
W związku z tym za pośrednictwem 
Magazynu Lubskiego chciałbym zwrócić 
się z apelem do wszystkich miłośników 
zwierząt: „Poszukujemy: - przewodni-
ków psów ratowniczych - nawigatorów 
- ratowników – planistów. Jeśli czujesz, 
że idea bezinteresownej pomocy bliź-
niemu jest Ci bliska, jeśli pasjonujesz 
się kynologią albo nieobce są Ci nowinki 
techniczne, jeśli masz zmysł organizacyj-
ny i potrafi sz planować - dołącz do nas!
Szukamy osób zaangażowanych, chęt-
nych do pracy, powyżej 25 roku życia. 
Powinieneś być mobilny, ponieważ tre-
ningi odbywają się w terenie. Jeśli masz 
psa, który: - lubi ludzi - nie jest lękliwy 
- ma nie więcej niż 1,5 roku - mieści się w 
przedziale wagowym 15-40 kg lub jesteś 
gotowy takowego psa zakupić, aby z nim 
pracować CZEKAMY.
Spotkanie odbędzie się 03 maja 2019 
r. w remizie OSP Jasień, ul. Stra-
żacka (kontakt: Piotr Jakubowski
tel. 606 412 988).
ML: Dziękuję za rozmowę i mam na-
dzieję, że apel nie pozostanie bez echa.

I.G.

Psy to moja pasja

Po raz drugi odbyły się w Lutolu 
warsztaty wielkanocne. Głównym 
punktem było wykonanie wspólnej 

wielkiej palmy, która zostanie posta-
wiona w kościele. Każdy z obecnych 
miał okazję pomalować jajka, ozdo-

bić koszyczki wielkanocne, a także 
wykonać kartkę świąteczną. Miesz-
kańcy wykonali również zająca i 

jajka w dużym rozmiarze, które będą 
ozdabiać miejscowość w te Święta.

red.

WARSZTATY WIELKANOCNE ZA NAMI
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Jak zwykle najpierw 
zawitała na polach,w 
lasach, ogrodach. 
W naszym dużym, 
dwuczęściowym ogrodzie 
,tzn. "Jutrzenka" w 
Lubsku" objawiła się 
walnym zebraniem naszej 
ogrodowej braci.

Wszystko odbyło się wg ściśle z góry 
ustalonych reguł. Nawiasem mówiąc 
tak powinno być na każdym walnym 
zebraniu. Na innych zresztą też. Dla 
poszanowania czasu uczestników i dla 
jasności obrad. Ale to tylko taka moja 
dygresja. A więc wybrano przewod-
niczącego Zebrania-p. A. Sadowski, 
wyznaczono protokolanta-p.B.Manik. 
Zatwierdzono co było do zatwier-
dzenia, wybrano członków trzech 
Komisji-Mandatowej, Wyborczej 
oraz Uchwał i Wniosków. Następnie 
przedstawiono dwa sprawozdania z 
działalności, która została poddana 
ocenie-pozytywnej zresztą. Zebrani 
udzielili absolutorium Zarządowi i 
Komisji Rewizyjnej i prezes p. Wł. 
Kosiada przedstawił projekt planu 
pracy na kadencję 2019-2022 a także 
projekt planu pracy na rok bieżący. 
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej, 
p.Z. Bielski dokonał oceny prelimina-
rzy fi nansowych ROD na 2019 rok. W 
następnej kolejności przewodniczący 
Komisji Mandatowej,p.D.Przybyło 
odczytał jej sprawozdanie. Teraz 
przystąpiono do tej najprzyjemniej-
szej części Zebrania. Mianowicie 
do nagradzania wyróżnionych dział-
kowców. Następnie otwarta została 
dyskusja, w której głos wiodący zabrał 
przedstawiciel Zarządu Wojewódzkie-
go PZD, p.M.Pasiński podsumowując 
pracę naszego Zarządu( średnio na 4+ 
w skali pięciostopniowej). Kolejnym 
punktem Walnego były głosowania 
nad propozycjami Komisji Uchwał i 
Wniosków. I tak, ze 100% poparciem 
podjęto 14 Uchwał ( do wglądu w 
biurze "Jutrzenki" przy ul.Dojazdo-
wej)., zatwierdzono sprawozdania, 
ustalono skład liczbowy Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej i przystąpiono 
do głosowania na kandydatów na 
członków tychże. Po wyborach Zarząd 
i Komisja Rewizyjna ukonstytuowa-
ły się . Prezesem jak zwykle został 
p.Wł.Kosiada, sekretarzem nadal jest 
p.A.Sadowski, w związku z tym, że 
mamy dwa ogrody ,mamy od teraz 
dwóch wiceprezesów-D.Przybyło-na 
Dojazdowej i A. Dworski na Jodłowej. 
Skarbnikiem została p.M.Żołniercza-
kiewicz. Przewodniczącym Kom. 
Rewizyjnej tradycyjnie jest Z. Bieski 
,członkowie to B.Róg i A.Słodka. 
Stary nowo wybrany prezes podał 
jeszcze kilka istotnych dla nas in-
formacji, podziękował zebranym za 
obecność i zaufanie(a jakże), życzył 
dobrej pogody i obfitych plonów, 
zachęcił do pobierania materiałów 
szkoleniowych (mamy tak zawsze) i 
na tym po blisko 4 godzinach obrad 
Zebranie zakończono. Marchewki bez 
robaczków życzę kochani. 

Bożena Manik

I ZNÓW
WIOSNA

21 marca dzieci z Przedszkola nr 2 w 
Lubsku przywitały Panią Wiosnę z 
jej pomocnikami: Żabką, Ptaszkiem 
i Słoneczkiem, wcześniej żegnając 

zimę i "Marzannę". Dzieci śpiewały 
piosenki o wiośnie, stroiły gaiki i 
bawiły się z Panią Wiosną. 
Na koniec przemaszerowały z ko-

lorowymi kwiatami ulicami miasta. 
Uroczystość zorganizowały mgr 
Agnieszka Boszko-Szczęśniak,  mgr 
Izabela Długokińska -Koch, mgr 

Katarzyna Miedziak, mgr Joanna 
Zienkiewicz.

IDK

POWITANIE WIOSNY

W środowe 
(20.03.) 
popołudnie 
Szkoła 
Podstawowa 
nr.2 otworzyła 
swoje podwoje 
dla mieszkańców 
Lubska, aby 
zachęcić 
rodziców do 
zapisywania 
swoich pociech 
do popularnej "Dwójki".

Dyrektor Małgorzata Rabenda powita-
ła zebranych w szkolnej auli rodziców 
i ich pociechy i w kilku zdaniach 
przedstawiła ofertę szkoły. Przybyli 
rodzice mogli poobserwować pracu-
jącą drukarkę 3D, mogli zobaczyć na 
czym polega kodowanie i skorzystać 

z możliwości gry na owocach - po-
znając przy okazji prawa fi zyki . W 
szkole gościła również Sekcja Psów 
Poszukiwawczo-Ratowniczych z OSP 
w Jasieniu. Wszyscy mogli zapoznać 
się z wyposażeniem specjalistycznych 
gabinetów.

I.G.

DNI OTWARTE W SP-2

Wieczorem 30 marca dwa ciężko 
brzmiące zespoły muzyczne zagościły 
w kawiarni MOCCA w LDK. Support 
dał zespół La Ninia. Cierpliwa publi-
ka po niekrótkich staraniach zdołała 
uprosić o BIS. Audytorium, choć w 
skromnej ilości, dało się porwać agre-
sywnym, metalowym brzmieniom. 
Obrazuje to w praktyce powiedzenie, 
że nie liczy się ilość, a jakość. W tym 
przypadku publiczności, która została 

porwana do zabawy przez gwiazdy 
wieczoru. Gwóźdź programu zapre-
zentował o wiele mocniejszy rodzaj 
muzyki. Zespół Corruption, bo o 
nim mowa, pochodzi z Sandomierza, 
obraca się w gatunku, określanym 
jako stonermetal. Corruption istnieje 
od 1991 roku, a w obecnym składzie 
funkcjonuje od roku 2016.

Amadeusz Wojciechowski

"LA NINIA"
I "CORRUPTION"
W LDK

W dniu 26.03.2019r 
w Lubsku odbyły się 
Targi Pracy i Edukacji. 
Organizatorem 
targów była Lubuska 
Wojewódzka Komenda 
Ochotniczych Hufców 
Pracy w Zielonej Górze 
oraz Młodzieżowe 
Centrum Kariery w Żarach 
przy współpracy Urzędu 
Miasta oraz Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w 
Lubsku i Lubskiego Domu 
Kultury.

Z programu tragów skorzystali gim-
nazjaliści, uczniowie szkół podstawo-
wych, ponadpodstawowych, osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy. Swoją 
ofertę zaprezentowało 24 wystawców 
w tym instytucje rynku pracy, szkoły 
średnie i uczelnie wyższe, lokalni 
pracodawcy oraz przedstawiciele 
służb mundurowych. Targi to okazja 
do bezpośredniego kontaktu z praco-
dawcami, a także możliwość poroz-
mawiania o specyfi ce pracy fi rm, którą 
młodzież wykorzystała odwiedzając 
stoiska wystawców. Przyszli ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych dzięki 
rozmowom z pracodawcami, na temat 
poszukiwanych przez nich zawodów, 

mogli dowiedzieć się 
na jakie kwalifi kacje 
jest największe za-
potrzebowanie i tym 
samym podjąć decyzję 
o wyborze szkoły by 
kształcić się dla po-
trzeb rynku pracy. Na 
targach pracodawcy 
zaoferowali ponad 50 
miejsc pracy w swoich 
firmach na stanowi-
skach ślusarzy, szlifi e-
rzy, operatorów CNC, 
monterów układów 
elektronicznych, tech-
ników elektroników, 
pracowników kolei, 
listonoszy, pracowni-
ków produkcji oraz 
policjantów i żołnie-
rzy. 
Targi Pracy i Edu-
kacji na stałe wpiszą 
się w harmonogram 
imprez edukacyjnych 
w Lubsku w ramach 
współpracy z władza-
mi samorządowymi 
i innymi partnerami 
miasta.

I.G.

TARGI PRACY
I EDUKACJI

W słoneczne kwietniowe niedzielne 
popołudnie Beatrycze zaproponowała mi 
przechadzkę  w stronę lasu, by zobaczyć 
jak przyroda wraz z wiosną budzi się do 
życia. Już kilkaset metrów za opłotkami 
zobaczyliśmy efekty ustępującej zimy, 
czyli to,co zazwyczaj zima chowa pod 
śniegiem, a były to szklane i plastikowe 
butelki, metalowe puszki, stara opona, 
telewizyjny kineskop i innego rodzaju 
wytwory ludzkiej myśli technicznej, z 
których rozkładem na pierwiastki natura 
ma spore problemy. Zastanawialiśmy 
się, ze pomimo ciągle rozwijanej poli-
tyki śmieciowej odpadów  na dzikich 
wysypiskach zamiast ubywać wręcz 
przybywa. Być może społeczeństwo 
stało się tak leniwe,że zamiast  wystawiać 
śmieci przed domem w celu zabrania ich 
przez służby komunalne woli wywieźć 
je do lasu ( tu raczej chyba głupie i nie-
wyedukowane niż leniwe, gdyż każdy 
mieszkaniec naszej gminy z urzędu jest 
zobligowany do miesięcznej opłaty za 
wywóz śmieci, poza odpadami niestan-
dardowymi, które przyjmowane są  na 
placu Traugutta. zresztą nieodpłatnie, 

choć z określonymi limitami na osobę, 
mając na celu ograniczenie importu 
śmieci zza zachodniej granicy, byśmy 
nie stali się wysypiskiem  dla  bogatszych 
od nas Niemców.) A co do bogactwa 
Niemiec - cale się temu nie ma co dzi-
wić, gdyż w niemal każdym markecie 
zainstalowane są automaty przeznaczone 
do samoobsługowego skupu opakowań 
po napojach - od szklanych butelek przez 
plastikowe  puszki. U nas dawno minęły 
te czasy, gdy dzieci ustawiały się w kolej-
ce przed skupem butelek mieszczącym 
się w tak zwanej Stodole dziś szumnie 
nazywanej Delikatesami Centrum, by 
znalezione w parku butelki po „winie 
marki wino” po spieniężeniu zamienić 
na cukierki toffi. Sprzedanie pustych 
butelek  po alkoholu graniczy u nas z 
cudem, sprzedawcy żądają okazania 
paragonu, z którego wynika, że alkohol, 
został zakupiony w ich sklepie. Dotyczy 
to wyłącznie piwa, gdyż  niemożliwością 
jest sprzedanie butelek po alkoholach 
spirytusowych czy winie. Tak więc 
potencjalni klienci płacą podwójnie: raz 
za opakowanie szklane w sklepie (nawet 

