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W poniedziałek (4.11.2019 r.) odbyła 
się Komisja Bezpieczeństwa Publicz-
nego, Spraw Społecznych i Zdrowia.
Wśród poruszonych tematów były:
- Promocja Akcji Społecznej „Czuj-
ka na straży Twojego bezpieczeń-
stwa”. Ocena stanu bezpieczeństwa 
lokatorów budynków prywatnych i 

komunalnych w Lubsku i sołectwach 
gminy Lubsko w zakresie drożności 
przewodów kominowych i skutecz-
ność wentylacji.
Dowódca Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej PSP w Lubsku Stanisław 
Puzio, dokonał prezentacji działania 
czujki dymu i czadu, w ramach ak-

cji pn. „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa”. Poinformował, że 
stosowanie czujek jest ważne dla 
zdrowia i życia. Kominiarze często 
spotykają się z uszczelnionymi i za-
krytymi kratkami wentylacyjnymi, co 
skutkuje brakiem wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, a tym samym 
zatruciom. 
- Informacja na temat stanu prac 
remontowych po pożarze w budynku 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 
49. Możliwości wsparcia i pomocy 
poszkodowanym.
W spotkaniu komisji udział wziął 
Prezes Stowarzyszenia "Warto jest 
pomagać" Grzegorz Hryniewicz, 
który poinformował o zbiórce na rzecz 
poszkodowanych rodzin. Wsparcia 
potrzebują trzy rodziny, z uwagi na 
niezbędne naprawy stropu i dachu w 
spalonym i zalanym budynku.
- Propozycja  współpracy i współdzia-

łania z inspektorem Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Zwierząt w 
Zielonej Górze.
Przedstawicielki towarzystwa, wysto-
sowały prośbę o udostępnienie lokalu, 
który umożliwi pomoc zwierzętom 

potrzebującym opieki. Poruszyły 
również ważny temat sterylizacji 
kotów, których populacja ze względu 
na ich bezpieczeństwo powinna być 
kontrolowana.
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W środę (23.10.2019 r.) odbyło się po-
siedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w 
Lubsku. W porządku obrad znalazły 
się tematy dotyczące analizy działal-
ności i wydatków OSiR, LDK oraz 
Biblioteki.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Robert 
Ściłba dyrektor OSiR, który przed-
stawił bieżące działania jednostki. 
Wskazał na problemy kadrowe, które 
nasilają się w okresie urlopowym, a 
także na trudną sytuację finansową. 
Jak powiedział dyrektor, dużym pro-
blemem jest także „starzejąca” się 
infrastruktura oraz ograniczone środki 
na jej remont.
Dyrektor poinformował, że złożył 
do Burmistrza wniosek o zniesienie 
trwałego zarządu w stosunku do sali 
sportowej przy ul. Tkackiej, gdyż z 
uwagi na jej bardzo zły stan tech-
niczny, stwierdzony w wyniku prze-
prowadzonej ekspertyzy budowlanej, 
należało wyłączyć ją z użytkowania, 
co sprawiło, że OSiR nie może pro-
wadzić swoich działań statutowych z 
wykorzystaniem tego obiektu.
Dyrektor przekazał radnym infor-
mację, że już podejmuje czynności 
związane z uzyskaniem pozwoleń 
na uruchomienie w przyszłym roku 
kąpieliska na zalewie Nowiniec. W 
tym roku kąpielisko – jako jedyne w 
powiecie żarskim - działało przez cały 
okres wakacyjny.
Dyrektor wskazał na konieczność 
aktualizacji cennika korzystania z 
infrastruktury sportowej. Niniejsze 
wymaga podjęcie przez Radę Miej-
ską w Lubsku stosownej uchwały. 
Poinformował także o projektach, 
które OSiR zrealizował w 2019 roku, 
a także o planowanych projektach na 
2020 rok. Takie działania pozwalają 
pozyskać dofinansowanie z zewnątrz, 
dzięki czemu zwiększają się możliwo-

ści oraz atrakcyjność oferty działań 
sportowo-rekreacyjnych OSiRu.
Dyrektor wspomniał o tym, że trwa-
ją już prace nad planem wydarzeń 
na 2020 rok. Potwierdzone zostały 
już terminy niektórych wydarzeń 
realizowanych w ramach obchodów 
przyszłorocznych Dni Lubska, to jest:
- 23.05.2020 – Międzynarodowe 
Zawody Pożarnicze (stadion OSiR),
- 30.05.2020 r. – Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej (stadion OSiR)
- 30.05.2020 r. Transgraniczny Piknik 
Zdrowo-Międzynarodowo (zalew 
Karaś)
- 29-31.05.2020 r. – Zlot Motocyklo-
wy (zalew Nowiniec).
Następnie głos zabrała pani dyrektor 
LDK Maria Łaskarzewska, która 
omówiła działania kulturalno – edu-
kacyjno - rozrywkowe realizowane 
przez jednostkę. Obecnie funkcjo-
nuje 14 sekcji. Rozpoczął się wraz 
z nowym rokiem szkolnym nowy 
sezon artystyczny. Pani dyrektor 
poinformowała, że mimo, iż LDK 
stara się realizować różne inicjatywy 
bez udziału kosztów LDK, to jednak 
finanse jednostki stanowią duży pro-
blem. Dlatego też M.Łaskarzewska 
wystąpiła do Burmistrza z wnioskiem 
o zwiększenie dotacji dla LDK na 
2019 rok o 30 000 zł.
Poinformowała, że LDK współpracuje 
z Regionalnym Centrum Animacji i 
Kultury, są także plany na złożenie 
wniosku o dofinansowanie z ministe-

rialnych programów: Program Kultura 
oraz Program Edukacja.
Wspomniała również o zrealizowa-
nym projekcie „Rozhuśtajmy wózki 
w Lubsku”, którego inicjatorem 
był mieszkaniec Lubska. Uroczyste 
otwarcie odbyło się 7 listopada br. 
Akcję wsparło wielu sponsorów.
Aktualizacji wymaga cennik obowią-
zujący w Lubskim Domu Kultury. 
Burmistrz wyjaśnił, że jest to w 
wyłącznej kompetencji dyrektora, po-
nieważ LDK – jako instytucja kultury, 
jest odrębną jednostką prawną.
W ostatnim okresie odbyła się w LDK 
kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, 
która nie wykazała nieprawidłowości.
Burmistrz zwrócił uwagę na obowią-
zek LDK w zakresie dbania o czystość 
i porządek wokół obiektu, gdyż spły-
wają do Burmistrza częste skargi w 
tym zakresie. Na wrześniowej sesji 
została podjęta uchwała regulująca 
sprawę nieodpłatnego przekazania do 
LDK środków trwałych znajdujących 
się w obrębie tego obiektu (fontanna, 
plac zabaw, siłownia, streetbox, stoły 
szachowe, ławki, kosze). Jednak już 
od momentu podjęcia ww. uchwały, to 
LDK, jako gospodarz obiektu i terenu 
powinien zadbać o należyty porządek. 
Burmistrz wyraził także swoje zdanie 
na temat należytego zachowania pra-
cowników instytucji samorządowych. 
Wskazał także na to, że zgodnie ze 
statutem jednostki, LDK ma przede 
wszystkim realizować gminną poli-

tykę kulturalną, dlatego też oczekuje 
współpracy w tym zakresie.
Kolejnym tematem były sprawy do-
tyczące Biblioteki PMiG. Dyskusja 
została zdominowania przez sprawę 
dalszego istnienia Filii Biblioteki w 
Mierkowie, która obecnie mieści się 
w budynku Szkoły Podstawowej. 
Pani Maria Rudek dyrektor BPMiG 
przedstawiła dane statystyczne, które 
wskazują na słabnące zainteresowanie 
czytelnictwem w Filii.
W Filii Biblioteki PMiG w Mierkowie 
w zakresie wypożyczalni:
- czytelnicy: 201 (2017); 162 (2018) 
– spadek o 39
- odwiedziny: 3 647 (2017); 2 280 
(2018) – spadek o 1 367
- wypożyczenia: 8 382 (2017); 5 403 
(2018) – spadek o 2 979
W zakresie czytelni:
- odwiedziny: 4 664 (2017); 2 551 
(2018)
- wypożyczenia: 12 878 (2017); 8 
186 (2018)
- informacje: 2 711 (2017); 1 685 
(2018).
Głos w dyskusji zabrali także przed-
stawiciele Szkoły Podstawowej w 
Mierkowie, którzy wskazali, że już 
mają problemy lokalowe, z którymi 
obecnie jeszcze sobie poradzili, 
jako że klasy VII i VIII nie są licz-
ne. Dodatkowo został ograniczony 
nabór do przedszkola o 20 dzieci. 
Jednak w przyszłym roku nie będą 
już w stanie zorganizować nauki, nie 

mając do dyspozycji dodatkowych 
pomieszczeń.
Dyskutowano również o alternaty-
wach dla dalszego funkcjonowania 
Filii Biblioteki w Mierkowie. Pani 
dyrektor wskazała, że wcześniej 
były rozważania nt. umieszczenia 
Biblioteki w pomieszczeniach konte-
nerowych, które należałoby wykonać. 
Jednak przy obecnej, trudnej sytuacji 
finansowej Gminy oraz zważywszy 
na inne ważne potrzeby (np. remont 
świetlicy wiejskiej), nie jest to moż-
liwe do realizacji. Prawdopodobnie 
na sesji zostanie wywołana uchwała 
w sprawie zamiaru likwidacji Filii 
Biblioteki w Mierkowie. To dopiero 
początkuje całą procedurę. Dziś 
trudne jest do przewidzenia, jakie 
będą ostateczne rozwiązania w tym 
zakresie. Niemniej jednak Pani dyrek-
tor zapewniła, że jeśli Filia zostanie 
zamknięta, to obecny pracownik Filii 
znajdzie zatrudnienie w Bibliotece w 
Lubsku. Był także pomysł „książki na 
telefon”, który zniwelowałby bariery 
w dostępie do czytelnictwa miesz-
kańców wsi. Także przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej w Mierkowie 
zadeklarowali współpracę w tym 
zakresie i wskazali możliwość cy-
klicznych dyżurów, podczas których 
można byłoby wypożyczyć książki 
(w oparciu o wcześniej złożone za-
mówienia).
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Informujemy,  że Zarządzeniem Burmistrza Lubska, 
Nr 59/w/2019 z dnia 05 listopada 2019 r.,
w dniu 27 grudnia 2019 roku (piątek), Urząd 
Miejski w Lubsku będzie zamknięty.
W związku z tym, w dniu 16 listopada 2019 r. 
(sobota) Urząd Miejski w Lubsku będzie otwarty.

SZANOWNI
MIESZKAŃCY Grudnia

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
I SAMORZĄDU RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

W poniedziałek 28 października 2019 r., 
odbyła się sesja zwyczajna Rady Miej-
skiej w Lubsku.
W pierwszej kolejności sprawozdanie ze 
swojej działalności przestawił Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć:
- W dniu 27 września 2019 roku odbyło 
się w Nadleśnictwie Lubsko spotkanie 
w sprawie opracowania Planu Zadań 
Ochronnych dla Lubskiego Łęgu Śnieży-
cowego, podczas którego przedstawiono 
m. in. informację o stanie ww. obszaru 
chronionego. Opracowanie Planu nale-
ży do zadań Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.
- W dniu 2 października 2019 roku od-
było się posiedzenie Rady Nadzorczej 
Lubskich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., w którym uczestniczyła Pani 
Iwona Poszwa, jako członek Rady.
- W październiku Burmistrz Lubska 
odbył  szereg spotkań w gminnych jed-
nostkach oświatowych.
Spotkania odbyły się z udziałem Rady 
Pedagogicznej oraz przedstawicieli 
Rady Rodziców. Podczas spotkań 
przedstawiono sytuację oświatową w 
gminie Lubsko, a także planowane w 
najbliższym okresie dalsze zmiany or-
ganizacyjne lokalnego systemu oświaty 
wynikające po części z założeń Progra-
mu Postępowania Naprawczego, ale tak-
że z rzeczywistych potrzeb oraz realnych 
możliwości gminnych w tym zakresie.
W SP3 zostały dodatkowo omówione 
sprawy oraz problemy, które zaistniały w 
związku z przeprowadzoną reorganizacją 
jednostki. Natomiast w Przedszkolu nr 
5 dyskutowano na temat konieczności 
przeniesienia Przedszkola nr 5, z uwa-
gi na obowiązujące Gminę Lubsko 
założenia Programu Postępowania 
Naprawczego.
- W dniu 4 października odbyło się 
spotkanie Łużyckiego Związku Gmin 
w ZZO w Marszowie, podczas którego 
omówiono sprawy związane z przy-
szłością Związku oraz z nowelizowaną 
ustawą o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie i związane z nią zmiany 
w systemie zarządzania gospodarką 
odpadową w gminach.
- W dniu 7 października 2019 roku 
wybuchł pożar w kamienicy przy ul. 
Krakowskie Przedmieście. Burmistrz 
był obecny przy prowadzonej akcji 
ratowniczo-gaśniczej, a  następnego 

dnia zorganizował spotkanie z udziałem 
przedstawicieli zarządcy Wspólnoty 
Mieszkaniowej oraz Pana Stanisława 
Puzio Dowódcy Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Lubsku Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach. Rozmowy 
dotyczyły wstępnego określenia strat, 
planu działań pomocowych rodzinom 
poszkodowanym w pożarze oraz sytuacji 
osieroconych dzieci.
W wyniku pożaru w znacznym stopniu 
zniszczone zostały trzy lokale miesz-
kalne, w tym dwa stanowiące własność 
Gminy Lubsko. Rodzinie czteroosobo-
wej, zamieszkałej w lokalu gminnym, 
poszkodowanej w pożarze zapropono-
wano lokal zamienny.
Podziękowania należą się  strażakom z 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lubsku, stra-
żakom z Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Górzynie, Starej Wodzie, Chociczu 
oraz Jasieniu. Tego dnia 30 strażaków 
pod dowództwem kpt lic. Stanisława 
Puzio dzielnie i skutecznie zmagało się 
z żywiołem. Działania trwały nieprze-
rwanie przez 7 godzin i odbywały się w 
ciężkich warunkach. Strażacy wykazali 
się wyjątkową odwagą w ratowaniu ży-
cia i mienia. Swoją postawą przyczynili 
się do nierozprzestrzeniania ognia na 
przyległe budynki, co mogłoby skutko-
wać powstaniem pożaru znajdujących 
się w zabudowie szeregowej kolejnych 
domostw. Jednostki umiejętnie wykorzy-
stywały walory posiadanego sprzętu na 
samochodach pożarniczych, tj. systemu 
piany sprężonej, która jest bardzo efek-
tywnym środkiem gaśniczym, ale przede 
wszystkim zmniejsza wielokrotnie straty 
po pożarowe w porównaniu z tradycyj-
nym sposobem gaszenia pożarów we-
wnętrznych poprzez zalewanie obiektu.
- W dniu 7 października 2019 roku 
odbyło się spotkanie w Zarządzie Ochot-
niczych Straży Pożarnych.
- W dniu 8 października 2019 roku Bur-
mistrz wziął udział w uroczystościach 
Starostwa Powiatowego w Żarach 
zorganizowanych w Zakładzie Opie-
kuńczo-Leczniczym i Domu Pomocy 
Społecznej w Lubsku z okazji Dnia 
Seniora, oraz w uroczystościach z okazji 
Jubileuszu 15-lecia Klubu Seniora w 
Lubsku.
- W dniu 9 października 2019 roku 
gościliśmy w ratuszu grupę młodzieży 

z Vlotho, która przyjechała do Lubska 
w ramach projektu wymiany młodzieży 
realizowanego przez Szkołę Podstawo-
wą nr 2 w Lubsku.
- W tym samym dniu odbyło się  spotka-
nie z przedstawicielami stowarzyszenia 
Sparta Mierków w sprawie utrzymania i 
dbałości o boisko i szatnię w Mierkowie.
- W dniu 9 października 2019 roku 
odbyło się także spotkanie w sprawie 
gospodarki odpadami na terenie naszej 
gminy w 2020 r. i jak zorganizować 
przetargi z tym związane.
- W tym samym dniu został przygoto-
wany wniosek o udzielenie pożyczki 
długoterminowej z budżetu państwa do 
wysokości 35 389 950 zł. Wniosek został 
złożony  do Ministerstwa Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju.
- W dniu 13 października 2019 roku prze-
prowadzono w gminie Lubsko wybory 
do Sejmu RP i Senatu RP. Frekwencja 
w naszej gminie wyniosła 50,96%. Na 
kandydatów na posłów głosowały 7 262 
osoby, w tym na:
- KW PiS – 2 410 osób,
- KKW KO – 1 827 osób,
- KW PSL – 1 237 osób,
- KW SLD – 1 139 osób
- KW Konfederacja – 649 osób.
Na kandydatów na senatorów głosowało 
7 165 wyborców, w tym na:
W. Tyszkiewicza – 3 187 głosów,
R. Palucha – 1 846 głosów,
K. Balcerzaka – 2 138 głosów.
- W dniu 15 października odbyło się 
spotkanie wójtów i burmistrzów zorga-
nizowanym przez Starostę Żar w sprawie 
przekazania gminom infrastruktury 
wybudowanej w ramach projektu „Przy-
goda z Nysą”.
- W tym samym dniu odbyły się obcho-
dy połączonych uroczystości Złotych 
Godów, Dnia Edukacji Narodowej oraz 
Dnia Seniora. Z występem artystycznym 
zaprezentował się zespół Zbrucz z Tar-
nopola z Ukrainy, a także Chór Barwy i 
zespół Modry Len. Jubilatom raz jeszcze 
gratuluję tak zacnego stażu małżeńskiego
- W dniu 17 października 2019 roku, 
Burmistrz uczestniczył w Jubileuszu 
50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego. Z tej okazji życzył 
Pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, 
pracownikom, a także uczniom SOSW 
wszelkiej pomyślności oraz jak najlep-
szych wyników w pracy i nauce.

- W tym samym dniu odbyło się w ra-
tuszu spotkanie z Lubuskim Kuratorem 
Oświaty, podczas którego rozmawiali-
śmy o sprawach dotyczących organizacji 
lubskiej oświaty.
- W dniu 18 października 2019 roku 
odbyło się spotkanie z Paniami Mag-
daleną Drosik oraz Malwiną Stańczyk 
Inspektorami ds. Ochrony Zwierząt. 
Tematem rozmów były sprawy zwią-
zane z obowiązkami Gminy w zakresie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz źle traktowanymi, a także kosztami, 
które wynikają z wypełniania tych zadań. 
Dyskutowano nt. możliwości ustano-
wienia Pań inkasentami opłat za psy na 
terenie gminy Lubsko. Wynikiem tych 
rozmów jest projekt uchwały w sprawie 
inkasentów.
- Również w dniu 18 października 2019 
roku odbyło się spotkanie z udziałem 
zarządców wspólnot mieszkaniowych 
i Spółdzielni Mieszkaniowej, LWiK 
Sp. z o.o. oraz przedstawiciela lokalnej 
firmy deratyzacyjnej LOKATOR w 
sprawie problemu zwalczania szczurów 
na terenie miasta Lubsko. Podczas spo-
tkania ustalono działania mające na celu 
szybkie i sprawne rozwiązanie ww. pro-
blemu z gryzoniami, poprzez wspólne, 
skoordynowane działania między w/w 
jednostkami.
- W dniu 18 października 2019 roku w 
zastępstwie Pani Iwona Poszwa wzięła 
udział w uroczystościach zorganizo-
wanych przez Lubskie Koło Polskiego 
Związku Niewidomych z okazji Dnia 
Białej Laski.
- W dniu 23 października 2019 roku 
odbyło się spotkanie z sołtysami Choci-
cza i Chocimka oraz poinformowałem 
o wszczętej przez Starostę Żarskiego 
procedurze aktualizacji pomiarów geo-
dezyjnych na terenie ww. sołectw.
Burmistrz poinformował również, że 
biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych obecnie znaj-
duje się w budynku Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy przy ul. 3 Maja 1, a 
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z 
o.o. kontynuuje działania projektowe w 
zakresie wymiany wodomierzy głów-
nych i montażu nakładek do zdalnego 
odczytu.
- Obowiązuje zakaz parkowania przy 
trójkącie, na kopertach oraz deptaku 
przy ratuszu. Wywołało to obszerną 

dyskusję mieszkańców, którzy w swoich 
komentarzach opowiadali się m. in. za 
stworzeniem płatnej strefy parkowania w 
centrum miasta. Być może jest to temat, 
który powinien zostać omówiony przez 
radnych podczas komisji problemowych.
- Od 1 października 2019 roku działa 
ogrzewalnia dla osób bezdomnych 
przy ul. Tkackiej. Ogrzewalnia działa 
w dni powszednie od godziny 18:00 do 
godziny 8:00 następnego dnia oraz ca-
łodobowo w weekendy i święta. Będzie 
ona funkcjonowała do końca kwietnia 
2020 roku. Wyjaśniam, że zmiana lo-
kalizacji była konieczna. Wcześniejsza 
ogrzewalnia, która mieściła się w po-
mieszczeniach poczekalni PKS nie speł-
niała wymogów wynikających z ustawy 
Prawo budowlane oraz wymogów dla 
tego typu pomieszczeń, a konieczne do 
wykonania prace adaptacyjne były zbyt 
kosztowne.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Gorzowie Wlkp. wydał posta-
nowienie o obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania dla przedsięwzię-
cia polegającego na budowie II etapu 
obwodnicy Lubska. Obecnie inwestor 
– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zie-
lonej Górze musi przygotować Raport 
Oddziaływania na Środowisko, który 
zostanie sprawdzony przez RDOŚ oraz 
poddany pod konsultacje społeczne, w 
których Gmina Lubsko zamierza wziąć 
czynny udział.
- Przeprowadzono również kolejne prace 
porządkowe rzeki Lubszy na odcinku od 
ul. Reja do ul. Traugutta.
- Trwają prace związane ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku na cele 
użyteczności publicznej przy al. Wojska 
Polskiego – Klub Seniora.
- Trwają działania po przetargu na 
sprzedaż części instalacji oświetlenia 
ulicznego będącej własnością Gminy 
Lubsko. Ofertę złożyła firma ENEA.
- Nadal trwa rekrutacja do projektu e-Se-
nior 65+. Dotychczas zakwalifikowano 
17 osób. Pozostają wolne 3 miejsca. 
Początek realizacji działań planowany 
jest na styczeń 2020 roku.
- Trwają przygotowania do opracowania 
planu budżetu na 2020 rok. Do 16 wrze-
śnia br. spływały propozycje planów z 
komórek i jednostek organizacyjnych.
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 POLI TYK A 

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

W dniu 21 października br. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Lubsku odbyło 
się spotkanie w sprawie występowania 
na terenie miasta zwiększonej populacji 
szczurów. W spotkaniu udział wzięli za-
rządcy lubskich nieruchomości, prezes 
Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. a także Pan Kamil Fluder – przed-
stawiciel Zakładu Zwalczania Gryzoni 
„LOKATOR”.
Przedstawiciel firmy LOKATOR wska-
zał rejony miasta, w których stwierdzo-
no zwiększoną populację szczurów, 
a także miejsca ich bytowania. Są to 
najczęściej studzienki kanalizacyjne, 
korytarze, piwnice, altany śmietnikowe, 
magazyny. W celu zmniejszenia popu-
lacji niezbędne jest przeprowadzenie 
deratyzacji w jednym czasie.
Ponadto wskazano, że zgodnie z obo-
wiązującą uchwałą Rady Miejskiej w 

Lubsku w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Lubsko w okresie od 15 do 31 
października właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do przeprowadzenia na 
swoim terenie deratyzacji.
Dodatkowo zwrócono uwagę, że poza 
deratyzacją zaleca się również : zamy-
kanie klap w pojemnikach na odpady 
komunalne, utrzymanie porządku w 

wiatach, jak i wokół nich, niepozosta-
wianie odpadów poza wiatą i pojemni-
kami, niewrzucania do toalety resztek 
jedzenia.
Kolejne spotkanie, którego tematem 
były szczury w mieście odbyło się 
25 października 2019 r. w ramach 
zarządzania kryzysowego. Udział w 
nim wzięli m.in. Burmistrz Lubska, 
przedstawiciele LWiK- u  Sp. z o.o., 

PGKiM- u Sp. z o.o. w Lubsku, Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubsku, Policji, jed-
nostek organizacyjnych Gminy Lubsko, 
firm branży przemysłowo-spożywczej.
Szereg czynników, w tym, zmiany 
klimatyczne, wieloletnia susza, brak 
opadów przed dłuższy okres, brak mroź-
nych zim, doprowadziły do rozrastania 
się populacji szczurów. Podniesiono 
również kwestię zagrożenia epidemio-
logicznego, ponieważ szczury są nosi-
cielami ponad 50 czynników chorobo-
twórczych, w tym chorób śmiertelnych 
dla człowieka. Dodatkowo wskazano 
przypadki, kiedy to szczury przegryzły 
przewody elektryczne, w taki sposób, że 
nastąpiło iskrzenie i powstał pożar oraz 
przypadek przegryzienia przez szczury 
rur kanalizacyjnych. Ponadto podkopy 
wykonane przez szczury powodują 

zapadanie się chodników, studzienek 
kanalizacyjnych, a nawet całych dróg. 
Dlatego też, z uwagi na powyższe usta-
lono harmonogram wspólnych działań. 
Najpierw zostanie przeprowadzona 
deratyzacja, a kolejnym etapem będzie 
likwidacja szkód spowodowanych 
przez szczury. Prace te będą trwały od 
października do końca br. 
Podsumowując spotkanie stwierdzono, 
że długoterminowe działania deratyza-
cyjne oraz zachowania prewencyjne, 
pozwolą nam zwalczyć niebezpieczne 
ogniska szczurów i ograniczyć liczeb-
ność kolonii, a w efekcie uwolnić 
naszych mieszkańców od niebezpiecz-
nych „współlokatorów”.  
Tylko wspólne działania pozwolą sku-
tecznie wygrać z plagą szczurów.
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16.11.2019 roku w Kawiarni Mocca w 
Lubskim Domu Kultury odbył się Koncert 
Charytatywny „Gramy dla Pogorzelców”. 
Cała idea skierowana jest na pomoc oso-
bom, które straciły swój dobytek na skutek 
nieszczęśliwego pożaru. Podczas koncertu 
odbywała się zbiórka na ten cel prowadzona 
przez Stowarzyszenie „Warto jest Pomagać”, 
które od samego początku włączyło się w 
zbiórkę pieniędzy dla Pogorzelców. Zespoły 
które wystąpiły podczas to: Niespotykani, 
Horda, Deflator oraz Misia&Greg. Podczas 
całego koncertu można było spróbować 
pysznych ciast, otrzymać coś z kiermaszu 
a także spędzić miło czas. Piękne jest to, że 
w obliczu tragedii społeczeństwo potrafi się 
jednoczyć i intensywnie współpracować. 
Serdecznie dziękują wszystkim artystom, 
darczyńcom, wolontariuszom za pomoc 
przy realizacji koncertu. Wszystkim bardzo 
serdecznie dziękujemy, nie ma słów którymi 
moglibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za 
tak wspaniałą pomoc.

