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 POLITYKA  POLI TYK A 

- Jak z perspektywy mijającego 
roku ocenia Pan sytuację finansową 
naszej gminy?
- To był trudny rok. Ograniczyliśmy 
wydatki i wprowadziliśmy wiele 
rozwiązań naprawczych. W liczbach 
2019 rok wygląda wręcz imponująco. 
Według stanu na koniec października 
2019 roku udało się nam spłacić po-
nad 11,7 mln zł kredytów, pożyczek 
i zobowiązań wymagalnych. Można 
zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, 
ile można byłoby zrobić za tę kwotę, 
np. wyremontować dróg. Jednak 
długi trzeba spłacać. I teraz nastał 
właśnie ten czas. Niestety w ciągu 
roku pojawiły się nowe okoliczności, 
które mają dodatkowo negatywne 
przełożenie na budżet naszej gminy, 
np. zmiany podatkowe (obniżenie po-
datku z 18% do 17%), czy podwyżki 
wynagrodzeń nauczycieli. Skutek 
podwyżek w oświacie to kwota około 
2,5 mln zł.
- Jedną z kwestii, która od lat prze-
wija się w przestrzeni publicznej, 
jest realizacja II etapu budowy ob-
wodnicy. Czy są w tej materii jakieś 
konkretne ustalenia?
- Podejmujemy wiele działań w tym 
zakresie. Jednak mam wrażenie, że 
nasz głos wciąż nie jest słyszany. Nasz 
sprzeciw budzi fakt, iż w rzeczywisto-
ści znów wracamy do początku, czyli 
do wydania decyzji środowiskowej 
oraz wyznaczenia kolejnej trasy prze-
biegu obwodnicy, omijającej obszar 
Natura 2000. Obecnie Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Go-
rzowie Wlkp. prowadzi postępowanie 
administracyjne, dotyczące wydania 
takiej decyzji, jak i planu zadań 
ochronnych dla Lubskiego Łęgu Śnie-
życowego, przez który ma przebiegać 
obwodnica. Bierzemy aktywny udział 
w tych pracach. Niedawno odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami lokal-
nych ugrupowań politycznych, celem 
omówienia dalszych kroków, związa-
nych z uzyskaniem pozwoleń. Dodat-
kowo wystąpiliśmy do Prezydenta RP, 
Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość 
oraz do lubuskich Parlamentarzystów 
z prośbą o pomoc i wsparcie potrzeby 
realizacji tej inwestycji. W listopadzie 

odbyło się także spotkanie w spra-
wie transportu kolejowego, podczas 
którego omawiany był problem ko-
munikacyjnego wykluczenia naszej 
gminy, w tym także brak realizacji II 
etapu obwodnicy.
- Od wielu lat istnieją na naszym 
terenie tzw. strefy ekonomiczne. Ja-
kie są możliwości ich racjonalnego 
zagospodarowania?
- Wszystkie działki na strefie przy 
ul. Reymonta są już sprzedane. Za-
inwestowała tam także firma UESA, 
która wykupiła od syndyka majątek po 
byłych Lubuskich Zakładach Materia-
łów Ogniotrwałych. Obecnie jesteśmy 
w trakcie zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Jeśli chodzi o strefę w Górzynie, to 
w 2019 roku dokonaliśmy podziału 
geodezyjnego jednej dużej działki na 
kilkanaście mniejszych. Cyklicznie 
prowadzone są przetargi nieograni-
czone na sprzedaż działek w ramach 

tej strefy. Ściśle współpracujemy z 
Polską Agencją Inwestycji i Handlu 
oraz z Lubuskim Centrum Obsługi 
Inwestora. W 2019 roku odbyło się 
ważne spotkanie z przedstawicielami 
Polskiego Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa. Obecnie prowadzone 
są rozmowy w sprawie gazyfikacji 
w kierunku strefy przemysłowej i 
Górzyna. Realizacja tego przedsię-
wzięcia z pewnością podniesie atrak-
cyjność tych terenów.
- A jak w tym kontekście wyglądają 
ewentualne inwestycje? Czy ratusz 
prowadzi negocjacje z potencjalny-
mi inwestorami?
- Tak, prowadzę w tej materii cy-
kliczne rozmowy z lokalnymi fir-
mami, m.in. gminnymi spółkami. 
Zachęcam podmioty gospodarcze do 
inwestowania na strefie w Górzynie. 
Odpowiadamy na oferty i zapytania 
firm, poszukujących lokalizacji dla 
swoich biznesów. Prowadzimy także 

rozmowy bezpośrednie z potencjal-
nymi kontrahentami. Równolegle 
do tego na terenie gminy Lubsko, w 
różnych lokalizacjach, planowane są 
inwestycje dotyczące budowy farm 
fotowoltaicznych.
- Od przyszłego roku wchodzą 
kolejne zmiany związane z selek-
tywną zbiórką odpadów. Jak do 
tych zmian samorząd musi się 
przygotować?
- Do końca sierpnia 2020 roku gminy 
mają obowiązek podjęcia szeregu 
uchwał, mających na celu wprowa-
dzenie kolejnych zmian w gospodarce 
odpadami. Najważniejszą z nich jest 
to, że właściciele nieruchomości nie 
będą mogli deklarować zbierania 
odpadów w sposób nieselektywny. 
Bowiem od września 2020 roku 
segregacja będzie obowiązkiem. 
Osoby niesegregujące będą ponosiły 
podwyższoną opłatę. Jej wysokość 
zostanie określona przez Radę Miej-
ską w drodze uchwały. Zgodnie z 
ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, wysokość 
opłaty może wynosić od dwóch do 
czterokrotności opłaty podstawowej. 
Ponadto Rada Miejska zobligowana 
jest do wprowadzenia zwolnienia z 
części opłaty dla właścicieli, którzy 
posiadają przydomowy kompostow-
nik i kompostują bioodpady. Ustawa 
przewiduje kompostowniki tylko w 
zabudowie jednorodzinnej. Dodatko-
wo, od stycznia 2020 roku wzrośnie 
opłata za zagospodarowanie odpadów 
przez Zakład Zagospodarowania Od-
padów w Marszowie. Dla przykładu 
– opłata za odpady wielkogabarytowe 
z 356,40 zł/Mg wzrośnie do 594,00 zł/
Mg. Poza tym, od stycznia będziemy 
płacić za przyjęcie odpadów z tzw. 
„worka żółtego” (plastik, metal i od-
pady wielomateriałowe). Wysokość 
tej opłaty to 162 zł/Mg. 
- Wiadomo jak ważna jest współ-
praca z różnymi podmiotami w celu 
realizacji zadań. Jak na tej płasz-
czyźnie kształtuje się współpraca 
naszej gminy m.in. ze Starostwem 
Żarskim, czy instytucjami woje-
wódzkimi?
- Staramy się mieć dobre relacje ze 
wszystkimi. Zazwyczaj stronimy od 
polityki, jednak są sytuacje, kiedy 
trzeba wszędzie szukać pomocy i roz-
wiązań problemów, z którymi boryka 
się nasza gmina. Stąd na przykład 
pismo do Prezydenta RP, Prezesa 
PiS czy Parlamentarzystów z proś-
bą o pomoc w sprawie obwodnicy. 
Współpraca ze Starostwem Powiatu 
Żarskiego układa się wzorcowo. W 
listopadzie zakończyła się inwestycja 
w postaci przebudowy odcinka drogi 
powiatowej w Chociczu. Innym, re-
alizowanym w Lubsku zadaniem po-
wiatowym, jest kontynuacja budowy 
ścieżki rowerowej przy zalewie Karaś. 
Będąc Starostą, wspólnie z radnymi 
powiatowymi staraliśmy się o to, 
aby środki finansowe były dzielone 
równomiernie, w celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju całego 
regionu (powiatu). Obecny Starosta 
pan Józef Radzion wraz z Radą 
wpierają tę ideę, dając wyraz temu, że 