jeśli butelka nie jest zwrotna nie znaczy 
to wcale, że jest darmowa, bo koszt jej 
wliczony jest w cenę trunku), drugi raz 
za odbiór tego opakowania przez służby 
komunalne. Nie ma co się łudzić, by było 
coś za darmo. A wystarczyłoby za każde 
opakowanie szklane, plastikowe czy me-
talowe pobierać kaucje, a żuliki zamiast 
zaczepiać ludzi pod sklepami, by ściągać  
haracze za pomocą niewyjściowych 
facjat i przepitego głosu oczyszczaliby 
parki i podmiejskie lasy z wszystkiego, 
co można szybko przemienić na procen-
towe płyny. Jednak po co dawać zarabiać 
żulikom, jak lepiej dać zarobić prezesom 
fi rm produkującym opakowania i za-
kładów  zajmujących się recyklingiem 
i  przetwarzaniem odpadów.  Interes się 
kręci, ktoś tam dba, żeby ktoś zarabiał i 
tylko frajerzy płacą dwa razy za coś, za co 
w ogóle nie powinni płacić. Patrzyliśmy 
z Beatrycze  na stertę śmieci i szlag mnie 
trafi ał, gdy pomyślałem o cwaniactwie 
przykrywanym płaszczykiem głupoty 
naszych krajowych decydentów, a raczej 
tych którzy za ich decyzjami stoją.

Bożygniew Gralicki

W czwartek(21.03.) w Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym im. Jana 
Pawła II przez otwarte drzwi przybyła 
Wiosna. Nauczyciele, opiekunowie 

i podopieczni przywitali śpiewająco 
WIOSNĘ. Były śpiewy , były tańce , 
było gwarno i wesoło.

I.G.

OTWARTE DRZWI OSW W 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Wiosenny spacerek, czyli frajerzy płacą dwa razy
XXI wiek okiem niepokornego felietonisty
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CO SŁYCHAĆ U SĄSIADÓW - WIADOMOŚCI  Z  GMIN Y BR ODY CO SŁYC HAĆ U SĄSI ADÓW - WI ADOMOŚC I  Z  GMI NY BRODY

Kolejne spotkanie w ramach Porozu-
mienia Mużakowskiego - koncepcji 
współpracy gmin i instytucji położo-
nych na Łuku Mużakowa, odbyło się 
5 kwietnia w Brodach.Przedstawi-
ciele samorządów z Łęknicy, Tuplic, 
Trzebiela, Żar, Przewozu i Brodów 
wraz z przedstawicielami Lasów 
Państwowych oraz organizacji poza-
rządowych –niemieckiego Stowarzy-
szenia Geopark MuskauerFaltenbo-
gen i Stowarzyszenia Geopark Łuk 
Mużakowa rozmawiali o wspólnej 
strategii rozwoju Łuku Mużakowa 
i możliwościach związanych z nad-

chodzącą perspektywą finansową 
2021 - 2027.Główną osią współpracy 
będzie rozwój gmin, oparty na wyko-
rzystaniu walorów przyrodniczych, 
kulturowych i turystycznych naszego 
regionu. Planowane działania doty-
czą m.in. rozbudowy infrastruktury 
turystycznej, wspólnej i wzajemnej 
promocji np. na tragach turystycznych 
czy utworzenia sieci lokalnych produ-
centów i usługodawców poprzez cer-
tyfi kowanie i promowanie lokalnych 
produktów i usług Łuku Mużakowa, a 
także koordynacji działańz partnerami 
niemieckimi.

Porozumienie Mużakowskie

Tradycyjnie, w okresie przedświątecz-
nym - w tym roku 6 kwietnia - odbył 
się w Brodach Jarmark Wielkanocny. 
W słoneczne sobotnie przedpołudnie, 
na placu przed Urzędem Gminy  moż-
na było delektować się domowymi 

wypiekami i ciepłymi przekąskami. 
Na stoiskach można było kupić za-
równo świeże warzywa, kwiaty jak 
i świąteczne kartki, dekoracje czy 
upominki.

JARMARK WIELKANOCNY

W dniu 26.03.2019 r. odbyła się V Sesja 
Rady Gminy Brody. W pierwszej części 
sesji przekazana została informacja z 
przeprowadzonych wyborów Sołtysów 
i Rad Sołeckich, następnie Wójt, a także 
Przewodniczący Rady jak i Przewodni-
czący Komisji przedstawili informacje o 
działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. Radni zapoznali się 
takżez informacjami dot. stanu służby 
zdrowia oraz sprawozdaniami z dzia-
łalności za 2018 r. Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki 
Publicznej i kompleksu sportowego „Or-
lik”. Przeprowadzono również analizę 
realizacji wniosków komisji i uchwał 
Rady Gminy za rok 2018. Podczas mar-
cowej sesji podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Brody w 2019 r.;
• wyboru metod ustalenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
• poboru podatków w drodze inkasenta, 
określenia inkasentów i wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso;

• uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brodach;
• ustalenia sieci publicznych szkół pod-
stawowych na terenie Gminy Brody;
• zmiany do uchwały budżetowej Gminy 
Brody na 2019 r.;
• udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Lubrza.

V SESJA RADY GMINY BRODY

W dniach 28.03.2019 – 29.03.2019 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bro-
dach gościła pisarkę Panią Danutę 
Newelską. Spotkania autorskie odbyły 
się w Bieczu w Filii Biblioteki oraz
na zaproszenie Przewodniczącej Ko-
misji Oświaty i Spraw Społecznych 
Pani Małgorzaty Wawrzyniak,w 
miejscowości Koło.Spotkania te prze-
biegły w niezwykle miłej atmosferze, 
uczestniczące w nich panie ciepło 
przyjęły autorkę takich powieści jak 
„Paracynamon’’ czy „Talon na drugie 
życie’’. 

M.W.

Spotkanie autorskie z Danutą Newelską

Gmina Brody jako jedna z pięciu 
gmin województwa lubuskiego i jed-
na z ponad 100 gmin z całej Polski 
uczestniczy w projekcie „e-Mocni, 
Cyfrowe umiejętności, realne korzy-
ści”,realizowanym przez partnerstwo 
w składzie: Fundacja Aktywizacja 
(Partner Wiodący), Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego, 
Polski Związek Głuchych Oddział 
Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwo-
ju Regionalnego. Dzięki szkoleniom 
mieszkańcy mieli okazję nauczyć 
się jak korzystać z technologii na 
co dzień i jak wykorzystywać je w 
dbaniu o swoje zdrowie, fi nanse czy 
edukację, rozwój zawodowy, a nawet 

życie duchowe, relacje z bliskimi 
czy hobby.Cykl szkoleń odbył się już 

w Brodach, Zasiekach oraz w Kole.
Projekt realizowany był ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa.
M.Ł

Mijający weekend (6-
7.04.2019) drużyny 
ZJEDNOCZONYCH Brody 
można uznać za bardzo 
udany.

Zespół orlików swój debiut w woje-
wódzkiej lidze mistrzowskiej rozpoczął 
z dużego "U". W sobotę byli gośćmi 
CZARNYCH Żagań, którym nie zo-
stawili złudzeń, że przyjechali tylko po 
trzy punkty.
Mecz zakończył się wynikiem 8:3 dla 
przyjezdnych, którzy tylko momentami 
zostawiali gospodarzom chwile na pro-
wadzenie swojej gry.
W niedziele swój drugi mecz rozegrała 
drużyna seniorska ZJEDNOCZONYCH 

Brody. Jako gospodarz meczu 
przyjezdnych z Drożkowa przy-
jęli w Mierkowie, gdzie będą 
rozgrywane wszystkie mecze w 
tej rundzie rozgrywkowej.
Mimo braku kilku zawodników 
z podstawowego składu (kart-
ki) i bramkarza Zjednoczeni 
przystąpili do meczu zdetermi-
nowani. Tak jak w pierwszym 
meczu gospodarze od początku 
narzucili swoje tempo gry, co 
spowodowało, że w pierwszej 
połowie meczu przyjezdni byli 
rzadkimi gośćmi na połowie 
Zjednoczonych.
Cały mecz zakończył się wynikiem  4-2, 
a swojego miejmy nadzieje nie ostatnie-

go hattricka zaliczył Michał Majchrzak. 
Cała drużyna pokazała swoją wolę walki 
i widoczny rozwój piłkarski.

Jarosław Hajdul

E-Mocni w 
Gminie Brody

ZJEDNOCZENI BRODYMieszkańcom Gminy Brody
oraz Czytelnikom Magazynu Lubskiego,a także ich bliskim i gościom
życzę radosnego przeżywania
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.Niech świąteczny nastrój
zapanuje we wszystkich domach
i skłania nas do zadumy
nad odradzającym się życiem,
budzi nadzieję i wzajemną życzliwość.

Wójt Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk

W Gminie Brody, w 
miejscowości Jeziory 
Dolne, w mistrzowskim, 
pełnym pasji warsztacie - 
Szajba's Garage, powstaje 
nowy motocykl na 
najwyższym światowym 
poziomie.

Motor przygotowywany jest do Mi-
strzostw Polski i Mistrzostw Świata w 
budowie motocykli. Premiera nowej 
maszyny odbędzie się w pierwszej poło-
wie lipca, na organizowanym w Łagowie 
XXIV Festiwalu - Rock Blues i Motocy-
kle. Będzie to motocykl bardzo wyjątko-

wy: lekki, 
nowocze-
sny i agre-
sywny, a 
jego naj-

większym atutem będzie turbodoładowa-
nie oraz podtlenek azotu, dzięki czemu 
maszyna będzie posiadała ogromną moc 
i będzie niesamowicie szybka. Motocykl 

będzie również uczestniczył
w wyścigach na ¼ mili w Polsce i w 
Niemczech. Arkadiusz Pawlukowicz po-
wraca po przerwie do wyścigów z przed 

lat. Może będzie próbował pobić swój 
rekord prędkości jazdy motocyklem, bo-
wiem „Szajba” w wyścigach na ¼ mili, 
na których wielokrotnie zdobywał tytuły 
Mistrza i Wicemistrza Polski, ustanowił 
nieoficjalny polski rekord prędkości 
wynoszący 309 km/h.

Mistrz z Jezior Dolnych uchylił jeszcze 
rąbka tajemnicy i zdradził, że w budowie 
są dwie całkiem nowe jednostki…
Więcej informacji na profi lu FB: Arka-
diusz „Szajba” Pawlukowicz lub Szajba's 
Garage. 

M.Ł.