Red.

„Graliśmy dla pogorzelców”
 POLITYKA 

W środę (13.11.2019 r.), uroczyście od-
dano do użytku przebudowany odcinek 
drogi powiatowej nr 1127 w Chociczu! 
W otwarciu udział wzięli: Starosta 
Powiatu Żarskiego Józef Radzion,  
Wicestarosta Powiatu Żarskiego Mał-
gorzata Issel, Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, ks. Tomasz Grochowski, 
przedstawiciele Wykonawcy - Usługi 
Remontowo-Budowlane BRUK-BUD 
Łukasz Biedziuk z Gubina, Radni Po-
wiatowi oraz Radni Rady Miejskiej w 
Lubsku, sołtys i mieszkańcy Chocicza. 
Po przecięciu wstęgi, zaproszeni goście 
zwiedzili Chocicz, w tym kościół, 
który jak każdy przykład architektury 
sakralnej, zrobił na wszystkich ogrom-
ne wrażenie, atmosferą i klimatem jaki 
panował wewnątrz. 
Starosta Józef Radzion podziękował 
Wykonawcy, mieszkańcom Chocicza, 
Burmistrzowi Lubska, pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Żarach i 

Urzędu Miejskiego w Lubsku, że udało 
się zakończyć kolejną inwestycję na 
terenie Gminy Lubsko. 
Podkreślił, że ważna jest współpraca 
oraz zgodne i przemyślane dążenie 
do realizacji postawionych wspólnie 
celów. Burmistrz Janusz Dudojć, 
podpisał się pod powyższymi słowami 

dodając, że cieszy go kontynuowanie 
przez powiat polityki rozwoju całego 
regionu, dla którego ważne jest nie 
tylko miasto, ale i wsie, które zasługują 
na uwagę i potrzebują dofinansowania.
 Przebudowana droga jest ważnym 
odcinkiem w sieci dróg regionalnych, 
gdyż stanowi alternatywne połączenie 

dwóch dróg wojewódzkich, w kie-
runku Zielonej Góry oraz w kierunku 
Krosna Odrzańskiego. Dodatkowo, 
dzięki przebudowie, znacząco popra-
wiła się estetyka całej wsi, komfort 
życia i bezpieczeństwo mieszkańców.
W ramach zadania pn. "Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infra-

struktury drogowej na lata 2016-2019", 
dokonano przebudowy na odcinku 
ok 946 m (od km 1+525 do 2+471). 
Wzdłuż drogi wybudowano chodnik 
z kostki betonowej. Istniejące rowy 
poddano renowacji, oczyszczeniu i 
wyprofilowaniu, wymieniono prze-
pusty - co polepszyło odwodnianie 
przebudowanego odcinka drogi. W 
celu zwiększenia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, doświetlono przejścia 
dla pieszych oświetleniem solarnym.
Koszt inwestycji wyniósł 2 037 650,00 
zł, z czego dofinansowanie stanowiło 
1 018 825,00 zł. 
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DROGA W CHOCICZU OTWARTA!

W dniu 18 października, Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć spotkał się z 
działającymi na terenie gminy Lubsko 
Inspektorami ds. ochrony zwierząt, 
Paniami: Magdaleną Drosik oraz 
Malwiną Stańczyk.
Jak mówi art. 1 ustawy o ochronie 
praw zwierząt: "zwierzę, jako istota 
żyjąca, zdolna do odczuwania cier-
pienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien poszanowanie, ochronę i 
opiekę."
To właściciel zwierzęcia odpowiada 
za opiekę nad nim oraz zapewnienie 
mu właściwych warunków do życia. 
Nie zawsze jednak obowiązki te są 
należycie wypełniane.
Podczas rozmowy poruszono sprawę 
kosztów, jakie Gmina Lubsko ponosi 
w związku z opieką nad zwierzętami 
bezdomnymi, czy traktowanymi źle. 
Dyskutowano na temat rocznej opłaty 
za psa, którą jego opiekun ma obo-
wiązek uiszczać do gminy,  zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr 

VIII/57/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Przypominamy, że opłatę od posiada-
nia psa w wysokości 30 zł na rok za 
każdego psa, należy wpłacać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Lub-
sku przy ul. Powstańców Wlkp. 3, w 
godzinach:
pon. 8:00-14:00
wt., śr., czw. 8:00-13:00
pt. 8:00-12:00
lub na rachunek bankowy Gminy 
Lubsko: PKO Bank Polski 42 1020 
5402 0000 0502 0267 7714 z tytułem 

"opłata za psa".
Opłaty od posiadania psów nie po-
biera się od:
1. osób w wieku powyżej 65 lat pro-
wadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe - z tytułu posiadania 
jednego psa,
2. podatników podatku rolnego od 
gospodarstw rolnych - z tytułu po-
siadania nie więcej niż dwóch psów,
3. osób zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych - z 
tytułu posiadania jednego psa,
4. osób niepełnosprawnych w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych - z tytułu 
posiadania psa asystującego.

Ponadto zwalnia się z opłaty psy do 
6. tygodnia życia.
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"DO SERCA PRZYTUL PSA, WEŹ NA KOLANA KOTA ..."

W środę (06.11.2019 r.) w lubskim ra-
tuszu, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, 
Starosta Żar Józef Radzion oraz radni 
Rady Miejskiej w Lubsku spotkali się 
z przedstawicielami Marszałka Woje-
wództwa Lubuskiego, Urzędu Transpor-
tu Kolejowego z Warszawy, Wojewody 
Lubuskiego, Zakładu Linii kolejowych 
PKP PLK z Zielonej Góry, Lubuskiego 
Oddziału Spółki "Przewozy Regionalne 
Polregio", Spółki Pol-Miedź Trans z 
Lubina oraz Fundacji Kolejowej "Stacja 
Lubsko-Sommerfeld", by omówić tema-
ty związane z transportem, zwłaszcza ko-
lejowym oraz autobusowym w Lubsku.
Prezes Fundacji Kolejowej Robert 
Kotowski, przytoczył zgromadzonym 
historię kolei na terenie Lubska, które 
swego czasu stanowiło centrum gospo-
darcze, posiadając najstarszą stację w 
województwie, zbudowaną w 1845 roku 
dla potrzeb "berlinki" linii z Wrocławia 
do Berlina, a od 1875 roku obsługującej 
także skrót przez Jasień, Żagań, Miłko-
wice do Legnicy. Niestety w latach 90-
tych wraz z upadkiem wielu zakładów 
przemysłowych w Lubsku, upadła i 

działalność kolei w tym regionie, a co 
za tym idzie cała infrastruktura kolejowa.
Rosnącą tendencją jest uruchamianie 
zwłaszcza połączeń regionalnych, z 
których korzysta coraz większa liczba 
osób. Jest to szybki i wygodny sposób 
transportu, pod warunkiem dobrego 
skomunikowania poszczególnych miej-
scowości.
Burmistrz Lubska podkreślił, jak ważna 
społecznie jest komunikacja, łatwy do 
niej dostęp i możliwość przemieszczania 
się. Lubsko jest wykluczone z komuni-
kacji zbiorowej. Nie posiada połączeń 
kolejowych, połączenia autobusowe są 
ograniczane, a transport samochodowy 
blokuje miasto, wpływając niekorzyst-

nie na jego stan, od dróg 
po budynki, które pękają 
z powodu braku ważnego 
odcinka obwodnicy.
Podczas spotkania podjęto 
wiele ważnych tematów, 
które dotyczyły m.in pla-
nów uruchomienia połą-
czenia kolejowego Lubsko-
-Bieniów, Lubsko-Żary czy 
w kierunku Niemiec, lub o 
możliwości przejęcia budynków od PKP.
Do końca listopada ma zostać opra-
cowana propozycja połączeń Lubska 
z regionem oraz kalkulacja dopłat na 
organizację przewozów. Określone 
zostaną również potrzeby inwestycyjne, 

kosztorys prac oraz szacunkowy czas 
ich realizacji.
Zadaniem Gminy będzie określenie moż-
liwości w obszarze infrastruktury, oraz 
określenie potrzeb lokalnej społeczności 
w temacie transportu kolejowego.

Burmistrz zapewnił, 
że będzie zabiegał o 
kompleksowy rozwój 
polepszenia komuni-
kacji w Lubsku. Za-
równo o przywrócenie 
połączeń kolejowych, 
rozszerzenie połączeń 
autobusowych, jak i 
budowę II etapu ob-

wodnicy.
Dziś do wielu miejscowości w Polsce nie 
dociera żadna komunikacja zbiorowa. 
Wykluczenie transportowe prowadzi do 
wykluczenia kulturalnego, społecznego 
i ekonomicznego. Ludzie, którym udaje 
się opuścić miejscowości pozbawione 
transportu zazwyczaj na trwałe emigrują 
za granicę lub do dużych miast. Komuni-
kacja lokalna powinna umożliwiać prze-
siadki do komunikacji dalekobieżnej, to 
daje możliwości, a one szanse na lepsze 
życie, którego wszyscy chcemy.
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„SUKCESJA FIRMY”

	 Większość	przedsiębiorców	
rozpoczynając	prowadzenie	działalności	
gospodarczej	wybiera	formę	tzw.	jedno-
osobowej	działalności	gospodarczej.	Jest	
tak	dlatego,	że	forma	ta	jest	najprost-
szym	i	najtańszym	sposobem	rozpoczę-
cia	działalności	zarobkowej	prowadzonej	
na	własną	rękę.	Forma	ta	wiązała	się	
jednak	 z	pewnymi	ograniczeniami	 i	
problemami.	Najpoważniejszym	było	
to,	że	firma	prowadzona	w	ramach	jed-
noosobowej	działalności	gospodarczej	
była	nierozerwalnie	związana	ze	swoim	
właścicielem.	W	praktyce	oznaczało	
to,	że	umierał	nie	tylko	człowiek,	ale	 i	
przedsiębiorstwo.	Częstokroć	w	następ-
stwie	jakiejś	tragicznej	sytuacji	losowej,	
gdy	działalność	była	zarejestrowana	na	
zmarłą	osobę,	rodzina	z	dnia	na	dzień	
traciła	źródło	jedyne	źródło	dochodu.	
	 Ustawodawca	dostrzegł	ten	
problem	skutkiem	czego	do	życia	weszła	
ustawa	z	dnia	5	lipca	2018	r.	o	zarządzie	
sukcesyjnym	przedsiębiorstwem	osoby	
fizycznej.	Zgodnie	z	treścią	art.	1	ustawa	
reguluje	zasady	tymczasowego	zarzą-
dzania	przedsiębiorstwem	po	śmierci	
przedsiębiorcy,	 który	we	własnym	

imieniu	wykonywał	działalność	gospo-
darczą	na	podstawie	wpisu	do	Centralnej	
Ewidencji	 i	 Informacji	o	Działalności	
Gospodarczej,	zwanej	dalej	"CEIDG",	oraz	
kontynuowania	działalności	gospodar-
czej	wykonywanej	z	wykorzystaniem	
tego	przedsiębiorstwa.	
	 W	myśl	 art.	 8	 ustawy	 na	
zarządcę	sukcesyjnego	może	być	po-
wołana	osoba	fizyczna,	która	ma	pełną	
zdolność	do	czynności	prawnych.	Nie	
może	pełnić	funkcji	zarządcy	sukcesyj-
nego	osoba,	wobec	której	prawomocnie	
orzeczono:
1)zakaz	prowadzenia	działalności	go-
spodarczej,	o	którym	mowa	w	art.	373	
ust.	1	ustawy	z	dnia	28	lutego	2003	r.	
-	Prawo	upadłościowe	(Dz.	U.	z	2017	r.	
poz.	2344	i	2491	oraz	z	2018	r.	poz.	398,	
685,	1544	i	1629),	lub
2)środek	karny	albo	środek	zabezpie-
czający	w	postaci	zakazu	prowadzenia	
określonej	działalności	gospodarczej,	
obejmującego	działalność	gospodarczą	
wykonywaną	przez	przedsiębiorcę	lub	
działalność	gospodarczą	w	zakresie	
zarządu	majątkiem.
	 Zgodnie	z	treścią	art.	9	ustawy	
przedsiębiorca	może	powołać	zarządcę	
sukcesyjnego	w	ten	sposób,	że:	

1)wskaże	określoną	osobę	do	pełnienia	
funkcji	zarządcy	sukcesyjnego	albo
2)zastrzeże,	że	z	chwilą	 jego	śmierci	
wskazany	prokurent	stanie	się	zarządcą	
sukcesyjnym.
Powołanie	 zarządcy	 sukcesyjnego	
przez	przedsiębiorcę	oraz	wyrażenie	
zgody	osoby	powołanej	na	zarządcę	
sukcesyjnego	na	pełnienie	tej	funkcji	w	
przypadkach,	o	których	mowa	w	ust.	1,	
wymagają	zachowania	formy	pisemnej	
pod	rygorem	nieważności.	
	 Jak	więc	wynika	z	treści	wyżej	
cytowanych	przepisów,	powołanie	za-
rządcy	nie	jest	obarczone	żadną	opłatą,	
i	może	zostać	dokonane	jeszcze	za	życia	
przedsiębiorcy	pamiętać	jednak	należy	
pamiętać	o	tym,	aby	przedsiębiorca	zgło-
sił	powołanie	zarządcy	do	CEiDG.	Brak	
powołania	przez	przedsiębiorcę	zarządu	
za	życia	nie	stanowi	jednak	przeszkody	
dla	ustanowienia	takiej	osoby	po	jego	
śmierci,	zgodnie	bowiem	z	treścią	art.	
12	ustawy	o	zarządzie	sukcesyjnym	
przedsiębiorstwem	osoby	fizycznej
	 Jeżeli	zarząd	sukcesyjny	nie	
został	ustanowiony	z	chwilą	śmierci	
przedsiębiorcy,	po	śmierci	przedsiębiorcy	
zarządcę	sukcesyjnego	może	powołać:
1)małżonek	przedsiębiorcy,	któremu	

przysługuje	udział	w	przedsiębiorstwie	
w	spadku,	lub
2)spadkobierca	ustawowy	przedsiębior-
cy,	który	przyjął	spadek,	albo
3)spadkobierca	testamentowy	przedsię-
biorcy,	który	przyjął	spadek,	albo	zapiso-
bierca	windykacyjny,	który	przyjął	zapis	
windykacyjny,	 jeżeli	zgodnie	z	ogło-
szonym	testamentem	przysługuje	mu	
udział	w	przedsiębiorstwie	w	spadku.
	 Po	 uprawomocnieniu	 się	
postanowienia	o	stwierdzeniu	nabycia	
spadku,	zarejestrowaniu	aktu	poświad-
czenia	dziedziczenia	albo	wydaniu	euro-
pejskiego	poświadczenia	spadkowego	
zarządcę	sukcesyjnego	może	powołać	
wyłącznie	właściciel	przedsiębiorstwa	
w	spadku.
Do	powołania	zarządcy	sukcesyjnego	po	
śmierci	przedsiębiorcy	wymagana	jest	
zgoda	osób,	którym	łącznie	przysługuje	
udział	w	przedsiębiorstwie	w	spadku	
większy	niż	85/100.	Jeżeli	nie	zostało	
wydane	prawomocne	postanowienie	
o	stwierdzeniu	nabycia	spadku,	nie	zo-
stał	zarejestrowany	akt	poświadczenia	
dziedziczenia	ani	nie	zostało	wydane	
europejskie	poświadczenie	spadkowe,	
wielkość	udziałów	w	przedsiębiorstwie	
w	spadku	ustala	się	przy	uwzględnieniu	

wszystkich	znanych	osobie	powołującej	
zarządcę	sukcesyjnego	osób,	którym	w	
chwili	powołania	zarządcy	sukcesyjnego	
przysługuje	udział	w	przedsiębiorstwie	
w	spadku.	Powołanie	zarządcy	suk-
cesyjnego	albo	wyrażenie	zgody	na	
powołanie	zarządcy	sukcesyjnego	przez	
przedstawiciela	ustawowego	osoby,	
która	nie	ma	zdolności	do	czynności	
prawnych	albo	której	zdolność	do	czyn-
ności	prawnych	 jest	ograniczona,	nie	
wymaga	zezwolenia	sądu	opiekuńczego.	
Czynności	związane	z	powołaniem	za-
rządcy	po	śmierci	przedsiębiorcy	należy	
dokonać	przed	notariuszem.	
	 Podstawowe	 kompeten-
cje	zarządcy	określone	zostały	w	art.	
18	ustawy	zgodnie	z	którym	zarząd	
sukcesyjny	obejmuje	 zobowiązanie	
do	prowadzenia	przedsiębiorstwa	w	
spadku	oraz	umocowanie	do	czynności	
sądowych	i	pozasądowych	związanych	
z	prowadzeniem	przedsiębiorstwa	w	
spadku.	Dzięki	temu	przedsiębiorstwo	
po	śmierci	 jego	właściciela	zachowa	
ciągłość	do	momentu	 jego	przejęcia	
przez	spadkodawców.

Adwokat Michał Wójcicki

POLSKO-NIEMIECKIE ĆWICZENIA 
STRAŻACKIE W GÓRZYNIE
„Strażacy na Pograniczu Polsko-
-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt 
ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca 
się gospodarka, skuteczni wobec 
migracji ludności.” Celem tego pro-
jektu jest stworzenie polsko-nie-
mieckiego transgranicznego sys-
temu ochrony ludności, środowiska 
naturalnego, zabytków kultury, 
parków przemysłowych i usuwania 
powstałych zagrożeń. Zwalczanie 
skutków klęsk i katastrof, stałą 
wymianę doświadczeń, szkolenia, 
ćwiczenia po obu stronach granicy 
oraz poprawa skuteczności inter-
wencji. Program realizowany jest 
w ramach współpracy INTERREG 
Polska – Saksonia 2014-2020. W 
Górzynie 26 października odbyły się 
ćwiczenia pn. „Duży pożar budyn-
ków rolnych szybko rozprzestrze-
niający się na pozostałe zabudowy”. 
Organizatorem ćwiczeń była Gmina 
Lubsko. W ćwiczeniach uczestniczy-
ło 70 strażaków z Polski i Niemiec: 
Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., 
Gmina Żary, Gmina Bad Musaku, 
Gmina Łęknica, Gmina Gablenz, 
Gmina Lubsko. Celem ćwiczeń było 
doskonalenie dowodzenia siłami i 
środkami KSRG z terenu powiatu 
żarskiego oraz Niemiec w czasie 
prowadzenia działań ratowniczo 
– gaśniczych podczas pożarów 
dużych obiektów rolno-gospodar-
czych oraz doskonalenie współ-
działania podmiotów KSRG z innymi 
służbami podczas zdarzeń związa-
nych z pożarami oraz zagrożeniem 
ekologicznym. Cele szczegółowe: 
prowadzenie działań ratowniczych 
i gaśniczych podczas wypadku 

komunikacyjnego samochodu cię-
żarowego przewożącego paliwo; 
prowadzenie działań gaśniczych 
kompleksu leśnego; wykonanie za-
opatrzenia wodnego dla zastępów 
biorących udział w działaniach ga-
śniczych; sprawdzenie możliwości 
współpracy z innymi podmiotami 
podczas zdarzeń związanych z 
zagrożeniem chemiczno-ekolo-
gicznym; organizacja pracy sił i 
środków z terenu Polski i Niemiec; 
doskonalenie organizacji łączności; 
doskonalenie koordynacji pomiędzy 
podmiotami KSRG oraz siłami z 
Niemiec; doskonalenie jazdy alar-
mowej; sprawdzenie możliwości 
alarmowania sił i środków KSRG.
W ćwiczeniach uczestniczyli: OSP 
Łęknica, OSP Trzebiel, OSP Górzyn, 
OPS Sieniawa Żarska, OSP Mirosto-
wice, OSP Stara Woda, OSP Chocicz. 
Zastępy ratowniczo - gaśnicze z 
terenu Niemiec: OSP Bad Musaku 

TLF 45 – GCBA i MTW 20 – GBA oraz 
OSP Gablenz LF 10 - GLBA. W zawo-
dach strażacy z OSP Sieniawa Żar-
ska, OSP Łęknica oraz OSP Górzyn 
ćwiczyli na nowych samochodach, 
zakupionych w ramach powyższego 
projektu. Nowe samochody ratow-
niczo – gaśnicze są wyposażone w 
innowacyjne rozwiązania sprzęto-
we, z funkcją do ograniczania stref 
skażeń chemiczno - ekologicznych 
oraz z innowacyjnym systemem 
piany sprężonej, umożliwiającym 
gaszenie urządzeń pod napięciem.

PROSZÓW – FIAT DUCATO
UDERZYŁ W DRZEWO
W niedzielę 3 listopada o godzinie 
7:23 dyżurny Stanowiska Kierowa-
nia Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
przyjął zgłoszenie o wypadku dro-
gowym w miejscowości Proszów 
(gmina Brody). Natychmiast do zda-

rzenia zadysponował dwa zastępy z 
JRG Lubsko oraz dwa zastępy z OSP 
Brody. W chwili przyjazdu jednostek 
straży pożarnej na miejscu wypad-
ku zastano samochód dostawczy 
marki Fiat Ducato po zderzeniu 
czołowym z drzewem. Kierujący 
busem samodzielnie opuścił pojazd 
i udał się do najbliższego budynku 
mieszkalnego. Działania zastępów 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu przewo-
dów akumulatora oraz udzieleniu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
kierującemu, który uskarżał się na 
ból w klatce piersiowej. Na miej-
scu zdarzenia obecny był również 

Zespół Ratownictwa Medycznego 
i patrol policji.

ZDERZENIE DWÓCH
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W ZASIEKACH
We wtorek 5 listopada o godzinie 
12.38 Stanowisko Kierowania 
Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
przyjęło zgłoszenie o kolizji dro-
gowej na drodze wojewódzkiej nr 
289 w miejscowości Zasieki. Do 
zdarzenia zadysponowano zastępy 
z JRG Lubsko i OSP Brody. Na miej-
scu zdarzenia zastano samochody 
marki Opel Corsa i VW Golf po zde-
rzeniu czołowo-bocznym. Kierują-
cymi samochodami byli obywatele 
Niemiec. Osoby uczestniczące w 
zdarzeniu znajdowały się poza po-
jazdem, nie wymagały zaopatrzenia 
medycznego. Działania zastępów 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu przewodów 
akumulatora i usunięciu płynów 
eksploatacyjnych. Na miejscu zda-
rzenia obecny był patrol policji.