najważniejsze są: współpraca i zgoda. 
Jeśli chodzi o instytucje wojewódz-
kie, to również dbamy o pozytywny 
dialog. Wnioskowałem ostatnio o to, 
aby Marszałek Województwa pod-
jął działania w kierunku zniesienia 
barier komunikacyjnych w stosunku 
do Lubska. Jak wiadomo zostały 
zlikwidowane niektóre połączenia na 
trasie Lubsko – Zielona Góra – Lub-
sko. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć w 
tej sprawie. Rozumiem, że są pewne 
ograniczenia budżetowe, jednak ocze-
kuję, że samorząd wojewódzki będzie 
realizował zadania, które pozostają w 
jego gestii, w tym m. in. zapewnienie 
transportu zbiorowego na terenie 
więcej niż jednego powiatu naszego 
województwa.
- W październiku podpisał Pan 
wniosek o udzielenie długotermi-
nowej pożyczki z budżetu państwa. 
Jakie konkrety są z tym związane?
- Tak. Wnioskujemy o pożyczkę w 
kwocie 35 389 950 zł. Obecnie trwają 
rozmowy z Ministerstwem Finansów. 
Kolejno odpowiadamy na pytania, 
które otrzymujemy z Ministerstwa, 
uzupełniamy dokumenty, składamy 
wyjaśnienia. W grudniu ma zapaść 
decyzja, czy otrzymamy pożyczkę z 
budżetu państwa, czy nie.
- Jakie – zdaniem Pana – mocne 
strony naszej gminy należy promo-
wać i wzmacniać?
- Lubsko ma w sobie bardzo duży 
potencjał! Może rozwijać się w wie-
lu kierunkach. Jednym z nich jest z 
pewnością turystyka i agroturysty-
ka. Nasza gmina to piękne zabytki, 
malownicze okolice, duża lesistość, 
czyste powietrze. Wyróżniają nas 
dwa wspaniałe akweny wodne z 
bogatą infrastrukturą towarzyszącą. 
To stwarza wiele możliwości, które 
należy wzmacniać i promować. Ale 
niewątpliwie Lubsko potrzebuje 
także rozwoju pod względem go-
spodarczym. I ten proces trwa. Jak 
już wspomniałem, wszystkie działki 
na strefie przy ul. Reymonta zostały 
sprzedane i posiadamy wolne działki 
w ramach strefy przemysłowej w 
obrębie Górzyna. To nasz potencjał 
inwestycyjny. Bardzo ważna jest 
także budowa II etapu obwodnicy. 
Jednak sytuacja w tym zakresie jest 
trudna, ponieważ decyzje zapadają na 
wyższych szczeblach. Ale nasz głos 
w tej sprawie nie milknie. Działamy!
-A jak ocenia Pan aktywność spo-
łeczną naszych mieszkańców?
- Bardzo pozytywnie! Cieszą mnie 
wszelkie mądre inicjatywy społecz-
ne. Pochwalam aktywność sołectw i 
stowarzyszeń. Wiele przedsięwzięć 
udało się w tym roku zrealizować 
dzięki zaangażowaniu i wysiłkom 
mieszkańców. Już niedługo (20 grud-
nia) odbędzie się Jarmark Świąteczny, 
który jest okazją do wystawienia swo-
ich wyrobów, rękodzieła itp. Bardzo 
serdecznie zapraszam wszystkich do 
współpracy, bo RAZEM możemy 
zdziałać BARDZO WIELE!
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał M. Sienkiewicz

NAJWAŻNIEJSZA JEST WSPÓŁPRACA
Minął rok od wyborów samorządowych. Postanowiliśmy zapytać obecnego Burmistrza Janusza Dudojcia o podsumowanie początku 
kadencji, sytuację ekonomiczną, rozwiązywanie lokalnych problemów i wskazanie głównych kierunków rozwoju społeczno - gospodarczego 
gminy Lubsko na kolejne lata.

Stan zadłużenia 

Wyszczególnienie 
Stan na 
31.12.2018 r. 

Stan na 
11.12.2019 r. 

Kwota spłaty / 
zmniejszenie 
stanu zobowiązań 
wymagalnych 

Uwagi 

Stan zadłużenia ogółem,            
w tym: 

68 060 006,94 58 322 044,93 11 737 962,01 - 

- kredyty i pożyczki 65 532 862,92 57 650 044,93 9 882 817,99** Kwota spłaty 

- zobowiązania wymagalne* 2 527 144,02 672 000,00 1 855 144,02 
Zmniejszenie 
stanu 
zadłużenia 

* opracowano na podstawie sprawozdania RB-28S o wydatkach, w stosunku do sprawozdania 
Rb-Z o stanie zobowiązań, wg tytułów kwota jest wyższa o odsetki 

**Wyjaśnienie do kwoty 9 882 817,99 zł – w kwocie tej jest zawarta także spłata zaciągniętej w 
2019 roku pożyczki krótkoterminowej w wysokości 2 mln zł (kwota spłaty na 11.12.2019 r. – 
1 666 666,65 zł) 

We wtorek 22.11.2019 roku odbyło 
się posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Samorządu Rady 
Miejskiej w Lubsku.
Pierwszym z omawianych tematów, 
była sprawa wyznaczenia docelowego 
miejsca umieszczenia pamiątkowej 
tablicy Gerharda Domagka. Pani Zofia 
Zawiślak oraz Pan Piotr Palcat, przed-
stawili biogram G. Domagka oraz 
przypomnieli gdzie miała początki 
inicjatywa upamiętnienia życia i hi-
storii Domagka z Lubskiem. Gerhard 
Domagk otrzymał nagrodę Nobla w 
dziedzinie medycyny. Urodził się w 
Łagowie. Do Lubska (ówczesnego 
Sommerfeld) przybył w wieku 5 lat 
i zamieszkał w miejscu obecnej ul. 
Gazowej 6. W Lubsku przebywał 
przez 8 lat. Tutaj uczył się w szkole 
podstawowej. Inicjatywa uhonorowa-
nia jego osoby pojawiła się w latach 
90tych. W 1996 roku odbyła się sesja 
popularnonaukowa poświęcona histo-
rii G. Domagka, w której uczestniczył 
jego brat z żoną. Wówczas powstała 
również inicjatywa wykonania tablicy 
pamiątkowej. Początkowo tablica 
była umieszczona na zewnętrznej 
ścianie ratusza, jednak po remoncie 
elewacji, nie wróciła już na dawne 
miejsce (z uwagi na brak zgody kon-
serwatora zabytków). Pomysły na 
umieszczenie tablicy były różne. Ten 

z umiejscowieniem jej na budynku, 
w którym mieszkał G. Domagk, z 
powodów proceduralnych nie może 
dojść do skutku. Innym pomysłem 
było umieszczenie tablicy w baszcie 
obok tablicy Jana Raka. W trakcie 
obrad komisji przedstawiono pomysł 
umieszczenia tablicy na ścianie bu-

dynku przy ul. Niepodległości (dawna 
Szkoła Podstawowa nr 2, w której 
tato G. Domagka był nauczycielem). 
Jak wskazywał Burmistrz, są plany 
na adaptację tego budynku na Urząd 
Miejski. Architektura budynku jest 
bardzo ładna i dostojna. W pobliżu 
znajduje się także miejsce pamięci. 

Pomysł ten spotkał się z uznaniem 
komisji.
Kolejnym punktem obrad był temat 
harmonogramu imprez gminnych na 
2020 rok. Manuela Konieczka Na-
czelnik Wydziału Organizacyjnego 
UM w Lubsku poinformowała, że 

opracowywany jest harmonogram 
zbiorczy w oparciu o informacje, które 
zebrano z jednostek. Harmonogram 
zostanie zamieszczony na gminnej 
stronie internetowej.
Przewodnicząca komisji pytała o 
współpracę Urzędu z jednostkami, 
głównie z OSiRem, LDKiem, Biblio-
teką,  w zakresie realizowania polityki 
kulturalnej, sportowej czy rekreacyj-
nej. W ramach określenia współpracy 
na najbliższy okres, wyznaczone 
zostanie spotkanie z udziałem ww. 
jednostek.
Kolejnym zagadnieniem w porząd-
ku obrad było omówienie projektu 
budżetu Gminy Lubsko na 2020 rok, 
oraz opiniowanie projektów uchwał, 
które miały znaleźć się w porządku 
obrad sesji Rady Miejskiej.

A-M

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.

SZANOWNI
MIESZKAŃCY Grudnia

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SAMORZĄDU

W poniedziałek (9.12.2019 r.) uroczy-
ście otworzono nowe skrzydło Szpitala 
Na Wyspie w Żarach.
W otwarciu uczestniczyli Starosta 
Żarski Józef Radzion, Wicestarosta 
Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady 
Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, 
członkowie Zarządu Powiatu Żarskie-
go, Radni Rady Powiatu Żarskiego, 
Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta 
Dankiewicz oraz Lekarz Naczelny 
Doktor Rafał Kołsut, Dyrektor Lu-
buskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ Piotr Bromber, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Burmistrz Żar Danuta 
Madej oraz Wiceburmistrzowie miasta 
Żary, Radni Rady Miejskiej w Żarach, 
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, 
Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Michał 
Morżak, Wójt Gminy Żary Leszek 
Mrożek oraz Radni Gminy Żary, 
przedstawiciele służb mundurowych, 

a także lokalnych firm, które wsparły 
rozbudowę Szpitala finansowo: Swiss 
Krono, Chroma, Janbud, Or-Sat, MK 
Systemy Kominowe, Magorex, Lafarge, 
Tomag, Wentor, Ew-Ol.

W tej chwili Szpital Na Wyspie, może 
pochwalić się m.in. nowoczesnymi 
salami oddziałów Dziecięcego i Gine-
kologiczno-Położniczego. W nowych 
oddziałach znalazły się wyposażone w 

węzeł sanitarny sale chorych, trzecia już 
sala operacyjna, nowa sala porodowa. 
Cały parter przeznaczony został na 
diagnostykę (laboratorium, pracow-
nie endoskopowe i USG), na piętrze 

natomiast znalazły się pomieszczenia 
administracyjne i socjalne.
Rozbudowę szpitala zainicjował Bur-
mistrz Lubska Janusz Dudojć, który 4 
lata temu jako Starosta Żar z udziałem 
Lekarza Naczelnego Doktora Rafała 
Kołsuta oraz Prezesów Szpitala Na Wy-
spie Wiesława Olszańskiego, a później 
Jolanty Dankiewicz, przy wsparciu Za-
rządu i Rady Powiatu Żarskiego wdro-
żył plan, którego efekty widzimy dziś.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
ponad 11 milionów złotych. Powiat 
Żarski od 2016 roku przeznaczył na ten 
cel około 8 milionów złotych.
Obecny Starosta Józef Radzion oraz 
cały Zarząd i wszyscy Radni Rady Po-
wiatu Żarskiego zakończyli rozbudowę, 
przeznaczając 2 miliony 800 tysięcy 
złotych, m.in. na zakup wyposażenia i 
sprzętu medycznego.