MISTRZOWSKI WARSZTAT W GMINIE BRODY
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HI STORI A

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI TYTANA PRACY LITERACKIEJ -
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

HISTORIA

Franciszek Bara urodził się 17 lutego 
1921 roku w Szalowej, powiat Gorlice, 
woj. małopolskie. Od 1941 roku był 
członkiem ruchu oporu, walcząc w  sze-
regach Armii Krajowej. Po wstąpieniu 
w szeregi ruchu oporu, przyjął pseu-
donim „Sęp”. 26 czerwca 1944 roku w 
Szymbarku koło Gorlic, podczas udanej 
brawurowej akcji odbicia pojmanych 
partyzantów z rąk Niemców, przepro-
wadzonej przez oddział Franciszka 
Paszka ps. „Kmicic”, został ciężko ranny. 
Partyzanci „Kmicica” swoją bazę mieli 
w „Zielonych Koszarach”, jak nazywali 
leśną kryjówkę na szczycie górskim w 
północno - zachodniej części Beskidu 
Niskiego, zwanej Zieloną Górą, pomię-
dzy wsiami Szalowa, Bystra, Szymbark 
i Gródek. We wrześniu 1944 roku jego 
oddział wszedł w skład 3 batalionu 1 
Pułku Strzelców Podhalańskich Armii 
Krajowej, operującego na  terenie Gor-
ców i  Podhala. Franciszek walczył w  
plutonie por. Feliksa Nowaka, „Śmiałe-
go”, a dowódcą jego 9. kompanii był por. 
Julian Zubek, ps. „Tatar”, legendarny w 
Małopolsce kurier tatrzański, organiza-
tor partyzantki, kawaler Orderu Virtuti 
Militari. 
Latem 1945 roku zmuszony do  ukry-
wania się przed  mackami NKWD i 
UB wyłapującymi  żołnierzy AK, kpr. 
Franciszek Bara wraz Aleksandrem 
Denysiakiem, ps. „Jarema” i  dwoma 
innymi towarzyszami walki przybył 
do Lubska, gdzie się osiedlił. Tutaj we  
wrześniu 1945 roku , pod przybranym 
nazwiskiem Edward Zygadło, przystąpił 
do organizowania siatki konspiracyjnej, 
która miała się  zajmować działalno-
ścią propagandową, polegającą na 
drukowaniu i  kolportowaniu ulotek 
demaskujących prawdziwe oblicze 
komunistycznej władzy. Ulotki takie 
rozrzucano na  ulicach i  rozklejano na 
budynkach Lubska, m.in. przed 1 maja 
1946 roku. Grupa Zygadły formalnie 
podporządkowana została Zrzeszeniu 
WiN (Wolność i Niezawisłość) Okręgu 
Wrocław, jednakże w przestrzeni pu-
blicznej postrzegana była przez władze 

jako komórka Armii Krajowej. Wraz 
Denysiakiem do organizacji należeli 
partyzant z Małopolski Zbigniew Kurc 
ps. „Tatar”, Eugeniusz Gołębiowski ps. 
„Mały”, Bolesław Cychnerski ps. „Dąb”, 
Eugenia Gołębiowska, Jan Orłowski, 
Aleksandra Kolago, Franciszek Michalik 
i kilku innych – razem 13 osób. Lokalem 
konspiracyjnym organizacji był naroż-
ny budynek u zbiegu Krakowskiego 
Przedmieścia i ulicy Mickiewicza, w 
którym „Sęp” mieszkał. Działalność 
grupy została przerwana 27 maja 1946 
roku, doszło wówczas do rozpracowania 
organizacji i do  pierwszych aresztowań 
członków. W  konspiracyjnym lokalu 
ujęto wówczas m.in. Aleksandra De-
nysiaka i Bolesława Cychnerskiego, 
pozostałych zatrzymano w  innym czasie 
na  terenie miasta. Zbigniew Kurc został 
zadenuncjowany i  aresztowany 4 lipca 
1946 roku w Zielonej Górze. Natomiast 
obławie zdołał się wymknąć tylko 
Franciszek Bara. Aresztowani  podczas 
wielogodzinnych przesłuchań byli bici, 
poddawani fizycznym i  psychicznym 
torturom, byli oskarżani o „przynależ-
ność do nielegalnej organizacji zbrojnej, 
której celem było obalenie przemocą 
demokratycznego ustroju państwa pol-
skiego”. Wyrokiem Wojskowego Sądu 
Rejonowego w  Poznaniu z dnia 20 
września 1946 roku uznano ich winny-
mi zarzucanych im czynów i skazano: 
Aleksandra Denysiaka na karę śmierci, 

zamienioną na  mocy amnestii na  karę 
10 lat więzienia, Eugeniusza Gołębiow-
skiego na karę 10 lat, Zbigniewa Kurca 
i Bolesława Cychnerskiego na karę 7 
lat, Eugenię Gołębiowską na karę 5 lat, 
Jana Orłowskiego na karę 3 lat więzie-
nia. Zasądzone kary złagodzono później 
na mocy amnestii. Franciszek Bara, 
„Sęp”, vel Edward Zygadło pozostał 
nieuchwytny dla reżimowego aparatu 
ścigania. komunistycznych ogniw bez-
pieczeństwa. To, czego nie udało się 
dokonać strukturom przemocy, uczynił 
jego kolega z  konspiracyjnej siatki, 
próbujący tym czynem zasłużyć sobie 
do akt. Zdradziecki, śmiertelny strzał 
padł 17 lipca 1946 roku w głuszy leśnej 
nieopodal Drzeniowa. 
Ostatnio na światło wyszły nowe fakty 
dotyczące Franciszka Bary, otóż jego 
znajomość z Józefem Szewczykiem i 
Haliną Tomczak. Józef Szewczyk, cichy 
żołnierz wyklęty i obywatel przeklęty. 
Sąsiad Franciszka Bary w Szalowej, jego 
przyjaciel. Ukrywał go przed Niemcami 
w swoich zabudowaniach. Franciszek 
odwdzięczył się mu pomagając w uciecz-
ce z przymusowych robót w Austrii. Po 
wojnie Józef Szewczyk, był nękany 
przez UB za swoje przekonania. Po 
śmierci „Sępa” został aresztowany, był 
bity i torturowany na przesłuchaniach, 
po wyjściu z aresztu, nawet w rodzinnym 
domu, gdzie go wielokrotnie nachodzili 
MO i UB. Ubowcy chcieli zmusić go do 
wydania znanych mu członków oporu 
antykomunistycznego. Przypłacił to 
zdrowiem, miał odbite nerki i płuca, roz-
bitą głowę, którą oprawcy tłukli o ścianę. 
Do końca życia już chorował. Chciał po 
kryjomu wyjechać za granicę, ale z tych 
planów nic nie wyszło. Swoje dzieci wy-
chował na wielkich patriotów, zaszczepił 
w nich kult dla bohaterskiego „Sępa” 
i  Żołnierzy Wyklętych. Zmarł w 1989 
roku. Natomiast Halina Tomczak była 
dziewczyną „Sępa”. Nosiła jego dziec-
ko. Bita w czasie przesłuchań poroniła. 
Przed rozbiciem ich grupy, odwiedziła z 
narzeczonym jego rodzinę w Szalowej. 
To ona zmuszona była do identyfikacji 

jego ciała w leśnym szałasie 
pod Drzeniowem. Później w 
1947 roku, jeszcze dwukrotnie 
przyjeżdżała na Podkarpacie. 
Od niej rodzina dowiedziała się 
o okolicznościach jego śmierci. 
Zdeklarowała się wówczas 
pomóc Józefowi Szewczyko-
wi w wyjeździe do Szwecji, 
powołując się na swoje zna-
jomości. Kontakt miał odbyć 
we Wrocławiu poprzez Marię 
Myszkowską pochodzącą z 
Szalowej, która po wojnie za-
mieszkała w stolicy Dolnego 
Śląska. Szewczyk nadaremnie 
czekał tam 2 tygodnie na odpo-
wiedź, ale Halina Tomczak nie 
pojawiła się i od tej pory nie 
dała już znać o sobie. Można 
przypuszczać, że po osobistych 
przejściach przestraszyła się 
konsekwencji, które ją czekały. 

Zmarła w Gryficach w 2012 roku.
Jesienią 1946 roku „Sęp” spoczął na 
cmentarzu w lubskiej mogile, którą 
przez dziesięciolecia bezpieczniej było 
utrzymywać jako bezimienną. Dzisiaj 
budzimy z  uśpienia jego postać, przy-
wołujemy do  apelu towarzyszy walki 
i przywracamy wszystkich zbiorowej 
pamięci. Niechaj wszelkie wątpliwości 
rozstrzygną nasze sumienia. W  dniu 
17 września 2016 roku zawiązało się 
w  Lubsku Stowarzyszenie Pamięci 
Wyklętych. Jego misją jest popularyzo-
wanie problematyki Podziemia Niepod-
ległościowego w  Polsce w  latach 1944 
- 1956, ze szczególnym uwzględnieniem 
czynu patriotycznego Żołnierzy Wyklę-
tych z  grupy konspiracyjnej Franciszka 
Bary ps. „Sęp”, która w  latach 1945 
- 1946 prowadziła antykomunistyczną 
działalność kolportażowo - propagan-
dową na terenie Lubska. Stowarzysze-
nie Pamięci Wyklętych, w 73 rocznicę 
śmierci Franciszka Bary, postanowiło 
na cmentarzu komunalnym w Lubsku, 
postawić pomnik upamiętniający nie 
tylko Franciszka Barę, ale wszystkich 
Żołnierzy Wyklętych działających na te-
renie Lubska. Projektantem pomnika jest 
- Krzysztof Bagiński. Do lipca zostało już 
nie wiele czasu, a pieniędzy na pomnik 
ciągle jest mało. Dlatego Stowarzyszenie 
Pamięci Wyklętych, zwraca się z uprzej-
mą prośbą, do wszystkich mieszkańców 
naszego miasta, którym bliska jest 
tematyka walki Podziemia Niepodległo-
ściowego o wolną i niepodległą Polskę, 
aby wsparli finansową tą szczytną 
inicjatywę. Pieniądze prosimy wpłacać 
na numer konta BGŻ Credit Agricol: 
34160014621823445270000001.
Pamiętajmy, Oni nie był „Bandytami”, 
tak nazywali ich oprawcy, którzy od-
dali Polskę Sowietom i szli dumnie na 
smyczy Stalina. W 1939 roku podczas 
okupacji Polski, przez Niemców i Ro-
sjan garnęli się do walki za ojczyznę. 
Przysięgali na orła i na krzyż, na dwa 
kolory, te najświętsze w  Polsce barwy. 
Na czystą biel i na gorącą czerwień 

krwi. Na wolność żywych i na wieczną 
chwałę zmarłych. Tak uczył ich dom, 
kościół, i tylko Bóg mógł z tej przysięgi 
ich zwolnić. Po wojnie stali się dla władz, 
„kością w gardle”, „ zwykłą łowną 
zwierzyną”. Przesłuchiwani, katowani 
w najpodlejszy z podłych sposobów. 
Wybite zęby, zmasakrowane twarze, 
powyrywane paznokcie, połamane ręce 
i nogi. Nazywani byli przez władze 
„Wrogowie ludu”, wrogami świetlanej 
komunistycznej przyszłości. To nie 
byli „Bandyci”, bandyci katowali ich, 
strzelali im w tył głowy, zakopywali 
ich nocą w murach katowni i nazywali 
się - Ludowym Wojskiem Polskim. 
Dziś nadal szalbierze, zdrajcy, krzyczą 
o nich „bandyci”. Kłamstwo ma jednak 
krótkie nogi. Prawda zawsze zwycięża. 
Miała ukryć ich ziemia, jednak z ich 
krwi męczeńskiej wsiąkniętej w ziemię 
wyrosło ziarno.
Krzysztof Kowsz – członek Stowarzy-

szenia Pamięci Wyklętych

Stowarzyszenie Pamięci Wyklętych, 
zwraca się z uprzejmą prośbą do 
nauczycieli historii uczących na 
terenie Lubska, aby wytypowali 

piątkę uczniów, która będzie 
systematycznie opiekowała się 

grobami „Sępa” i „Oli”.
Projekt pomnika, upamiętniającego Franciszka Barę, oraz wszystkich Żołnierzy 

Wyklętych działających na terenie Lubska

„Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo Twe nie wierzą,
Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu”.