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 GMINIE 

KRONIKA POLICYJNA
W październiku policjanci Komisa-
riatu Policji w Lubsku przeprowa-
dzili 205 interwencji zgłoszonych 
przez mieszkańców naszej gminy. 
Zatrzymano 6 osób poszukiwanych, 
7 sprawców różnego rodzaju prze-
stępstw- m.in. rozbojów, kradzieży z 
włamaniem, znęcania się nad osobami 
najbliższymi; 2 osoby doprowadzono 
do policyjnych pomieszczeń ce-
lem wytrzeźwienia. Ujawniono 188 
wykroczeń, z czego nałożono 111 
mandatów karnych; 49 z kategorii 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
34 z ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści, 27 z kategorii zakłócenia porząd-
ku i inne. Na całym terenie działania 
KP Lubsko odnotowano 20 zdarzeń 
drogowych m.in. niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu czy 
niezachowanie bezpiecznej odległości 
od poprzedzającego pojazdu. Sporo 
zdarzeń dotyczyło kontaktu pojazdów 
ze zwierzyną leśną, co świadczy o 
tym, że należy zachowywać szczegól-
ną ostrożność i bezpieczną prędkość 
podczas poruszania się poza terenem 
zabudowanym, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym. Okres długiego 
weekendu Wszystkich Świętych na 
lubskich drogach można uznać za 
bezpieczny, ponieważ nie zanotowa-
no poważnych zdarzeń, z wyjątkiem 
kilku incydentów.

*
W jeden z październikowych wie-
czorów dyżurny KP Lubsko otrzymał 
zgłoszenie, że na jednej z ulic leży nie-
trzeźwa kobieta, która jest przytomna 
i nie wymaga pomocy medycznej. 
Zgłaszający dodał, że kobieta zaczęła 
się rozbierać. Po dotarciu na miejsce 
funkcjonariusze ustalili jej dane per-
sonalne i przekazali pod opiekę kon-
kubentowi, który zabrał ją do miejsca 
zamieszkania

*
Na drodze wojewódzkiej 287, w go-
dzinach popołudniowych 13 paździer-
nika, kierujący osobowym Oplem 
na prostym odcinku drogi został 
oślepiony przez słońce i zjechał na 
przeciwległy pas jezdni, gdzie zde-
rzył się czołowo z VW passatem. W 
wyniku zderzenia dwie osoby trafiły 
do szpitala. Kierujący pojazdami byli 
trzeźwi. Uczestnicy wypadku odnieśli 
lekkie obrażenia. Sprawca został uka-
rany mandatem.

*
W godzinach nocnych 20 paździer-
nika, dyżurny otrzymał zgłoszenie 
informujące o tym, że z mieszkania 
oddalił się nietrzeźwy mężczyzna z 
zamiarem popełnienia samobójstwa. 
Skierowani niezwłocznie na miejsce 
funkcjonariusze ustalili, że uczestni-
cy spotkania spożywali alkohol. Po 
skutecznej interwencji szybko odnale-
ziono mężczyznę. Okazało się, że nie 
miał on żadnych myśli samobójczych; 
wyszedł z mieszkania, ponieważ nie 

mógł już słuchać monologów osoby 
zgłaszającej, którą okazała się jego 
szwagierka. Kobieta, znana wcześniej 
z tego typu zgłoszeń, otrzymała 500zł 
mandat.

*
Kolejne bezpodstawne wezwanie 
policjanci otrzymali 21 października, 
gdzie zgłaszający powiadomił, że 
słyszy podejrzane dźwięki w budynku 
gospodarczym - mogą się tam znajdo-
wać nietrzeźwe osoby. Po przybyciu 
na miejsce okazało się, że to sam 
zgłaszający jest pod wpływem alko-
holu. Wyjaśniając policjantom swoje 
zachowanie sugerował, że poczuł się 
samotny i chciał z kimś porozmawiać. 
W tym przypadku rozmowa koszto-
wała go 500zł mandat.

*
Na obwodnicy Jasienia - 23 paździer-
nika - uwagę policjantów zwrócił kie-
rujący Fiatem. Podczas kontroli oka-
zało się, że młody mieszkaniec gminy 
Jasień jest pod wpływem alkoholu. 
Badanie alkomatem wykazało 1,72 
promila w wydychanym powietrzu.

*
Policjanci ruchu drogowego udali się 
23 października w rejon miejscowo-
ści Zasieki, gdzie według informacji 
z Polsko-Niemieckiego Centrum 
Współpracy Służb Granicznych, Poli-
cyjnych i Celnych w Świecku granicę 
miał przekroczyć pojazd marki Audi 
SQ5, skradziony na terenie Niemiec. 
Funkcjonariusze, przemieszczając 
się drogą W-289 na trasie Chełm 
Żarski – Brody, zauważyli jadący z 
przeciwnego kierunku opisany samo-
chód. Natychmiast zawrócili i ruszyli 
za nim. Włączyli sygnały świetlne i 
dźwiękowe, jednak kierujący Audi 
nie tylko nie zatrzymał się, ale wręcz 
przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę. 
Skręcił w bok i przemieszczając się 
drogą gruntową przez nieużytki rolne 
oraz las wjechał na podmokłą łąkę i od 
tego momentu zaczął uciekać pieszo. 
Ucieczkę bardzo szybko przerwali po-
licjanci, zatrzymując mężczyznę. Po 
sprawdzeniu w policyjnych systemach 

okazało się, że 54-letni mieszkaniec 
woj. dolnośląskiego poszukiwany jest 
Europejskim Nakazem Aresztowania, 
a audi SQ5 warte ponad 200 tys. 
złotych, skradzione zostało w nocy z 
22 na 23 października na terenie Nie-
miec. Mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu. Za kradzież z włamaniem i 
niezatrzymanie się do kontroli może 
mu grozić do 10 lat pozbawienia 
wolności.To kolejny przykład bardzo 
dobrej współpracy służb. Kluczowy 
w tego typu działaniach jest szybki 
przekaz informacji i natychmiastowe 
podjęcie działań.

*
Na DW 287 – 28 października - kieru-
jący pojazdem Mercedes, na prostym 
odcinku drogi zjechał do rowu, wioząc 
pasażera. Uczestnicy zdarzenia zostali 
przewiezieni do szpitala celem dia-
gnostyki; okazało się, że nie odnieśli 
poważnych obrażeń. Przyczyną zda-
rzenia był atak epilepsji u kierującego. 
Ponadto okazało się, że kierujący ma 
cofnięte uprawnienia z powodów 
zdrowotnych. Należy pamiętać, że 
- zgodnie z nowelizacją przepisów 
-kierowanie pojazdem, pomimo 
posiadania decyzji administracyjnej 
o cofnięciu uprawnień, jest przestęp-
stwem z art. 180a Kodeku Karnego, 
za które grozą podobne kary jak za 
prowadzenie w stanie nietrzeźwości. 

*
Od początku tego roku na lubuskich 
drogach doszło do ponad stu wypad-
ków drogowych z udziałem osób pie-
szych. Mimo licznych apeli, inicjatyw 
i policyjnych działań związanych z 
bezpieczeństwem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, nie 
udało się uniknąć najbardziej tragicz-
nych skutków zdarzeń. Coraz krótszy 
dzień, a zarazem szybciej zapadający 
zmrok, trudne warunki atmosferycz-
ne, objawiające się opadami deszczu 
czy mgłą sprawiają, że osoby piesze 
są coraz mniej widoczne dla kierow-
ców. Policjanci wielokrotnie przypo-
minają, że głównym fundamentem 
bezpieczeństwa na drogach powinno 
być przede wszystkim przestrzeganie 
przepisów prawa. Ale drugim, równie 
istotnym ogniwem bezpieczeństwa 
jest relacja między głównymi uczest-
nikami ruchu – kierowcami i pieszy-
mi. Relacja ta powinna się opierać 
na wzajemnym szacunku, odpowie-
dzialności i tolerancji. Tylko wtedy, 
przy jednoczesnym przestrzeganiu 
przepisów prawa, będziemy czuć 
się pewnie i bezpiecznie na drogach.
Przypominamy, że pieszy porusza-
jący się po zmroku, poza terenem 

zabudowanym, jest zobowiązany 
do używania elementów odblasko-
wych. Elementów, które sprawiają, 
że pieszy jest widoczny ze znacznie 
większej odległości, zwłaszcza jeśli 
w grę wchodzą niekorzystne warunki 
atmosferyczne. Wystarczy zwykła 
kamizelka odblaskowa czy inny odbi-
jający światło element, który możemy 
umieścić na nogawce spodni, kurtce 
czy czapce. W przypadku braku drogi 
dla pieszych poruszajmy się po lewej 
stronie drogi, najlepiej po poboczu, 
jeśli jest dostępne. Nigdy nie wchodź-
my na jezdnię, wprost pod nadjeżdża-
jący pojazd. Równie czujni bądźmy, 
korzystając z przejść dla pieszych. 
W tych miejscach osoba piesza ma 
pierwszeństwo przed nadjeżdżający-
mi pojazdami, ale nie oznacza to, że 
powinniśmy wchodzić na przejście 
bezpośrednio przed jadącym pojaz-
dem. Zasada zachowania szczególnej 
ostrożności dotyczy kierowców, ale 
nie powinni o niej zapominać również 
piesi. Tak, jak uczymy najmłodszych 
zasad bezpiecznego przejścia przez 
jezdnię, tak sami nie zapominajmy, 
aby upewnić się, czy żaden pojazd się 
do nas nie zbliża. Nie zapominajmy 
także o stosowaniu się do znaków i 
sygnałów drogowych, które wskazują 
nam gdzie i kiedy bezpiecznie przejść 
przez jezdnię.Również po stronie kie-
rowców są obowiązki, wynikające nie 
tylko z przepisów prawa, ale również 
ze zwykłego ludzkiego rozsądku. 
Dojeżdżając do przejścia do pieszych, 
starajmy zachować się maksymalną 
czujność i koncentrację, aby nie zostać 
zaskoczonym przez pieszego, który 
nieoczekiwanie może pojawić się na 
pasach. Poza terenem zabudowanym, 
zwłaszcza w warunkach ograniczonej 
widoczności pamiętajmy o zacho-
waniu odpowiedniej prędkości, tak 
aby w przypadku nieoczekiwanego 
pojawienia się pieszego na jezdni 
móc bezpiecznie zareagować i nie 
doprowadzić do potrącenia. Odpowie-
dzialny kierowca to taki, który posiada 
zdolności do przewidywania sytuacji 
na drodze. Nawet, jeśli w danym mo-
mencie nic na to nie wskazuje. Bądź-
my zawsze przygotowani, że ktoś w 
najmniej oczekiwanym momencie 
może pojawić się przed naszym po-
jazdem, poruszać się nieprawidłową 
stroną drogi czy nie używać elemen-
tów odblaskowych.I na koniec – wza-
jemny szacunek i tolerancja między 
kierowcami i pieszymi. Zazwyczaj 
bywa tak, że jedni chcą drugim udo-
wodnić swoją „rację”. Skutki w wielu 
przypadkach są opłakane i kończą 
się albo trwałym kalectwem albo 
śmiercią niechronionych uczestników 
ruchu. Dlatego korzystając z drogi po-
stawmy się w sytuacji tych „drugich” i 
wczujmy się w ich sytuację na jezdni, 
przejściu dla pieszych czy chodniku. 
Dla wspólnego bezpieczeństwa i bez-
piecznego powrotu ze szkoły, pracy 
czy wypoczynku.

*
Po raz kolejny ostrzegamy przed 
działaniami oszustów. Tylko w ciągu 
niespełna dwóch godzin (8 listopa-
da), dyżurny krośnieńskiej komendy 
otrzymał siedem powiadomień z Wo-
jewódzkiego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego o działaniach oszustów 
na terenie powiatu krośnieńskiego. 
W pięciu przypadkach osoby nie 
dały się oszukać, w jednym utracie 

pieniędzy zapobiegła pracownica 
banku. Niestety doszło także do 
sytuacji, w której kobieta, chcąc ra-
tować wnuczkę przekazała kurierowi 
30 tys. złotych.Oszustwa metodą na 
„wnuczka”, „policjanta”, czy też 
„oficera CBŚP” to tylko przykładowe 
metody działania naciągaczy, którzy 
wymyślają różne historie tylko po to, 
żeby wyłudzić pieniądze. Schemat 
bardzo często jest taki sam. Osoba 
dzwoni, przedstawiając jakąś sytuacje 
i uważnie słucha reakcji rozmówcy, 
żeby w odpowiednim momencie 
wykorzystać uzyskane informacje. 
Następnie jest ustalana kwota i sposób 
przekazania gotówki. Rozmówca ma 
wykonywać określone polecenia, 
a jedną z nich jest bycie w stałym 
kontakcie telefonicznym. Wszystko 
jest robione w tajemnicy i pod dużą 
presją czasu. Oszuści na swoje ofiary 
wybierają zwłaszcza osoby starsze, 
wykorzystując niejednokrotnie ich do-
broduszność, wrażliwość, wzbudzając 
w nich poczucie strachu i zagrożenia.

*
Nasilenie handlu ludźmi w Polsce 
zaobserwowano na początku lat 90. 
XX i od tego czasu jest zjawiskiem 
podlegającym dynamicznym prze-
mianom. Handel ludźmi to przestęp-
stwo w większości o charakterze 
transgranicznym, popełniane na 
terytorium kilku krajów. Polska nie 
jest już tylko krajem pochodzenia 
ofiar, ale także krajem tranzytowym, 
przez który odbywa się transfer ofiar z 
Europy Wschodniej i Azji do Europy 
Zachodniej oraz krajem docelowym 
dla ofiar, głównie zza wschodniej 
granicy, ale i dalekiej Azji wykorzy-
stywanych głównie pracy przymu-
sowej oraz prostytucji. Współczesne 
niewolnictwo przybiera różne formy. 
Dotychczas dominującą formą była 
tzw. eksploatacja seksualna, która 
ustępuje miejsca pracy przymusowej. 
W dalszej kolejności jest zmuszanie 
do prostytucji, wykorzystanie w 
przemyśle erotycznym, żebractwie, 
do popełniania przestępstw, zawiera-
nia przymusowych małżeństw przy 
użyciu różnorodnych metod i środków 
w celu wykorzystania nawet za zgodą 
ofiary. Z uwagi na skalę zjawiska, 
przestępstwa handlu ludźmi i jego 
dochodowość, które jest trzecim, po 
broni i narkotykach, najbardziej do-
chodowym przestępstwem na świecie 
i dotyczy każdego regionu świata, w 
jego zwalczanie i zapobieganie coraz 
częściej na arenie światowej i euro-
pejskiej angażują się międzynarodowe 
instytucje i organizacje. Handel ludź-
mi jest przestępstwem zwalczanym 
przez wszystkie kraje UE różnymi 
działaniami.
W Polsce informację o zdarzeniach, 
mogących wyczerpywać znamiona 
przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii 
oraz pornografii z udziałem małolet-
niego można przesłać na funkcjonu-
jącą od 2014 r. w Wydziale do Walki 
z Handlem Ludźmi Biura Krymi-
nalnego KGP skrzynkę e-mailową 
handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub 
zadzwonić na telefon zaufania: 664 
974 934. Przekazywane informacje 
są weryfikowane przez policjantów 
WHL BK KGP i przekazywane do 
jednostek terenowych i partnerów 
zagranicznych, celem podjęcia czyn-
ności przez właściwe podmioty.

M. Sienkiewicz
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Kierowca busa z niewia-
domych przyczyn uderzył 

w przydrożne drzewo

Obaj uczestnicy wypadku okazali się obywatelami
Niemiec

Sprawna akcja policji pozwoliła odzyskać auto
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"Miarą człowieczeństwa jest wielkość 
troski o drugiego człowieka”

Ks. Mieczysław Maliński

W czwartkowe popołudnie (07.11.) 
przy Lubskim Domu Kultury odbyło się 
oficjalne otwarcie pierwszej w naszym 
mieście huśtawki dla osób na wóz-
kach. Pomysłodawcą akcji był Dariusz 
Iwanowski, który dziękując wszystkim 
darczyńcom nie krył łez wzruszenia. 
Całość prowadzili Karolina Konopka 
i Łukasz Michalkiewicz. Głównym 
sponsorem, dzięki któremu można było 
zrealizować całe przedsięwzięcie było 
Nadleśnictwo Lubsko w osobie Nadle-
śniczego Leszka Banacha. Nie można 
również zapomnieć o mieszkańcach 
Lubska i całej gminy. Jak powiedział 
Łukasz Michalkiewicz, dziękując przy-
byłym na imprezę Sołtysom: „Sołectwa 
to serce Naszej Gminy”.
Dużą pomocą w przeprowadzeniu akcji 
służyła również Maria Łaskarzewska i 
pracownicy Lubskiego Domu Kultury.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali 
wspólnie Starosta Józef Radzion, Leszek 
Banach, Dariusz Iwanowski, Maria Ła-
skarzewska oraz Sekretarz Gminy Iwona 

Poszwa. Po 
uroczystym 
o t w a r c i u 
wszyscy ze-
brani udali 
się na krótki 
program ar-
tystyczny w 
wykonaniu: 
uczestników 
Studia Pio-
senki 
K o n s o -
nans, Sekcji 
Mini Disco, 
Uczes tn i -
ków sekcji 
instrumen-
talnej oraz Warsztatu Wokalnego Klan-
gor.

Po przecięciu wstęgi inicjator akcji Da-
riusz Iwanowski powiedział:
Magazyn Lubski: Skąd pomysł takiej 
Akcji?
Dariusz Iwanowski: Prosto z Serca.
ML: Czy ma Pan kogoś niepełnospraw-
nego w rodzinie?
DI: Nie, nie, nie!!! Mam trójkę zdrowych 

dzieci w pełni funkcjonujących. Ale 
mam oczy i dobry wzrok i nie patrzę 
tylko przed siebie, ale rozglądam się na 
boki. Mnie bardzo interesuje los przede 
wszystkim rodziców i opiekunów którzy 
są do dyspozycji niepełnosprawnego 
dziecka 24 godziny na dobę. Osoby 
te są bardzo ograniczone miejscowo. 
To jest taki marsz w kieracie. Chodzi 
mi o to, żeby te dziecko miało trochę 
urozmaicenia. Myślę, że ta huśtawka to 
tylko początek.
ML: A czy planuje Pan zakup większej 
ilości huśtawek?
DI: Jeżeli finanse pozwolą i tu wielki 
ukłon w stronę mieszkańców naszej 

Gminy i wszystkich sponsorów to fajnie 
by było, żeby stanęła jeszcze jedna może 
koło Zalewu Karaś. Nie ukrywam, że 
mam w głowie kolejny pomysł.
ML: A jaki to pomysł, czy mógłby Pan to 
zdradzić naszym czytelnikom ?
DI: Moja kolejna akcja będzie nosić 
nazwę „Wózki na rowery”. 
Ml: To bardzo interesujący pomysł. 
Może więcej szczegółów ?
DI: Teraz jestem w trakcie rozmów z 
producentem rowerów do transportu 
osób niepełnosprawnych wraz z wóz-
kiem. Zasada jest prosta: Podjeżdżamy 
rowerem, pakujemy dziecko wraz z 
wózkiem na rower, zapinamy rykszę i 

ruszamy bezpiecznie w drogę. A mamy 
co w Lubsku zwiedzać. Po prostu wózki 
na rowery.
ML: Dziękuję za rozmowę i w imieniu 
czytelników życzymy powodzenia.

Warto zaznaczyć, że obsługa huśtawki 
jest bardzo prosta i nie powinna stwarzać 
nikomu problemu. Klucz do huśtawki 
znajduje się w Lubskim Domu Kultury, 
docelowo każda osoba poruszająca się na 
wózku będzie miała taki klucz.
Brawo za świetny pomysł, oby więcej 
takich inicjatyw , takich bezinteresow-
nych, prosto z serca!!!!

I.G.

Od 6 września zaczęła obowiązywać no-
welizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (u.c.p.) z dnia 19 
lipca 2019 r. Na jej podstawie rady gmin 
będą zobowiązane dostosować obecne 
treści uchwał do zmienionych przepisów 
u.c.p. Muszą to zrobić w ciągu 12 miesię-
cy od daty wejścia w życie nowelizacji, 
która wprowadza bezwzględny obowią-
zek segregowania odpadów. Nie będzie 
można deklarować nieselektywnego 
zbierania odpadów.

Jakie modyfikacje
W regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy rady gmin 
będą musiały określić m.in. wymaga-
nia w zakresie selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych 
obejmującego co najmniej: papier, 
metale, tworzywa sztuczne, szkło, od-
pady opakowaniowe wielomateriałowe 
i bioodpady; selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przez odpowied-
nie punkty, które będą musiały zapewnić 
przyjmowanie co najmniej: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych, szkła, 
odpadów opakowaniowych wieloma-
teriałowych i bioodpadów, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych 
leków i chemikaliów, niektórych od-
padów niekwalifikujących się do od-
padów medycznych powstałych w 
gospodarstwie domowym, zużytych 
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli i 
innych odpadów wielkogabarytowych, 
zużytych opon, odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów 
i odzieży (obowiązek przyjmowania od-
padów tekstyliów i odzieży przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów będzie 
miał zastosowanie od 1 stycznia 2025 
r.); rodzaju i minimalnej pojemności po-
jemników lub worków, przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych 

(zbieranie odpadów komunalnych będzie 
możliwe nie tylko w pojemnikach, ale 
także w workach); warunków rozmiesz-
czania tych pojemników i worków oraz 
utrzymania pojemników w odpowied-
nim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym; utrzymania w odpowied-
nim stanie sanitarnym i porządkowym 
miejsc gromadzenia odpadów. Rada 
gminy będzie mogła w regulaminie 
m.in. wprowadzić obowiązek selektyw-
nego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych innych niż wymienione 
powyżej, a także postanowić o zbieraniu 
odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 
odrębnie od innych bioodpadów, stano-
wiących odpady komunalne. Ponadto 
rada może określić dodatkowe warunki 
dotyczące ułatwienia prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności 

niedowidzące, a także określić wymaga-
nia dotyczące kompostowania bioodpa-
dów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych 
(chodzi o domy jednorodzinne) i zwolnić 
ich właścicieli (w całości lub w części) 
z obowiązku posiadania pojemnika lub 
worka na odpady.

Opłaty
Obowiązek ponoszenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
powstaje: w przypadku nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy – za 
każdy miesiąc, w którym na danej nie-
ruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 
w przypadku nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy 
miesiąc, w którym na danej nierucho-
mości powstały odpady komunalne; 
w przypadku nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy i innej 
nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za 
rok, bez względu na długość okresu ko-
rzystania z nieruchomości. Rada gminy 
może stosować różne kryteria ustalające 
stawki opłaty, pojedynczo lub łącznie. 
Nowe przepisy mają na celu urealnienie 
różnicy między stawką opłaty za odbie-
ranie odpadów zebranych selektywnie i 
stawką opłaty, gdy obowiązek selektyw-
nego zbierania nie jest realizowany. Rada 
określi stawki opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
w selektywny sposób, w wysokości nie 
niższej niż dwukrotna wysokość i nie 
wyższej niż czterokrotna wysokość 
stawki ustalonej przez radę gminy. Pod-
stawa prawna: Ustawa z 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579)

M. Sienkiewicz
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KOLEJNE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

W świetle nowych przepisów rośnie rola 
i kompetencje funkcjonariuszy dokonu-
jących kontroli drogowej.
Mandat 500 zł za nietrzymanie rąk na 
kierownicy i nieposłuszeństwo
Nie trzymasz rąk na kierownicy, wiercisz 
się w fotelu, próbujesz wysiąść? – za 
każdą z tych czynności wykonaną pod-
czas kontroli drogowej możesz zapłacić 
wkrótce nawet 500 zł mandatu. Przepisy 
mają chronić policjantów przed poten-
cjalnym zagrożeniem. Po wezwaniu do 
zatrzymania się, kierowca musi poczekać 
aż podejdzie do niego funkcjonariusz 
i wyda konkretne polecenie. Do tego 
czasu kierowca nie powinien nawet ga-
sić silnika. Jego wyłączenie i włączenie 
świateł awaryjnych również następuje na 
polecenie kontrolującego.
Nie należy sięgać po dokumenty bez 
pozwolenia
Po zatrzymaniu się należy przyjąć 
właściwą postawę, przede wszystkim 
nie wolno odrywać rąk od kierownicy. 
Jeśli nieproszeni spróbujemy sięgnąć do 
wewnętrznej kieszeni np. marynarki czy 

kurtki, w której mamy dokumenty, może 
to zostać odczytane jako sięgnięcie po 
broń. Na każdą czynność należy uzyskać 
zgodę funkcjonariusza, a jeśli kierowca 
sam chce coś zrobić, np. wysiąść z auta, 
to musi zapytać o zgodę. Podczas kon-
troli należy pozwolić policjantowi na 
sprawdzenie wnętrza samochodu, a także 
bagażnika i komory silnika.
Policjant ma sprawdzać przebieg licznika
Obowiązkiem policjanta będzie spraw-
dzenie i spisanie przebiegu z licznika i 
podanie go później do Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów. Funkcjonariusz nie 
spisze stanu licznika jedynie w trakcie 
krótkotrwałych kontroli np. akcji spraw-
dzania stanu trzeźwości kierowców. Jeśli 
kierowca nie zastosuje się do czynności 
wymienionych wcześniej, może zostać 
ukarany mandatem w wysokości nawet 
500 zł. Należy pamiętać, że policjant 
podczas kontroli nie musi okazywać 
legitymacji służbowej. Musi się jedynie 
przedstawić i podać powód kontroli. 
Jeśli kierowca chce zobaczyć dokument 
mundurowego np., żeby sprawdzić czy 

ma do czynienia z prawdziwym funkcjo-
nariuszem, to musi sam prosić o okazanie 
mu legitymacji policyjnej. Wyjątkiem 
jest przeprowadzanie kontroli przez 
funkcjonariusza nieumundurowanego, 
wówczas musi on sam, bez proszenia, 
wylegitymować się kierującemu.
Radiowóz może stać niemal wszędzie
Radiowóz, z którego od 7 listopada wy-
siądą policjanci zatrzymujący kierowcę 

do kontroli będzie mógł stać w miejscu, 
gdzie postój jest zabroniony. Kierowcy 
będą musieli się liczyć z tym, że zobaczą 
radiowóz np. w zatoczce autobusowej. 
Nowelizacja zezwala funkcjonariuszom 
na takie działanie, byle nie stwarzali 
zagrożenia w ruchu. Przepis o niesto-
sowaniu się do zakazu postoju dotyczy 
nie tylko oznakowanego radiowozu, ale 
również pojazdów nieoznakowanych. 