A-M

OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA 
SZPITALA "NA WYSPIE"
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 W GMI NI E 

„BONIFIKATA ZAMIAST 
SPŁATY PRZEZ LATA”

 Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. 
prawo użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe 
przekształca się w prawo własności tych 
gruntów. 
 Zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy 
o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów przez grunty zabudowane 
na cele mieszkaniowe należy rozumieć 
nieruchomości zabudowane wyłącznie 
budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w 
których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z bu-
dynkami gospodarczymi, garażami, innymi 
obiektami budowlanymi lub urządzeniami 
budowlanymi, umożliwiającymi prawidło-
we i racjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych.
 Tak więc „Istota tego przekształ-

cenia polega niejako na uwłaszczeniu do-
tychczasowych użytkowników wieczystych 
poprzez zastąpienie posiadanego przez 
nich dotychczas prawa prawem własno-
ści”(Sanakiewicz Łukasz, Przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych gruntów. Komentarz 
Opublikowano: WKP 2019).
 Z tytułu przekształcenia nowy 
właściciel gruntu ponosi na rzecz dotych-
czasowego właściciela gruntu opłatę. Wy-
sokość opłaty jest równa wysokości opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, 
która obowiązywałaby w dniu przekształ-
cenia. Opłata jest wnoszona przez okres 
20 lat, licząc od dnia przekształcenia. 
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania 
obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić 
właściwemu organowi na piśmie zamiar 
jednorazowego jej wniesienia w kwocie po-
zostającej do spłaty (opłata jednorazowa). 
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada 
iloczynowi wysokości opłaty obowiązu-
jącej w roku, w którym zgłoszono zamiar 
wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby 
lat pozostałych do upływu 20 letniego 
okresu wnoszenia opłaty. Uiszczenie przez 
właściciela opłaty przekształceniowej w 
formie jednorazowej spłaty ustawodawca 

premiuje udzieleniem mu bonifikaty.
 Jak stanowi art. 9 ust 3 ustawy 
o  przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej za przekształcenie gruntu 
stanowiącego własność Skarbu Państwa, 
osobom fizycznym będącym właścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym przysługuje bonifikata od 
tej opłaty w wysokości:
1) 60% - w przypadku gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w roku, w którym 
nastąpiło przekształcenie; 
2) 50% - w przypadku gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w drugim roku po 
przekształceniu; 
3) 40% - w przypadku gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w trzecim roku 
po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w czwartym roku 
po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w piątym roku po 
przekształceniu;
6) 10% - w przypadku gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w szóstym roku 

po przekształceniu.
 Z kolei zgodnie z art. art. 9a. ust 1 
ustawy o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów właściwy organ udziela, na 
wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej 
w wysokości 99%:
1) osobom, w stosunku do których orze-
czono niepełnosprawność w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, oraz oso-
bom, w stosunku do których orzeczono 
niepełnosprawność przed ukończeniem 
16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu 
przekształcenia z tymi osobami opiekunom 
prawnym lub przedstawicielom ustawo-
wym tych osób,
2) członkom rodzin wielodzietnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1832, z późn. zm.),
3) inwalidom wojennym i wojskowym w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 
r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
4) kombatantom oraz ofiarom represji 
wojennych i okresu powojennego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i 
okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
276 oraz z 2019 r. poz. 752),
5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 
roku życia, u których stwierdzono ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nieule-
czalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu, o których 
mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z 
późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym
- będącym właścicielami budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych lub lokali miesz-
kalnych służących wyłącznie zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych tych osób.
 Wniosek jaki nasuwa się z 
lektury przytoczonych wyżej przepisów 
jest jeden: warto aby każdy właściciel 
nieruchomości zainteresował się jej sta-
nem prawnym pod kątem przekształcenia 
przysługującego mu prawa użytkowania 
wieczystego gruntu w prawo własności i 
możliwości uzyskania bonifikaty od opłaty 
za to przekształcenie.

Adwokat Michał Wójcicki

WYPADEK W CHEŁMIE ŻARSKIM
W środę 13 listopada, o godzinie 
09.03 Stanowisko Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Żarach przy-
jęło zgłoszenie z Wojewódzkiego 
Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego o wypadku komunikacyjnym 
w miejscowości Chełm Żarski. Do 
zdarzenia zadysponowano trzy 
zastępy z JRG Lubsko. W chwili 
przyjazdu jednostek straży pożarnej 
na miejsce samochody osobowe 
znajdowały się częściowo na jezdni 
i poboczu drogi wojewódzkiej. Oso-
by poszkodowane ewakuowały się 
z pojazdów o własnych siłach przed 
przybyciem służb ratunkowych. 
Działania zastępów polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i odłączeniu przewodów akumula-
torów. Na miejscu obecne były dwa 
Zespoły Ratownictwa Medycznego 
oraz dwa patrole Policji. Jedna oso-
ba dorosła i troje dzieci zostały za-
brane przez ZRM na SOR w Żarach. 

„CZUJKA NA STRAŻY
TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”
W Zespole Szkół Technicznych w 
Lubsku w ramach ogólnopolskiej 
kompanii edukacyjno-informacyj-
nej pn. „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa” – odbyło się 27 
listopada szkolenie zorganizo-

wane przez strażaków Jednostki 
Ratowniczo - Gaśniczej w Lub-
sku. Uczestnikami spotkania byli 
uczniowie kilku klas średnich. W 
trakcie prelekcji przedstawiono 
założenia kompanii, zagadnienia 
dotyczące praktycznego montażu 
i użytkowania czujek tlenku węgla 
oraz dymu. Ponadto omawiano 
skutki pożarów kominów, skutki 
niewłaściwego użytkowania pale-
nisk na paliwo stałe i zagadnienia 
z zakresu bezpieczeństwa pożaro-
wego w obiektach mieszkalnych. 
Na spotkaniu młodzież aktywnie i 
z zainteresowaniem włączała się 
w merytoryczną dyskusję na temat 
szeroko pojętego bezpieczeństwa 
pożarowego.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ASF 
NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
informuje, że w dniu 30 listo-
pada 2019 r. rozporządzeniem 
Wojewody Lubuskiego, zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie 
zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń u dzików na terenie powiatu 
wschowskiego, nowosolskiego, zie-
lonogórskiego, żarskiego określony 
został obszar skażony afrykańskim 
pomorem świń u dzików. Obszar 
ten obejmuje gminy: Jasień i część 
gminy Żary, położoną na północ 
od linii wyznaczonej przez drogę 
nr 12 do granicy administracyjnej 
miasta Żary, wyłączając miasto 
Żary, następnie na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 287 do 
granicy gminy Jasień. Na obszarze 
tym zakazuje się: 1) przywożenia 
do gospodarstwa lub wywożenia 
z gospodarstwa świń bez zgody 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Żarach z siedzibą w Lubsku; 2) 
wyprowadzania świń z pomiesz-
czeń, w których są przetrzymywa-
ne; 3) wnoszenia i wwożenia na 
teren gospodarstw utrzymujących 
świnie tusz dzików, mięsa i pro-
duktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochod-

nych pochodzących od dzików 
oraz produktów, pasz, substancji, 
sprzętu, materiałów, narzędzi i 
innych przedmiotów, które mogły 
zostać skażone wirusem choroby; 
4) wynoszenia i wywożenia świń i 
materiału biologicznego świń poza 
ten obszar; 5) prowadzenia: a) tar-
gów, wystaw, pokazów, konkursów 
z udziałem świń; b) skupu, obrotu 
i pośrednictwa w tym obrocie 
świniami pochodzącymi z obszaru 
skażonego; 6) wstępu do lasu; 7) 
czasowo organizowania polowań.

NOWE DRESY DLA MŁODYCH 
STRAŻAKÓW Z GÓRZYNA
Dresy zostały zakupione z projektu 
Urzędu Marszałkowskiego. Chłopcy 
i dziewczęta dostali aż 25 komple-
tów dresów m.in. 25 par spodni, 25 
bluz, koszulek, czapek, torb sporto-
wych oraz notesy, ulotki i zakładki 
do książek.

 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.