Fragment piosenki „Przysięga”

FRANCISZEK BARA PS. „SĘP” - ŻOŁNIERZ WYKLĘTY
DZIAŁAJĄCY NA TERENIE LUBSKA

Franciszek Bara ps. „Sęp”

Pomnik nagrobny  Franciszka Bary ps.„Sęp”  i  Aleksandry Kolago ps.„Ola”, na 
cmentarzu komunalnym w Lubsku

Józef Ignacy Kraszewski urodził się 28 
lipca 1812  roku w Warszawie był to pol-
ski historyk, pisarz, publicysta, wydawca, 
encyklopedysta, działacz społeczny i 
polityczny.  Kraszewski wychowywał się 
w Romanowie w powiecie włodawskim, 

pod opieką dziadków Anny Zofii i Błażeja 
Malskich oraz prababki Konstancji No-
womiejskiej. Wyniósł stamtąd pierwsze 
zainteresowania kulturą i literaturą. W 
latach 1822–1826 kształcił się w szkole 
wydziałowej w Białej Podlaskiej, zwanej 
wówczas Akademią Bialską, od 1826 
– 1827 roku w szkole wojewódzkiej w 
Lublinie, wreszcie od 1827 do 1829 roku 
w gimnazjum w Świsłoczy, gdzie zdał 
egzamin dojrzałości. We wrześniu 1829 
roku podjął studia na Wydziale Lekarskim 
Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, 
wkrótce przeniósł się jednak na literaturę. 
W latach 1830 -1831 pod pseudonimem 
Kleofas Fakund Pasternak ogłasza swoje 
pierwsze utwory literackie drukowane w 
petersburskim „Bałamucie” i w wileń-
skim „Noworoczniku  Litewskim”. W 
1831 roku trafił do Drezna, które było 
jednym z głównych ośrodków polskiej 
emigracji, po przyjeździe do Drezna Kra-
szewski zajął się pomocą dla szukających 
schronienia za granicą powstańców stycz-
niowych. Był kierownikiem powstańczej 
placówki dyplomatycznej. W pracy 
literackiej w Dreźnie skupił się na publi-
cystyce politycznej, pod pseudonimem 
„Bogdan Bolesławita” ogłosił  wówczas 
szereg powieści o tematyce powstańczej.  
W okresie przymusowego pobytu w 
Wilnie prowadził historyczne badania 
źródłowe, co po latach zaowocowało 
m.in. czterotomową historią tego miasta 
pt. „Wilno od początków jego do roku 
1750”, spisywaną w latach 1840 – 1842, a 
także kilkoma powieściami. Zaangażował 
się w popularyzację źródeł historycznych, 
inicjował wydawanie pamiętników i 
diariuszy. W latach 1860 – 1887 był 
członkiem honorowym Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Kraszewski jest autorem  największej 
liczby wydanych książek i wierszy w 

historii literatury polskiej. W licznych 
utworach zawarł obraz współczesnego 
mu społeczeństwa oraz polskiej narodo-
wej przeszłości. W powieściopisarstwie 
Kraszewskiego wyróżnić można trzy 
okresy: młodzieńczy (1830 – 1838), 
wołyńsko - warszawski (1838 – 1863) 
i okres drezdeński (od 1863 roku). Po 
cyklu powieści współczesnych i ludo-
wych ostatni okres twórczości obfitował 
w powieści historyczne, dotyczące 
zarówno czasów starożytnych - „Rzym 
za Nerona”, XV wieku - „Krzyżacy 
1410”,  XVIII  wieku  -„Trylogia saska” 
oraz późniejsze „Saskie ostatki” jak i 
innych, np. „Sto diabłów”, „Macocha”, 
„Warszawa 1794”. Podstawę warsztatu 
twórczego stanowiła licząca kilka tysięcy 
tomów biblioteka, w której około 2300 
tytułów związanych było z historią Pol-
ski. Kraszewski był niezwykle płodnym 
pisarzem, zadziwiający ogromem swych 
prac, napisał i wydał około 600 książek, 
nie licząc w tym pracy redakcyjnej, czyli 
ponad 1000 artykułów w czasopismach 
i olbrzymiej korespondencji prywatnej. 
Najważniejszym działem twórczości 
Kraszewskiego są powieści: w ciągu 57 
lat napisał ich 232, w tym 144 powieści 
społeczne, obyczajowe i ludowe, 88 hi-
storycznych. Ponadto napisał 150  nowel, 
opowiadań, oraz 20 sztuk scenicznych 
i ponad 20 tomów prac historycznych. 
Jest również autorem kilku tysięcy listów 

-  dokumentujących relację z swoich 
podróży. Za to dokonanie trafił do księgi 
rekordów Guinnessa jako autor najwięk-
szej liczby napisanych powieści. Dopiero 
w 1996 roku oficjalnie wyprzedził go 
Brazylijczyk  pochodzenia japońskiego 
Jose Carlos Ryoki de Alpoim Inoue (ur. 
1946 r.), który napisał  i opublikował 1075 
książek pod własnym nazwiskiem i 39  
pod pseudonimami. Jeżeli chodzi o inne 
rekordy według Księgi Rekordów Guin-
nessa najczęściej tłumaczonym autorem 
świata jest amerykański pisarz Sidney 
Sheldon (1917 - 2007). Natomiast naj-
większą ilością sprzedanych egzemplarzy 
może poszczycić się inny amerykański 
pisarz Harold Robbins (1916 - 1997), 
którego książki sprzedano w ponad 750 
mln egzemplarzy. Co do rekordzistów 
najwięcej na świecie sonetów napisał, Jan 
Stanisław Skorupski (ur. 1938 r.). Jego 
seria sonetów „Sonetada”, liczy 8786 
sonetów w języku polskim lub esperanto. 
Bardzo rozległa była  również działalność 
Kraszewskiego na polu krytyki literac-
kiej i artystycznej, czemu wiele miejsca 
poświęcał w artykułach i rozprawach 
publikowanych w czasopismach oraz 
w kilku oddzielnych tomach. Niektóre z 
jego prac historyczno - literackich były 
pierwszymi poważnymi opracowaniami 
danych zagadnień. Niezwykle pokaźna 
i obfita była praca w dziedzinie badań 
historycznych, którym poświęcał się już 
od lat najwcześniejszych. Warto dodać, 

że Kraszewski był też całkiem płodnym 
publicystą, w szczytowym okresie współ-
pracował z 16 gazetami, publikując felie-
tony, reportaże i inne artykuły. Poza lite-
raturą Kraszewski zajmował się również 
sztuką oraz muzyką. Ilustrował między 
innymi własne powieści, kolekcjonował 
rysunki i ryciny, grał na fortepianie, kom-
ponował, uprawiał krytykę muzyczną. 
Pasjonował się pejzażem i architekturą. 
Do dziś ocalało ponad 1600 jego rysun-
ków. Jako malarz i grafik był uczniem 
Bonawentury Dąbrowskiego w Wilnie, 
malował widoki akwarelowe, rysował 
portrety, był też zręcznym akwaforcistą.  
Rysunki i akwarele Kraszewskiego po-
siadają: Muzea Narodowe w Krakowie 
i Warszawie oraz Galeria Mielżyńskich 
w Poznaniu, akwaforty – Muzeum im. 
Emeryka Hutten - Czapskiego w Kra-
kowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu 
i Pracownia - Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Poznaniu. Jeszcze za 
życia Kraszewskiego jego imponujący 
dorobek budził podziw i zdumienie 
wśród współczesnych. Jego twórczość 
była znana i ceniona także w innych 
krajach europejskich. Ponad sto jego 
powieści przełożono na języki obce. 
Przed Sienkiewiczem był najczęściej 
tłumaczonym autorem polskim. W swym 
powieściopisarstwie Kraszewski stał się 
wychowawcą narodowym we wszelkich 
kierunkach pracy oświatowej, naukowej 
i społecznej, reformatorem powieści pol-

skiej przez nadanie jej oryginalnych cech, 
swoiste przetworzenie wzorów obcych, 
wprowadzenie różnorodności motywów, 
odtworzenie całokształtu życia polskiego 
na podstawie materiału opartego na ob-
serwacji, oraz przez podniesienie jej na 
wysoki nieraz poziom artyzmu. Dziełami 
swymi wpłynął wydatnie na współczesny 
mu rozwój polskiej twórczości powie-
ściowej i na jej późniejszy rozkwit od 
Sienkiewicza aż po czasy ostatnie, gdy 
po przejściowym niedocenianiu zalet 
artystycznych twórczości Kraszewskiego, 
popularność pisarza w obecnych czasach 
znowu przeżywa swój renesans.
   Na koniec przyszła mi pewna refleksja. 
Jakim cudem jeden człowiek w ciągu 
jednego życia jest w stanie napisać tyle 
książek? Zwłaszcza jeśli książka jest opar-
ta na źródłach. A już napisanie powyżej 
tysiąca książek jak to uczynił Brazylijczyk 
Jose Carlos Ryoki de Alpoim Inoue, jest 
chyba fizycznie nie możliwe. Tak ogól-
nie mówiąc - 100 lat  to 1200 miesięcy, 
odejmując lata dzieciństwa i późnej sta-
rości to wychodzi jedna książka na dwa 
tygodnie. Aby napisać jedną książkę w 
dwa tygodnie to chyba trzeba mieć zastęp 
„asystentów" i wspólnie z nimi ją pisać i 
na koniec tylko firmować dzieło swoim 
nazwiskiem.  Jest szansa na napisanie 
tylu książek pod jednym warunkiem, że 
będą to pozycje nie zbyt „grube” objęto-
ściowo i bardzo „płytkie” tematycznie. 
Kiedyś znalazłem u znajomej na półce 
serię romansideł, gdzie jedna książka była 
rozmiaru broszury, a seria obejmowała 
tych książeczek ze trzydzieści. Jak się ma 
wprawę, to nie sięgając do źródeł a tylko 
wylewając z siebie kolejne nieskompli-
kowane zdania, można  pewnie osiągnąć 
na tej niwie niezłe wyniki, tylko niestety 
będzie to dalekie od „dzieł”, które tworzył 
Józef Ignacy Kraszewski.

Krzysztof Kowsz

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
obchodzonego 23 kwietnia, chcielibyśmy przybliżyć 
Państwu sylwetkę Józefa Ignacego Kraszewskiego 
największego powieściopisarza wszech czasów.

Józef Ignacy Kraszewski w ciągu 
57 lat napisał  -  600 książek w tym 
232 powieści, 150  nowel,  20 sztuk 
scenicznych i ponad 20 tomów prac 
historycznych. Jest również autorem 
kilku tysięcy listów  dokumentujących 

relację z swych podróży.

Karykatura ukazująca wielkie 
zapracowanie genialnego literata, 

która tworzy swoje „dzieła” zarówno 
pisarskie, malarskie jak i muzyczne 
mając do dyspozycji kilkanaście rąk.

Józef Ignacy Kraszewski wychowywał się w Romanowie, pod opieką dziadków 
Anny i Błażeja Malskich oraz prababki Konstancji Nowomiejskiej.

W latach 1826 – 1827 roku 
Kraszewski kształcił się w szkole 

wojewódzkiej w Lublinie, wówczas 
mieszkał w wynajętym mieszkaniu na 

ulicy Grodzkiej.

Ławeczka Pomnikowa Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w przypałacowym parku w Romanowie.

Gabinet „najpłodniejszego” powieściopisarza wszech czasów 
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Pałacu w Romanowie.
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Wilhelm, książę Cambridge, (właśc. 
Wilhelm Artur Filip Ludwik), potocz-
nie zwany księciem Williamem,  jest 
to książę Zjednoczonego Królestwa, 
członek brytyjskiej rodziny królew-
skiej. Jest drugą osobą w kolejce do 
tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej. Książę 
Wilhelm urodził się 21 czerwca 1982 
roku w szpitalu św. Marii w Paddington, 
w zachodnim Londynie. Jego ojcem 
jest Karol (ur. 1948 r.), książę Walii, 
najstarszy syn królowej Elżbiety II (ur. 
1926 r.) i Filipa (ur. 1921 r.), księcia 
Edynburga. Jego matką była lady Diana 
Spencer (1961 - 1997), najmłodsza córka 
Edwarda Spencera (1924 -1992), 8. hra-
biego Spencera. Jako wnuk brytyjskiej 
monarchini i syn księcia Walii nazywany 
jest „Jego Królewska Wysokość Książę 
Wilhelm z Walii”. Wilhelm ma młod-
szego brata, księcia Henryka (ur. 1984 
r.). 1 marca 1991 roku książę Wilhelm 
dokonał swojego pierwszego oficjalnego 
wystąpienia podczas wizyty w Cardiff, 
stolicy Walii. Po przybyciu samolotem 
ośmioletni książę został zabrany przez 
rodziców do Katedry Llandaff. Po tejże 
wizycie podpisał zwiedzającym książ-
kę, demonstrując tym samym, że jest 
leworęczny. 31 sierpnia 1997 roku matka 
księcia Wilhelma - Diana i jej towarzysz 
Dodi Al -  Fayed ( 1955 -1997) zginęli 
w wypadku samochodowym w Paryżu. 
Zginęła zaledwie kilka dni po spędzo-
nych razem z Wilhelmem i Henrykiem 
wakacjach w południowej Francji. Obaj 
książęta przebywali wówczas razem z 
królową w zamku Balmoral.   
    Książę Wilhelm rozpoczął naukę w 
przedszkolu prowadzonym przez Jane 
Mynor, później uczęszczał do prywat-
nego przedszkola Wetherby School w 
zachodnim Londynie, następnie zaś do 
szkoły prywatnej Ludgrove School w 
Berkshire. Po zdaniu egzaminów wstęp-
nych został przyjęty do Eton College. 
Ze szczególnym 
zainteresowaniem 
studiował biologię, 
geografię i historię 
sztuki na poziomie 
zaawansowanym. 
Jak większość bry-
tyjskich nastolat-
ków, książę Wil-
helm po ukończeniu 
Eton, zrezygnował 
na rok z kontynu-
owania nauki (tzw. 
gap year lub year 
off). Wziął udział 
w obozie British 
Army w Belize. 
Później został wo-
lontariuszem Ra-
leigh International 
w południowym 
Chile. Po zakoń-
czeniu przerwy w 
2001 roku książę 
rozpoczął naukę na 
Uniwersytecie w St 
Andrews w Szkocji. 
Uniwersytet ukoń-
czył w 2005 roku. 