Wymienione zasady nie dotyczą po-
jazdu kontrolowanego. Kierowca musi 
zatrzymać się w miejscu dozwolonym. 
Policjant nie powinien zobowiązywać 
uczestnika ruchu do zaparkowania tam, 
gdzie się tego zabrania. 
Pomiar prędkości zgodny z instrukcją
Zmieniają się również dokonywania po-
miarów prędkości. Aby został on uznany 
za ważny, musi być przeprowadzony w 
odpowiednich warunkach. Droga powin-
na być prosta, bez zbyt dużych wzniesień 
i innych przeszkód np. bez znajdujących 
się w pobliżu słupów energetycznych, 
które mogłyby zakłócić pomiar, co 
powinno wynikać z instrukcji obsługi 
radaru. Wcześniej kwestię prawidłowego 
korzystania z urządzeń pomiarowych re-
gulowały jedynie wewnętrzne zalecenia 
Komendanta Głównego Policji. Zno-
welizowane Prawo o ruchu drogowym 
ma sprawić, że policjant poczuje się 
bezpieczniej podczas kontroli drogowej.

M. Sienkiewicz

ZMIANY W PRZEPISACH O RUCHU DROGOWYM

 Policjanci zyskali nowe kompetencje 

Finał akcji rozhuśtajmy wózki

Kilkudziesięciu rowerzystów udało się na trasę symbolicznego rajdu

DRODZY 
MIESZKAŃCY!
Zbliża się zima, więc okres, kiedy szczególną uwagę 
należy zwrócić na osoby samotne
lub bezdomne. Miejmy oczy szeroko otwarte i okażmy 
serce.

Jeżeli widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy 

zadzwoń: 800 109 160

• Żarska Spółdzielnia Socjalna, ul. Tkacka 4, tel. 601 
188 649,
• ogrzewalnia - 20 miejsc (pn.-pt. w godz. 18:00-8:00, 
sob.-niedz. caodobowo).

• Mała Gastronomia "U Zosi", ul. E.Plater 30, tel. 510 
908 557,
• stołówka - 20 posiłków (w godz. 11-00-13:00).

• Punkt gastronomiczny "Wenus", ul. Urocza 4, tel. 
510 230 830,
• stołówka - 20 posiłków (pn.-pt. w godz. 11:00-13:00).

Mieszkańcy Tucholi Żarskiej pod egidą 
Stowarzyszenia Cyklistów Gawra – 
Bez Focha zorganizowali 11 listopada 
uroczystość z okazji 101 rocznicy od-
zyskania Niepodległości przez Państwo 
Polskie. Licznie przybyłym uczest-
nikom, reprezentującym wszystkie 

pokolenia przypięto kotyliony. Ireneusz 
Kurzawa powitał wszystkich i przed-
stawił program uroczystości. Na stole 
znajdowały się dwie listy. Jedna z nich 
dotyczyła zapisów na rajd rowerowy, a 
druga kopuły czasu. Po wciągnięciu flagi 
na maszt przy dźwiękach Mazurka Dą-

browskiego, odsłonięto okolicznościową 
rzeźbę. Mieszkańcy złożyli kwiaty wo-
kół obelisku, a w tle brzmiały cały czas 
patriotyczne pieśni. Kulminacyjnym 
punktem było zakopanie kopuły czasu. 
Włożono do niej stare fotografie, różne 
pamiątki, gadżety, wspomnianą listę z 

nazwiskami, a nawet ar-
chiwalny egzemplarz Ma-
gazynu Lubskiego. Część 
zawartości, wcześniej 
umiejscowiona w kopule, 
została owiana aurą tajem-
niczości. Kilkudziesięciu 
cyklistów wyruszyło na 
trasę symbolicznego rajdu: 
Tuchola Żarska – Stara 
Woda – Tuchola Żarska. 
Po powrocie było ognisko, 
herbata, kawa, ciasto, pysz-
na grochówka i wspólne 
śpiewanie.

M. Sienkiewicz

Kopuła czasu w Tucholi

Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było zakopanie kopuły czasu
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Minęło dwanaście miesięcy, odkąd 
Grupa Turystyczna "Dukat" im. Stefana 
Ciężkowskiego w Lubsku, postawiła 
swoje "pierwsze kroczki", a to za spra-
wą kilku osób zaangażowanych w jej 
działalność. Załatwianie wszystkiego, co 
dotyczy wyjazdu na wycieczkę, wymaga 
determinacji, dużo pracy, oddania, itp. 
Bardzo im za to dziękujemy.
Pierwsza wycieczka odbyła się w paź-
dzierniku 2018 roku do zamku w Grodź-
cu na święto wina i miodu. Niestety nie 
obyło się bez przygody. Po drodze za-
jechaliśmy do Kliczkowa, aby obejrzeć 
zamek, no i się zepsuł autobus (musieli-
śmy czekać na drugi). Do Grodźca doje-
chaliśmy z opóźnieniem lecz w dobrych 
humorach. Tam zwiedziliśmy zamek i 
zobaczyliśmy wiele atrakcji. Chociaż 
czasem zdarzały się różne ekstremalne 
sytuacje, to z każdej znaleźliśmy wyjście 
i miło te chwile wspominamy. 
W sobotę 19 października br. 50-oso-
bowa grupa wybrała się do Piechowic 
- Huty Szkła "Julia". Przemiła pani prze-
wodniczka oprowadziła nas po zakła-
dzie. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje 
szkło kryształowe i jak się wyrabia różne 
szklane cudeńka. Niektórzy wyciecz-
kowicze uczestniczyli w warsztatach 
dekorowania szklanek i ozdobnych bre-
loczków (metodą szlifowania). Następ-
nie pojechaliśmy do Szklarskiej Poręby, 
aby zobaczyć przepiękne wodospady: 
Szklarki (położony na wysokości 525 m 
n.p.m.) i Kamieńczyka (najwyższy - 846 

m n.p.m. wodospad po polskiej stronie 
Karkonoszy).
Późnym popołudniem zatrzymaliśmy się 
w centrum Szklarskiej Poręby, gdzie mie-
liśmy czas na jej zwiedzanie. Niektórzy 
poszli do parku linowego, inni zjeżdżali 
na kolejce grawitacyjnej, jeszcze inni 
robili zakupy.
Pogoda dopisała, było ciepło i słonecz-
nie. W doskonałych humorach, pełni 
wrażeń i emocji, o 19.00 wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do Lubska. 
Następna wycieczka do Poznania, Ro-
galina i Kórnika.
Oto kolejne dwie zwrotki naszej "Duka-
towej" piosenki:
"Do Osówki pojechali
Kilometrów natrzaskali
W Jaworze kościół zwiedzili
I do fortów wyruszyli
Ciemne korytarze

Wszyscy pokonali
Ekstremalnie było
Dobrze się skończyło

***
Zamek Chojnik też zwiedzili
I do Cieplic wyruszyli
W termach ciała swe moczyli

I na tańce popędzili
"Babacia klozetowa"
Pieniądze zbierała
I do dyskoteki
Chętnych powpuszczała".

Droha
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 A b s o l -
w e n t k a 
Uniwersy-
tetu Wro-
cławskie-
go na kie-
runku pe-
dagogika 
specjalna, 
terapeuta i 
socjoterapeuta. Przez wiele lat wykła-
dowca wyższych uczelni. Rodzinną 
wedrówkę rozpoczęła w wielkopolskiej 
wsi i przez Sobótkę trafiła do Żar. Wę-
drówka ta odzwierciedla się w jej twór-
czości literackiej bez względu na gatunek 
w którym się wypowiada. Aktywnie 
działa zarówno w grupie literackiej przy 
Żarskim Domu Kultury, jak i Klubie 
Literackim przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Żarach. Jest laureatką czterech 
ogólnopolskich konkursów literackich. 
Dotychczas wydała trzy zbiorki poezji. 
Kolory życia, Życie z odrobiną chili i 
miodu, oraz Odcienie życia.
Poezje i prozy drukowała w antologiach: 
Co pulsuje w nas, Krople poezji, oraz 
Dwanaście pięknych słów.                                                                                                                                         

ABW
CZY CHCESZ                                                                   
dzielić radość błękitnego poranka
pomnożyć dzień przez czworo rąk
dodawać słońce do rosołu
pomilczeć na spacerze
albo posprzeczać się na różne tematy 
uśmiechnąć się do brzęczącej pszczoły
zapachnieć bzem policzyć krople desz-
czu
odbijające się w lustrze kałuży
poczuć małe rączki w dłoniach
znaleźć czas na wieczorną tęsknotę
prześnić noc na jednej poduszce

NA PIĘCIOLINII ŻYCIA
Idę przed siebie, nie spieszę się.
Mam przy sobie wiolinowy klucz.
Z wiatru, ciszy, szeptu słów, zapachu 
kwiatów,
układam melodie na pięciolinii życia.
Idę  z uczuciem spełnienia, garścią 
szczęścia
uzbieranego po drodze.

JESIEŃ
Swawolny wiatr unosi liście, tańczy, 
droczy się,
okrywa usypiające parkowe trawniki
złocistymi, ognistoczerwonymi plamami
z wyraźnymi odcieniami ciemnego wina.
Gromadka rozszczebiotanych dzieci 
biega
za wirującymi liśćmi, chwyta je w dłonie,   
bawi się nimi jak  kolorowymi lataw-
cami.
Przedwieczorne, ciemnopomarańczowe 
słońce
przenika przez gałęzie drzew, kładzie 
już cienie
na szerokiej, żwirowej  alejce, oświetla 
ławeczkę
i dwoje ludzi siedzących na niej.
Przyglądają się rozchichotanym dzie-
ciom,
starszy pan troskliwie otula barwnym 
szalem
towarzyszącą mu siwowłosą kobietę;
w jej błyszczących,  szarozielonych 
oczach,
pojawia się ciepło i coś, co jest tylko ich 
tajemnicą.
Liście starego klonu szepczą i szepczą
przy wtórze psotnego wiatru.

Pod skrzydłami 
łużyckiej Euterpe II - 
Jadwiga Rupieta

Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki 
do Piechowic i Szklarskiej Poręby

Ale to był rok!!!Ale to był rok!!!

"Dukaciki" w drodze do 
wodospadu Szklarki

Jak co miesiąc prezentujemy działal-
ność  placówek: Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy, gdzie jak zwykle wiele 
się dzieje.

Apel o wsparcie
Zwracamy się do Czytelników „Ma-
gazynu Lubskiego” z prośbą o pomoc 
w organizacji Koncertu Mikołajkowe-
go „Święty Mikołaj jest w każdym z 
nas”, który odbędzie się 6 grudnia w 
Lubskim Domu Kultury. Organizato-

rem imprezy jest Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa, Warsztaty Terapii Za-
jęciowej, Lubski Dom Kultury oraz 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Dochód z inicjatywy zostanie prze-
znaczony na wsparcie rodziny 3-let-
niego Wojtka, mieszkańca naszego 
miasta, zmagającego się z chorobą 
nowotworową. Oprócz wsparcia fi-
nansowego mile widziane będzie 
także przekazanie bonów, darów, 
gadżetów i produktów, które posłu-
żą jako nagrody w loterii fantowej. 

Sprzedaż gadżetów świątecznych w 
dniu imprezy pozwoli zasilić dochód 
imprezy. W imieniu organizatorów 
prosimy o przekazywanie darów do 30 
listopada do sekretariatu Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Lubsku, ul. 
Chopina 10, wejście A lub do siedziby 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Lubsku, ul. Emilii Plater 28.Numery 
telefonów do kontaktu: 68 457 39 29 
i 68 457 37 88.

 M. Sienkiewicz

Wieści z WTZ i ŚDS
Wizyta pracowników z OTOZ 

Animals- Inspektorat Zielona Góra 
była bardzo interesująca. Panie 

opowiedziały na czym polega ich 
praca, w jaki sposób interweniują i 

pomagają zwierzakom ►

PASOWANIE W KORCZAKU
W czwartkowe popołudnie (24.10.) w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Janusza Korczaka w Lubsku odbyło się pasowanie pierwszo-
klasistów na uczniów szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od polo-
neza w wykonaniu pierwszaków. Zebrani goście mogli obejrzeć 
krótkie występy najmłodszych uczniów „Korczaka” przygotowane 
przez panie: Milenę Wiśniewską, Elżbietę Stańczyk i Annę Jurasik. 
Następnie Dyrektor Ewa Woźniak –Burzawa odebrała ślubowanie 
od uczniów rozpoczynających przygodę z nauką.

I.G.

PASOWANIE W CHROBRYM
29 października w Lubskim Domu Kultury odbyło się  pasowanie na 
ucznia pierwszoklasistów z SP2 w Lubsku.
„Uśmiechnijcie się ! W naszej szkole będzie wam najlepiej”- takimi 
słowami starsi uczniowie przywitali pierwszaków.
Wśród zaproszonych na uroczystość  gości były m.in. Elżbieta Haściło 
– Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Angela Rajman 
– przedstawicielka Rady Rodziców. Dzieci do ślubowania przygotowa-
ły Panie : Jolanta Pietrus i Małgorzata Stefanowicz ( wychowawczynie 
klas Ia i Ib). Ślubowanie od uczniów odebrała dyrektor Małgorzata 
Rabenda. Po części oficjalnej było już tylko gwarno i wesoło dzięki 
najmłodszym uczniom z „dwójki”.

I.G.

PASOWANIE W SP3
6 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku miała miejsce uroczystość pasowania 
pierwszaków na uczniów szkoły. W trakcie spotkania dzieci za-
prezentowały program artystyczny  przygotowany przez
wychowawczynię Joannę Duszeńko, otrzymały również upominki 
ufundowane przez sponsora - Klub Motocyklowy Blue Knights 
Poland III. 

A.R.

PASOWANIE W GÓRZYNIE
30 października, do grona uczniów uroczyście 
przyjęto dzieci w Szkole Podstawowej w 
Górzynie. Z tej okazji przygotowano uroczy-
sty apel oraz program artystyczny, w którym 
uczniowie recytowali rymowanki, śpiewali 
piosenki i tańczyli. Gratulujemy wszystkim 
nowym uczniom, a rodzicom i gronu pedago-
gicznemu życzymy, aby przekazywane młode-
mu pokoleniu wartości, były z nimi przez całe 
życie, a wiedza jaką zdobędą były kluczem do 
spełnienia marzeń.

A-M

NOWI UCZNIOWIE W PODSTAWÓWKACH

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW W NAUCE

W Lubskim Domu Kultury już po 
raz siódmy odbył się Festiwal Pieśni 
Patriotycznej, zorganizowany przez 
Zespół Szkół Technicznych w Lub-
sku. Gospodarzem koncertu była pani 
dyrektor Alicja Czerniawska. Motto 
tegorocznego festiwalu brzmiało: „Pło-
mień rozgryzie malowane dzieje, skarby 
mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń uj-
dzie cało.”(Adam Mickiewicz „Konrad 
Wallenrod” – red.)
Uczestnicy występowali w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Wykonawców 
oceniało trzyosobowe jury w składzie: 
Katarzyna Kromp, Teresa Załużna i 
Krzysztof Kasperski.
W kategorii klasy I-IV – Grand Prix nie 
przyznano.
Wyróżnienia :
- Roksana Wąchała z Ogniska Muzycz-
nego w Jasieniu,
- Inga Wujciów z Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Jasieniu,
- Iga Klimińska ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Lubsku.
W kategorii klas V-VIII przyznano dwie 
nagrody Grand Prix dla:
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasieniu za utwór „ W listopadzie”
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku, 
utwór „ Uwierz Polsko”.
Przyznano trzy wyróżnienia:
- SP- 3 w Lubsku „Urodziłem się w 
Polsce”,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Lubsku „Pod Tatrami jest 
mój kraj”,
- Milena Wójtowicz z SP nr 1 z Żar 
„Biały krzyż”.
W kategorii szkół ponadpodstawowych 
Grand Prix przypadło dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicznych 
w Lubsku za utwór „ Modlitwa Armii 
Krajowej”.

Wyróżnienia otrzymały:
- Julia Falkiewicz z MGOK w Jasieniu 
„ Uwierz Polsko”,
- ZSOiT w Żarach „Ojczyzna”

- Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu 
i Mowy w Żarach „Dziewczyna z gra-
natem”.

I.G.

VII FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
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Jednakże jest to szansa bardzo, bardzo 
mała. Tak więc będziemy musieli razem 
z radnymi, jeszcze raz mocno pochylić 
się nad tym problemem i zadecydować, 
czy wchodzimy w tę inwestycję, czy też 
ją odkładamy w czasie. Nie ukrywam, 
że bardzo mi zależy, żeby w Brodach 
powstała taka instytucja. Z drugiej jednak 
strony, nie jest moim celem zrealizo-
wanie tej inwestycji za wszelką cenę. 
Nie będę narażał na szwank finansów 
Gminy do tego stopnia, żeby podzielić 
los Lubska i żeby w perspektywie roku 
lub dwóch gmina Brody również weszła 
w program naprawczy. Myślę, że szkoda 
by było zmarnować taką szansę, ale nie 
możemy też jako gmina przeinwestować 
do tego stopnia, żeby wpędzić się w 
kłopoty finansowe na kilka kolejnych lat. 
Wszystko trzeba robić z głową. 

ML: Czy powstanie parking obok 
szkoły?
RK: Parking obok szkoły to temat, 
który - można powiedzieć - przewija się 
już 5 lat. Nie będę już wracał do całej 
historii z nim związanej, bo nie o to 
przecież chodzi. Tak jak powiedziałem 
na chwilę obecną mamy inne priorytety. 
W przyszłym roku do oświaty dołożymy, 
bo to jest również zadanie własne gminy, 
z naszego budżetu ponad milion złotych. 
Problem niedoszacowania nakładów na 
oświatę z budżetu państwa, powoduje 
że samorządy muszą z własnych pie-
niędzy wykładać coraz większe sumy 
na bieżące funkcjonowanie szkół. Te 
pieniądze mogłyby posłużyć właśnie 
na cele inwestycyjne, chociażby na 
budowę parkingu przy szkole. Niestety 
nie jesteśmy tak bogatą gminą, żeby z 
jednej strony współfinansować bieżące 
funkcjonowanie oświaty i jeszcze robić 
inwestycje na terenie szkoły czy przed 
szkołą. Bardzo dużo kosztują nas dowo-
zy uczniów do szkół, w tym Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, z 
roku na rok coraz więcej kosztuje nas 
utrzymanie dzieci umieszczonych w 
domach dziecka i tzw. pieczy zastępczej. 
Mamy dużo dzieci z orzeczeniami o 
niepełnosprawności różnego rodzaju, 
więc rodzi to potrzebę zatrudnienia do-
datkowych nauczycieli, tzw. nauczycieli 
wspomagających, a to wszystko kosztu-
je. Czasy, kiedy funkcjonowanie szkoły 
mieściło się w przekazywanej subwencji 
oświatowej dawno już minęły i raczej 
już nie wrócą. 
Tak więc w przypadku pojawienia się 
lepszej koniunktury, większych wpły-
wów do budżetu niewykluczone, że i 
to zadanie zostanie zrealizowane. Na 
pewno będziemy się starać, bo zależy 
nam na tym, żeby otoczenie szkoły 
było przede wszystkim bezpieczne, ale 
i estetyczne. Nasza szkoła tętni życiem, 
dzięki programom współpracy i wymia-
ny odwiedzają ją goście z zagranicy - tak 
dzieci, jak i dorośli - dlatego będziemy 
czynić starania, aby itę sprawęzałatwić 
pozytywnie. Jednak tak jak zastrzegłem 
na wstępie, będziesię to wiązało z 
poprawą koniunktury i poprawą stanu 
finansów Gminy. A to na pewno nie jest 
to kwestia najbliższego roku czy nawet 
dwóch lat. 

ML: Kiedy przycięta będzie aleja lipo-
wa przy drodze na wieżę widokową w 
Jeziorach Wysokich (spadające gałęzie 
zagrażają zdrowiu mieszkańców)?
RK: Z wycinaniem czy przycinaniem 

drzew jest tego typu problem, że - co 
prawda - drzewa rosną na działkach 
gminnych, jednak jako gmina nie mo-
żemy dowolnie wycinać drzew, czy też 
wykonywać jakiś prac pielęgnacyjnych. 
Wszelkie tego typu zabiegi muszą być 
poprzedzone uzyskaniem zgody ze Sta-
rostwa Powiatowego. Swoją drogą pra-
gnę wyrazić swoje zdziwienie, bo akurat 
do mnie żaden sygnał w tej sprawie nie 
dotarł. Szkoda, ponieważ można by było 
ten temat po prostu załatwić szybciej i 
bez pośrednictwa Magazynu Lubskie-
go. Ze swojej strony mogę obiecać, że 
przyjrzymy się tym drzewom i ocenimy 
ich stan zdrowotny. Jeżeli będzie taka 
potrzeba, to oczywiście wykonamy cięć 
pielęgnacyjnych, po wcześniejszym 
uzyskaniu stosownych zgód. 
Jednak wracając do sedna, gdyby ten 
sygnał trafił do mnie bezpośrednio, to 
być może problem byłby już załatwiony, 
a tak czekał aż do dzisiejszego wywiadu. 

ML: Jakie są priorytety na następne 
lata trzeciej kadencji?
RK: Priorytety na trzecią kadencję? W 
tej niestabilnej sytuacji prawnej, kiedy 
z jednej strony ogranicza się dochody 
gmin, a z drugiej dokłada nowe zadania 
i obowiązki, przede wszystkim musimy 
zadbać o dochody tak, żeby nam się 
budżet bilansował. Powiem szczerze, 
że największym priorytetem będzie, 
utrzymanie stabilnego, zrównoważonego 
budżetu do 2023 roku. Niektóre gminy 
już teraz miały problem z „dopięciem” 
budżetu na przyszły rok. Nam się to 
jeszcze udało, m. in. dlatego, że mamy 
nadwyżki budżetowe z lat poprzednich. 
Mamy więc z czego dołożyć. Jednak w 
pewnym momencie ta nadwyżka nam się 
po prostu wyczerpie i nie będziemy mieli 
z czego dołożyć, a wtedy będziemy mieli 
duży kłopot. Mam jednak nadzieję, że do 
tego nie dojdzie. 
Jak wspomniałem wcześniej, absolut-
nym priorytetem jest dla nas nowa stacja 
uzdatniania wody w Brodach. Jeżeli 
możliwości finansowe na to pozwolą, to 
ewentualnie zrealizowanie Gminnego 
Centrum Kulturalno – Turystycznego. 
Priorytetem będzie również zapewnienie 
mieszkańcom gminy bezpieczeństwa. 
Temu celowi służyć będzie wymiana 
sprzętu w OSP Brody. Naszym celem 
jest zakup nowego wozu gaśniczego. 
Będziemy starali się utrzymać w Brodach 
posterunek Policji. 
Jednak wszystkie planowane inwestycje 
będą mogły zostać zrealizowane tylko 
wtedy, gdy zapewnimy stały i stabilny 
strumień dochodów do budżetu. Nadal 
liczę na to, że sprawa z instalacją foto-
woltaiczną znajdzie swój szczęśliwy 
finał. Trwa bowiem spór na linii: inwe-
stor - Ministerstwo środowiska, które 
odmawia uzgodnienia tej inwestycji. 
Sprawa zapewne trafi do sądu i liczymy 
na to, że sąd przyzna rację inwestorowi. 
Powstanie takiej instalacji byłoby dużym 
zastrzykiem środków finansowych do 
budżetu gminy, a to pozwoliłoby nam 
planować kolejne inwestycje i ze spokoj-
niejsza głową myśleć o nadchodzących 
latach. 

ML: Dziękuję za rozmowę i życzę 
zrealizowania wszystkich zamierzeń. 