Do wypadku drogowego doszło w miejscowości Chełm Żarski

Szkolenie odbyło się w ZST w Lubsku

Młodzi strażacy z Górzyna otrzymali nowe dresy

 POLITYKA 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z 
treścią poniższej informacji o lubskiej 
oświacie, o której w ostatnim czasie 
mówi się bardzo wiele, a także bardzo 
emocjonalnie. Jest to zrozumiałe, jako 
że temat dotyczy najmłodszych, naszych 
dzieci, które z natury rzeczy kocha się i 
chce się dla nich jak najlepiej.
Zapewniam Państwa, że myślą prze-
wodnią wszystkich działań podejmo-
wanych przez gminny samorząd, jest 
dobro dzieci. Ważne dla nas są: zarówno 
teraźniejszość, ale także przyszłość, 
ponieważ miłość do dzieci, to nie tylko 
dbanie o ich dobro w dniu dzisiejszym, 
ale także troska o ich bezpieczną i dobrą 
przyszłość. Dlatego, mówiąc o oświacie, 
trzeba spojrzeć na problem w szerszej 
czasoprzestrzeni.
Stoję na stanowisku, że należy i trzeba 
zmienić system lubskiej oświaty, a na 
konieczność tych zmian wskazują dane 
statystyczne, zarówno demograficzne, 
techniczno-organizacyjne, jak i finanso-
we. To argumenty niepodważalne!
Obecnie w gminie Lubsko funkcjonują 
4 publiczne oraz 3 niepubliczne szkoły 
podstawowe. Kształci się w nich ogółem 
1.416 uczniów, z tego 1.175 w szkołach 
publicznych, a 241 w szkołach niepu-
blicznych.
Porównując obecne dane do danych 
historycznych, mamy bardzo wyraźny 
obraz zmian, które zaszły. Dla przykładu 
w roczniku 1995/1996 do publicznych 
szkół podstawowych uczęszczało 2.965 
uczniów; w roczniku 2000/2001 – 2.495 
uczniów, a w roczniku 2005/2006 – 
2.236 uczniów (rozszerzenie statystycz-
ne: tabele nr 1 i 2).
Nie bez znaczenia jest tutaj demografia 
naszej gminy, która wskazuje tendencję 
spadkową w zakresie urodzeń. Dla przy-
kładu w 2000 r. urodziło się 198 dzieci z 
Lubska, w 2005 r. – 178 dzieci; w 2015 
r. – 164 dzieci, a do końca października 
2019 r. jedynie 118 dzieci. Czyli odno-
sząc się do urodzeń tegorocznych – za 7 
lat w gminnych szkołach podstawowych 
zostaną utworzone 3-4 oddziały, gdyż 
zapewne cześć dzieci trafi do szkół nie-
publicznych (rozszerzenie statystyczne: 
tabela nr 3)
Jak to jest z tymi finansami na oświatę?
Mówiąc o finansach, odnajduję w pamię-
ci myśl Andrew Carnegie, który powie-
dział „pilnuj kosztów, zyski zatroszczą 
się same o siebie”.
Zarzuca się, że Gmina ratuje swoją 

sytuację finansową kosztem dzieci, co 
stanowczo dementuję. Trzeba jednak 
jasno stwierdzić, że oświata stanowi 
obszar największych wydatków w 
rocznych budżetach Gminy. Trzeba także 
podkreślić, że subwencja oświatowa, 
którą Gmina otrzymuje, pokrywa tylko 
część rocznych wydatków na oświatę i 
wychowanie.
Dla przykładu ogólne wydatki na oświatę 
i wychowanie w 2018 roku (bez dotacji i 
innych środków) wyniosły 20,58 mln zł 
i zostały one sfinansowanie z:
- subwencji oświatowej w kwocie 11,88 
mln zł,
- dochodów własnych Gminy w kwocie 
8,70 mln zł,
(przy budżecie Gminy: po stronie wydat-
ków: 78,09 mln zł).

Wg planu na 2019 rok, są to analogicznie 
kwoty:
- wydatki na oświatę i wychowanie (bez 
subwencji i innych środków): 22,85 
mln zł.
Finansowanie ww. wydatków następuje 
z:
- subwencji oświatowej: 12,47 mln zł,
- dochodów własnych Gminy: 10,38 
mln zł.
Przy budżecie po stronie wydatków 
75,08 mln zł, wydatki na oświatę i wy-
chowanie w 2019 r., stanowią ok 30% 
ogółu wydatków.
Wg wstępnego planu na 2020 rok, plano-
wane wydatki na oświatę i wychowanie 
(bez subwencji i innych środków) wynio-
są: 24,54 mln zł, natomiast sfinansowanie 
tych wydatków nastąpi wg planu z :
- subwencji oświatowej: 11,94 mln zł,

- dochodów własnych Gminy: 12,60 
mln zł.
(dane statystyczne obrazuje tabela nr 4).
Jak wskazują dane, porównując obecny 
rok do przyszłego, Gmina będzie musiała 
przeznaczyć na oświatę 12,6 mln zł z 
własnych środków. To o 2,22 mln więcej, 
niż w obecnym roku.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gmin-
nym, musimy zaspakajać zbiorowe 
potrzeby naszych mieszkańców, których 
katalog został wskazany w ustawie i 
znajduje się w nim 20 grup potrzeb. Jak 
zatem Gmina ma wywiązywać się z 
ustawowych obowiązków, kiedy jedna z 
potrzeb absorbuje tak wysoki wskaźnik 
dochodów Gminy?
Dlatego zmiany są potrzebne! Po pierw-
sze po to, by było lepiej w przyszłości, 

ale także po to, by dziś utrzymać dobre 
warunki wychowania i edukacji dzieci. 
Pozostawienie obecnej infrastruktury 
przy malejącej liczbie uczniów, ro-
snących kosztach i zbyt małej kwocie 
subwencji, wpłynie na pogorszenie stan-
dardów nauczania, gdyż pewne koszty 
administracyjne są stałe i konieczność 
ich pokrycia ogranicza możliwości roz-
wojowe w zakresie np. wprowadzenia 
zajęć dodatkowych, czy technicznych 
i technologicznych usprawnień procesu 
nauczania.
Dlaczego likwidacje / przeniesienia 
placówek są konieczne?
Na początku mojej kadencji zderzyłem 
się z ogromnym problemem, jakim było 
zagrożenie zamknięcia Przedszkola nr 3 
z uwagi na bardzo zły stan techniczny 
obiektu. Jednak udało się nam rozwiązać 

tę sprawę bardzo pozytywnie przenosząc 
siedzibę Przedszkola do budynku SP3.
Obecnie stoimy w obliczu ciążących na 
nas założeń Programu Postępowania 
Naprawczego w zakresie obowiązku 
przeniesienia Przedszkola nr 5. Jest to 
jedyne przedszkole bez przeprowadzonej 
termomodernizacji. Mamy dokumenta-
cję projektową na te zadanie, którego 
koszt oszacowano (kilka lat temu) na 
blisko 2 mln zł. Trzeba uczciwie ocenić 
możliwości i powiedzieć, że nie stać nas 
ani teraz, ani w najbliższej przyszłości, na 
realizację tej inwestycji.
Musimy doprowadzić sprawę reorgani-
zacji lubskiego systemu oświaty do koń-
ca. Inaczej nie wypełnimy założeń PPN, 
co grozi dalszym brakiem możliwości 
osiągnięcia pozytywnych wskaźników 

finansowych, a 
także tym, że wy-
datki na oświatę 
nadal będą anga-
żowały dochody 
budżetowe w tak 
znaczącej wyso-
kości, odbierając 
możliwość za-
spakajania innych 
potrzeb na pozio-
mie gwarantują-
cym zadowolenie 
społeczeństwa.
Pytają mnie Pań-
stwo dlaczego 
Szkoła Podsta-
wowa nr 3?
Do tej szkoły 
uczęszcza naj-

mniej uczniów (porównując publiczne 
miejskie szkoły podstawowe: w SP1-400 
os; w SP2-435 os; w SP3-200 os, w SP 
Górzyn-140 os). Koszt utrzymania jed-
nego ucznia w tej szkole jest najwyższy 
i w 2019 r. wyniósł 17,88 tys zł. Dla 
porównania w SP1- 9,06 tys zł; w SP2 
– 11,5 tys zł; SP Górzyn – 13,26 tys zł.
(dane statystyczne: tabela nr 1 i 2).
Także wyniki, jakie osiąga SP3, plasują 
tę szkołę na najniższej, ostatniej pozycji 
(poz. 31) w rankingu szkół podsta-
wowych powiatu żarskiego, gdzie dla 
przykładu SP1 zajęła 8 miejsce; SP 
Górzyn – 13; SP2 – 28.
Wg mnie, przeniesienie SP3 jest roz-
wiązaniem optymalnym. SP2 dysponuje 
zasobem techniczno-organizacyjnym 
dającym możliwość przeniesienia całych 
oddziałów. Dla przykładu przypominam, 