Naukę rozpoczął od kursu historii sztuki, 
ale później zmienił przedmiot na geogra-
fię. Kończąc uniwersytet uzyskał stopień 
szkockiego magistra sztuk pięknych 
wyższej drugiej klasy, co jest najlepszym 
akademickim wynikiem osiągniętym 
przez następcę brytyjskiego tronu. Pod-
czas nauki w Fife książę używał imienia 
William Wales. W styczniu 2006 roku 
książę wstąpił do Royal Military Aca-
demy w Sandhurst, dołączając do swo-
jego młodszego brata, księcia Henryka, 
który uczył się tam od maja 2005 roku. 
15 grudnia 2006 ukończył Akademię i 
otrzymał stopień podporucznika. W lipcu 
2005 roku książę otrzymał od królowej 
Elżbiety II  swoje pierwsze oficjalne za-
danie, reprezentując babkę na obchodach 
rocznicy zakończenia II wojny światowej 
w Nowej Zelandii. Pierwszym patrona-
tem księcia Wilhelma był patronat na UK 
Centrepoint, organizacji zajmującej się 
pomocą nieletnim bezdomnym. Kiedy 
jego matka wspierała tę organizację, 
książę Wilhelm często towarzyszył jej 
podczas wizyt. Wilhelm wspiera także 
Tusk Trust, afrykańską organizację cha-
rytatywną z siedzibą w Zjednoczonym 
Królestwie.  Od maja 2006 roku książę 
przewodniczy Angielskiej Federacji 
Piłki Nożnej. W sierpniu ogłoszono, że 
książę zostanie wiceprezesem Walijskiej 

Unii Rugby, wspierając swoją babkę, 
która jest prezesem tego związku. Nową 
funkcję objął w lutym 2007 roku.  Od 1 
stycznia 2009 roku jest kapitanem trzech 
rodzajów Brytyjskich Sił Zbrojnych: 
piechoty morskiej, marynarki wojennej 
i sił powietrznych. Królowa mianowała 
wnuka honorowym dowódcą m.in. bazy 
Royal Navy HMNB Clyde w Szkocji, 
honorowym dowódcą flotylli okrętów 
podwodnych.  Od 23 czerwca 2010 roku 
jest Królewskim Członkiem Towarzy-
stwa Królewskiego. 
    W przypadku objęcia tronu przez 
ojca książę Wilhelm odziedziczy tytuły 
księcia Rothesay i księcia Kornwalii oraz 
zostanie ogłoszony przez króla księciem 
Walii. Jako najstarszy syn księcia Karola 
Wilhelm odziedziczy w przyszłości 
tytuły króla Wielkiej Brytanii i 15 kra-
jów Wspólnoty Narodów. W wypadku 
śmierci Karola przed królową Elżbietą 
II, Wilhelm automatycznie stanie się 
następcą tronu i obejmie władzę po 
Elżbiecie II. Podobnie jak matka, książę 
Wilhelm nie lubi królewskiego proto-
kołu i ceni sobie swobodę w relacjach 
z poddanymi. Prywatne życie księcia 
wzbudza zainteresowanie prasy. Wiele 
młodych kobiet było wymienianych jako 
potencjalne partnerki księcia. Wśród nich 
wymieniano m.in. Christinę Aguilerę (ur. 

1980 r.) i Natalie Imbruglię (ur. 1975 r.). 
W 2006 roku media ogłosiły, że książę 
spotyka się od dwóch lat z Catherine 
Middleton (ur. 1982 r.). 16 listopada 2010 
roku „Clarence House” poinformowało o 
tym, iż książę oświadczył się Kate Mid-
dleton podczas ich wspólnych wakacji w 
Kenii.  Po przyjeździe z Kenii narzeczeni 
wyszli do mediów, aby pozować do zdjęć 
i odpowiedzieć na kilka pytań zebranych 
dziennikarzy w St James's Palace. O pla-
nowaniu zaręczyn William powiedział: 
„Planowałem to od jakiegoś czasu, ale 
każdy facet wie, że to wymaga trochę 
motywacji i przygotowań. Planowałem 
to i poczułem, że Afryka to bardzo 
dobry moment. Mieliśmy trochę czasu 
dla siebie i uznałem, że to wreszcie jest 
właściwy moment. Rozmawialiśmy o 
małżeństwie już od jakiegoś czasu, więc 
to nie była jakaś wielka niespodzianka, 
ale zabrałem Kate w fajne miejsce 
w Kenii i wtedy oświadczyłem się”.  
Szczęśliwa Kate dodała: „To było bardzo 
romantyczne. William jest prawdziwym 
romantykiem. Trochę nie spodziewałam 
się tego, co zrobi William bo byliśmy z 
naszymi przyjaciółmi, więc nawet o tym 
nie myślałam. Myślałam, że może coś 
takiego się stanie, ale naprawdę byłam w 
szoku. Byłam bardzo podekscytowana, 
kiedy dostałam pierścionek nosiłem go 

w plecaku przez jakieś trzy tygodnie i 
dosłownie nie wypuszczałem z rąk. Mia-
łem go przy sobie dosłownie wszędzie. 
Wiedziałem, że jeśli go zgubię, to będą 
kłopoty”. Szczęśliwy Książę zdradził o 
pierścionku kilka szczegółów: „To był 
zaręczynowy pierścionek mojej matki, 
więc pomyślałem, że to dobry pomysł. 
Przecież nie będzie jej przy nas, żeby cie-
szyć się tym wszystkim. To mój sposób, 
żeby być bliżej niej. Nie jestem eksper-
tem, ale dowiedziałem się, że to szafir i 
diamenty. Jestem pewien, że wszyscy 
rozpoznają ten pierścionek. Chciałem 
sprawić, by jej nie ominął ten dzień, 
te uczucia i fakt, że spędzimy razem z 
Kate resztę naszego życia”. Pierścionek 
to granatowy szafir otoczony 14 małymi 
diamentami. Od momentu zaręczyn pier-
ścionek szacowany był na około 30 tys. 
funtów. Wiadomość o zaręczynach była 
niespodzianką nie tylko dla zwykłych 
Brytyjczyków, ale także dla mediów, 
rządu, rodziny królewskiej, a nawet 
samej Królowej, która wyraziła swe za-
dowolenie z uroczystości ślubnej. Książę 
Wilhelm i Catherine Middleton pobrali 
się 29 kwietnia 2011 roku w Opactwie 
Westminsterskim.  22 lipca 2013 roku na 
sztalugach przed Pałacem Buckingham 
została umieszczona oficjalna informacja 
o narodzinach syna. Chłopiec otrzymał 
imiona Jerzy Aleksander Ludwik (ang. 
George Alexander Louis). 2 maja 2015 
roku Pałac Kensington ogłosił, że uro-
dziła się córka książęcej pary – Karolina 
Elżbieta Diana (ang. Charlotte Elizabeth 
Diana). 23 kwietnia 2018 roku Pałac 
Kensington ogłosił, że urodził się drugi 
syn książęcej pary. Dziecko otrzymało 
imię Ludwik Artur Karol. 

Krzysztof Kowsz

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI BRYTYJSKIEGO NASTĘPCY TRONU
– KSIĘCIA WILLIAMA I KSIĘŻNEJ KATE

Książę William i Catherine Middleton pobrali się 29 kwietnia 
2011 roku w Opactwie Westminsterskim w Londynie

Brytyjska para książęca – Książę 
William i Księżna Kate (wł. Catherine  

Middleton)

Książęca para poznała się w Restauracji „North 
Point”, kiedy wspólnie studiowali na Uniwersytecie w 

St. Andrews w Szkocji

Ich ulubionym miejscem spacerów w czasie trwania studiów, 
była plaża w St. Andrews z widokiem na Morze Północne i na 

miasto, nad którym góruje średniowieczny zamek

Książęca para mieszka w największym pałacu królewskim na świecie w Pałacu Buckingham w Londynie

W sobotnie przedpołudnie 30 marca 
rezerwy Budowlanych Lubsko i Pro-
mienia Żary spotkały się na boisku przy 
ulicy Sportowej w Lubsku w pierwszym 
meczu rundy rewanżowej. Mecz nie był 
porywającym widowiskiem. Widać było, 
że obie drużyny nie są jeszcze w rytmie 
meczowym. Dużo błędów i nerwowości 

w poczynaniach na boisku. Po zaciętym 
pojedynku lepsi okazali się zawodnicy 
Budowlanych Lubsko pokonując ekipę z 
Żar 3:2. Bramki dla naszej drużyny zdo-
byli: Radosław Romanowski, Bartosz 
Łapa i Stanisław Słobodzian.
Tydzień później podopieczni Roberta 
Miczke w ramach 13 kolejki w wyjaz-

dowym spotkaniu spotkały się z Nysą 
Trzebiel, pokonując gospodarzy 1:0 po 
bramce Macieja Trziszki.
Nasz zespół z dorobkiem 36 punktów 
przewodzi w tabeli z pięciopunktową 
przewagą nad drugim zespołem( KS 
Lipna).

I.G.

CIESZY WYNIK

Zgodnie z tytułem rezerwy Budow-
lanych Lubsko na 1/8 zakończyły 
swoją przygodę z Pucharem Polski. 
W środowe(10.04.) popołudnie nasz 
zespół podejmował Victorię Szcza-
niec. Od początku mecz toczył się 
pod dyktando zawodników Roberta 
Miczke. Jednak to goście po błędzie 
naszych zawodników w środku pola 
zdobyli w 11 minucie bramkę. Prze-
bieg spotkania nie zmienił swojego 
oblicza i Budowlani ciągle przewa-
żali i w 22 minucie po zamieszaniu 
pod bramką gości najwięcej "zimnej 
krwi" zachował Tymoteusz Dynowski 
i zdobył gola dającego wyrównanie. 
Pierwsza połowa zakończyła się re-
misem. Druga połowa to wierna kopia 
pierwszej części spotkania. Ataki 
naszej drużyny, ale bez efektu bram-
kowego . Na domiar złego w 56 mi-
nucie Dawid Walczak nie wykorzystał 
rzutu karnego ( po faulu na Tymku). 
W 81 minucie po jednej z nielicznych 
akcji Victorii błąd naszej defensywy 
i zawodnicy ze Szczańca obejmują 

prowadzenie. Nasz zespół rzucił się 
do ataku i już po 5 minutach po do-
środkowaniu Bartosza Łapy Sebastian 
Kopczyk strzałem głową doprowadza 
do remisu. Mamy dogrywkę. Nasz 
zespół dominuje na boisku, raz za 
razem stwarza sytuacje podbramkowe 
jednak bez efektu. Mamy kolejnego 
karnego, niestety i tym razem strzał 
Damiana Dworczaka broni bramkarz 
przyjezdnych. Na dwie minuty przed 
końcem dogrywki akcję prawą stroną 
przeprowadził Dynowski, posłał piłkę 
wzdłuż linii bramkowej, a znajdujący 
się dwa metry przed bramką Dawid 
Urban trafia w bramkarza gości. I 
mamy loterię czyli rzuty karne. Nie-
stety próbę nerwów lepiej wytrzymali 
zawodnicy Victorii, wygrywając 4:3. 
Dwa niewykorzystane karne w czasie 
gry, brak zdecydowania pod bramką 
gości i proste błędy w defensywie 
spowodowały, że Budowlani przegrali 
mecz.

I.G.