I. G. 

Rozmawiamy z Wójtem 
Gminy Brody, Ryszardem 
Kowalczukiem, który już 
trzecią kadencję pełni tę 
funkcje. 

Magazyn Lubski: To już trzecia 
kadencja. Którą było łatwiej zdobyć 
pierwszą, drugą czy obecną?
Ryszard Kowalczuk: Którą łatwiej było 
zdobyć? Trudno powiedzieć. Na pewno 
łatwiej startować z pozycji pretendenta, 
niż tego, który już jest na stanowisku. 
Jako urzędujący wójt, znam realia i moż-
liwości budżetu i trudno mi obiecywać 
coś na wyrost, wiedząc, że nie będzie 
można tego zrealizować. 
Jednak co ciekawe, to właśnie za trzecim 
razem zdobyłem suma summarum naj-
większe poparcie. Ze wszystkich trzech 
kampanii wyborczych w roku 2010, 
2014 i teraz 2018 zdobyłem najwięcej 
głosów. To chyba świadczy, że jednak 
większość ludzi pozytywnie ocenia moje 
działania jako wójta gminy Brody. 
Jednak najbardziej denerwującym i bu-
dzącym spore emocje było oczekiwanie 
na ogłoszenie wyników wyborów. Eks-
peryment z dwoma komisjami wybor-
czymi(do przeprowadzenia głosowania 
i ustalenia wyników wyborów) raczej 
się nie udał. Jeszcze nigdy tak długo nie 
trzeba było czekać na ostateczne wyniki 
wyborów. 

ML: Co udało się już zrobić przez 
pierwszy rok trzeciej kadencji?
RK: No cóż, pierwszy rok trzeciej ka-
dencji to głównie rozliczanie projektów 
zrealizowanych w poprzednich latach. 
A przypomnę, że w latach 2017/2018 
zrealizowaliśmy dosyć duże inwestycje. 
Była to przebudowa całego centrum 
Brodów - trzy ulice:Wolności, Szkolna i 
Plac Zamkowy. Następnie przebudowa 
i remont przedszkola samorządowego 
oraz budowa sieci wodociągowo-kana-
lizacyjnej w miejscowości Datyń. Część 
z tych inwestycji już mamy rozliczone, 
a środki finansowe wpłynęły na nasze 
konto. Czekamy jeszcze na rozliczenie 
i zwrot środków za remont przedszkola. 
Mamy nadzieję, że do końca roku te 
pieniądze również do nas trafią. To z 
jednej strony. Z drugiej strony, rok 2019, 
to przygotowanie dokumentacji pod 
następne inwestycje. Taką najważniejszą 
będzie budowa nowej stacji uzdatniania 
wody. To jest absolutny priorytet na rok 
2020. Na chwilę obecną mamy sporzą-
dzonyprogram funkcjonalno-użytkowy 
(PFU), na podstawie którego złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie inwestycji z 
PROW (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) Urzędu Marszałkowskiego. 
Poczyniliśmy również starania o przeję-
cie działki z zasobu Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, ponieważ jako 
gmina nie dysponowaliśmy w obrębie 
Brodów taką działką, aby móc na niej 
wybudować nowy budynek SUW z 
nową technologią oczyszczania wody. 
Przypomnę tylko, że stacja uzdatniania 
wody w Brodach zasila w wodę nie tylko 
same Brody, ale również Jeziory Wyso-
kie, Jeziory Dolne,Nabłoto i Datyń. Mam 
nadzieję, że dzięki tej inwestycji wkrótce 
popłynie lepszej jakości wodadla tych 
miejscowości. Wierzę również, że skoń-
czą się wreszcie problemy z jej okreso-
wym brakiem (szczególnie w tak upalne 
lata jak ostatnio. Jest to nie bez znaczenia 
dla normalnego funkcjonowania takich 

instytucji jak szkoła, przedszkole, czy 
restauracja i hotel pałacowy oraz coraz 
liczniej powstających gospodarstw 
agroturystycznych. 
Nie bez znaczenia było również dla 
mnie,takie trochę symboliczne, ale 
bardzo moim zdaniem ważne i zostało 
to wykonane można powiedzieć w 
pierwszej kolejności - czyli uchylenie tej 
słynnej uchwały radnego Marka Tracza 
O przystąpieniu gminy Brody do sporzą-
dzenia studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brody. W świetle późniejszych 
wydarzeń uważam że był to krok słuszny. 
Między innymi dlatego że właśnie ten 
rok 2019 był takim rokiem pomiędzy 
czyli między rozliczeniem inwestycji 
już zakończonych a przygotowaniem 
tych inwestycji które będziemy chcieli 
dopiero zrealizować Więc finanse Gminy 
nie wyglądałyby tak, gdyby nie zmiany 
w prawie, które troszeczkę nas jako 
samorządy zaskoczyły, ale ogólnie rok 
budżetowy zamykamy nadwyżką i to 
dosyć znaczną. Tym niemniej, tak jak 
powiedziałem, ciągle zaskakiwanie nas 
samorządowców różnego rodzaju usta-
wami powoduje, że musimy oszczędzać 
i zaciskać pasa. 

ML: Jakie są plany na 2020 rok? Jak 
wyglądają finanse Gminy Brody?
RK: Jakie plany na 2020 rok? Tak jak już 
wspomniałem, najważniejszą inwestycją 
to będzie budowa nowej stacji uzdatnia-
nia wody dla miejscowości Brody, Na-
błoto, Jeziory Wysokie, Jeziory Dolne i 
Datyń. A z takich nie inwestycyjnych rze-
czy, to przede wszystkim uszczelnienie 
systemu finansów Gminy, czyli popra-
wienie ściągalności danin publicznych 
na rzecz budżetu gminy (podatki i opłaty 
lokalne) oraz poprawienie strony docho-
dowej. Czyli zabieganie o powstawanie 
nowych przedsiębiorstw i inwestycji na 
naszym terenie. Oczywiście nie będzie 
to łatwe, bo co prawda PGE wycofało 
się na chwilę obecną z planów budowy 
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, 
nie oznacza to jednak, że tereny te zostały 
odblokowane. Dalej mamy ochronę złóż 
przed zabudową, więc tych terenów 
pod inwestycje dużo nam nie pozostaje. 
Obszar udokumentowanych złóż kopalin 

to jest około 2/3 powierzchni Gminy. 
Dlatego tuż po Nowym Roku, kiedy 
nowy rząd już się ukonstytuuje, a nowi 
ministrowie wdrożą się w problematykę 
swoich resortów, chciałbym udać się do 
Warszawy na spotkanie z ministrem śro-
dowiska i właśnie na ten temat porozma-
wiać. Nie może być tak, że w XXI wieku 
2/3 Gminy jest traktowane jak swego 
rodzaju skansen czy też rezerwat, gdzie 
nie można normalnie funkcjonować oraz 
nie można się rozwijać. 
Między innymi dlatego, że właśnie rok 
2019 był takim rokiem „pomiędzy”, 
czyli pomiędzy rozliczeniem inwestycji 
już zakończonych a przygotowaniem 
tych inwestycji, które będziemy chcieli 
dopiero zrealizować,więc finanse Gminy 
nie wyglądają najgorzej. Ten rok zakoń-
czymy ze sporą nadwyżką budżetową. 
Nie oznacza to jednak, że możemy spać 
spokojnie. Zmiany w prawie, które tro-
szeczkę nas, jako samorządy zaskoczyły 
(wzrost płacy minimalnej, podwyżki w 
oświacie, obniżenie stawki PITz 18 do 
17% oraz zwolnienie z PIT do 26 roku 
życia) powoduje, że musimy zrewido-
wać swoje plany inwestycyjne, zacząć 
oszczędzać i i zaciskać pasa. 

ML: Zainwestowaliście w nowe bo-
isko. Może parę słów o sporcie. 
RK: No tak, trochę środków zostało za-
inwestowanych w powstanie nowej płyty 
boiska. Właściwie to nie było wykonanie 
nowej płyty, tylko rekultywacja starej. 
Podjęła się tego zadania wyspecjalizo-
wana firma Bętkowski Service, która na 
co dzień zajmuję się pielęgnacją boisk 
drużyn nawet z Ekstraklasy. Tak więc 
firma naprawdę z najwyższej półki. 
W końcu po kilku latach „chudych”, 
kiedypiłkanożna w wydaniu seniorów 
w Brodach w ogóle nieistniała, do-
czekaliśmy się trenera, który, dzięki 
swojej ciężkiej i systematycznej pracy z 
najmłodszymi adeptami piłki nożnej na 
Orliku, tak poprowadził tych chłopców, 
że teraz są to już można powiedzieć 
dorośli mężczyźni, którym dalej chcę się 
grać w piłkę. Dzięki temu mamy drużynę 
seniorów, która na chwilę obecną wraz ze 
Stalą Jasień współlideruje w swojej gru-
pie w rozgrywkach klasy B. Mamy też 
Orlików, którzy są postrachem takich pił-

karskich szyldów jak Promień Żary czy 
Budowlani Lubsko. Wszyscy Ci chłopcy 
robią naprawdę ogromne wrażenie na 
widzach, bo ich determinacja i ciężka 
praca wsparta fachowym prowadzeniem 
trenera p. Jarosława Hajdula przynoszą 
pożądane efekty. Nie bez znaczenia jest 
tu również zaangażowanie i wsparcie 
rodziców. Wszystko to powoduje, że 
wyniki sportowe są bardzo dobre, a i 
atmosfera wokół piłki robi się ciekawa i 
bardzo pozytywna. Do tej pory to raczej 
nasi piłkarze szukali możliwości gry w 
klubach z sąsiednich gmin, a teraz, to 
piłkarze z sąsiednich gmin chcą grać u 
nas. Tak więc, śmiało można powiedzieć, 
żedzięki zatrudnieniu odpowiedniego 
człowieka na odpowiednim stanowisku, 
mamy pozytywne wyniki. I to dla nas 
było najważniejsze, żeby tę młodzież 
zainteresować futbolem, pokazać im inną 
formę spędzania wolnego czasu. Dlatego 
wsparcie ze strony Gminy, renowacji 
płyty boiska, byłoukłonem w stronętre-
nera pana Jarka Hajdula. Chcieliśmy tym 
gestem zatrzymać go w Brodach, gdzie 
jest ceniony i szanowany przez piłkarzy, 
a tych najmłodszych wręcz kochany…
Naszym wspólnym celem było przygoto-
wać w miarę profesjonalną płytę, tak aby 
Ci chłopcy w przyszłym sezonie zagrali 
pierwszy mecz już na swoim boisku. Do 
tej pory mecze „u siebie” rozgrywamy 
gościnnie w Mierkowie. 

ML: A teraz pytania od mieszkańców 
Brodów. Kiedy powstanie w waszej 
miejscowości Dino?
RK: No mam nadzieję, że już na świę-
ta…. . Święta Wielkanocne oczywiście, 
mieszkańcy Brodów i okolic będą 
mogli zrobić zakupy w markecie Dino. 
Wiele zależy również od tempa budo-
wy i determinacji samego inwestora 
oraz warunków pogodowych. Prace 
przygotowawcze pod przyszły market 
już ruszyły. Może proces inwestycyjny 
ruszyłby trochę szybciej, gdyby nie fakt, 
że centrala Dino Polska z Krotoszyna 
wszystkie papiery, które były potrzebne 
do uruchomienia budowy, wysyłała do 
gminy Brody,……. ale w województwie 
świętokrzyskim i dopiero stamtąd były 
one nam odsyłane po pewnym czasie. 
Śmialiśmy się z Marzeną (Marzena 
Bernat - wójt gminy Brody w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Przyp. red. ), żena 
okoliczność tych pomyłek w przesyłaniu 
korespondencji, powinniśmy zawrzeć 
porozumienie partnerskie pomiędzy 
dwiema gminami o tej samej nazwie. 
Wracając do samego Dino to myślę, że 
teraz już prace będą postępowały bez 
przeszkód i w miarę szybko - o ile zima 
będzie łaskawa i warunki atmosferyczne 
na to pozwolą. Jako ciekawostkę mogę 
jeszcze powiedzieć, że Dino planuje 
otwarcie kolejnego marketu na terenie 
naszej gminy, tym razem w miejsco-
wości Zasieki. Wystąpili właśnie z 
zapytaniem o przeznaczenie w planie 
miejscowym działek położonych w 
miejscowości Zasieki. Niewykluczone 
więc, że w przyszłym roku będziemy 
mieli otwarcie dwóch marketów Dino, 
jednego w Brodach, a później w miej-
scowości Zasieki. Bardzo bym sobie tego 
życzył, bo tak jak powiedziałem każda 
złotówka wpływająca do budżetu gminy 
jest dla nas bardzo cenna. A w tym przy-
padku będziemy mieli zagwarantowane 
wpływy z podatku od nieruchomości, 
a poprzez zatrudnienie mieszkańców z 

naszej gminy również udział w podat-
kach PIT i CIT. 

ML: Czy powstanie droga na cmen-
tarz i parking przy cmentarzu?
RK: Jeżeli chodzi o drogę na cmentarzu 
i parking przy nim, to tutaj powiem w ten 
sposób. Dokumentację budowlaną drogi 
dojazdowej do cmentarza i na samym 
cmentarzu włącznie z posadowieniem 
stylizowanych lamp mamy zrobioną i 
uzgodnioną z Lubuskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Tak więc 
pozostaje tylko kwestia znalezienia 
środków finansowych. 
Będziemy starać się o możliwość pozy-
skania środków na prace przy zabytkach 
w ramach dofinansowania z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Jeszcze w poprzedniej 
kadencji ustaliliśmy z radnymi, że gmina 
będzie głównie realizować te inwestycje, 
na które będziemy mogli otrzymać dofi-
nansowanie zewnętrzne. 
Natomiast jeżeli chodzi o parking, to 
tutaj sytuacja jest troszeczkę trudniejsza, 
ponieważ przy cmentarzu nie mamy 
jako gmina własnej działki. Na chwilę 
obecną samochody, które zatrzymują się 
przy cmentarzu na tym prowizorycznym 
nieutwardzonym parkingu zatrzymują 
się na prywatnej działce. Jednak w tym 
miejscu parking niestety nie mógłby 
powstać. Robiliśmy rozeznanie kosztów 
odkupienia działki, która jest po drugiej 
stronie drogi do cmentarza, jednak cena, 
która została nam zaoferowana znacznie 
przekracza nasze możliwości finansowe. 
Bierzemy również pod uwagę taką moż-
liwość, że podobnie jak przy budowie 
stacji uzdatniania wody, gdzie przejmu-
jemy nieodpłatnie od KOWR działkę 
na ten cel, również w tym przypadku 
uda nam się przejąć działkę, która jest 
położona po sąsiedzku wzdłuż ogrodze-
nia cmentarnego. Inną kwestią pozostaje 
szukanie terenów pod powiększenie 
samego cmentarza. 

ML: Czy są już decyzje odnośnie przy-
szłego Centrum Kultury, które miało 
powstać ze starej sali gimnastycznej 
obok Urzędu Gminy?
RK: Odnośnie Gminnego Centrum 
Kultury i Turystyki, to tutaj sytuacja jest 
dosyć skomplikowana. Przypomnę, że 
ogłosiliśmy trzy przetargi na wykonanie 
tego zadania w formule „Zaprojektuj i 
Wybuduj”. Niestety wszystkie zakoń-
czyły się fiaskiem, wiem postanowi-
liśmy rozbić to postępowanie na dwa 
etapy. Pierwszy - na przygotowanie 
dokumentacji budowlanej oraz drugi - na 
wykonanie zadania. Na chwilę obecną 
mamy zakończony pierwszy etap. Mamy 
wykonaną dokumentację budowlaną, 
kosztorys inwestorski włącznie z pozwo-
leniem na budowę. Dlaczego sytuacja się 
skomplikowała?
Dlatego, że ten kosztorys inwestorski, 
jaki został wykonany, w porównaniu do 
PFU (program funkcjonalno – użytko-
wy), który był robiony w grudniu 2016 
roku opiewa na wyższe wartości od tych 
ujętych w programie funkcjonalno-użyt-
kowym. Problem jest tego typu, że ewen-
tualna realizacja tego zadania wiązałaby 
się z tym, że brakujące pieniądze, gmina 
musiałaby dołożyć z „własnej kieszeni”. 
Nie ukrywam, że byłoby to zbyt duże 
obciążenie dla budżetu gminy. Jest cień 
szansy na zwiększenie dofinansowania 
ze strony programuInterreg, z które-
go mamy dofinansowanie na ten cel. 

WSZYSTKO O GMINIE Z PIERWSZEJ RĘKI Gubina, Gu-
ben i Jezior 
Wy s o k i c h . 
Pierwszym 
przystankiem 
były ruiny Ko-
ścioła Farnego 
oraz ratusz. Z 
Kośc io łem 
Farnym zwią-
zane są le-
gendy. Jedna 
z nich mówi, 
że w miejscu, 
w  k t ó r y m 
stoi dawniej 
znajdował się 
staw, z które-
go wynurzał się biały jeleń. Dla ów-
czesnej ludności oznaczało to święte 
miejsce i dlatego też wznieśli tu kościół. 
Zaraz obok ruin kościoła znajduje się 
ratusz. Wzniesiony został w XIV wieku 
i stanowił o zamożności miasta. W jego 
progach gościli m.in. Zygmunt Jagiel-
lończyk oraz car Piotr I. Ciekawostką 
jest, że ratuszowa wieża ma widoczne 
odchylenie od pionu. Następnie wy-
cieczkowicze przeszli pod pozostałości 
murów obronnych oraz Basztę Dziewicy, 
która była jedną z czterech wież. Kolej-
nym punktem zwiedzania było wejście 
na Basztę Bramy Ostrowskiej oraz wi-
zyta w Izbie Muzealnej. Izba działa od 
2004 roku i prowadzi ją Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, czyli ludzie 
kochający swoje miasto i pielęgnujący 
jego historię. Następnym przystankiem 
na trasie były „tramwaje gubeńskie” 
i Wyspa Teatralna.Wyspa wcześniej 
zwana była Ostrowem Miejskim oraz 
Wyspą Strzelecką. Teraźniejszą nazwę 
przyjęła za przyczyną powstania w jej 
obrębie teatru, na którego otwarcie wy-
stawiono „Fausta” Goethego. Budynek 
przetrwał wojnę niezniszczony; dopiero 
po jej zakończeniu w niewyjaśnionych 
okolicznościach niemal doszczętnie 
spłonął. Dziś możemy zobaczyć tylko 
resztki kolumn z fasady budynku i ka-
mienne schody. Na skraju wyspy można 
obserwować miejsce, gdzie Lubsza 
wpada do Nysy Łużyckiej. Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jezio-
rach Wysokich znajduje się w drewnianej 
leśniczówce z 1926 roku. Można się tam 
dowiedzieć o zasadach gospodarowania 
zasobami leśnymi, ochrony przyrody, a 
także zobaczyć ciekawostki geologiczne. 
Oczywiście nierozłącznym elementem 
wycieczki było wejście na wieżę wido-
kową. Druga wycieczka prowadziła do 
Parku Mużakowskiego. Obecnie park 

zajmuje ponad 720 ha i położony jest 
na terenie Polski oraz Niemiec. Powstał 
w latach 1815-1845, a jego twórcą był 
„szalony” książę Hermann von Püc-
kler-Muskau – arystokrata, podróżnik i 
architekt. Uczestnicy wycieczki ruszyli 
w kierunku wiaduktu, którego prace 
remontowe zostały zakończone w tym 
roku. Wiadukt w takiej postaci zawdzię-
czamy kolejnemu właścicielowi dóbr 
mużakowskich – księciu Fryderykowi 
Niderlandzkiemu. Koszty realizacji 
projektu, podróże oraz wystawne życie 
doprowadziły Hermanna do kryzysu 
finansowego i sprzedaży majątku. Za 
czasów Pücklera wszystkie mosty i wia-
dukty parkowe były drewniane; dopiero 
Fryderyk Niderlandzki sukcesywnie 
zastępował je budowlami murowanymi. 
Nowy Zamek powstał w XVI wieku 
w stylu renesansowym. Przebudowy 
dokonane w latach 1862-1866 nadały 
mu neorenesansowy wygląd. Podczas 
wojny uległ zniszczeniu i dopiero w 
roku 1995 rozpoczęto prace renowa-
cyjne, które zostały zakończone w 2011 
roku. Po krótkim odpoczynku na rampie 
zamkowej, przechodząc przez Mostek 
Karpiowy dotarto pod Stary Zamek. Nie 
był to jednak koniec wycieczki. Z parku 
pojechano na ścieżkę geoturystyczną 
„Dawna Kopalnia Babina”, utworzoną 
na terenie Geoparku Łuk Mużakowa, 
który od 2015 roku posiada rangę Świa-
towego Geoparku UNESCO. Ścieżka 
znalazła się wśród „7 Nowych Cudów 
Polski” National Geographic Traveler. 
Wycieczki realizowane były w ramach 
projektu „Podróże z LGD", współ-
finansowanego przez Województwo 
Lubuskie w ramach zadania publicz-
nego – Promowanie turystyki i krajo-
znawstwa w województwie lubuskim 
poprzez realizację celów Programu 
Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 
2020 r.

Warsztat Młodzieżowa 
Perspektywa 

Drugi warsztat realizowany w ramach 
projektu „Młodzieżowa PERSPEK-
TYWA” odbył się 9 października 2019 
r. Tym razem tematem spotkania było 
dziennikarstwo. Młodzież starała się 
znaleźć odpowiedź na pytania: czym jest 
praca dziennikarza i jakie cechy musi 
posiadać dobry dziennikarz oraz jakie 
są podstawowe formy dziennikarskie. 
Prowadzący podczas ćwiczeń przed-
stawił zasady poprawności językowej. 
Podczas ćwiczenia „Z tym zdaniem 
jest coś nie tak” zostały przedstawione 
zdania, które były napisane w sposób 
poprawny, a jednak nie miały sensu. 
Należało wprowadzić jak najmniejszą 
liczbę zmian tak, aby zdanie stało się 
zrozumiałe, np. „Policja powinna zająć 
się nielegalną produkcją alkoholu” po 
zmianach brzmiało: „Policja powinna 
zająć się zwalczaniem nielegalnej pro-
dukcji alkoholu”. Kolejnym etapem 
były ćwiczenia logopedyczne, tzw. 
łamańce językowe – trzeba było szybko 
przeczytać zdania: „Chrząszcz brzmi 
w trzcinie w Szczebrzeszynie”, „Jola 
lojalna, lojalna Jola” czy „Stół z po-
wyłamywanymi nogami”. Druga część 
warsztatów dotyczyła wyboru tematu 
na filmik konkursowy. Każdy z uczest-
ników miał swój pomysł – pojawiały 
się tematy bardzo ambitne, dotyczące 
demokracji czy tolerancji oraz prostsze 
do zrealizowania. Następnie młodzież 
mierzyła się 16 października z nagrywa-
niem materiałów filmowych. Uczestnicy 
poznali zasady tworzenia filmu, były 
próby kadrowania, ustawiania ostrości 
i oświetlenia, nagrywania oraz realizacji 
wywiadów. Każdy mógł też omówić 
swój pomysł na film konkursowy. W 
ramach realizacji projektu „Młodzieżowa 
PERSPEKTYWA” uczestnicy otrzymali 
zaproszenie do Radia Zachód oraz Gaze-
ty Lubuskiej. Wizyta 21 października w 
radiu rozpoczęła się od wejścia na antenę. 
Uczestnicy mieli również możliwość 
porozmawiania z dziennikarzami – na-
grywali wywiady, które będą elementami 
ich filmów konkursowych. Z radia udano 
się do redakcji Gazety Lubuskiej. Na 
początek dowiedziano się jak powstaje 
gazeta, z jakich elementów się składa, kto 
odpowiada za jej wydanie i jak powstają 
poszczególne artykuły. W środę (30.10.) 
odbył się warsztat dotyczący montażu 
filmu. Uczestnicy pracowali z obrazem 
i dźwiękiem. Na 
podstawie nagra-
nych materiałów 
uczyli się jak 
stworzyć finalny 
produkt – swój 
film. 
Projekt „Mło-
dzieżowa PER-
SPEKTYWA” 
w s p ó ł f i n a n -
sowany jes t 
z e  ś ro d k ó w 
Województwa 
Lubuskiego w 
ramach działa-
nia „Lubuskie 
Obywatelskie 
Inicjatywy Mło-
dzieżowe”

Podróże z LGD
W sobotę (12.10) 
wyruszono do 

Wieści z LGD

Wizyta w Radio Zachód wzbudziła uzasadnione emocje

Zwiedzanie Parku Mużakowskiego zawsze jest nie lada atrakcją
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  W kwietniu 
2019  roku 
Stowarzysze-
nie Pamięci 
Wyklę tych 
w  L u b s k u  
p o p r o s i ł o 
w s z y s t k i e 
lubskie szko-
ły, aby zaan-
gażowały się 
w lokalną ini-
cjatywę, która 
ma polegać na opiekowaniu się grobem 
najsłynniejszego lubskiego „Żołnierza 
Wyklętego” - Franciszka Bary (1921 
- 1946) ps. „Sęp”, a w przyszłości 
także otoczyć opieką jego pomnik. W 
grobie „Sępa” pochowana  jest również 
Aleksandra Kolago ps. „Ola”, która w  
latach 1945 - 1946  wraz z organizacją 
„Sępa” prowadziła antykomunistyczną 
działalność kolportażowo - propagan-

dową na terenie Lubska, a po wojnie 
opiekowała się jego utajnionym grobem. 
Stowarzyszenie poprosiło szkoły, aby 
wytypowały piątkę uczniów, którzy będą 
Szkolnymi Opiekunami Grobu „Sępa” i 
„Oli” i według określonego harmono-
gramu, będą opiekować się ich grobem. 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku 
odpowiedział na ten apel i nauczyciel 
historii Krzysztof Kowsz powołał Szkol-
nych Opiekunów Grobu „Sępa” i „Oli”. 
W naszej szkole tymi osobami są nastę-
pujący uczniowie: Julia Boranowska, 
Klaudia Gapska, Anastazja Jankowska, 
Nikola Kotwicka, Marika Książka oraz 
Natalia Pach. W piątek 01.11.2019 roku 
w Uroczystość Wszystkich Świętych, 
Szkolni Opiekunowie Grobu „Sępa” 
i „Oli” z ZST pełnili wartę honorową 
na grobie najsłynniejszego lubskiego 
„Żołnierza Wyklętego”. 