że w nie tak dalekiej przeszłości, do 
Gimnazjum nr 1 w Lubsku (obecny bu-
dynek SP2 przy ul. Bohaterów) w 2003 
r. chodziło 1 100 uczniów. Dziś do tej 
szkoły uczęszcza 435 uczniów, a moż-
liwości lokalowe szacuje się na ok. 700 
uczniów. Przeniesienie SP3 dawałoby w 
perspektywie czasowej szanse urucho-
mienia w budynku przy ul. Moniuszki 
także oddziałów żłobkowych, jako, że 
brak miejsc w żłobkach jest kolejnym, 
istotnym problemem w naszej gminie. 
Obecnie dysponujemy jedynie 16 miej-
scami w żłobku publicznym. Odnosząc 
to do liczby urodzeń (na 31.10.2019 
r. – 118 urodzeń), jest to stanowczo zbyt 
mała liczba miejsc.
Uważam, że emocje, które towarzyszą 
dyskusjom w temacie restrukturyzacji 
lubskiej oświaty, wzburzenie rodziców, 
krytyka nauczycieli i wychowawców, 
wynikają przede wszystkim z nieświado-
mości, a także z manipulacji informacją.
Zachęcam Państwa do głębokiej i obiek-
tywnej analizy sytuacji naszej gminy ca-
łościowo, z wyszczególnieniem tematyki 
oświatowej. Wierzę w to, że żadna ze 
stron w dyskusji nie chce źle dla dzieci. 
Zapewniam Państwa, że zmiany są ko-
nieczne. Nie ukrywam, że Gminy nie stać 
na to, by utrzymywać tak rozbudowaną 
infrastrukturę oświatową przy maleją-
cej od lat liczbie uczniów. Wg mnie ta 
infrastruktura, to nasz potencjał, który 
należy wykorzystać bardziej efektywnie 
i z większą korzyścią dla dzieci.
Wprowadzenie proponowanych przez 
nas zmian da w przyszłości:
• spójny system oświaty w zakresie 
wczesnego wychowania oraz kształcenia 
podstawowego,
• zwiększenie dostępności do miejsc 
żłobkowych, co tym samym ułatwi 
powrót rodziców do aktywności zawo-
dowej,
• oszczędności, co pozwoli zaspakajać 
inne potrzeby zbiorowe społeczeństwa 
na wyższym poziomie,
• poprawę kondycję finansowej Gminy, 
przywrócenie płynności, zdolności do 
realizacji nowych zadań, także tych 
inwestycyjnych,
• naszym dzieciom - Gminę – stabilną 
jako wspólnotę, atrakcyjną jako miejsce 
do życia, bez balastu zadłużenia, które 
dziś ogranicza wszelkie działania.

Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć

MIESZKAŃCY PYTAJĄ O LUBSKĄ OŚWIATĘ – 
BURMISTRZ LUBSKA ODPOWIADA
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 W GMINIE 

Niestety to też czas odpalania petard 
hukowych i fajerwerków, które w założe-
niu mają "cieszyć oko", dlatego powinny 
być odpalane w bezpiecznej odległości 
od ludzi i zwierząt, by ich blask rozświe-
tlał niebo, dając pokaz przypominający 
spadanie gwiazd...
Niestety! rzeczywistość jest inna.
Już dwa tygodnie przed oczekiwaną nocą 
żegnania starego roku i witania nowego, 
próbom generalnym nie ma końca!
Amatorów takiej rozrywki interesują 
głównie te modele, które robią najwięcej 
huku. Niestety nie ma w tym nic widowi-
skowego czy spektakularnego, pozostaje 
jedynie przeklinanie w duchu autora tych 
wątpliwych pokazów.
Taki huk to nic przyjemnego nie tylko dla 
ludzi, to ogromny stres dla wszystkich 
zwierząt, który jest groźny dla ich zdro-

wia i życia!  Jedne próbują się schować, 
inne biegną przed siebie w panice, nie 
potrafiąc już wrócić lub zostają potrącone 
przez samochód.
Świat nie należy tylko do nas - nie bądź-
my egoistami. Chwila naszej radości, 
przyczynia się do wywołania w zwie-
rzętach strachu, który jest już z nimi do 
końca życia!
NIE DAJ SIĘ PONIEŚĆ MODZIE! 
MASZ WYBÓR!
A JEŻELI TYLKO NA TO CZEKASZ 
CAŁY ROK - FAJERWEKI WYBIE-
RAJ Z GŁOWĄ, A POKAZ ZRÓB 
W MIEJSCU BEZPIECZNYM NIE 
TYLKO DLA CIEBIE ALE I INNYCH!
LICZYMY NA CIEBIE - APELUJEMY 
O CISZĘ!

A-M

Nowe regulacje określają zasady 
tworzenia przez kierujących wolnej 
przestrzeni dla pojazdów służb ra-
tunkowych. Upływający czas to naj-
większy przeciwnik podczas prowa-
dzenia akcji ratowniczych. Dlatego 
niezwykle ważne jest umożliwienie 
wszystkim służbom jak najszybszego 
dotarcia do osób poszkodowanych w 
wypadku. Właśnie temu służy stwo-
rzenie tzw. korytarza życia.

Korytarz życia. 
Jak się zachować? 

Jak powinniśmy się zachować? Gdy 
znajdujemy się na drodze z jednym 
pasem ruchu, zjedźmy maksymal-
nie do prawej strony i zostawmy 
większy niż zazwyczaj odstęp od 
poprzedzającego pojazdu. W razie 
potrzeby pozwoli to na manewrowa-
nie samochodem. Jeśli dojeżdżamy 
do miejsca wypadku drogą dwupa-
smową, kierowcy poruszający się 
lewym pasem zjeżdżają do lewej 
krawędzi, a kierowcy z prawego 
pasa do prawej. W przypadku trzech 
pasów ruchu, kierowcy z lewego 
zjeżdżają do lewej krawędzi, z 
prawego do prawej krawędzi, a 
samochody jadące środkowym 
pasem ustawiają się jak najbliżej 
nich. Przejawem skrajnej nieodpo-
wiedzialności są próby zawracania 

i wykorzystania korytarza życia do 
ucieczki z zablokowanego odcinka 
drogi. Pomijając fakt łamania prze-
pisów, blokujemy utworzony przez 
innych kierowców przejazd i utrud-
niamy ratownikom dotarcie do ofiar. 
Jeśli widzimy, że kierowcy tworzą 
korytarz życia, zróbmy to samo. W 
ten sposób można uratować komuś 
życie. Warto też pamiętać, że kilku-
godzinna blokada drogi nie oznacza, 
że musimy cały czas siedzieć w 
samochodzie. Przy wysiadaniu 
konieczne jest jednak zachowanie 
szczególnej ostrożności. Chodzi o 
to, by nie otwierać drzwi na tę stronę 
drogi, którą poruszają się służby 
i nie spacerować po utworzonym 
przejeździe.

Co oznacza jazda na suwak?
W myśl nowych przepisów obo-
wiązkowa jest również jazda na tzw. 
suwak, czyli rozwiązanie stosowane 
wszędzie tam, gdzie na przykład z 
powodu remontu drogi z dwóch pa-
sów ruchu pozostaje tylko jeden lub 
z trzech pozostają dwa. Zapewnia 
ono upłynnienie jazdy i zmniej-
szenie się korka. Bardzo ważne 
jest, aby tak samo jak w przypadku 
prawdziwego suwaka, dojeżdżać do 
końca pasa, który się kończy. Tam 
na zmianę przejeżdżają samochody 

z obu pasów, jeden z lewego, jeden z 
prawego. Kierowcy często źle inter-
pretują tę zasadę i próbują zmieniać 
pas już wcześniej. To sprawia, że 
prawy pas się wydłuża, stoi się w 
nim jeszcze dłużej, a kierowcy się 
irytują. Wpuszczajmy kierowców z 
pasa, który się kończy, ale tuż przed 
zwężeniem. Wtedy jazda będzie 
płynna, a korek zdecydowanie się 
skróci. To przepis, który na pewno 
pomoże, chociażby w przypadku 
tzw. szeryfów drogowych, czyli 
kierowców, którzy blokują lewy pas 
ruchu po to, by nie pozwolić innym 
dojechać do końca pasa.

Korytarz życia i jazda 
na suwak. Jaka kara?

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi 
uprzywilejowanemu oraz niezasto-
sowanie się do zasady zmiany pasa 
ruchu, wyrażonej nowymi przepi-
sami, stanowić będzie wykroczenie 
z art. 97 ustawy Kodeks wykro-
czeń. W przypadku spowodowania 
takim zachowaniem zagrożenia 
bezpieczeństwa, czyn ten wypełni 
znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 
Kodeksu wykroczeń. W przypadku 
niezastosowania się do przepisów, 
kierowca może zostać ukarany 
mandatem w wysokości do 500 zł. 

M. Sienkiewicz

"SYLWESTER" -
CZAS ZABAWY
I RADOŚCI

Ważne zmiany w kodeksie drogowym

KRONIKA POLICYJNA
W listopadzie lubscy policjanci prze-
prowadzili 240 interwencji zgłasza-
nych przez mieszkańców gminy. 
Zatrzymano 4 sprawców przestępstw 
m.in. rozbojów, nietrzeźwych kierow-
ców, znęcania się nad najbliższymi, 6 
osób poszukiwanych, w tym 1 listem 
gończym, które zostały doprowadzone 
do zakładów karnych. 9 osób dopro-
wadzono do policyjnych pomiesz-
czeń celem wytrzeźwienia. Osoby 
te swoim zachowaniem zakłóciły 
porządek publiczny lub znajdowały 
się w okolicznościach zagrażających 
ich życiu lub zdrowiu ze względu na 
okres zimowy. Ujawniono 128 spraw-
ców wykroczeń, nałożono około 70 
mandatów karnych dotyczących m.in. 
bezpieczeństwa w ruchu drogowych, 
obyczajności, porządku i spokoju pu-
blicznego. Odnotowano 22 zdarzenia 
drogowe, głównymi przyczynami było 
niezachowanie bezpiecznej odległości 
od poprzedzającego pojazdu oraz zde-
rzenie z udziałem zwierzyny leśnej, 
szczególnie na drogach wojewódzkich: 
289 (od Zielonej Góry w kierunku Za-
siek) i 287 (od Krosna Odrzańskiego 
w kierunku Żar). 