KONIEC PRZYGODY 
Z PUCHAREM

W niedzielne słoneczne popołudnie 
7 kwietnia na Arena Górzyn lider 
rozgrywek miejscowe Kado podejmo-
wało Stal Jasień. Murowanym fawo-
rytem był lider rozgrywek LZS Kado 
Górzyn. Jednak boisko pokazało, że 
miejsce w tabeli to nie wszystko, a 
liczy się dyspozycja dnia. Po meczu 
stojącym na przeciętnym poziomie 
padł wynik remisowy 1:1. Spotkanie 
przez większość czasu toczył się w 

środku boiska, a celne strzały moż-
na było policzyć na palcach jednej 
ręki. Mimo remisu lider utrzymał 
pięciopunktową przewagę, ponieważ 
wicelider Relax Grabice również 
podzielił się punktami z KP Świdnica 
1:1. Bramki zdobyli dla Kado: Michał 
Prokopowicz ( 73 minuta), a dla Stali : 
Patryk Skrzypczak( 64 minuta).

I.G.

LIDER SIĘ NIE 
POPISAŁ

SŁABA GRA, SŁABE SĘDZIOWANIE...
KIEPSKI WYNIK
W sobotnie popołudnie 
(30.03.) Budowlani 
Lubsko podejmowali 
przedostatnią 
drużynę tabeli ekipę 
Iskry Małomice. Po 
bezbarwnym 
pojedynku nasza 
drużyna uległa 
gościom 1:3.

Nasi zawodnicy nie mieli pomy-
słu na grę. Składne akcji można 
było policzyć na palcach jednej 
ręki. Wiele do życzenia pozosta-
wiały również decyzje sędziego, 
ale to nie może usprawiedliwiać 
słabej postawy na boisku naszych 
zawodników. I pewne - tak wy-
dawało się przed meczem - trzy 
punkty pojechały do Małomic. 
Po meczu trener Stanisław Sło-
bodzian tak skomentował grę:" 
Słaby mecz w naszym wykona-
niu. Słaba skuteczność, przeszli-
śmy obok meczu szczególnie w 
pierwszej połowie. Nigdy nie 
oceniam sędziów, ale dzisiejsza 
trójka była zdecydowanie naj-
słabsza na boisku." Bramkę dla 
naszego zespołu z rzutu karnego 
zdobył Dawid Walczak w 33 
minucie spotkania.
W sobotę(06.04.) Budowlani w 
wyjazdowym spotkaniu ulegli 
3:2 Promieniowi Żary.
Martwią ostatnie przegrane i to 
po nienajlepszej grze. 20 minu-
towe przebłyski dobrej gry to 
za mało, żeby myśleć o marszu 
w górę tabeli i zadowoleniu ki-
biców. A nie należy zapominać 
również o drużynach zajmują-
cych lokaty za Budowlanymi. 
Oby te porażki były tylko wy-
padkami przy pracy, trzeba mieć 
taką nadzieję.

I.G.

Zatroskane miny kibiców

Dawid Walczak w walce z zawodnikami Promienia

Tymoteusz Dynowski w akcji
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Ostatni zjazd tegorocznych 
wojewódzkich potyczek 
szachowych juniorów 
został rozegrany 6 kwietnia 
w Sulechowie.

Lubski Klub Szachowy CAISSA repre-
zentowali: Eryk Ostojicz, Aleksander 
Kiełek, Wiktor Milczanowski, Szymon 
Gajda, Agata Wojciechowska, Julia 
Gruszecka, Adrianna Urbaniak i Jakub 
Mierzwiak. W pierwszym meczu na-
szymi rywalami byli juniorzy z Krosna 

Odrzańskiego. Zwycięstwa Agaty i 
Julki spowodowały, że byliśmy o krok 
od zrealizowania swojego celu. Bardzo 
pewnie zagrał też Szymon, który po 
prostu „zniszczył” swojego przeciwnika. 
Ostatnia runda to było starcie z drużyną z 
Zielonej Góry. Wygrana dawała naszym 
rywalom medal, jednak to my byliśmy 
w bardziej komfortowej sytuacji, gdyż 
nam wystarczał remis, co przypieczę-
towaliśmy zwycięstwem. Po 7 rundach 
przyszedł czas na ogłoszenie wyników. 
Dzięki czterem wygranym nasz klub 

został ostatecznie sklasyfikowany na 
III miejscu! Dość duża przewaga nad 
kolejnymi zespołami w tabeli pokazuje, 
ile potencjału tkwi w naszych juniorach. 
– Trzeba podkreślić, że ten sukces jest w 
dużej mierze zasługą Grzegorza Koło-
dziejskiego, który poświęcił wiele czasu 
na przygotowanie zawodników i pełnił 
rolę kapitana drużyny – informuje prezes 
Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA 
Waldemar Szylko. Wielkie gratulacje 
dla wszystkich naszych reprezentantów!

ms

Brąz szachistów

Nasza drużyna zdobyła brązowy medal

W Lubskim Domu 
Kultury odbyła się 22 
marca kolejna odsłona 
Turnieju Grand Prix 
Szkół - 2018/19 w 
szachach. Przedostatni 
turniej tegorocznej edycji 
był jednocześnie 50 
turniejem w 10-letniej 
historii zawodów.

W zawodach wzięło udział ponad 60 
młodych szachistów ze szkół z Gminy 
Lubsko i Jasienia. Rozegrano siedem 
rund, a tym samym maksymalna ilość 
punktów do zdobycia wynosiła 7. 
Wyniki ogłosił sędzia główny Mariusz 
Kucharski. W turnieju szkół podstawo-
wych na pierwsze miejsce powrócił Eryk 
Ostojicz. Najbardziej doświadczony 
uczestnik zawodów ponownie nie dał 
swoim rywalom szans i wygrał wszystkie 
partie (7 pkt.).Drugie i trzecie miejsce, z 
wynikiem 6 punktów podzielili Wiktor 
Milczanowski i Aleksander Kiełek. W 
bezpośredniej konfrontacji zwyciężył 
Wiktor, który miał też lepszą punktację 

pomocniczą i został sklasyfikowany 
na II miejscu. Olek musiał zadowolić 
się brązowym medalem. Na kolejnych 
miejscach (z wynikiem 5 pkt.) znaleźli 
się Wiktor Góralczyk, Cyprian Skibicki 
i Maksymilian Cypel. Spośród tych za-
wodników największe szanse na podium 
w klasyfi kacji generalnej ma Cyprian. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
udział w zawodach i zapraszamy na fi -
nałowy turniej, który zostanie rozegrany 
10 maja. A oto ostateczne wyniki. Szkoły 
podstawowe – chłopcy: I E. Ostojicz (7,0 
pkt.), II W. Milczanowski (6,0 pkt.), III 
A. Kiełek (6,0 pkt.); dziewczęta: I Julia 
Gruszecka (5,0 pkt.), II Olga Buhaienko 
(4,5 pkt.), III Nikola Majkut (4,5 pkt.). 
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne - 
chłopcy: I Tomasz Lambrecht (7,0 pkt.), 
II Bartłomiej Grabowiecki (5,0 pkt.), III 
Tomasz Laskowski (4,0 pkt.); dziew-
częta: Adrianna Urbaniak (6,0 pkt.). 
Współorganizatorem Turnieju od wielu 
lat jest Lubski Klub Szachowy CAISSA. 
Wszystkim bardzo gratulujemy!

M. Sienkiewicz

Szachy Grand Prix Szkół
Na zdjęciu zwycięzcy marcowego turnieju szachowego 

Do Krosna Odrzańskiego 
przyjechało 31 marca 
111 zawodników, 
aby wziąć udział w 
Festiwalu Szachowym 
organizowanym przez 
KSGU „Tęcza”.

Nie mogło tam oczywiście zabrak-
nąć zawodników Lubskiego Klubu 
Szachowego „Caissa”. 23 naszych 
szachistów stanowiło najliczniejszą 
ekipę, co pokazuje jaką popularnością 
cieszą się szachy w naszym mieście. 
Rywalizacja odbywała się w trzech 
grupach - do lat 10, do lat 16 oraz 
Open. Wśród najmłodszych nasz 
klub reprezentowało 8 zawodników. 
Bardzo dobrze zaprezentował się 
Franek Milczanowski, który rewela-
cyjnie rozpoczął turniej, wygrywając 
3 pierwsze partie. Z czterema punkta-
mi turniej zakończyła Laura Rajman. 
Olek Staszak ugrał pół punktu mniej 
i z 50% wynikiem zajął miejsce 20. 
Został także nagrodzony za postawę 
fair-play, udowadniając, że to nie 
wynik jest najważniejszy. Z kolei 3 
punkty zdobyła Zosia Mierzwiak. 
W grupie B rewelacyjnie spisał się 
Wiktor Milczanowski, który zakoń-
czył zawody z wynikiem 7 punktów 
w 9 partiach. Ten znakomity wynik 
pozwolił mu na zajęcie drugiego 
miejsca. Biorąc pod uwagę fakt, że 

Wiktor jeszcze rok temu rywalizował 
w młodszej grupie to osiągnięty re-
zultat robi naprawdę duże wrażenie. 
Do tego Wiktor pokonał w bezpo-
średnim pojedynku dwóch najwyżej 
sklasyfi kowanych zawodników z listy 
startowej. Szczególnie prestiżowy był 
pojedynek pierwszej rundy, w którym 
w klubowych derbach Wiktor pokonał 
Eryka Ostojicza. Mimo tej porażki 
Eryk nie poddał się i do końca zawo-
dów walczył o jak najwyższe miejsce. 
Ostatecznie zeszłoroczny zwycięzca 

tej grupy zakończył zawody na V 
miejscu, zdobywając 6 punktów. W 
pierwszej 10-tce znaleźli się także 
Olek Kiełek i Julka Gruszecka. Oby-
dwoje zdobyli po 5,5 punktu, jednak 
z pucharem do domu wróciła Julia, 
zajmując pierwsze miejsce w klasyfi -
kacji dziewcząt. W grupie A spośród 
naszych najlepiej spisał się Dariusz 
Bieliński, który pokonał m.in. mistrza 
międzynarodowego Nikolaia Aliav-
dina oraz mistrza fi de Karola Kuczę.

M. Sienkiewicz

Najmłodsi reprezentanci 
10 klubów z naszego 
województwa ponownie 
przyjechali 6 kwietnia 
(pierwszy raz 2 kwietnia) 
do Sulechowa, aby 
rozegrać kolejne rundy 
(VI - IX) w ramach 
Drużynowych Mistrzostw 
Województwa Młodzików.

Lubski Klub Szachowy CAISSA 
wystąpił w składzie: Wiktor Fila, 
Franciszek Milczanowski, Kornel 
Słobodzian, Laura Rajman. Już od 
pierwszego starcia nasi zawodnicy po-
kazali, że będą walczyć o każdy punkt. 
Mecz z drużyną z Gubina zakończył 
się wynikiem 4-0 dla Lubska. Była to 
zapowiedź doskonałej dyspozycji na-
szych reprezentantów. Kolejny mecz 

z drużyną ze Strzelec Krajeńskich za-
kończył się takim samym rezultatem. 
Następny mecz ze Stilonem Gorzów 
Wlkp. zakończył się wynikiem 2-2. 
Warto zaznaczyć, że był to jedyny re-
mis ostatecznych zwycięzców turnieju 
(wszystkie pozostałe pojedynki Stilon 
wygrał). W ostatniej rundzie rywa-
lem naszego klubu byli zawodnicy z 
KSGU „Tęcza” Krosno Odrzańskie. 
Mecz zakończył się przegraną zawod-
ników z Lubska 1-3. Podsumowując, 
w dziewięciu rundach, rozegranych 
2 lutego i 6 kwietnia, nasi młodzicy 
uzyskali 7 punktów (2 wygrane, 3 
remisy), co pozwoliło na zajęcie 7 
miejsca. Indywidualnie najsilniejszym 
punktem naszej drużyny okazał się 
F. Milczanowski, który zgromadził 
6 punktów. 

M. Sienkiewicz

VI Festiwal Szachowy HOMANIT

Julia zajęła I miejsce w klasyfi kacji dziewcząt

Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa

Kolejny Puchar Polski 
stanowiący eliminację do 
Mistrzostw Polski za nami.

Komorniki k/Poznania okazały się 
przyjazne dla naszych dziewczyn. 
Roksana Korzyszczak po pięciu wal-
kach zajęła wysokie 5m. Milena Moż-
dżeń była 8. Karolina Stanowska 16 i 
Nela Cwalińska 17. W zawodach star-
towało 140 zawodniczek z 56 klubów.

red.