Krzysztof Kowsz

 H ISTORIA 	H ISTORIA	/ 	LUDZIE, 	WYDARZENIA	

Świąteczne  rozmyślania  nad  śmiercią

Niezwykłe przypadki, żywcem pogrzebanych
Uczniowie ZST w Lubsku 
uczcili pamięć „Sępa”

Szkolni Opiekunowie Grobu „Sępa” i „Oli” z ZST w Lubsku, od lewej stoją: Marika 
Książka, Klaudia Gapska, Nikola Kotwicka, Julia Boranowska oraz Natalia Pach.

Franciszek  Bara  ps. 
„Sęp”

 W czwartek dnia 17.10.2019 r. w Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego 
w Żarach odbył się II konkurs V 
Turnieju Wiedzy Historycznej pt. 
„Polska pod panowaniem Zygmunta 
I Starego i Zygmunta II Augusta – 
konkurs z okazji 450 rocznicy podpi-
sania Unii Lubelskiej”. W konkursie 
uczestniczyło 21 uczniów z całego 
powiatu. Zespół Szkół Technicznych 
w Lubsku reprezentowało trzech  

członków Szkolnego Klubu Histo-
rycznego „PIAST”, drugie miejsce 
zajął Kacper Zielonka przegrywając 
ze zwycięzcą zaledwie jednym punk-
tem. Piąte miejsce wywalczyła Estera 
Zając, niżej o dwa „oczka” uplasował 
się Michał Gembara. W dalszych 
konkursach życzymy uczniom jeszcze 
wyższych lokat.

Krzysztof Kowsz

Konkurs Wiedzy Historycznej

„Polska pod panowaniem Zygmunta I
Starego i Zygmunta II Augusta”

Uczestnicy Konkursu Historycznego pt. „Polska pod panowaniem Zygmunta I 
Starego i Zygmunta II Augusta”. Na zdjęciu stoją od lewej: Estera Zając, Michał 

Gembara oraz Kacper Zielonka wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem.

  Historia zna wiele przykładów osób 
przedwcześnie uznanych za zmarłych, 
którzy obudzili się w kostnicy, podczas 
ceremonii pogrzebowej, czy w trumnie 
zakopanej pod ziemią. Następstwem 
strachu przed taką sytuacją były różno-
rakie odstępstwa od rytuałów pogrzebo-
wych, czego ślady dostrzegamy w trakcie 
badań archeologicznych nowożytnych 
cmentarzysk. Błędne diagnozy odnośnie 
zgonów wynikały przede wszystkim z 
niższego niż obecnie poziomu medycy-
ny. Mylono śmierć ze stanem śpiączki, 
letargiem, katatonią lub omdleniem. 
Nie dziwi zatem rozpowszechniony 
dawniej w naszej strefie klimatycznej 
zwyczaj dwu lub trzydniowego czuwania 
przy zmarłym, jako jeden ze sposobów 
upewnienia się, że faktycznie on nie żyje. 
Do przypadków pogrzebania żywcem 
dochodziło najczęściej podczas epidemii, 
wojen i masowych egzekucji, kiedy to 
zmarłych chowano w pośpiechu nie 
czekając na potwierdzenie zgonu. W 
epoce oświecenia zaczęto kwestionować 
chrześcijańskie dogmaty i traktować 
śmierć jako ostateczny koniec ludzkiego 
żywota, co doprowadziło do narastania 
wśród ludzi lęku przed pogrzebaniem 
żywcem, czyli tafefobii. Obawy te były 
szczególnie silne na przełomie XVII - 
XVIII wieku, oraz w pierwszej połowie 
XIX wieku. Strach przed pogrzebaniem 
za życia potęgowały mrożące krew w ży-
łach doniesienia o ekshumacjach i przy-
padkach przedwczesnych pogrzebów, a 
także popularna w ówczesnym czasie 
literatura grozy. Osoby cierpiące na 
tafefobię pozostawiały w testamentach 
dyspozycję o tym, jak należy postępować 
z ich ciałem po śmierci, aby mieć zupełną 
pewność, że nie żyją.
  Do powszechnych praktyk należało 
jak najdłuższe odwlekanie pogrzebu, 
czuwanie przy zmarłym i nasłuchi-
wanie czy wykazuje oznaki życia. 
Stosowano również szereg zabiegów 
jak polewanie wrzątkiem, przypalanie 
rozgrzanym żelazem, wbijanie noża w 
serce, nakłuwanie, robienie lewatywy, 
a nawet obcinanie głowy, które dawały 
stuprocentową gwarancję, że zmarły nie 
obudzi się w ciasnej i dusznej trumnie. 
Pod koniec XVIII wieku zaczęły po-
wstawać specjalne kostnice z systemem 
dzwonków umożliwiających zmarłym 
zasygnalizowanie powrotu do życia. 
Wynaleziono również tzw. trumny bez-
pieczeństwa wyposażone w przewody 
wentylacyjne, urządzenia służące do 
komunikacji i inne udogodnienia umożli-
wiające „zmartwychwstałym” kontakt ze 
światem i wydostanie się z grobu. Z dużą 
ostrożnością podchodzono do zmarłych 
na epilepsję, samobójców, topielców 
oraz histeryków. Synod Żmudzki z 1752 
roku upominał, aby w przypadku nagłej 
śmierci nie grzebano zmarłych przed 
upływem 24 godzin, natomiast zmarłych 
na choroby zakaźne należało pochować 
po upływie 12 godzin. Pod koniec XVIII 
wieku ze względów sanitarnych oraz za-
pewne pod presją części społeczeństwa, 
która obawiała się pogrzebania żywcem, 
doszło do reformy cmentarnictwa. W 
większości krajów, m.in. w Królestwie 
Polskim i Austrii wprowadzono 48 

godzinny czas oczekiwania na pogrzeb, 
z zastrzeżeniem, że zmarłych na cho-
roby zakaźne należy pochować przed 
upływem 24 godzin. Obecnie w Polsce 
zwłoki osób zmarłych nie mogą być 
chowane przed upływem 24 godzin od 
chwili zgonu, najpóźniej natomiast po 
upływie 72 godzin od chwili zgonu.
  Znalazłem opracowanie, ale z końca 
XIX wieku, dotyczące Anglii i Walii. 
Szacowano, że rocznie dochodziło tam 
do 2700 omyłkowych pochówków 
osób jeszcze żywych. Nie przesłyszeli 
się Państwo. Dwa tysiące siedemset 
pochówków rocznie. Omyłkowe pogrze-
by ludzi jeszcze żyjących towarzyszą 
człowiekowi od zarania jego dziejów i 
żadne miejsce na ziemi nie jest wolne od 
takich incydentów. Mamy relację angiel-
skiego proboszcza z XVI wieku, który 
likwidując stary cmentarz nakazał eks-
humację wszystkich tam pochowanych. 
Wtedy, ku swemu przerażeniu, ksiądz 
dowiedział się, że na starym cmentarzu 
znajdowały się groby świadczące o tym, 
że pochowani w nich ludzie odzyskiwali 
świadomość dopiero w trumnie, że 
walczyli o wyjście z grobu. Wieka tych 
trumien od strony wewnętrznej nosiły 
ślady zadrapań i uderzeń, a szkielety w 
nich spoczywające leżały poskręcane w 
najdziwaczniejszych pozach. Statystyka 
cmentarza była porażająca. Na każde 25 
pochówków, jeden dotyczył człowieka 
jeszcze żywego. Czyli pełne 4% po-
chowanych żywcem. Od paru tysięcy 
lat szerzy się wśród ludzi strach przed 
cmentarzem, trumnami i mogiłami. 
Wciąż opowiada się sobie przerażające 
historie o krzykach, stukaniach lub jesz-
cze innych odgłosach, wydobywających 
się z grobów lub krypt, gdzie spoczywają 
zmarli. Nikomu nie przychodzi do gło-
wy, że może to oznaczać, iż w grobie, 
skąd dochodzą hałasy, pochowano 
żywego człowieka, wzywającego teraz 
pomocy. Będzie się natomiast gadać, 
o duchach, wampirach, diabłach. Nikt 
nie rzuci się na pomoc nieszczęśnikowi, 
który teraz dopiero naprawdę umiera.
  W 1979 roku ukazała się książka pt. 
„Księga Straszliwych Pomyłek” autor-
stwa Stephena Pile’a, która opisuje różne 
historie osób pochowanych żywcem 
od przypadków najdawniejszych, po 
przypadki współczesne. Włoski poeta 
Francesco Petrarka leżał na katafalku 
już całą dobę, kiedy nagle wstał i zażą-

dał zamknięcia okna, bo dokucza mu 
hulający po pokoju przeciąg. Poeta żył 
jeszcze ze trzydzieści lat, pisząc swoje 
słynne sonety. Ks. Piotr Skarga umarł 
w 1612 roku. Osiemdziesiąt dwa lata 
po jego śmierci zaczął się jego proces 
beatyfikacyjny. Podczas dokonanej eks-
humacji stwierdzono, że Piotra Skargę 
pochowano żywcem. Ciało leżało w 
pozycji nienaturalnej, a na wieku trum-
ny pozostały ślady paznokci zmarłego. 
Proces beatyfikacyjny został przerwany, 
bo posłużono się dość przewrotną logiką, 
twierdząc, że nie można wykluczyć, iż 
żywcem pochowany ksiądz, będąc w 
rozpaczy, bluźnił Panu Bogu. Mikołaj 
Gogol zmarł 4 marca 1852 roku w 
Moskwie. Przeprowadzono później 
ekshumację i stwierdzono, że pisarz 
został pochowany żywcem. Znaleziono 
ciało skulone w śmiertelnym skurczu, 
z pogryzionymi palcami rąk. W 1886 
roku na cmentarzu we Włoszech usły-
szano pukanie, dochodzące z pewnego 
grobowca. Powiadomiono o tym zarząd 
cmentarza. Zarząd zwrócił się do policji 
z prośbą o zezwolenie na otwarcie gro-
bu. Policja zwróciła się do proboszcza z 
prośbą o pozwolenie na wydanie pozwo-
lenia otwarcie grobu na cmentarzu, który 
mu podlegał. Zanim uzyskano wszystkie 
zgody i otwarto grób, całe to działanie 
okazało się niepotrzebne. Pochowany 
żywcem, w międzyczasie naprawdę 
umarł. Świadczyło o tym jego porwane 

ubranie i pogryzione przez nieszczęśnika 
palce obu rąk. W 1893 roku we Włoszech 
z grobu, w którym właśnie pochowano 
młodą kobietę, będącą w ostatnim 
miesiącu ciąży, zaczęły wydobywać się 
krzyki. Trwało tak przez kilka dni, bo 
chcących rozkopać grób powstrzymy-
wał ksiądz, strasząc ich, że spotkają tam 
samego szatana. Wreszcie ktoś nie dał się 
zastraszyć i mogiłę otwarto. Za późno. 
Straszny widok ukazał się przybyłym na 
cmentarz. Kobieta ocknęła się w trumnie 
i zaczęła rodzić. Dziecko musiało urodzić 
się żywe, ale zmarło podobnie jak i jego 
matka, która, widać to było, walczyła do 
końca. Tragedia, jaka rozegrała się dwa 
metry pod ziemią była tak przerażająca, 
że powstrzymam się przed dalszym 
opisem. W XIX wieku Pastor Schwarc 
ocknął się, leżąc w trumnie, stojącej już 
nad otwartym dołem, gdy przed opusz-
czeniem trumny parafianie zaśpiewali 
ulubiony przez pastora hymn. Leżący w 
trumnie pastor przyłączył się do chóru i 
to ocaliło mu życie. Prawosławny biskup 
z wyspy Lesbos Nicephorus Glycas już 
dwa dni leżał wystawiony w otwar-
tej trumnie, otoczony modlącymi się 
wiernymi, gdy nagle usiadł w trumnie, 
przez chwilę rozglądał się zaskoczony, 
aż wreszcie kazał sobie wytłumaczyć, 
co oznacza ten obrzęd, który koło niego 
odprawiają i czemu wszyscy tak się na 
niego gapią? W książce opisany jest 
przypadek nowojorskiego anatomopa-
tologa, który w 1964 roku właśnie roz-
począł sekcję zwłok, gdy nagle „zwłoki” 
poderwały się ze stołu sekcyjnego i 
chwyciły doktora za gardło. „Zwłoki”, 
choć już nieco nacięte, przeżyły incydent. 
Doktor, niestety, nie przeżył zawału, 
wywołanego przerażeniem. Umarł na 
miejscu. W 1993 roku mężczyzna z 
Johhanesburga z RPA został po wypadku 
samochodowym uznany za zabitego. 
Przez dwa dni „ciało” przetrzymywano 
w kostnicy. Wreszcie ktoś usłyszał jego 
krzyki. W lutym 2005 roku w miejsco-
wości Kula - Mutu w Gabonie „zmarła” 
Agnas Mbenga. Ciało przeniesiono 
do kostnicy i zamknięto w szufladzie 
chłodziarki. „Nieboszczka” leżała tam 
całe 18 godzin, po czym wstała, zrobiła 

„karczmienną” awanturę  pracownikom 
kostnicy i kazała się odwieźć do domu. 
Jak stwierdziła – utraciła całkiem zaufa-
nie do medycyny.  Starodawny polski 
zwyczaj mówiący, że nieboszczyk 
powinien przed pogrzebem przez trzy 
dni pozostawać w domu, uratował 
życie kobiecie, uznanej za zmarłą. Na 
trzeci dzień, kobieta leżąca dotychczas 
w trumnie, wstała i zaczęła sobie popra-
wiać włosy. Trzeba było wzywać karetkę 
pogotowia. Nie do tej kobiety, ale do jej 
domowników. W prosektorium jednego 
z miast w Polsce elektryk naprawiał 
zepsute oświetlenie. Było cicho i pusto. 
Nagle mężczyzna wydał straszny krzyk 
i wyskoczył przez okno. Okazało się, że 
jedna z leżących na stole sekcyjnym pań, 
właśnie zaczęła wstawać. A oto historia, 
jaka wydarzyła się w Niemczech. Kraju 
ludzi jakoby trzeźwych i rzeczowych. Po 
ceremonii pogrzebowej, biorący udział w 
pogrzebie odeszli, pozostawiając graba-
rzy zasypujących grób. Wtedy z wnętrza 
niezasypanej jeszcze trumny rozległo 
się stukanie. Grabarze wstrzymali pracę 
i stanęli nieruchomo koło trumny. Stali 
tak przez dziesięć minut. Nie zrobili ni-
czego, co mogłoby pomóc zamkniętemu 
w trumnie. Pukanie stawało się coraz 
cichsze, aż wreszcie ucichło całkowicie. 
Wtedy grabarze dokończyli zasypywanie 
grobu. Ocenę tego incydentu pozosta-
wiam Czytelnikom.
  W Polsce strach przed pozorną śmiercią 
szczególnie silny był w Poznaniu, a to za 
sprawą budowy cytadeli na Winiarach. 
W 1828 roku decyzją władz pruskich 
zlikwidowano cmentarz parafialny św. 
Leonarda na stokach Wzgórza Wi-
niarskiego. Niektóre ekshumowane 
szczątki leżały w nietypowych pozach, 
z podkurczonymi nogami, nienaturalnie 
powyginane, odwrócone twarzą do 
ziemi, co zinterpretowano jako dowód 
pogrzebania żywcem i przebudzenia się 
ofiar w trumnie. Dodatkowo psychozę 
strachu umiejętnie podsycały ówczesne 
media. Nastrojom tym uległ hrabia 
Edward Raczyński z Rogalina w 1814 
roku prowadził wykopaliska w pobli-
żu starożytnej Troi, który postanowił 
ufundować Przysionek Śmierci, zwany 

również domem dla pozornie zmarłych, 
mającym chronić mieszkańców Po-
znania przed pochowaniem żywcem. 
Budynek otwarto w 1848 roku, trzy lata 
po samobójczej śmierci arystokraty. Był 
on wyposażony w system ostrzegania 
złożony z przymocowanego do każde-
go z palców nieboszczyka naparstka 
połączonego nićmi z dzwonkiem. Na 
dźwięk dzwonka dozorca zobowiązany 
był do wezwania mieszkającego w po-
bliżu lekarza, który postępując zgodnie 
z instrukcją miał reanimować pozornie 
zmarłego. W czasie krótkiego funkcjono-
wania domu nie odnotowano ani jednego 
przypadku powrotu do życia, zapewne z 
powodu braku chętnych do skorzystania 
z oferty. Ostatecznie budynek rozebrano 
w 1852 roku.
  W czasach wiktoriańskich powstały 
nawet stowarzyszenia, mające zapo-
biegać przypadkom grzebania ludzi 
żywcem. Strach przed przedwcze-
snym złożeniem do grobu towarzyszył 
wielu ludziom. Na tafefobię cierpieli 
podobno Alfred Nobel (1833 - 1896), 
Fiodor Dostojewski (1821 - 1891), 
Artur Schopenhauer (1788 - 1860), 
George Washington (1732 - 1799), 
Hans Christian Andersen (1805 - 1875). 
Fryderyk Chopin umierając w 1849 
roku w Paryżu prosił swoich bliskich o 
dopilnowanie, aby nie pochowano go 
żywym. Zgodnie z jego wolą wyjęto 
mu serce, które zostało przewiezione do 

Ojczyzny. Do dziś spoczywa w kościele 
p.w. Świętego Krzyża w Warszawie. 
Problem pogrzebania żywcem był 
również bliski Edgarowi Allanowi Poe 
(1809 - 1849). Nawiązywał do niego 
kilkakrotnie w swojej twórczości. Temat 
ten jest głównym motywem w noweli 
„Przedwczesny pogrzeb” z 1844 roku. 
Przewija się również w „Berenice”, 
„Zagładzie domu Usherów”, „Beczce 
Amontillado” i „Czarnym Kocie”. 
Śląska pisarka, poetka i działaczka 
społeczna Friederike Kempner (1829 
- 1904)  domagała się precyzyjnego 
zdefiniowania śmierci klinicznej, oraz 
budowy domów przedpogrzebowych. 
Była też wynalazczynią misternego 
systemu dzwonków w zasięgu ręki 
nieboszczyka, aby mógł on w razie 
przebudzenia zasygnalizować oznaki 
życia. Pisarkę pochowano w rodzinnym 
grobowcu wyposażonym w otwory 
wentylacyjne na Starym Cmentarzu 
Żydowskim we Wrocławiu.
  Przykłady, które przytoczyłem w 
artykule wskazują, że będąc już po-
chowanym za życia, nie bardzo można 
liczyć na szybką pomoc. Dziki strach 
przed grobem i cmentarzem, jaki jest 
powszechny wśród ludzi, skutecznie 
blokuje próby takiej pomocy. Pod ko-
niec XIX wieku zostały opatentowane 
zabezpieczenia grobu z zamontowaną 
sygnalizacją dzwonkami, lub światłami, 
którą miałby włączać przywrócony do 

życia. Podobne wynalazki sprzedaje się 
i teraz, z tą różnicą, że z nieboszczy-
kiem możliwa jest łączność radiowa, 
a trumna wyposażona jest w zbiornik 
z tlenem. Ostatnio, wielu każe się 
pochować z telefonem komórkowym, 
chociaż znawcy twierdzą, że z grobu, 
komórka nie będzie miała zasięgu. 
Powstało wiele nowych testów, dużo 
bardziej precyzyjnych niż przytykanie 
do skóry gorącego żelaza, ale mało kto 
robi takie testy. Mnie interesowało ja-
kieś opracowanie, choćby szacunkowe, 
określające procent pogrzebanych za 
życia w naszych czasach, ale nigdzie 
takiego opracowania nie znalazłem. 
Jeśli się nawet takie statystyki robi, to 
ich wyniki mogą być ukrywane. Od 
paru tysięcy lat szerzy się wśród ludzi 
strach przed cmentarzem, trumnami i 
mogiłami. Wciąż opowiada się sobie 
przerażające historie o krzykach, stuka-
niach lub jeszcze innych odgłosach, wy-
dobywających się z grobów lub krypt, 
gdzie spoczywają zmarli. Nikomu nie 
przychodzi do głowy, że może to ozna-
czać, iż w grobie, skąd dochodzą hałasy, 
pochowano żywego człowieka, wzywa-
jącego teraz pomocy. Nikt nie rzuci się 
na pomoc nieszczęśnikowi, który teraz 
dopiero naprawdę umiera. Obyśmy jak 
kiedyś usłyszymy głosy z trumny mieli 
odwagę pomóc umierającemu.

Krzysztof Kowsz

Ludzkość od wieków panicznie bała się pogrzebania żywcem.

Ks. Piotr Skarga umarł 
w 1612 roku. Podczas 
dokonanej ekshumacji 
stwierdzono, że Piotra 

Skargę pochowano 
żywcem. Ciało leżało w 

pozycji nienaturalnej, a na 
wieku trumny pozostały 

ślady paznokci zmarłego.

Słynny rosyjski pisarz 
Mikołaj Gogol zmarł 4 marca 

1852 roku w Moskwie. 
Przeprowadzona później 

ekshumacja stwierdziła, że 
pisarz został pochowany 
żywcem. Znaleziono ciało 

skulone w śmiertelnym 
skurczu, z pogryzionymi 

palcami rąk.

Strach przed przedwczesnym 
złożeniem do grobu 

towarzyszył wielu ludziom. 
Fryderyk Chopin umierając 

w 1849 roku w Paryżu 
prosił swoich bliskich o 
dopilnowanie, aby nie 

pochowano go żywym. 
Zgodnie z jego wolą wyjęto 

mu serce, które zostało 
przewiezione do ojczyzny.

Śląska pisarka Friederike 
Kempner (1829 – 1904) była 

też wynalazczynią misternego 
systemu dzwonków w zasięgu 
ręki nieboszczyka, aby mógł 

on w razie przebudzenia 
zasygnalizować oznaki życia.

W czwartek 7 listopada bibliotekę odwiedził 
Wacław Kozdrój - bibliotekoznawca, peda-
gog, regionalista, pasjonat słowa, redaktor 
tekstów, autor i wydawca bajek dla dzieci. 
Pomysły do tworzonych przez siebie bajek 
pisarz czerpie przede wszystkim z obserwa-
cji życia codziennego, rozmów ze swoimi 
dziećmi, a później wnukami, nawiązuje także 
do dawnych dziejów Tarnowca. Jest autorem 
wyjątkowej książki o historii chrześcijaństwa 
w gminie Tarnowiec.
Spotkanie autorskie przeznaczone było dla 
najmłodszej grupy czytelniczej, która do-
piero od niedawna zaczęła swoją wędrówkę 
po przebogatym świecie książek. Wśród 
uczestników imprezy znalazły się sześciolatki 

z Przedszkola nr 1 oraz uczniowie klas pierw-
szych z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Lubsku. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
słuchały ciekawych opowieści bajkopisarza o 
tym, jak powstawały poszczególne książeczki, 
poznały historię małych bohaterów: Filipa i 
Jagódki oraz kasztelanki Cudki. Pisarz poka-
zał młodym słuchaczom jak w prosty sposób 
można stworzyć nową bajkę. Dzieci aktywnie 
uczestniczyły we wspólnym wymyślaniu ba-
jeczki o Lubsku. Pod koniec spotkania osoby 
chętne mogły nabyć wybrane książeczki i 
otrzymać dedykację oraz autograf autora. Była 
też chwila na pamiątkowe zdjęcia.