*
O godz. 18-tej, 22 listopada w Lubsku 
na skrzyżowaniu ze światłami pieszy 
uczestnik ruchu, poza wyznaczonym 
przejściem wtargnął bezpośrednio 
przed nadjeżdżający pojazd. W wyniku 
zderzenia pieszy uderzył w przednią 
szybę, następnie upadł na asfalt i 
rozbił sobie głowę o krawężnik. Po 
przewiezieniu na SOR w Żarach zo-
stał zaopatrzony. Kierująca pojazdem 
była trzeźwa, a ze wstępnych ustaleń 
wynika, że pieszy był w stanie nie-
trzeźwości. Na miejscu zdarzenia prze-
prowadzono czynności procesowe z 
udziałem technika. Sprawę wyjaśniają 
policjanci z Lubska. I może to się wy-
dawać nieprawdopodobne, ale tydzień 
później policjanci otrzymali zgłoszenie 
o potrąceniu pieszego w obrębie tego 
samego skrzyżowania. Po przyjeździe 
na miejsce ustalono, że uczestnikiem 
zdarzenia był ten sam mieszkaniec 
Lubska. Na szczęście tym razem nie 
doszło do bezpośredniego kontaktu z 
pojazdem, a niesforny przechodzień 
został ukarany mandatem. 

*
W miesiącu grudniu doszło do serii 
włamań i kradzieży do szatni znajdu-
jących się obiektach sportowych na 
terenie Lubska. Sprawcy wykorzysty-
wali sytuację, kiedy to poszkodowani 
ćwiczyli na sali, a pozostawione w nie-
zabezpieczonych szatniach przedmioty 
stawały się łatwym łupem. Głównym 
zainteresowaniem złodziei cieszyły 
się portfele, karty płatnicze i telefony 
komórkowe. Praktycznie w każdym 
przypadku skradzione karty zostały 
wykorzystane do przeprowadzenia 
transakcji płatniczych w sklepach 
czy stacjach paliwowych. W wyni-

ku podjętych działań operacyjnych 
lubscy kryminalni dokonali ustalenia 
sprawców, a w konsekwencji ich za-
trzymania w mieszkaniu najstarszego 
z nich 19-latka. Pozostali dwaj sprawcy 
byli w wieku 15 i 17 lat. W mieszkaniu 
ujawniono prawie wszystkie skradzio-
ne przedmioty. Wobec najstarszego na 
wniosek policji prokurator zastosował 
dozór, a pozostali zostali odtranspor-
towani do młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych na terenie Polski, 
z których uciekli. 19-latkowi grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności, 
a pozostali odpowiedzą przed sądem 
dla nieletnich. 

*
W godzinach porannych, 8 grudnia 
do dyżurnego zgłosił się mieszkaniec 
Lubska, zawiadamiając, że przyjaciel, 
którym się opiekuje opuścił w nocy 
dom i udał się w nieznanym kierunku. 
Dodatkowo okazało się, że mężczyzna 
ten jest obywatelem Niemiec (nie zna 
języka polskiego) i ma poważne pro-
blemy zdrowotne. Na podstawie tych 
informacji podjęto decyzję o ogłosze-
niu alarmu dla policji. Równolegle 
przekazano komunikat o zaginięciu 
do sąsiednich jednostek. Niezwłocznie 
rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję 
poszukiwawczą, w wyniku której 
około godz. 13-tej dzielnicowy z 
posterunku w Trzebielu odnalazł 
mężczyznę, któremu nic się nie stało. 

Jest to kolejny przykład skuteczności 
naszych policjantów w poszukiwaniu 
osób zaginionych. 

*
Około godz. 15-tej, 8 grudnia policjanci 
otrzymali zgłoszenie, że na drodze 
wojewódzkiej w pobliżu miejscowości 
Biecz, kierująca pojazdem marki VW 
Golf wjechała do rowu. Po przyjeździe 
na miejsce zdarzenia patrol ustalił, że 
kierująca na prostym odcinku zjechała 
na prawe pobocze, a następnie do rowu. 
Podany alkomat wykazał (uwaga!) 2,88 
promila w wydychanym powietrzu. 

*
Dwa dni później na drodze wojewódz-
kiej w rejonie miejscowości Nowi-
niec dyżurny otrzymał zgłoszenie o 
wypadku, w wyniku którego pojazd 
wpadł do rowu, a w środku znajduje 
się nieprzytomna osoba. Na miejscu 
zdarzenia patrol potwierdził, że kieru-
jąca z nieznanych przyczyn zjechała 
do rowu. Obecny na miejscu zespół 
ratowniczo-medyczny wykluczył ja-
kiekolwiek urazy. Natomiast okazało 
się, że kierująca jest pod wpływem 
alkoholu i najprawdopodobniej zasnęła, 
w wyniku czego doszło do zdarzenia. 
W takim przypadku pobrano krew do 
badań. Niestety, pomimo coraz bardziej 
drastycznych kar za jazdę pod wpły-
wem alkoholu, nadal wielu kierowców 
decyduje się na łamanie prawa. Przy-
pominamy, że za tego rodzaju czyn 
grozi kara pozbawienia wolności do 
lat 2, wieloletnie zakazy prowadzenia 
pojazdów i wysokie grzywny, sięgające 
nawet ponad 10.000 zł.   

*
W godzinach porannych, 11 grudnia 
lubscy kryminalni w jednym z mieszkań 
ujawnili plantację konopi indyjskich. 
W związku z tym zatrzymany został 
mężczyzna, który dodatkowo miał przy 
sobie 0,5 g gotowego produktu. Plan-
tacja znajdowała się w wydzielonym 
pomieszczeniu, posiadała specjalistycz-

ne oświetlenie i ogrzewanie. Widać, 
że przestępca znał się na rzeczy. Po 
wykonanych na miejscu czynnościach 
procesowych, sprawca został osadzony 
w policyjnym areszcie. Po doprowadze-
niu do prokuratury zastosowano wobec 
niego dozór policyjny, połączony z 
poręczeniem majątkowym. Za uprawę 
konopi indyjskich inną niż włókniste 
oraz posiadanie gotowego suszu grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 3.   

*
Wielokrotnie pisaliśmy o oszustwach 
dokonywanych na tzw. wnuczka czy 
inkasenta. W tego rodzaju przypadkach 
przestępcy działali w realu. Obecnie 
oszuści coraz częściej przenoszą się do 
rzeczywistości wirtualnej, wysyłając 
spreparowane wiadomości na nasze 
telefony. Próbują podszywać się np. pod 
firmy kurierskie i wyłudzać pieniądze 
z naszych kont. Ułatwia im to fakt, 
że komórki nie są szczególnie dobrze 
zabezpieczone przed atakami. Oto przy-
kłady fałszywych esemesów: „Nadal 
nie odnotowaliśmy wpłaty za sprawę o 
numerze xxx. Prosimy o spłatę 3 zł. albo 
sprawa trafi do sądu”; „Twoja paczka 
wymaga dopłaty 1 zł., brak dopłaty 
oznacza zwrot przesyłki do nadawcy”; 
„Witaj, paczka czeka na odbiór, sprawdź 
jej status na naszej stronie”. Oszuści 
podszywają się pod różne firmy. Żerują 
na strachu, bo większość z nas boi się, 
że albo zamówiona przesyłka nie dotrze, 
albo że ktoś zamówił coś na nasze dane. 
W wiadomości podany jest także link, 
który zależnie od tego na jakiego oszu-
sta trafimy, może robić kilka różnych 
rzeczy m.in. przekierowywać na stronę 
łudząco podobną do stron operatorów 
płatności, takich jak np. przelewy24 
czy dotpay. Tam uzyskamy możliwość 
podania danych naszej karty płatniczej. 
Na stronie wirtualnego banku będziemy 
musieli podać swoje dane do logowania. 
W tym czasie przestępcy wpisane przez 
nas dane będą automatycznie wrzucać 
na stronę logowania realnego banku. 
Chwila nieuwagi i środki z konta znika-
ją. Inni oszuści przesyłają link do apli-
kacji, które infekują nasz telefon. Mogą 
wyciągać hasła do aplikacji bankowych 
czy też przekierowywać esemesy, które 
można wykorzystać do włamania się na 
konto bankowe. Ataki na urządzenia 
mobilne stanowią obecnie 25 proc. 
wszystkich ataków hakerskich. W 2016 
roku było to zaledwie 7 proc. Jak zabez-
pieczyć się przed takimi oszustwami? 
Po pierwsze, zachować ostrożność jeśli 
dostajemy informację o niezamówionej 
przesyłce. Ponadto większość firm ku-
rierskich oprócz esemesa wysyła także 
wiadomość mailową na podany przez 
nas adres. Po trzecie, firmy kurierskie 
nie proszą o dopłacenie do wysłanej 
przez nas paczki. Jeśli już klikniemy 
w link, nasze wątpliwości powinny 
wzbudzić dane na stronie, na przykład 
informacje o problemach z płatnościami 
w bankach. Dlaczego? Oszustom naj-
częściej nie będzie się chciało podrabiać 
wszystkich stron banków, dlatego albo 
na jednej stronie pozostawią możliwość 
płatności kartą albo na kilku stronach, 
które najłatwiej było podrobić. Uwaga! 
Jeśli jest dostępna tylko płatność kartą, 
to mamy możliwość odzyskania pienię-
dzy. Płatności kartami chroni bowiem 
dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa 
w postaci tzw. reklamacji chargeback. 
Wystarczy złożyć reklamację w ban-
ku i możemy spodziewać się zwrotu 
pieniędzy. Jeśli natomiast przelejemy 

pieniądze, a od przelewu nie minie wiele 
czasu, możemy zadzwonić do banku 
z prośbą o anulowanie przelewu. W 
przeciwnym wypadku szanse na odzy-
skanie pieniędzy są niewielkie. Banki 
nie chcą uznawać tego typu reklamacji 
twierdząc, że użytkownik sam podał 
hasło oraz kod SMS, więc wiedział 
dokładnie, co robi.