UDANY 
WYSTĘP 
ZAPAŚNICZEK

Najlepsi pingpongiści naszego wo-
jewództwa rywalizowali 23 marca 
w Kostrzynie n/Odrą o tytuły mi-
strzowskie w 2019 roku w grach 

drużynowych. W kat. juniorek złoty 
medal przypadł Weronice Lech i 
Oliwi Krzywieckiej, brązowe medale 
zdobyli: w kat. kadetów Fabian Niem-

ców z Bartłomiejem Murawskim, a w 
kat. żaczek Michalina Piróg z Zosią 
Kamińską.

ms

Od lewej: trener Olimpii Bogdan Lech z żaczkami w żółtych koszulkach: Michalina Piróg i Zosia Kamińska,
w niebieskich koszulkach srebrne medalistki z Bociana Słońsk z trenerem Henrykiem Grabowskim.

Rywalizowali pingpongiści

Młodzicy - 2 od lewej Julia Pawlaczek,3 od lewej Alan Borgula,4 od lewej Filip 
Ciszewski 

Zawody strzeleckie 
Ligi Obrony Kraju 
-fi nał wojewódzki w 
strzelaniu z karabinka 
pneumatycznego – 
odbyły się 30 marca w 
Słubicach.

W konkurencji karabin pneuma-
tyczny 30 strzałów drużyna LOK 
Lubsko w składzie: Julia Pawlaczek 
233pkt.,Paulina Smoła 233 pkt. i Julia 
Szczęśniak 199 pkt. zajęła IV miejsce. 

Indywidualnie: J.Pawlaczek X miej-
sce,P.Smoła XI miejsce, J.Szczęśniak 
XVII miejsce.
W kategorii młodzik: I miejsce J. Paw-
laczek 230pkt.,II miejsce Alan Borgu-
la 207pkt.,III miejsce Filip Ciszewski 
195 pkt. (wszyscy z LOK Lubsko).W 
kategorii karabin pneumatyczny 30 
strzałów-seniorzy:
II miejsce zajął Zdzisław Hryciuk 
LOK Lubsko.

ms

LOK informuje

W Zielonej Górze, 
w dniach 23-24 
marca, rozegrano 
Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Juniorów w 
szachach klasycznych.

W rozgrywkach wystąpiło czterech 
zawodników z Lubskiego Klubu 
Szachowego CAISSA: Eryk Ostojicz, 
Julia Gruszecka oraz Wiktor i Franci-
szek Milczanowscy. W grupie do lat 
12 bardzo dobrze spisał się Wiktor. 
Ostateczne uzyskanie 5 punktów 
pozwoliło Wiktorowi zająć 6 miejsce 
(wśród chłopców 3 pozycja). Tym 
samym Wiktor zdobył brązowy medal. 
Grający w grupie do lat 10 Franek roz-
począł zawody od wygranej, jednak 
ostatecznie zdobył 4,5 punktu, dzieląc 
miejsca 9-11.W najstarszej grupie 
(połączone grupy do lat 14, 16 i 18) 
wystartowali Eryk i Julka. Już od po-
czątku było widać, że nasi zawodnicy 
przyjechali walczyć o jak najwyższe 
cele. Eryk rozegrał dobre zawody i 
uzyskał 4 punkty, choć ostatecznie nie 
pozwoliło to na zdobycie medalu. Z 
wynikiem 3,5 punktu zawody zakoń-
czyła Julia. Pozwoliło to wywalczyć 
złoty medal w klasyfi kacji dziewcząt 

do lat 14. Wśród wszystkich dziewcząt 
biorących udział w turnieju nasza 
młoda zawodniczka zajęła V miejsce, 
dając się wyprzedzić jedynie starszym 
i wyżej notowanym rywalkom.

ms

Eryk Ostojicz jak zwykle nie zawiódł

OTWARTE 
INDYWIDUALNE 
MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA
JUNIORÓW
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SKARB KIBICA

Konkurs o tytuł „Najlepszego, Najpopularniejszego
Nauczyciela Gminy Lubsko w 2018 Roku”

SPORT

Poniżej ponownie 
prezentujemy kandydatury 
zgłoszone przez 
placówki oświatowe do 
konkursu na Najlepszego, 
Najpopularniejszego 
Nauczyciela 2018 roku. 
Prosimy o zapoznanie się 
z sylwetkami nauczycieli 
i głosowanie. Wypełnione 
kupony konkursowe 
należy dostarczyć do 
redakcji „Magazynu 
Lubskiego”, która mieści 
się w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Lubsku.

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1

Milena Wiśniewska – od 11 lat 
nauczyciel w SP nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Lubsku. Niezwykle kre-
atywna, pełna zapału i oddana pracy 
pedagogicznej. Uczniowie i rodzice 
darzą ją ogromnym zaufaniem. Od 
9 lat jest opiekunem samorządu w 
szkole. Dała się poznać jako pełna 
werwy organizatorka wielu imprez 
szkolnych i wydarzeń gminnych 
m.in. Dzień Misia, Dzień Kropki, 
Dzień Czekolady. Organizuje bale, 
dyskoteki, turnieje, uroczystości z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej 
i Dnia Kobiet, przygotowuje ape-
le okolicznościowe, pracuje nad 
organizacją gminnego konkursu 
„Kraina Talentów”. Jej uczennica 
została laureatką w wojewódzkim 
konkursie plastycznym „Jestem bez-
pieczny, znam numer 112”. Od 2 lat 
Milena Wiśniewska jest opiekunem 
wolontariatu. Organizuje wiele akcji 
charytatywnych, współpracuje z 
fundacją Joanny Brodzik i fundacją 
„Mam marzenie”.

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 2

Wioleta Gruszka – odkąd pamięta, 
chciała zostać nauczycielką języka 
polskiego. To było jej marzenie, 
które się spełniło. Pracuje w SP nr 
2. Uważa, że pasują do niej słowa 
Dean’aBriggs’a: „Wykonuj nie tylko 
swoją pracę, ale też trochę ekstra. 
Nie wahaj się dać z siebie nieco 
więcej, bo ta drobna różnica jest 
warta całej reszty”. To jej pasja i z 
uporem będzie powtarzać, że nie ma 
nic lepszego od nauczania.  

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 3

Wojciech Szymczak – jest nauczy-
cielem geografi i i wiedzy o społe-
czeństwie w Szkole Podstawowej nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz 
w ZSOiE w Lubsku. W szkole pra-
cuje już 18 lat. Studia ukończył na 
Uniwersytecie Szczecińskim. Swoje 

zainteresowania wiąże z podróżami, 
kulinariami, wędkarstwem, meblar-
stwem. Ceniony jest za to, że - bez 
względu na wszystko - zawsze stara 
się pomóc zarówno w nauce, jak i w 
trudnych sytuacjach. Uparcie dąży 
do tego, aby wszyscy uczniowie 
byli jednakowo traktowani. W SP3 
został od razu zaakceptowany przez 
uczniów.

Rafał Krzywokulski – jest absol-
wentem AWF we Wrocławiu. Jest 
także oligofreno-, surdo- 
i tyfl opedagogiem. Zna trzy stop-
nie języka migowego. Pracuje w 
szkole od 1999 roku. Jest wycho-
wawcą klasy IV i nauczycielem 
wspomagającym. Prowadzi również 
rewalidację w SP3, a także w SP1 i 
ZST w Lubsku. Ma bardzo ciekawe 
zainteresowania: karate, hodowla 
ptaków egzotycznych i turystyka. 
Na co dzień jest uśmiechnięty i 
roznosi dobrą energię w całej szkole. 
Zawsze stara się wysłuchać i pomóc 
najlepiej jak się da. Ma bardzo dobry 
kontakt zarówno z młodszymi, jak i 
starszymi uczniami.

Agata Sułkowska – jest nauczy-
cielką j. polskiego, wiedzy o kul-
turze, oligofrenopedagogiem. W 
szkole pracuje od 1986r. Uczyła 
w rożnych miejscach, a od ubie-
głego roku pracuje właśnie w SP3 
z Oddziałami Integracyjnymi. Jej 
podopieczni zdobywali wysokie 
miejsca w konkursach z j. polskiego, 
historii, teatralnych i recytatorskich. 
Od wielu lat bierze udział w akcjach 
charytatywnych i  pomaga chorym 
dzieciom. Jest miłośniczką motocy-
kli i chętnie podróżuje. Uwielbia or-
ganizować festyny, przedstawienia 
i nietypowe wycieczki. Pisze bajki. 
Wyznaje zasadę: uśmiech dziecka 
jest bezcenny i za to jest najbardziej 
ceniona.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W GÓRZYNIE

Joanna Burzawa – nauczycielka 
historii i języka polskiego, a także 
szkolna bibliotekarka, z 11 – letnim 
stażem pracy w szkole. Sympatycz-
na, życzliwa, dobry wychowawca. Z 
zaangażowaniem rozwija zaintere-
sowania uczniów, stosując podczas 
lekcji nowoczesne technologie. Pod 
jej opieką uczniowie osiągają suk-
cesy w konkursach historycznych. 
Opiekunka szkolnego wolontariatu 
– z jej inicjatywy zorganizowano 
wiele ważnych akcji. Pasjonuje się 
ogrodem, literaturą i podróżami.

Maria Ślifirska – nauczycielka 
języka polskiego od 34 lat. Wycho-
wawca kolejnych roczników klas, 
z oddaniem wspiera swoich pod-
opiecznych. Sprawuje funkcję szkol-
nego Rzecznika Praw Ucznia. 
Z zaangażowaniem rozwija zain-

teresowania i talenty swoich pod-
opiecznych, przygotowując ich do 
konkursów – z języka polskiego 
oraz recytatorskich. Stosuje cie-
kawe formy pracy – aktywizujące 
uczniów; wykorzystuje nowoczesne 
technologie. Jej pasją jest język 
polski i literatura. Jest zapalonym 
wędkarzem.

Iwona Rudakiewicz – nauczycielka 
języka niemieckiego. Swoją na-
uczycielską przygodę rozpoczęła w 
bieżącym roku szkolnym i od razu 
zyskała sobie sympatię uczniów 
oraz współpracowników. Rozwija 
zainteresowanie dzieci językiem 
niemieckim, stosując ciekawe formy 
pracy. Jest życzliwa, oddana spra-
wom uczniów. Praca z nimi daje jej 
dużą satysfakcję. Jej pasją jest śpiew 
i gra na gitarze.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA W LUBSKU

Bartosz Łapa – jest nauczycielem 
historii, geografi i, wiedzy o społe-
czeństwie, ale przede wszystkim 
wychowawcą dwóch klas. Uczy w 
NSP i Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Ekonomicznych w Lubsku. 
Swoją pracę w zawodzie rozpoczął 
jeszcze na studiach, dziś mija 6 rok. 
Interesuje się fotografi ą i podróżami. 
Dodatkowo jest miłośnikiem sportu. 
Obecnie gra w lokalnej drużynie 
Budowlani Lubsko i chętnie jeździ 
na mecze do Krakowa, jako kibic 
tamtejszej Wisły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I EKONOMICZNYCH

Dorota Szturomska  – jest na-
uczycielką języka niemieckiego w 
ZSOiE w Lubsku. Od 24 lat jest 
znana wśród młodych ludzi jako 
dobry wychowawca i zaangażo-
wany nauczyciel. W swoją pracę, 
która sprawia jej ogromną radość 
wkłada dużo serca. Zawsze stara się 
inspirować uczniów do rozwijania 
pasji i zainteresowań. Angażuje się 
również w organizację festiwali 
muzycznych, takich jak „Powiato-
wy Festiwal Piosenki Angielskiej i 
Niemieckiej” oraz Festiwal Piosenki 
i Form Scenicznych „JAPA”. Stara 
się zawsze zrozumieć uczniów i ich 
problemy. Każdy z nich może liczyć 
na jej wyrozumiałość i dobre słowo. 
Słowem- nauczyciel z powołania.