R. Włodarczak

Wacław Kozdrój w lubskiej bibliotece
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bro-
dach projekt „O finansach… w bibliotece 
– 6. edycja” ruszył pełną parą. Podczas 
jesiennych spotkań uczestnicy po-
znali tajniki 
bankowości 
internetowej, 
dowiedzieli 
się jak moż-
na zrobić za-
kupy on-line 
oraz posze-
rzyli swoją 
wiedzę dot. 
ubezpieczeń, 
w tym także 
jak można 
ubezpieczyć 
się przez In-
ternet.
Projekt jest 
realizowany z 
Narodowym 
B a n k i e m 
Polskim w ra-
mach progra-
mu edukacji 
ekonomicz-
nej. Realiza-

torem projektu jest Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.

W dniu 28.10.2019 r. odbyła 
się X Sesja Rady Gminy 
Brody. W pierwszej czę-
ści sesji przekazana została 
informacja o działaniach 
podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym prowadzo-
nych przez Wójta, Przewod-
niczącego Rady jak i Prze-
wodniczący Komisji. Radni 
zapoznali się z informacją 
dot. analizy oświadczeń ma-
jątkowych oraz informacją z 
wykonania budżetu gminy za 
I półrocze 2019 r. Omówiono 
również stan przygotowania cmentarzy 
do święta „Wszystkich Świętych”.
Podczas październikowej sesji podjęto 
uchwały w sprawie:
• aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Brody oraz obowią-
zujących planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brody;
• zarządzenia wyborów uzupełniających 
do Rady Sołeckiej sołectwa Jeziory 
Dolne;
• określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości;
• zmiany regulaminu określającego 
wysokość oraz warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadni-

czego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw nauczycieli oraz przyznawa-
nia nagród dla nauczycieli zatrudnio-
nych w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Brodach prowadzonym przez 
Gminę Brody;
zmian w budżecie na 2019r.

	CO	SŁYCHAĆ	U	SĄSIADÓW	-	WIADOMOŚCI 	Z 	GMINY	BRODY	 	CO	SŁYCHAĆ	U	SĄSIADÓW	-	WIADOMOŚCI 	Z 	GMINY	BRODY	

X Sesja Rady Gminy Brody

Każdy może być szlachetny. Przygotuj Każdy może być szlachetny. Przygotuj 
Szlachetną Paczkę samodzielnie lub Szlachetną Paczkę samodzielnie lub 
podziel się radością płynącą z pomagania podziel się radością płynącą z pomagania 
z bliskimi ci ludźmi. Zobacz, jak możesz się z bliskimi ci ludźmi. Zobacz, jak możesz się 
zaangażować w przygotowanie pomocy dla zaangażować w przygotowanie pomocy dla 
potrzebujących rodzin.potrzebujących rodzin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMY
W 2019 r. Szlachetna Paczka dotarła do W 2019 r. Szlachetna Paczka dotarła do 
Gminy Brody Gminy Brody 

Poznaj szczegóły akcji i zostań bohaterem.Poznaj szczegóły akcji i zostań bohaterem.
Informacje dostępne u  Lidera Rejonu Informacje dostępne u  Lidera Rejonu 
Gmina Brody – tel. 518-389-415.Gmina Brody – tel. 518-389-415.

Chętnych wystawców prosimy o zgłaszanie się w terminieChętnych wystawców prosimy o zgłaszanie się w terminie
do dnia 11.12.2019 r. do Urzędu Gminy Brody pok. nr 13,do dnia 11.12.2019 r. do Urzędu Gminy Brody pok. nr 13,

tel. 68 371 21 55 wew. 208 tel. 68 371 21 55 wew. 208 (osoba do kontaktu  Michalina Łajtar).(osoba do kontaktu  Michalina Łajtar).

Długich lat życia w dobrym zdrowiu, 
pełnych rodzinnego ciepła, pogody 
ducha, satysfakcji oraz spełnienia 
wszystkich marzeń, wielu radości i 
uśmiechu na twarzy każdego dnia 
– takie życzenia podczas gminnych 
obchodów Dnia Seniora, 22 paź-
dziernika, usłyszeli brodzcy seniorzy. 
Uroczystość uświetniły występy naj-
młodszych uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Brodach. Wspólne 
świętowanie było również idealnym 

momentem na złożenie gratulacji od 
Prezydenta RP dla pary obchodzącej 
diamentową rocznice ślubu oraz 
uhonorowaniem par obchodzących 
złote gody odznaczeniem prezydenc-
kim wręczonym przez Wójta Gminy 
Brody. 
Wszystkim Seniorom życzymy pogo-
dy ducha, uśmiechu i radości takiej 
jaka towarzyszyła nam podczas uro-
czystości - Gminnego Dnia Seniora.

GMINNY DZIEŃ 
SENIORA

„O finansach…
w bibliotece” 

Seniorzy z Gminy Brody realizowali 
swoje artystyczne pasje podczas 
jesiennych warsztatów, prowadzo-
nych w GBP przez Panią Małgorzatę 
Wawrzyniak – Radną Gminy Brody, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych oraz Porządku 
Publicznego. Kreatywni seniorzy 
własnoręcznie stworzyli przepiękne 
tematyczne ozdoby.

Jesienne Jesienne 
warsztatywarsztaty

Pod koniec października (24.10.) w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bro-
dach miało miejsce otwarcie projektu 
„Mała książka-Wielki człowiek”. Pod-
czas uroczystości wręczania przedszko-
lakom (grupa "Kubusie" oraz "Żabki"), 

przepięknych wyprawek czytelniczych 
oraz kart małego czytelnika, dzieciom 
towarzyszyły bajkowe postacie Czerwo-
nego Kapturka i Wilka, w które wcieliły 
się panie bibliotekarki. Pod hasłem - z 
książką na start - wydarzenie i działania 

w ramach projektu mają na celu promo-
cję czytelnictwa i korzyści płynących z 
wspólnego spędzania czasu przy czyta-
niu, oraz zachęcenie najmłodszych do 
poznania świata książek.

„Mała książka-Wielki człowiek”

Gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się w Gmi-
nie Brody patriotyczną mszą św. w 
Kościele parafialnym pw. Wszystkich 
Świętych. Biało-czerwony przemarsz 
pod obelisk ,,Pamiętając o przeszłości, 
z myślą o przyszłości” zakończony 
został uroczystym złożeniem kwiatów 
oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu 
RP. Obecność pocztu sztandarowego 
OSP Brody oraz Koła Łowieckiego 
Jeleń, jak i niezastąpionych harcerzy 
z 11 Drużyny Harcerskiej "Wilcze 
Bractwo” podczas wspólnego świę-
towania11 listopada wprowadziła 
wyjątkową atmosferę i podkreśliła 
podniosły charakter wydarzenia.

11 listopada w Gminie Brody

Mecz seniorów ZJEDOCZONYCH 
BRODY – ISKRA Jabłoniec, określa-
ny meczem na szczycie, rozegrany 27 
października, decydował o liderowa-
niu w grupie Żarskiej B klasy. Obie 
drużyny wiedziały, że nie będzie łatwo 
i oba zespoły chciały wywieźć trzy 
pkt. Gospodarzom wyszło to lepiej. 
Dobra gra całej drużyny i niezawod-
ność napastników dała zasłużone 
zwycięstwo 5:1. W podobnym stylu, 
drużyna seniorów ZJEDOCZONYCH 
BRODY pokonała tydzień później 
(10.11) zespół ZIELONYCH Droż-
ków. To kolejny popis skuteczności 
napastników i dobrej gry zespołu. Po 
nerwowym początku przysłowiowy 
worek z bramkami pękł, a spotkanie 
zakończyło się zasłużoną wygraną go-
ści 0:6.                             Swoje ostatnie 
mecze ligowe rozegrały najmłodsze 
drużyny ZJEDOCZONYCH BRODY. 
Drużyna orlików, 26 października, 
podejmowała zespół UKS PROMIEŃ 
Żary, pokonując przyjezdnych 11:4, 
tym samym zajmując drugie miejsce 
w grupie. Zespół młodzików po cięż-
kim i wyrównanym meczu w Kuni-
cach (27.10) zremisował z miejscową 

UNIĄ Kunice 3:3, po czym udając się 
do Lipinek Łużyckich (09.11) pokonał 
drużynę ŁU-
ŻYCZANKI 
2:6. Ta wy-
grana dru-
żynie mło-
dzików ZJE-
D O C Z O -
N Y C H 
B R O D Y 
dała awans 
do wyższej 
grupy roz-
g r y w k o -
wej w lidze 
m ł o d z i k a . 
W niedzie-
lę  (17 .11) 
na  bo i sku 
w Mierko-
wie swoją 
r u n d ę  z a -
kończyli se-
niorzy ZJE-
D O C Z O -
N Y C H 
B R O D Y 
meczem z 

drużyną FAX Bieniów.

Nowinki piłkarskie
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 SPORT 	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	

PIŁKA NOŻNA

LZS KADO GÓRZYN
1. Michał Galik - kapitan, lider ze-
społu. „Zabrał chłopaków z Górzyna 
na salony” (Klasa Okręgowa). Na 
wyższym szczeblu rozgrywkowym 
pokazał, że wciąż  zdobywa dużo 
bramek. Robi to regularnie, bo po 
I rundzie ma ich na koncie 13 i wi-
celideruje w klasyfikacji strzelców. 
Na murawie dodaje swoim kolegom 
prądu i motywacji.

2. Erwin Mróz - kluczowa postać w 

układance trenera. Tytan pracy na bo-
isku. Pełni rolę łącznika między linią 
obrony i ataku w zespole Kado. Jego 
kreatywność i nietuzinkowe zagrania 
często tworzą blask w oczach kibiców. 
Strzela, broni, asystuje - na boisku 
wszędzie go pełno. 

3. Mateusz Lewandowski - cichy 
bohater drużyny Kado, rzemieślnik. 
Rzadko kiedy wymieniany, a w każ-
dym meczu haruje za trzech. Króluje 
w bocznych strefach boiska. Praktycz-
nie nie do przejścia w defensywie. 
Jego stalowe płuca pozwalają na 
nieustanne maltretowanie bocznych 
obrońców przeciwnika. Świetny! 
Pochodzi z Tymienic.

4. Radosław Dąbrowski - „obrońca 
świątyni”. Nie odczuwa strachu, nie 
kalkuluje, prawdziwy Terminator 
boiskowy. Jego interwencje często 
zapierają dech w piersiach kibiców. W 
bramce lata niczym skowronek, czę-
sto broni nieosiągalne strzały rywali. 
„Pogromca pajęczyn”. Mówi się, że 
żyje bez układu nerwowego.

BUDOWLANI  LUBSKO
1. Dawid Walczak - czołowy zawod-
nik Budowlanych, kapitan drużyny, 
jeden z bardziej doświadczonych 
zawodników, może występować w 
linii obrony jak również kreować grę 
zespołu. Ambitny i waleczny, nigdy 
nie odpuszcza i gra do ostatniego 
gwizdka.

2. Szymon Kondycki - bramkarz 
Budowlanych Lubsko. Obdarzony 
świetnym refleksem, niejednokrotnie 
swoimi świetnymi interwencjami 
ratował zespół. Kieruje poczynaniami 
bloku defensywnego naszej ekipy.

3. Dawid Urban - skrzydłowy Bu-
dowlanych, obdarzony szybkością i 
dobrą techniką. Swoimi rajdami sieje 
popłoch w drużynach rywali. Dyspo-
nuje mocnym strzałem.

4. Yuriy Lishchuk - zawodnik bardzo 
wszechstronny. Może zagrać zarówno 
w obronie jak i pomocy. Przy stałych 
fragmentach groźny pod bramką 
rywali.

5. Sebastian Wójcik - jedna z nadziei 
Budowlanych Lubsko, mimo młodego 
wieku podstawowy zawodnik linii 
obrony zespołu Budowlanych. 

6. Tomasz Bahyrycz - jeden z najbar-
dziej doświadczonych zawodników 
Budowlanych Lubsko. Podpora linii 
defensywnej, dobrze gra głową przez 
co jest groźny w polu karnym rywali.

7. Julia Kowalska - bramkarka III 
ligowej drużyny piłkarskiej kobiet 
MLKS Budowlani Lubsko. Bardzo 
ambitna i pracowita zawodniczka, 
która cały czas się rozwija, koleżeń-
ska i zawsze pomocna. Jest podporą 

drużyny.

8. Arleta Żyluk - obrońca w piłkar-
skiej drużynie kobiet MLKS Budow-
lani Lubsko. Podpora defensywy, 
dobry duch drużyny, nieustępliwa, 
ambitna i niezwykle pracowita.

SPARTA MIERKÓW
1. Dariusz Kordiak - wychowa-
nek Budowlanych Lubsko, obecnie 
zawodnik i podpora zespołu Sparty 
Mierków. Popularny „Kola” dyryguje 
poczynaniami bloku defensywnego. 
Obdarzony mocnym strzałem. Lubia-
ny wśród kolegów.

2. Patryk Hes - obrońca, jeden z 
czołowych zawodników Sparty Mier-
ków. Nieustępliwy na boisku, ciężko 
go przejść. Lubiany wśród kolegów 
z drużyny.

3. Dawid Szyja - niekwestionowany 
lider Sparty Mierków. Dobrze wy-
szkolony technicznie, jest reżyserem 
gry, ale potrafi też sam skutecznie 
zakończyć akcję. Niejednokrotnie sam 
potrafił przechylić szalę zwycięstwa 
na stronę Sparty.

4. Kamil Krajewski - jeden z czoło-
wych zawodników ekipy trenera Jaro-
sława Wysokińskiego. Nieustępliwy i 
waleczny. Lubiany wśród kolegów.

LUBSKA AMATORSKA  LIGA 
PIŁKI NOŻNEJ

1. Bogdan Demków - zawodnik, 
dobry organizator, obecnie prowa-
dzący rozgrywki LALPN, jeden z 
czołowych strzelców ligi, zawodnik 
zespołu DO3X. Lubiany wśród kole-
gów z drużyny. Dobry duch zespołu.

2. Katarzyna Nowicka - jedyna 
kobieta w LALPN, zawodniczka ze-
społu Orły. Nieustępliwa i waleczna, 
na boisku wszędzie jej pełno, potrafi 
twardo walczyć z mężczyznami. Jest 
również współzałożycielką i trenerem 
MUKS Hat-Trick Lubsko.

3. Sebastian Kurzydło - zawodnik 
zespołu Caleg, od wielu lat w lidze, 
gra głównie w linii obrony. Dysponuje 
dobrym strzałem z dystansu. Nieustę-
pliwy i waleczny.

SPORTY WALKI

OYAMA KARATE LUBSKO

1. Mateusz Łanda - 2 DAN , in-
struktor i czołowy zawodnik Oyama 
Lubsko, mistrz Polski w Tameshiwari 
(łamanie desek).

2. Kamil Kościk - wicemistrz Polski, 
czołowy zawodnik Oyama Karate 
Lubsko.

3. Oliwia Stanowska - uczennica 
ZSOiE w Lubsku trenuje karate od 9 
lat w Centrum Oyama Karate - Lub-
sko. Jest mistrzynią Polski 2017, wice 
2018 i w 2019 roku zajęła 3miejsce .

JU JITSU KOBUDO LUBSKO
Paweł Szaja - tytuł Mistrza Europy w 
Brazylijskim Jiu-Jitsu zdobyty pod-
czas mistrzostw w Luboniu wadze do 
79 kg, kategoria masters purpurowe 
pasy, sztuki walki trenuje już od 14 lat.

LEKKOATLETYKA
Michał Rozmys - reprezentant Polski 
w biegach na dystansie 800 i 1500 
metrów. W biegu na 1500 metrów 
(hala) – 3:38,53 (2019), drugi wynik 
w historii polskiej lekkoatletyki. 
Złoty medalista Uniwersjady 2019 w 
biegu na 1500 metrów. Złoty medal 
Światowych Wojskowych Igrzysk 
Sportowych Wuhan 2019 w biegach 
na 800 i 1500 metrów, 

ZAPASY
1. Wiktor Grabowski - uczeń ZSOi 
E w Lubsku, zawodnik Kadry Na-
rodowej. Brązowy medalista Pucha-
ru Polski Juniorów Młodszych w 
zapasach (Kostrzyn n/Odrą 2019), 
złoty medalista Otwartych Mistrzostw 
Województwa Juniorów Młodszych 
w zapasach (Żary 2019), srebrny 
medalista Międzynarodowego Tur-
nieju zapaśniczego im. Moczyńskiego 
(Poznań 2019).

2. Krystian Kuraś - uczeń Zespołu 
Szkół Technicznych w Lubsku. Brą-
zowy medalista Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych w zapasach (Racibórz 2019); 
Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży Juniorów Młodszych w 
zapasach (Staszów 2019).

3. Kinga Piaskowska - uczennica 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brodach, zawodniczka Kadry 
Województwa. Brązowa medalistka 
Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodziczek w zapasach (Żary 2019), 
brązowa medalistka Międzynarodo-
wego Turnieju Zapaśniczego z okazji 
„Święta Niepodległości” (Dzierżo-
niów 2019).

4. Roksana Korzyszczak - uczennica 
Zespołu Szkół Technicznych w Lub-
sku. Finalistka Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży Juniorek Młodszych 
w zapasach (Staszów 2019), 5miejsce 
Pucharu Polski Juniorek Młodszych w 

zapasach (Kraśnik 2019).
SZACHY 

1. Wiktor Fila (ur. 2009) - jeden z 
czołowych i najszybciej progresu-
jących juniorów Lubskiego Klubu 
Szachowego "Caissa". Jest czołowym 
zawodnikiem w województwie, w 
swojej grupie wiekowej. Świadczą o 
tym wygrane turnieje w Kożuchowie 
i Krośnie Odrzańskim (czerwiec 
2019), III miejsce w Hoyerswerdzie. 
Lider drużyny młodzików, rywalizu-
jącej w Drużynowych Mistrzostwach 
województwa. Obecnie najmłodszy 
zawodnik z III kategorią w Lubsku.

2. Dariusz Bieliński (ur. 1975) - naj-
lepszy zawodnik Lubskiego Klubu 
Szachowego "CAISSA″. Zawodnik 
klasy mistrzowskiej. Czołowy zawod-
nik woj. lubuskiego. Wielokrotny me-
dalista Mistrzostw Polski. Zdobywca 
wielu nagród w turniejach w Polsce i 
Niemczech. W przeszłości zawodnik 
Ekstraligi szachowej.

TENIS STOŁOWY

UKTS Olimpia Lubsko
1. Oliwia Krzywiecka - mistrzyni 
Województwa Lubuskiego w grze 
drużynowej w kat. juniorów, wice-
mistrzyni Województwa Lubuskiego 
w grze podwójnej dziewcząt w kat. 
juniorów, wicemistrzyni powiatu 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ramach 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 
Szkół Podstawowych, brązowa meda-
listka w grze mieszanej w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Województwa 
Lubuskiego w kat. juniorów. Trenuje 
pod okiem Bogdana Lecha.

2. Weronika Lech - mistrzyni Woje-
wództwa Lubuskiego w grze druży-
nowej w kat. juniorów, wicemistrzyni 
Województwa Lubuskiego w grze 
podwójnej dziewcząt w kat. juniorów, 
mistrzyni powiatu Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w ramach Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży Szkół Średnich, brą-
zowa medalistka w grze pojedynczej 
dziewcząt w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Województwa Lubuskiego w 
kat. Juniorów, brązowa medalistka 
w grze mieszanej w Indywidualnych 
Mistrzostwach Województwa Lubu-
skiego w kat. juniorów. Trenerem jest 
Bogdan Lech.

JUBILEUSZOWY XV PLEBISCYT
NA	NAJLEPSZEGO,	NAJPOPULARNIEJSZEGO	SPORTOWCA	LUBSKA	2019

Kupon na najlepszego, najpopularniejszego sportowca Lubska w 2019 r.

1. ................................................. 10 pkt.

2. ................................................. 9 pkt.

3. ................................................. 8 pkt.

4. ................................................. 7 pkt.

5. ................................................. 6 pkt.

6. ................................................. 5 pkt.

7. ................................................. 4 pkt.

8. ................................................. 3 pkt.

9. ................................................. 2 pkt.

10. ................................................. 1 pkt.

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

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

Regulamin XV 
Plebiscytu na 
Najlepszego, 
Najpopularniejszego 
Sportowca Lubska 
Roku 2019:

1. Organizatorem Plebiscy-
tu jest redakcja „Magazynu 
Lubskiego”

2. Celem Plebiscytu jest 
wyłonienie dziesięciu najlep-
szych, najpopularniejszych 
sportowców miasta i gminy 
Lubsko w roku 2019.

3. Głosować można na orygi-
nalnych kuponach wyciętych 
z kolejnych wydań „Magazy-
nu Lubskiego”.

4. Za pierwsze miejsce na 
kuponie zawodnik otrzymuje 
10 pkt. za drugie 9, za trzecie 
8 itd.

5. Suma punktów ze wszyst-
kich ważnych kuponów de-
cyduje o ostatecznej klasy-
fikacji.

6. Każdy kupon musi być 
wypełniony dokładnie, tzn. 
ma zawierać 10 nazwisk 
sportowców oraz dane oso-
bowe głosującego.

7. Kupony wypełnione ina-
czej będą uznane za nie-
ważne.

8. Głosować można na za-
wodników wytypowanych 
przez organizatora Plebiscy-
tu oraz zgłoszonych przez 
kluby sportowe, stowarzy-
szenia i związki sportowe.

9. Ostateczny termin nadsy-
łania kuponów do redakcji 
„ML” 31.01.2020 r.

10. Najlepsza „10” zawod-
ników otrzyma dyplomy, 
puchary i nagrody.

11. Dla kibiców, którzy na-
deślą kupony przewidziano 
również nagrody. Losowanie 
laureatów nastąpi w lutym 
2020 r.

Obchody 101. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę 
Niepodległości rozpoczęły się od uroczystego wciągnięcia 
na maszt flagi państwowej. Następnie uczestnicy obchodów 
udali się do Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Lubsku na uroczystą mszę świętą. 
Po nabożeństwie mieszkańcy Lubska wraz z władzami mia-
sta i powiatu na czele przemaszerowali ulicami miasta do 
Miejsca Pamięci, gdzie złożyli wiązanki kwiatów.

Obchody zakończyła uroczysta Akademia w Lubskim 
Domu Kultury w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Stuosobowy 
chór pod kierownictwem 
pani Zofii Zawiślak zapre-
zentował pieśni patriotyczne 
z różnych okresów naszej 
burzliwej historii. Wielu wi-
dzów nie kryło wzruszenia 
na widok młodzieży, która ze 
zrozumieniem interpretowała 
utwory. W Akademii udział 
wzięli Starosta Józef Radzion, 
Burmistrz Janusz Dudojć, Se-
kretarz Gminy Iwona Poszwa 
oraz Radni, przedstawiciele 
zakładów pracy i placówek 
oświatowych z terenu Lub-
ska. 