*
Jak już wyżej podaliśmy, w ostatnim 
okresie doszło do wielu zdarzeń dro-
gowych z udziałem zwierzyny leśnej. 
Hałas silników samochodowych do-
biegający od strony dróg czy ostre 
światła reflektorów wcale nie działają 
na te zwierzęta odstraszająco. Szcze-
gólnie niebezpieczne pory dnia to świt 
i zmierzch. Nigdy nie wiadomo, kiedy 
coś wybiegnie z lasu. Jak się zachować, 
gdy dostrzeżemy zwierzęta na drodze? 
Przede wszystkim powinniśmy zwolnić 
i uważnie obserwować drogę oraz jej 
otoczenie. Jeśli zwierzę nas dostrzeże, 
powinno zejść z drogi. Jeśli się nie 
wystraszy, możemy użyć sygnału 
dźwiękowego oraz mrugania światłami. 
Jednocześnie należy mieć świadomość, 
że światła mogą też przykuć uwagę 
zwierzęcia. Może się zdarzyć, że zwie-
rzę stanie prosto przed nadjeżdżającym 
samochodem. Dlatego przejeżdżając 
przez obszary leśne należy zredukować 
prędkość, a przede wszystkim zachować 
szczególną ostrożność. Jednak zdarza 
się często, że zwierzę wybiegnie nagle 
na drogę i kierowca w zasadzie nie ma 
czasu na reakcję. W takim przypadku 
próba ominięcia może mieć poważ-
niejsze konsekwencje niż bezpośrednie 
zderzenie. A co zrobić, kiedy już doj-
dzie do zderzenia ze zwierzęciem? Na 
początek należy zabezpieczyć miejsce 
kolizji, czyli włączyć światła awaryjne 
i ustawić trójkąt. Ważne, aby nie zabie-
rać potrąconego zwierzęcia ani go nie 
dotykać ze względów higienicznych i 
formalnych. Kierowca auta, które uległo 
uszkodzeniu w wyniku zderzenia ze 
zwierzyną leśną może wystąpić o od-
szkodowanie do właściwego zarządcy 
drogi lub nadleśnictwa. 

*
W związku ze zbliżającym się okresem 
świąteczno - noworocznym przy-
pominamy o pewnych zasadach. Za 
udostępnianie materiałów pirotech-
nicznych osobom nieletnim grozi kara 
nawet dwóch lat pozbawienia wolności. 
Używając petard czy fajerwerków 
upewnij się, że strzelanie w wybranym 
miejscu i czasie jest dozwolone; w 
wielu miejscowościach obowiązują 
bowiem lokalne rozporządzenia, które 
ograniczają możliwość korzystania z 
wyrobów pirotechnicznych np. tylko 
w noc sylwestrową; czytaj instrukcje; 
bezwzględnie przestrzegaj zaleceń 
producenta; zwróć uwagę na ostrze-
żenia; zachowaj bezpieczną odległość 
– jest ona podana w instrukcji obsługi; 
nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem 
- stań z boku i trzymaj źródło ognia w 
wyciągniętej ręce; wybierz miejsce, w 
którym - korzystając z fajerwerków - 
nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego 
nie zniszczysz; sprawdź, czy na drodze 
ładunku nie znajdują się drzewa lub linie 
energetyczne; sprzedaż wyrobów piro-
technicznych nieletnim, użytkowanie 
fajerwerków w sposób niebezpieczny 
czy zakłócanie porządku zgłoś na po-
licję; gdy doszło do wypadku, wezwij 
służby ratownicze.

Opr. M. Sienkiewicz

LUBSKO • tel. 781 784 686
www.studioraptor.pl
f b . m e / s t u d i o r a p t o r
indywidualne projekty graficzne
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Lubscy policjanci ujawnili plantację konopi
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18 listopada godz. 18 kino Cinema City 
Sadyba. Premiera filmu „Supernova” 
Bartosza Kruhlika. Wokół wejścia do 
sali kinowej widnieją ciekawe plaka-
ty reklamujące film. W oczekiwaniu 
na rozpoczęcie uroczystości słychać 
w tle piosenkę Grzegorza Ciechow-
skiego - nomen omen - Supernova. 
Widzę wchodzących na salę wielu 
znanych aktorów, m.in. dostrzegam 
Małgorzatę Foremniak, Olgę Bołądź, 
Arkadiusza Jakubika. Dostrzegam 
również rodziców reżysera p. Małgo-
rzatę i p. Mariana Kruhlików, którzy 
przyjechali z Lubska, by towarzyszyć 
synowi w tym ważnym dla Niego i 
Rodziny wydarzeniu. Film powstał 
w Studiu Munka. Uroczystość zatem 
zaczyna producentka filmu Ewa Ja-
strzębska. Mówi o specyfice pracy nad 
filmem, przedstawia współtwórców 
projektu, dystrybutorów, operatora, 
kompozytora, dźwiękowców, aktorów 
i innych. Żartobliwie ocenia styl pracy 
na planie nagrodzonego za debiut 
reż. Bartosza Kruhlika, nazywając go 
„Zosią Samosią”. Znaczy to nic więcej, 
jak tylko to, że reżyser najchętniej 
wyręczałby wszystkich, jak to zwykle 
bywa z Samosiami. Bartosz Kruhlik, 
laureat ostatniego Festiwalu Filmów 
Fabularnych w Gdyni, podziękował 
wszystkim współtworzącym ten film 
za współpracę i końcowy efekt, na 

który składa się wysiłek wielu ludzi, 
nie tylko tych, stojących tu na scenie. 
Widać było, że reżyser jest wzruszony 
i jak najszybciej chciałby „schować 
się” za swój autorski projekt filmowy. 
Oklaski zwieńczyły tę oficjalną część 
premiery. Rozpoczął się seans. Na 

wiejskiej drodze idzie młoda kobieta 
z dwójką dzieci. Po chwili dochodzi 
do wypadku. To punkt wyjścia filmu, 
który rozwija przed widzem niezwykłą 
wprost galerię postaci, zaskakujących 
dramatycznych sytuacji w opowieści, 
która rozgrywa się przez kilka godzin 

na tejże wiejskiej drodze. Moje po-
kolenie widzów skojarzy ten film w 
dość oczywisty sposób z filmami tzw. 
„Moralnego Niepokoju” z lat 70 - tych 
(Krzysztof Kieślowski, Krzysztof 
Zanussi i Andrzej Wajda). Dotyczy 
to takiego ambitnego kina, które nie 

pozostawia widza obojętnym, każe mu 
się zastanawiać nad sobą, nad istotny-
mi wartościami, nad zmieniającymi 
się postawami wobec wielu zjawisk 
społecznych. Bartoszowi Kruhlikowi 
należy pogratulować odwagi w pod-
jęciu trudnego tematu, tak pod wzglę-
dem moralnym,  jak i społecznym. 
Wydarzenia feralnego dnia zostały 
przedstawione w formie dobrze napi-
sanego reportażu, który widza „wciska 
w fotel” - nie pozostawia obojętnym. 
Eskalacja wzruszeń i emocji nie opa-
dła, towarzyszyła jeszcze po wyjściu z 
kina. Można to było zresztą zobaczyć 
po nagrodzonej oklaskami projekcji. 
Podjęci lampką wina goście w holu 
kina, rozemocjonowani dyskutowali 
jeszcze długo w grupkach. Sporo 
osób rozmawiało również z rodzicami 
reżysera. Podeszłam i ja do państwa 
Kruhlików, z satysfakcją przyłączając 
się do serdecznych gratulacji. Rodzice 
z dumą przyjmowali wyrazy uznania 
od aktorów i widzów. Było mi bardzo, 
bardzo miło, bo to jakby i mnie, miesz-
kance Lubska, dostał się kawałeczek 
tego splendoru.

P.S. Jeżeli film „Supernova” pojawi 
się w Lubsku, mam nadzieję, że mimo 
ogromnych zajętości, Reżyser uświetni 
to wydarzenie i spotka się z widzami.