Anna Wojnarowska (poprzednio 
Anufrowicz) – od 32 lat jest nauczy-
cielem matematyki w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicz-
nych w Lubsku. Praca z młodzieżą 
sprawia jej ogromną przyjemność. 
Z satysfakcją patrzy na losy swoich 
absolwentów. Jest osobą wesołą, 
bezpośrednią, otwartą, przyjazną dla 

uczniów i rodziców - bardzo dobrze 
z nimi współpracuje. Z opinii jej wy-
chowanków wynika, że wyjątkowo 
zrozumiale wykłada matematykę. 
Jest również wychowawcą - „wy-
puściła” już dziewięć roczników 
młodzieży. W życiu osobistym 
najważniejsza jest dla niej rodzina 
i przyjaciele. Córka Paulina, poszła 
w ślady mamy i uczy matematyki 
w Zielonej Górze, a syn Krzysztof 
jest właścicielem fi rmy. Przykład 
nauczyciela z pasją.

Dagmara Kliczak-Sobańska – we-
dług opinii uczniów jest po prostu 
wspaniała. To wulkan dobrej ener-
gii, ma w sobie mnóstwo radości 
życia, a co najważniejsze potrafi 
się nią dzielić. Jest nauczycielką 
języka niemieckiego, który dzięki 
niej jest lubiany przez uczniów. W 
jej ustach nawet ,,Schmetterling” 
brzmi uroczo. Nauczycielka uczy 
też wiedzy o społeczeństwie. Po-
maga zrozumieć otaczający, często 
skomplikowany świat. Przez wiele 
kadencji była rzecznikiem praw 
ucznia, zawsze stawała w obronie 
swoich podopiecznych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH

Małgorzata Ogonowska – nauczy-
cielka języka angielskiego. Jest 
również nauczycielką przedmiotów 
zawodowych (technik żywienia) w 
tej szkole. To bardzo pozytywna 
i szczera osoba. Ma bardzo dobry 
kontakt z młodzieżą, dlatego zaj-
muje się szkolnym wolontariatem. 
Zajęcia z nią są bardzo ciekawe i 
prowadzone w interesujący oraz 
urozmaicony sposób. Kocha sport, 
uwielbia podróżować, a przede 
wszystkim kocha koty i Azję.

Marta Kunicka – nauczycielka 
języka niemieckiego. Jest również 
Rzecznikiem Praw Ucznia. Nie bez 
powodu, gdyż ma bardzo dobre po-
dejście do młodzieży i potrafi  podać 
pomocną dłoń. Nie ma problemu, 
którego nie potrafi łaby rozwiązać. 
Jest dla uczniów jak druga mama. Z 
przyjemnością i pozytywnym nasta-
wieniem uczestniczą w jej lekcjach.

Łukasz Ziemba – nauczyciel przed-
miotów zawodowych (technik logi-
styk). Człowiek, który poszerza wie-
dzę i umiejętności uczniów. Dzięki 
niemu mogą oni rozwijać swoje 
kompetencje zawodowe poprzez 
uczestniczenie w projektach, które 
organizuje. Młodzież dotychczas 
była w Hiszpanii oraz w Niemczech. 
Niedawno postarał się o kolejny 
projekt, tym razem do Włoch. Te 
wyjazdy pomagają „szlifować” ję-
zyki obce, poznawać kulturę innych 
krajów i zwiedzić świat.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EDMUNDA 
BOJANOWSKIEGO

Monika Kołodziej – nauczyciel 
przedmiotów zawodowych (technik 
logistyk), plastyki, muzyki i EDB. 
Jest to osoba bardzo kreatywna, 
która ma dobry kontakt z dziećmi i 
młodzieżą. Swoją pracę wykonuje 
rzetelnie, pragnie, aby uczniowie 
zaczęli samodzielnie myśleć i roz-
wijać się, a nie uczyć regułek na 
pamięć. Na lekcjach można nie 
tylko się wiele dowiedzieć, ale także 
doznać szczypty humoru. Jest osobą, 
na którą zawsze można liczyć. Gdy 
czegoś nie rozumiesz, zawsze ci wy-
tłumaczy. Jest osobą lubianą i miłą.

Krzysztof Knop – fascynują go 
sporty ekstremalne i polityka. W 
wolnych chwilach jest nauczycielem 
fizyki. Zawsze zaangażowany w 
nauki ścisłe i te zagadnienia, które 
są związane z wychowaniem oraz 
edukacją młodzieży. Jest gotowy z 
uśmiechem podejmować skompli-
kowane naukowe wyzwania, ale i 
żartować z absurdów tego świata.

Joanna Woźniak – nauczycielka hi-
storii i języka angielskiego. Rzecz-
nik Praw Ucznia. Praca z dziećmi i 
młodzieżą sprawia jej mnóstwo ra-
dości. W uczniach ceni zaangażowa-
nie, dobre serce i poczucie humoru. 
Można powiedzieć, że wygrała los 
na loterii, bo jak niegdyś powiedział 
Konfucjusz „Wybierz pracę, którą 
kochasz, a nie przepracujesz ani jed-
nego dnia więcej w swoim życiu”. 
I tak jest właśnie w tym przypadku.

Konkurs o tytuł „Najlepszego, Najpopularniejszego
Nauczyciela Gminy Lubsko w 2018 Roku”

1. ................................................. 5 pkt.

2. ................................................. 4 pkt.

3. ................................................. 3 pkt.

4. ................................................. 2 pkt.

5. ................................................. 1 pkt.

Imię i nazwisko ..........................................................................................................

Adres .........................................................................................................................

W siedzibie Okręgu 
Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Zielonej 
Górze odbył się 18 
marca fi nał drugiej 
edycji Okręgowego 
Konkursu Ekologiczno - 
Wędkarskiego.

Celem konkursu jest popularyzowanie 

idei wędkarstwa i działalności PZW 
wśród dzieci i młodzieży oraz posze-
rzanie wiedzy z zakresu wędkarstwa, 
zasad bezpiecznego wypoczynku nad 
wodą, etyki, ekologii i ochrony środo-
wiska. Do fi nału przystąpiło 22 lau-
reatów konkursu z etapu szkolnego. 
Każdy z laureatów otrzymał nagrodę 
książkową i mógł walczyć o sześć 
nagród głównych w postaci bonów 

towarowych o wartości od 600 zł za 
miejsce pierwsze do 100 zł za miejsce 
szóste. Drużynowo najlepszy wynik,
a zatem I miejsce ponownie zdobyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Lubsku. W klasyfi kacji indywidu-
alnej 4 miejsce zajął Konrad Kossek, 
a miejsce 6 Bartosz Szymczak.

ms

I miejsce drużynowo ponownie zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

Sukcesy Ekologiczno-
Wędkarskie SP nr 2

TURNIEJ ŻAKÓW
W sobotnie (06.04.)popołudnie na bo-
isku przy Sportowej odbył się Turniej 
Żaków. W zawodach uczestniczyły 
dwie drużyny MUKS Hat-Trick, Bu-

dowlanych Lubsko i Victorii Jasień 
. Pierwsze miejsce zajęła pierwsza 
ekipa MUKS Hat-Trick.

I.G.

Brązowy medal podczas Pucharu Polski 
Juniorów Młodszych w Kostrzynie n/
Odrą wywalczył Wiktor Grabowski. 
Jako najmłodszy zawodnik w swojej 
kategorii wagowej sięgnął po medal. 
To największe osiągnięcie w dotych-
czasowej karierze sportowej Wiktora. 
Na 5 miejscu nieznacznie przegrywając 
walkę o brązowy medal uplasował się 

Kamil Krzyżyński. Na 8 m. zakończył 
walki Krystian Kuraś. Natomiast 11m. 
zajął Kornel Słomkowski.         13 m. 
wywalczył Nikodem Bobryk, 16m. 
Krystian Paś i Kacper Franc. Damian 
Jeleń uplasował się na 20m. W zawodach 
startowało 177 zawodników z 47 klubów.   
Przed nami Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży. 6 zapaśników z UKS ZST 

Lubsko walczyć będzie o medale na naj-
ważniejszej imprezie w roku. Zawodnicy 
są zmotywowani i dobrze przygotowani 
- oświadczył trener lubskich zapaśników 
Mirosław Sawicki. Wyjazd na turniej był 
możliwy dzięki środkom pozyskanym ze 
Starostwa Powiatowego w Żarach.

red.

Zwycięstwo Wiktora
W sobotę 13 kwietnia odbył sie 
kolejny turniej Żaka - tym razem w 
Jasieniu. Udział w turnieju wzięły 
4 drużyny. Gospodarze Viktoria Ja-
sień, Budowlani Lubsko oraz Muks 
Hat Trick Lubsko I , Muks Hat Trick 
Lubsko II. Wyniki spotkań są na-
stępujące: Muks Hat Trick Lubsko 
I -Budowlani Lubsko 2:0; Viktoria 
Jasień - Muks Hat Trick Lubsko II 9: 
1; Muks Hat Trick Lubsko I - Muks 

Hat Trick Lubsko II 5:4; Budowlani 
Lubsko - Viktoria Jasień 0:2; Viktoria 
Jasień - Muks Hat Trick Lubsko I 1:1; 
Budowlani Lubsko - Muks Hat Trick 
Lubsko II 4:0.
Klasyfi kacja przedstawia sie następu-
jąco: 1. Muks Hat Trick Lubsko I 2. 
Viktoria Jasień 3. Budowlani Lubsko 
4. Muks Hat Trick Lubsko II.

red.

Wiadomości piłkarskie
z ostatniej chwili

Drużyna DO3X zdobyła tytuł mistrza LALHPN 
pozostawiając w pokonanym polu ekipy C2H5OH 
- drugie miejsce i Orłów - najniższe miejsce na 
pudle. Najskuteczniejszy atak - ekipa C2H5OH 

- 78 zdobytych bramek. Najlepsza obrona zespół 
DO3X - straconych tylko 26 bramek.

I.G.

MISTRZOWIE 
LALHPN
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Pacjenci umówieni 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.
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KRZYŻÓWKA NR 4 (339) 2019 r.
Poziomo:
1. Zamiłowanie, namiętność, 7. 
Strój Gerwazego, 8. Ruiny miasta 
w południowo-zachodniej Jorda-
nii, 9. Kradzież utworu, pomysłu, 
10. Niejedne w kuligu, 11. Przecie-
ra kłody, 14. Pierwszy człowiek na 
Ziemii, 17. Miękławka, drapieżna 
ryba, 19. U owadów, narząd po-
bierający pokarm, 20. Postać 
literacka z powieści J.Verne'a, 21. 
Stan pogody, 22. Urodzaj, np. 
grzybów, 23. Pustynia w Mongolii, 
24. Miecznik, drapieżny gatunek 
delfina, 27. Waluta Wspólnoty 
Europejskiej, 31. Część kończyny 
po amputacji, 32. Rezydencja 
Hiszpańska; słynny w Sewilii, 
33. Wodny obszar, 34. Architekt 
grecki, projektant Partenonu na 
Akropolu, 35. Klamra.

Pionowo:
1. Pseudonim Bronisławy Wajs, 
poetki cygańskiej, 2. Szata ka-
płana, 3. Wycięty fragment tek-
stu, 4. Rzeźbiona kołatka, 5. 
Stolica Tunezji, 6. Przechowalnia 
wierzchnich okryć, 12. Spis, zwy-
kle alfabetyczny, 13. Papuga z 
Nowej Zelandii, 15. Słynny Ma-
radona, 16. Gromada, chmara, 18. 
Niewiadoma, 23. "Mowa" gęsi, 
25. Krótki w bluzeczce, 26. Domek 
na działce, 28. Badacz, 29. Karol, 
kucharz z ekranu, 30. Miasto na 
Honsiu w Japonii.
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Rozwiązaniem krzyżówki 
z nr 3/338 ML jest hasło: 

"CZERWONE SŁONECZKO".

Nagrody wylosowali: Barbara 
Demitraszkiewicz i Teresa 
Pawluszkiewicz z Lubska oraz 
Kazimierz Potocki 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.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

Księgarnia ALP
68-300 Lubsko
Krakowskie Przedmieście 3 
tel. 68 457 36 76

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800

Sb. 1000 - 1400

TANIA REKLAMA
W MAGAZYNIE LUBSKIM!!!
M a i l :  r e d a k t o r @ l u b s k o . p l 
t e l :  6 0 1  8 1 5  8 4 0 facebook.com/MagazynLubski

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
www.magazyn-lubski.pl

oraz na
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/MagazynLubski

Zeskanuj kod QR

Rodzinny Ogród
Działkowy
"Jutrzenka"

posiada wolne działki przy
ul. Dojazdowej - Jodłowej.

Tel. 693-258-519