I.G.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W LUBSKUŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W LUBSKU

Poczty sztandarowe i poczet flagowy podczas 
inauguracji uroczystości Święta Niepodległości

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Sekretarz 
miny Iwona Poszwa, Przewodniczący Rady 

Miasta Marek Gutowski
Poczty sztandarowe podczas Mszy 
Świętej w kościele NNMP w Lubsku

Mieszkańcy Lubska 
przemaszerowali ulicami miasta

Starosta Powiatu Żary Józef Radzion 
i Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych Elżbieta Haściło

Wśród wielu delegacji składających 
kwiaty byli również harcerze

Uczniowie ZSOiE na Miejscu Pamięci

Chór uczniów ZSOiE

Młodzi patrioci 
podczas występu

Chór młodzieży liczył 
ok. 100 osób

Burmistrz Janusz Dudojć i dyrektor 
ZSOiE Gabriela Fidler na podsumowaniu 

obchodów Dnia Niepodległości

Zofia Zawiślak - reżyser 
wzruszającego koncertu
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Niedziela – 10 listopada, stadion 
przy Sportowej i ostatni mecz Bu-
dowlanych w rundzie jesiennej. 
Przeciwnikiem naszej drużyny była 
ekipa Zorzy Ochla. Podopieczni 
Roberta Miczke od pierwszej minuty 
ruszyli do zdecydowanych ataków. 
Gości ratowała poprzeczka i spojenie 
słupka z poprzeczką. Nasi zawodnicy 
starali się przez całe 90 minut pokonać 
bramkarza przyjezdnych, niestety 
brakowało skuteczności, a w kilku 
sytuacjach po prostu zwyczajnego 
boiskowego szczęścia. Budowlani 
po tym spotkaniu zajmują jedenaste 
miejsce z dorobkiem 19 punktów. 
Nie jest to wynik na miarę oczekiwań 
kibiców i zawodników. Przed drużyną 
okres przygotowawczy, który trzeba 
solidnie przepracować. Na boisku 
widać było zaangażowanie i wolę 
walki, umiejętności są też, trzeba to 
teraz tylko dobrze poukładać, a wyniki 
powinny być lepsze. Mecz zakończył 
się wynikiem bezbramkowym.
 Przed drużyną Roberta Miczke zi-
mowy okres przygotowawczy. Jak 
powszechnie wiadomo zima to czas 
„ładowania akumulatorów” przed 
rundą rewanżową. Ten okres musi 
być przepracowany bardzo solidnie. 
Sztab szkoleniowy powinien dobrze 
zaplanować treningi wytrzymałościo-
we – w rundzie jesiennej było widać 
tu braki – a zawodnicy podejść do 
tego ze 100% zaangażowaniem. To 
będzie procentowało w spotkaniach 
rewanżowych. A jak wszyscy widzieli 
niejednokrotnie było w tym zbyt wiele 

niedoskonałości. Druga sprawa to 
wzmocnienie środka pola, tu luka jest 
bardzo widoczna. Brakuje „reżysera” 
gry z prawdziwego zdarzenia. To 
zadanie należy do trenera i zarządu. 
Trzeba rozejrzeć się pośród okolicz-
nych klubów i byłych zawodników 
Budowlanych Lubsko. 
Trzecia kwestia to brak skuteczności 
naszej ekipy. Zima to dobry okres, 
aby przygotować przynajmniej kilka 
wariantów rozgrywania stałych frag-
mentów gry. Nad tym trzeba solidnie 
popracować.
Ostatnia sprawa to odbudowanie 
dobrej atmosfery w drużynie. A jak 
„wieść gminna” niesie ta nie zawsze 
była najlepsza, żeby nie powiedzieć, 
że była zła. To należy do sztabu szko-
leniowego i całego zarządu Budow-
lanych. A może nadeszła już chwila 
żeby w większym gronie zastanowić 
się nad przyszłością klubu? Chyba 
już czas na walne zebranie MLKS 
Budowlanych Lubsko. Może potrzeb-
na jest „świeża” krew, nowi ludzie, 
którzy będą potrafić z nową energią 
poprowadzić nasz klub. Mile widziany 
jest sponsor, który poprawi sytuację 
finansową naszego klubu i tu jest ko-
lejne zadanie dla zarządu. Nie można 
czekać, aż ktoś przyjdzie z propozycją 
współpracy, trzeba zrobić pierwszy 
krok i zachęcić potencjalnego spon-
sora - a może kilku – do finansowania 
Budowlanych. Jest sporo pracy przed 
całym klubem, bo tylko ona przyniesie 
pozytywny skutek.

I.G.

Praca, praca
i jeszcze raz praca

W kolejnym spotkaniu rezerwy Bu-
dowlanych Lubsko podejmowały ekipę 
Czarnych Drągowina. Podopieczni 
Roberta Miczke po bramce Jakuba Bo-
rysewicza odnieśli cenne zwycięstwo. 
Krótki komentarz Damiana Dworczaka 
( asystent Roberta Miczke) : " Ważne trzy 
punkty, chociaż gra nie powalała. Cały 
czas mamy problemy ze skutecznością, 
bo przy wykorzystanych sytuacjach 
wynik byłby na pewno wyższy. Cieszy, 
że chłopaki zagrali odpowiedzialnie, 
szczególnie w końcówce meczu. I to 
zwycięstwo pozwoliło nam opuścić 
strefę spadkową. A to na pewno buduje”.
Budowlani II Lubsko - Czarni Drągo-
wina 1:0.
W ostatnim wyjazdowym spotkaniu 
nasz zespół pokonał drużynę Czarnych 
Czarnowo.
Czarni Czarnowo - Budowlani II Lub-
sko 1-3.
Bramki zdobyli : 
2' Tymoteusz Dynowski
7' Maciej Trziszka
35' Maciej Trziszka
Podopieczni Roberta Miczke - zespół 
rezerw Budowlanych Lubsko - to benia-
minek A-klasy. Każdy mecz to ambitna 
walka o kolejne punkty, a po rundzie 
jesiennej drużyna zdobyła ich 13, co daje 
naszej ekipie 10 miejsce w tabeli. Czy 
taka zdobycz punktowa może cieszyć 
? Znajdą się na pewno tacy, którzy po-

wiedzą, że nie. Ale z drugiej 
strony jest to drużyna na 
dorobku, która potrzebuje 
czasu żeby okrzepnąć i 
nabrać doświadczenia na 
A-klasowych boiskach. 
Trenerzy i zawodnicy za-
powiadają, że po prze-
rwie zimowej będzie dużo 
lepiej. Cieszy na pewno 
fakt, że wprowadzani są 
młodzi zawodnicy ( m.in. 
Jakub Gawron, Maksymi-

lian Wójcik, Patryk Oliasz czy Sebastian 
Wójcik), którzy nabierają tu doświad-
czenia, pozwalającego procentować 
w przyszłości, by wzmocnić pierwszy 
zespół Budowlanych. 
Teraz okres przygotowawczy trzeba rze-

telnie przepracować, a pot wylany zimą 
na pewno zaprocentuje na wiosnę. Ko-
nieczna jest praca nad poprawą skutecz-
ności, jeżeli w rewanżach ta się poprawi 
to możemy być spokojni o utrzymanie 
się na tym poziomie rozgrywkowym. 

I.G.

Ciężka dola beniaminka

Na Orliku przy ulicy Strzeleckiej w ramach 10 kolejki 
ligi Orlików ( grupa 1) spotkały się dwie najlepsze 
drużyny tej grupy MUKS Hat-Trick Lubsko i LZS 
Zjednoczeni Brody. Mecz zakończył się pewną wygraną 
podopiecznych Leszka Banasia 9:3. Wygraną w tym 
meczu Hat-Trick zapewnił sobie pierwsze miejsce w 
grupie - awans do grupy mistrzowskiej- z kompletem 
zwycięstw ( 24 punkty) i imponującym bilansem bram-
kowym 143-19. Gratulujemy i życzymy powodzenia w 
następnych meczach.

I.G.

Grały orliki

Czwarty zespół zielonogórskiej 
okręgówki (LZS KADO Górzyn) 
podejmował wicelidera tych roz-
grywek ekipę Odry Nietków. Już 
pierwsze minuty meczu wskazywa-
ły, że będzie to typowy mecz walki. 
I tak było. Spotkanie toczone było 
w środku pola, pojedynek obfitował 
w dużą ilość fauli i licznych przerw 
w grze. Żadna z drużyn nie potra-
fiła zdominować drugiej ekipy. W 
40 minucie rzut wolny wykonują 
gospodarze. W polu karnym do 
piłki dochodzi Artur Dąbrowski i 
płaskim strzałem w długi róg daje 
gospodarzom prowadzenie. Druga 
odsłona meczu to zdecydowana 
przewaga wicelidera. Na bramkę 
Kado co chwilę ruszają niebez-
pieczne ataki gości. Gospodarze 
całkowicie oddali środek pola, 
narażając się na stratę bramki. Do 
70 minuty udawało się utrzymywać 
korzystny wynik, jednak nic nie 
trwa wiecznie. W tejże minucie 
Odra wykonuje rzut rożny, do piłki 
najwyżej wyskakuje napastnik 
gości i mamy 1:1. Obraz gry się 
nie zmienił. To zespół z Nietkowa 
nadal przeważa i już siedem minut 
później, po uderzeniu zawodnika z 
Nietkowic piłka odbija się od Piotra 
Błądka i wpada do bramki strzeżo-
nej przez Radosława Dąbrowskie-
go. Jest 2:1 dla gości. Odpowiedź 
gospodarzy była błyskawiczna i już 
po minucie było 2:2. Lewą stroną 
ruszył Artur Dąbrowski, dorzucił 
piłkę w pole karne, tam przedłużył 
ją wszędobylski Michał Galik, a z 
najbliższej odległości futbolówkę 
do bramki gości „pakuje” Szy-
mon Tymczy i mamy 2:2. Mecz 
rozpoczyna się od początku. 88 i 
90 minuta to feralne minuty dla 
gospodarzy, w których tracą dwie 
bramki i ostatecznie przegrywają 
4:2. Z przebiegu meczu Kado 

zasłużyło na remis, jednak piłka 
nożna nie zawsze jest sprawiedli-
wa. Przegrana na pewno martwi, 
ale styl – szczególnie w pierwszej 
połowie – pozwala wierzyć, że za-
wodnicy z Górzyna jeszcze nie raz 
dostarczą swoim kibicom radości. 
Kolejny raz nie wszyscy uczest-
nicy meczu stanęli na wysokości 
zadania. I nie chodzi o zawodników 
obu drużyn, a o arbitrów spotkania, 
którzy nie zawsze zdawali egzamin 
z właściwego sędziowania i swoimi 
decyzjami zbudzali niepotrzebne 
nerwy na boisku.
Zawodnicy LZS Kado Górzyn run-
dę jesienną zakończyli ostatecznie 
na czwartym miejscu z dorobkiem 
30 punktów. Jest to bardzo pokaźna 
zdobycz punktowa, która pozwala 
ze spokojem przygotowywać się 
do rundy rewanżowej. Beniaminek 
pokazał, że u siebie będzie trudnym 
przeciwnikiem i nie będzie łatwo z 
Górzyna wywieść trzech punktów, o 
czym dobitnie przekonała się choć-
by drużyna Promienia Żary (3:0 dla 
Kado), po meczu w którym obecny 
wówczas lider nie miał zbyt wiele 
do powiedzenia. 
Ekipa Karola Widerowskiego po-

trafiła też zdobywać punkty na 
wyjazdach (m.in. Racula, Grabik).
Piłkarze LZS Kado w każdym 
meczu zostawiali serce na boisku, 
imponowali ambicją i wolą wal-
ki, ale potrafili również w 100% 
wykonywać założenia taktyczne, 
które nakreślał im trener. Do wy-
różniających się zawodników za-
liczyć można na pewno bramkarza 
Radosława Dąbrowskiego, Erwina 
Mroza i wicelidera tabeli strzelców 
z dorobkiem 13 bramek Michała 
Galika. 

I.G.

Szkoda straconych punktów

W kolejnym meczu zespół Budowla-
nych Lubsko podejmował ekipę Warty 
Gorzów Wlkp. Mimo ambitnej posta-
wy podopieczne Damiana Dworczaka 
uległy drużynie gości 9:0 (4:0).
Przed paniami teraz okres przerwy 
zimowej. Jest to czas tzw. „ładowania 
akumulatorów” . trzeba w tym okresie 
mocno popracować nad kondycją, ale 
nie można oczywiście zapomnieć o 
taktyce i treningu indywidualnym każ-

dej z zawodniczek, o podwyższaniu 
swoich umiejętności technicznych. 
Pracy jest dużo, ale warto inwesto-
wać w te dziewczyny, bo potencjał w 
nich jest. Widać już pewien postęp i 
efekty treningów pod okiem trenera 
Damiana Dworczaka. Mile widziane 
są dziewczyny, które chciałyby grać w 
piłkę nożną w barwach Budowlanych 
Lubsko.

I.G.

Ambitne 
budowlanki

Julia Kowalska w akcjiTrener Damian Dworczak.

Ambitna walka naszych dziewczyn kończy się nieraz kontuzją, szybka pomoc 
i do walki.

W h a l i  l u b s k i e g o 
OSiR-u odbył się tur-
niej Skrzatów i Żaków 
zorganizowany przez 
MUKS Hat-Trick. W 
turnieju oprócz dwóch 
drużyn Hat-Tricka 
udział wzięły drużyny 
Budowlanych Lubsku 
oraz zespoły z Żar, Gu-
bina i Zielonej Góry. 
Turniej miał charak-
ter towarzyski. Jak na 
zakończenie imprezy 
powiedziała Katarzyna 
Nowicka: „Wszyscy są 
dziś wygranymi”.

I.G.

Turniej najmłodszych piłkarzyTurniej najmłodszych piłkarzy
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PIŁKA NOŻNA - TABELE

Zakończyła się runda jesienna Lubskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Liderem 
rozgrywek jest ekipa Mmalu Żary przed 
zespołem Calegu i wicemistrzem roz-
grywek z poprzedniego sezonu drużyną 
DO 3X. Sporą niespodzianką jest ostat-
nia pozycja mistrza ligi z poprzedniego 
sezonu drużyny Eurotransu Nowogród 
Bobrzański z dorobkiem jednego punktu. 
Najskuteczniejszym strzelcem pierwszej 
fazy rozgrywek jest Łukasz Hass z zespołu 
Mmalu. Teraz nastąpi przerwa zimowa 
podczas której większość ekip przeniesie 
się na halę.

I.G.

 SPORT  SPORT 

W sobotnie popołudnie 10 listopada na 
boisku w Mierkowie miejscowa Sparta 
podejmowała ekipę Energetyka Dychów. 
Od pierwszej minuty do zdecydowanych 
ataków ruszyli podopieczni Jarosława 
Wysokińskiego. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać i już w 5 minucie było 
1:0 dla gospodarzy. Na rajd prawą stroną 
zdecydował się Dawid Szyja, "dorzucił" 
piłkę w pole karne do Andrzeja Żuka, a 
ten nie zmarnował znakomitej okazji i 
dał prowadzenie miejscowym. Kolejne 
minuty meczu to nadal ataki Sparty. W 
40 minucie Kacper Lewicki podał piłkę 
do wszędobylskiego Dawida Szyi, a ten 
po kolejnym rajdzie, tym razem sam 
wykończył swoją akcję i było 2:0. Począ-
tek drugiej połowy to mocne uderzenie 
mierkowian. W 48 minucie na strzał z 
ok. 25 metrów zdecydował się Krzysztof 
Tymczy, którym pokonał bramkarza go-
ści i było 3:0 dla gospodarzy. Miejscowi 
jakby spoczęli na laurach, a do zdecy-
dowanych ataków ruszyli goście i w 62 
minucie udało się im pokonać bramkarza 
Sparty. Do ostatniego gwizdka wynik nie 
uległ zmianie i miejscowi mogli sobie 
dopisać komplet punktów. Na uwagę 
zasługuje występ weterana Sparty Je-
rzego Janickiego. Brawo Panie Jurku, 
tylko pozazdrościć kondycji i woli walki.
Zespół Sparty Mierków po rundzie je-
siennej zajmuje siódme miejsce z dorob-
kiem 21 punktów. Przed rozpoczęciem 
rozgrywek wróżono Spartanom walkę 
o utrzymanie i miejsce w dolnej części 
tabeli. Mimo trudności finansowych 
z jakimi boryka się klub z Mierkowa, 
zawodnicy na boisku pokazują, że pie-

niądze nie grają tak dużej roli i dzielnie 
walczą w każdym meczu. Jak zapowiada 
trener Jarosław Wysokiński jego drużyna 
na wiosnę postara się o jeszcze większą 
zdobycz punktową. Do wyróżniających 
się zawodników zespołu należy bez 
wątpienia Dawid Szyja, który jest siłą 
napędową Sparty. Jest wszędobylski, w 
każdym meczu zostawia serce na boisku. 
Silnym punktem drużyny jest również 
Andrzej Żuk, któremu ambicji i instynktu 
strzeleckiego może pozazdrościć nie 
jeden z młodszych adeptów piłki nożnej. 
Nie wolno również zapomnieć o podpo-
rze bloku defensywnego drużyny czyli 
Dariuszu Kordiaku. Popularny „Cola” 
to nie tylko bardzo dobry obrońca, ale 
dał się także poznać jako super strzelec. 

I.G.

Lubska Amatorska 
Liga Piłki Nożnej

 LUBSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
 TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ:

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 Mmalu	Żary 9 24 47:15
2 Caleg 9 19 25:20
3 Do	3	X 9 17 39:28
4 Orły 9 9 27:47
5 AC	Żarski	Team 8 8 19:20
6 Eurotrans	Nowogród	Bobrz. 9 1 20:47

Legenda:	M	-	rozegrane	mecze;	P	-	punkty;

Stowarzyszenie Tenisa Ziem-
nego NET w Lubsku zakoń-
czyło kolejny sezon na kortach 
ziemnych. W finale ligi deblo-
wej spotkały się pary: Edward 
Hryniewicz -Zdzisław Krzy-
wiecki i Paweł Gudzowski 
- Dariusz Łokaj. Zwyciężyła 
para E. Hryniewicz – Z. Krzy-
wiecki 2:0. Z kolei meczem 
finałowym  pomiędzy Klaudią 
Wróbel, a Arkadiuszem Śli-
wińskim zakończyły się zma-
gania rozgrywek singlowych. 
Tegorocznym triumfatorem 
okazał się A. Śliwiński. Przy 
pięknej, jesiennej pogodzie 
został rozegrany tradycyjny 
turniej deblowy, kończący 
symbolicznie sezon 2019. W 
finale zwyciężyła para Grze-
gorz Nadriczny - Mirosław 
Michalski. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy!

ms
W finale rozgrywek singlowych wystąpili Klaudia Wróbel i Arkadiusz Śliwiński

Sezon 2019 zakończył tradycyjny turniej deblowyZ medalami wróciły zapaśniczki UKS ZST Lubsko z Międzyna-
rodowego Turnieju z okazji Święta Niepodległości, który odbył 
się 02.11.2019r. w Dzierżoniowie. Pola Skrzypczak wywalczyła 
srebrny medal. Marta Heinemann i Kinga Piaskowska zdobyły 
brązowe medale. Oliwia Mazur uplasowała się na 5m. To ostatni 
sprawdzian przed Mistrzostwami Polski Młodziczek, które odbędą 
się za dwa tygodnie w Bielawie.                 Red.

Międzynarodowy TurniejMiędzynarodowy Turniej
ZapaśniczyZapaśniczy

KLASA OKRĘGOWA - TABELA PO XIII KOLEJKACH:

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 ARKA	NOWA	SÓL 15 37 49:16
2 ODRA	NIETKÓW 15 33 40:22
3 PROMIEŃ	ŻARY 15 32 43:18
4 ODRA	BYTOM	ODRZAŃSKI 15 28 51:24
5 LZS	KADO	GÓRZYN 15 27 41:33
6 PIAST	CZERWIEŃSK 15 24 30:23
7 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 15 23 33:30
8 ZORZA OCHLA 15 21 29:29
9 DRZONKOWIANKA RACULA 15 21 40:39
10 SPROTAVIA SZPROTAWA 15 21 33:23
11 BUDOWLANI LUBSKO 15 19 19:28
12 POGOŃ	PRZYBORÓW 15 17 23:34
13 DELTA	SIENIAWA	ŻARSKA 15 17 28:38
14 MIESZKO KONOTOP 15 11 25:50
15 UNIA	KUNICE	ŻARY 15 9 17:43
16 SPARTA GRABIK 15 4 20:71

A KLASA - TABELA PO XIII KOLEJKACH:

ZESPÓŁ M P Bramki
1 CHYNOWIANKA	ZIELONA	GÓRA 13 31 41:12 
2 ZNICZ	LEŚNIÓW	WIELKI 13 25 23:17 
3 FADOM	NOWOGRÓD 13 25 27:19	
4 START	ZIEL-	BRUK	PŁOTY 13 25 26:17 
5 POGOŃ	WĘŻYSKA 13 24 28:20	
6 IKAR ZAWADA 13 24 26:25 
7 SPARTA	MIERKÓW 13 21 24:27 
8 RELAX	GRABICE 13 17 21:21 
9 BÓBR	BOBROWICE 13 13 20:23	
10 BUDOWLANI II LUBSKO 13 13 15:26 
11 CZARNI CZARNOWO 13 13 21:28 
12 CZARNI	DRĄGOWINA 13 12 26:35 
13 BŁĘKITNI	ZABŁOCIE 13 10 21:31 
14 ENERGETYK	DYCHÓW 13 7 17:35

W październiku, w Sulechowie z 
udziałem sześciu drużyn rozegrano 
pierwszy rzut zielonogórskiej klasy 
A. Indywidualnie triumfował Adam 
Kamiński (UKTS-Olimpia Lubsko), 
przed Piotrem Śliwą i Piotrem Kon-
stantym (obaj Jofrakuda Świebodzin) 
oraz Moniką Lesiak (UKTS-Olimpia); 
6 Kazimierz Rzepka a11 Piotr Chwiej-
czak (obaj UKTS Olimpia Lubsko). 
Drużynowo wygrała UKTS-Olimpia 
II (68 pkt.) przed Jofrakuda II (58 pkt.) 
i Jofrakuda III (39 pkt.).

ms

UKTS 
Olimpia 
Lubsko 
liderem Sparta nie 

składa broni

Z tenisowychZ tenisowych
kortówkortów

Z okazji Święta Nie-
podległości odbyły 
się 9 listopada w 
Słubicach zawody 
strzeleckie.W rywa-
lizacji drużynowej III 
miejsce zajęła druży-
na LOK Lubsko w 
składzie: Julia Paw-
laczek,Julia Szczę-
śniak,Alan Borgula 
i Filip Ciszewski.W 
konkurencji karabin 
pneumatyczny 20 
strzałów-open I miej-
sce zajęła Aleksandra 
Hryciuk a II miejsce 
Zdzisław Hryciuk, 
oboje LOK Lubsko.

ms

LOK INFORMUJE
Zawodnicy reprezentujący LOK Lubsko 

spisali się bardzo dobrze
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Poziomo: 1. Przepych, okazałość 
(potocznie), 7. Zabobon, 8. Czeska 
ciężarówka, 9. Skórzana torba 
żołnierska dawniej, 10. Wznszone 
do Boga, 11. Przeciera kłody, 14. 
Tył szyi, 17. Rodzaj szału, 19. 
Wzniośle mówi, 20. Metropolia 
Norwegii, 21. Twierdzenie wy-
magające dowodów, 22. Monika, 
tyczkarka, 23. Zbiór na dyskietce, 
24. Gwatemalska bogini pramat-
ka, 27. Starogreckie liczydło, 31. 
Ostrze w maszynce do golenia, 
32. Perska sala audiencyjna, 33. 
Akrobatka z opowiadania H.Sien-
kiewicza "Orso", 34. Fortel, chytre 
podejście, 35. Kuzynka kaktusa. 

Pionowo: 1. Syn dla rodziców, 
2. Przeciwnik byka, 3. Minerał, 
fosforan wapnia, 4. Ptak z rzędu 
siewkowatych, 5. Przykry żart, 6. 
Skalny odprysk, 12. Laboratoryjne 
naczynie szklane, 13. Wydarta 
z zeszytu, 15. Bezansztaksel 
trójkątny żagiel, 16. Punkcik, 18. 
Poleciało w ponczosze, 23. Ze-
wnętrzne pasma górskie Alp wa-
piennych i fliszowych, 25. Rodzaj 
wąskiego tapczana, 26. Ogólna 
zasada postępowania, reguła, 
28. Warren, amerykański aktor 
"Bonnie i Clyde", 29. Podrzędna re-
stauracja, 30. Amerykański struś.
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 10/345 ML jest hasło: "KASZTANOWE LUDZIKI".
Nagrody	wylosowali:	Kazimierz	Potocki	z	Górzyna,		Ewa	Gryziec	z	Lubska	oraz	Teresa	Pawluszkiewicz	z	Lubska.	
Gratulujemy	i	zapraszamy	do	redakcji	po	odbiór	nagród.	

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

NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

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

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

Miesięcznik redaguje kolegium w składzie:
Anna Rosińska - redaktor naczelny,
Magdalena Kremis - sekretarz redakcji.
Dziennikarze stali - Marek Sienkiewicz, Krzysztof Kowsz, 
Agnieszka Majewska, Ireneusz Gumienny, 
Amadeusz Wojciechowski.
Współpracownicy: Adam Bolesaw Wierzbicki. 
DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommerfeld Studio Graficzne Raptor.

Adres redakcji: 68-300 Lubsko, al. Wojska Polskiego 2, tel. 68 457 24 22, tel. 601 815 840, 
www.magazyn-lubski.pl e-mail: ml@lubsko.pl facebook.com/MagazynLubski

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
W przypadku publikacji listów do redakcji, polemik i wszystkich materiałów nie zamówionych redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania bądź nadawania tytułów.

Jest nim Lech Krychowski, wieloletni 
dyrektor Lubskiego Domu Kultury, 
animator kultury, człowiek, któremu los 
i godne życie osób niepełnosprawnych 
nie są obojętne, czego dowodzi od 27 
lat jako organizator Festiwalu Lubskie 
Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży 
Specjalnej Troski, który na stałe wpisał 
się w harmonogram lubskich wydarzeń.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych, działająca przy Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
stanowi organ opiniodawczo-doradczy. 
Składa się z pięciu członków. Powołał 
ją Starosta Powiatu Żarskiego swoim 
zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 3 paź-
dziernika 2019 roku.
Do zakresu działania powiatowych rad 
należą:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierza-
jących do:
- integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnospraw-
nych,
2. opiniowanie projektów powiatowych 

programów działań na rzecz osób nie-
pełnosprawnych,
3. ocena realizacji tych programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i 

programów przyjmowanych przez 
radę powiatu pod kątem ich skutków 
dla osób niepełnosprawnych, w tym 
opiniowanie i doradzanie w kwestii 

przeznaczenia środków budżetowych na 
zadania nakierowane na potrzeby osób 
niepełnosprawnych.

A-M

LUBSKO MA PRZEDSTAWICIELA W POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADZIE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!