Cecylia Tęciorowska

 LUDZI E,  WYDARZENI A  LUDZIE,  WYDARZENIA 

„Supernova” film Bartosza Kruhlika - druga odsłona
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Wyrazy głębokiego współczucia

pani
Annie Dzienisz

z powodu śmierci

MAMY
składają nauczyciele i pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi

w Lubsku

Wielkopolskie zamki
Zespół pałacowo-parkowy Raczyńskich 
w Rogalinie, zabytkowa rezydencja 
rodu Działyńskich w Kórniku oraz 
Termy Maltańskie w Poznaniu, to cel 
wycieczki Grupy Turystycznej "Dukat" 
im. S.Ciężkowskiego, która miała miej-
sce 16 listopada br.
Wycieczkowicze w Rogalinie z zachwy-
tem zobaczyli komnaty pałacu, powo-
zownię, w której znajdują się powozy 
z przełomu XIX i XX wieku, galerię 
malarstwa (zbiory gromadzone przez 
Edwarda Raczyńskiego) oraz najstarsze 
dęby, liczące ok. 700 lat.
Następnie udaliśmy się do Kórnika, 
gdzie zwiedziliśmy zamek Działyń-
skich. Zobaczyliśmy urządzone ze 
smakiem pomieszczenia, m.in. zam-
kową sień, salon, salę jadalną, zakątek 
myśliwski, salę mauretańską, itd. Są 
tam przepiękne meble, rzeźbione drzwi, 
podłogi zrobione z drewna, a wygląda-
jące jak kolorowe dywany, obrazy, mi-
litaria, kolekcje miśnieńskiej porcelany.
Kolejnym punktem wycieczki był 
Poznań. Mieliśmy być w Palmiarni i 
Muzeum Broni, jednak już o 16.00 te 
obiekty są zamknięte (niestety nie zdą-
żyliśmy), więc grupa ok. 20 osób udała 
się do term, a pozostali mieli czas wolny. 
Do Lubska wróciliśmy ok. 22.00 w 
doskonałych humorach.
Kolejny wypad do Wrocławia. 
Oto następne dwie zwrotki naszej "Du-
katowej" piosenki:
"W Majalandzie sobie byli
Wszyscy świetnie się bawili
Maja z Guciem nas witali
Do zabawy zapraszali
Karuzele były
Fajnie się kręciły
I duzi, i mali
Niczego się nie bali

W czerwcu, w Czechach licznie byli, 
Skalne miasto tam zwiedzili
Na górę się powspinali
radę świetnie sobie dali
Spacer w chmurach boski
opalili noski
wszyscy radzi byli
do domu wrócili".

Droha

Część grupy przed pałacem Raczyńskich w Rogalinie

Uczestnicy wycieczki w sali jadalnej kórnickiego zamku

Magazyn Lubski: Spotykamy Panią 
szybko jeżdżącą ulicami Lubska – i 
nie tylko – na rowerze. Czy to jedyna 
Pani pasja?
Bogusława Kowalczuk: …nie, to nie  
jest moja jedyna pasja, lecz jedna z wielu. 
Przyznam się do tego, że kiedy stoję przed 
wyborem - auto czy rower, wybieram 
oczywiście rower. Po Lubsku poruszam 
się po prostu szybciej niż auta w godzi-
nach szczytu, a w terenie… napotkanie 
borsuka w „realu”, jelenia czy wilka…  
sama przyjemność i wzrost adrenaliny, 
kiedy ucieka się przed dzikami.   
Jeszcze tak niedawno chciałam prze-
jechać na rowerze dookoła Polski. Na 
razie to zostaje w kwestii marzeń. Oprócz 
turystyki, wycieczek rowerowych, nie-
zmiennie od wielu lat, moją pasją jest  
miłość do koni. Lubię tez dobrą muzykę 
i taniec.  Moje zainteresowania zmieniają 
się wraz z wiekiem, wciąż poszukuję 

czegoś nowego. 
ML: W jaki sposób zrodził się pomysł 
na turystykę i to w wydaniu grupo-
wym?
BK: Kiedy dzieliłam się z koleżanką 
informacją mówiąc: „Wiesz…mam 
pomysł”, słyszałam od niej za każdym ra-
zem: „Boję się twoich pomysłów”. Coś w 
tym jest, teraz to ja się ich zaczynam bać.
Pomysł na turystykę w wydaniu gru-
powym zrodził się (uwaga!) na naszym 
targowisku miejskim, w sierpniu 2018 r. 
Przeglądając drobiazgi wyłożone na 
stołach, byłam świadkiem rozmowy 
dwóch Panów. Jeden z nich opowiadał, 
że żona wciąż marudzi, że chce pojechać 
to tu, to tam. 
Mówił, że sam nie lubi kierować samo-
chodem, a żona nie chce. Żartował, że 
wypić się nie da, jak dojadą na miejsce jest 
zmęczony i nie chce nic już zwiedzać… 
Od tej chwili jeździ już tylko z biurem 

podróży,  a i żona nie marudzi.
Po tej podsłuchanej rozmowie, zrodziła 
się myśl… a może,      
by tak spróbować we własnym zakresie 
organizować wycieczki autokarowe w 
Lubsku? ….I zaczęło  się!!!
ML: Jak powstała nazwa „DUKAT"?
BK: Pierwotna nazwa grupy miała być 
inna (nie zdradzę tajemnicy) Jednak ko-
leżanka Marzena skrytykowała tę nazwę, 
wiec wymyśliłam następną. 
Moim pierwszym planem odnośnie wy-
cieczek było to, że będą to wycieczki za 
przysłowiowy grosik.  Pomysł nasunął 
się sam. Wymyśliłam (nie wiem czy nie 
błędnie), że miarą grosza jest DUKAT  i 
tak już zostało. 
ML: Jak można zostać członkiem 
grupy?
BK: Do grupy należą wszyscy, którzy po 
prostu chcą  być z nami. 
Zapraszamy.

ML: Jak można się skontaktować z 
Grupą „DUKAT”?
BK: Kontakt z nami to oczywiście świat 
wirtualny, czyli strona internetowa; 
Grupa Turystyczna DUKAT im. Stefana 
Ciężkowskiego, to także świat realny. 
Rozklejane są  plakaty i  informacje na 
słupach ogłoszeniowych.   Można rów-
nież dzwonić na dwa prywatne numery 
telefonów – podawane są na wszystkich 
plakatach. 
Lubsko  to małe miasto i myślę,  ze prawie 
wszyscy się znają,  czyli można także 
„face to face”.
ML: Kto wchodzi w skład zarządu i 
jaki jest podział kompetencji?
BK: Zarządu nie mamy. 
W grupie jest zgrany, sześcioosobowy 
zespół, który uzupełnia się pod względem 
wiedzy,  umiejętności i możliwości. 
Są to Panie, które -chcę to mocno zazna-
czyć- nad dopięciem każdej z wycieczek 

pracują społecznie. 
Pani Jadzia – księgowa
Pani Halinka – promocja wyjazdów i 
kronikarz
Pani Renia – promocja  plakatów 
Pani Ewa – audytor, czuwa nad każdą 
naszą decyzją. 
Pani Sylwia – prowadzi zapisy
Bogusia czyli ja - organizacja wycieczek. 
ML: Czy wg Pani turystyka cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród 
lubszczan?
BK: Powoli ludzie przekonują się, ze 
siedzenie w domu nie jest szczytem szczę-
ścia.  Jestem mile zaskoczona wysoką 
frekwencją na wycieczkach. We wrze-
śniu do Twierdzy Königstein pojechało 
około 100 osób. Jeżdżą z nami nie tylko 
lubszczanie, ale tez turyści z  Jasienia,  
Białkowa, Górzyna,  Brodów.  
Podczas każdego wyjazdu wszystkie 
miejsca w autokarze są zajęte.  Ośmielę 

się twierdzić, ze kto spróbuje naszego 
wycieczkowego klimatu  raz…  zostaje 
z nami na zawsze (śmiech).
ML: Jakie są plany na przyszły rok?
BK: Plany na przyszły rok… to oczy-
wiście realizacja wyjazdów Kraków i 
okolice, Morawski Kras (Czechy), dol-
nośląskie zamki, Twierdza Srebrna Góra, 
Łagów, Międzyrzecz – Międzyrzecki 
Rejon Umocniony, spotkanie opłatkowo 
– noworoczne w Okarynie. 
We wrześniu 2020 r. będziemy obchodzić 
druga rocznice istnienia i z tej okazji  pla-
nujemy zorganizować ( z pomocą biura 
podróży ) wycieczkę do  Petersburga.
Prowadzimy już wstępne rozmowy z biu-
rami podróży,  poszukujemy najlepszych 
ofert.  Na planowana wycieczkę  potrzeb-
ne będą paszporty, wizy, czyli jest czas  
na załatwienie niezbędnych formalności. 
ML: Jakie jest Pani ulubione miejsce 
w Polsce?

BK: Ulubione miejsce w Polsce …. to 
każde,  w którym mogę być!!!
ML: Gdzie jeszcze chciałaby Pani po-
jechać w Polsce i na świecie?
BK: Polska…. chciałabym  zwiedzić ja 
całą, po prostu całą. Jeżeli chodzi o świat,  
to na pewno wybrałabym się na Alaskę…,  
no i na planetę Wenus   ( śmiech )
ML: Zawodowo wykonuje Pani …..
BK: Od 33 lat wykonuję  zawód,  potocz-
nie zwany -  przedszkolanka.
W  oryginale jestem nauczycielem przed-
szkola, edukacji wczesnoszkolnej, sztuki 
oraz wiedzy o kulturze.
Na koniec jeszcze tylko dodam, że Grupa 
Turystyczna DUKAT spotyka się co 
miesiąc w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Lubsko  i w tym miejscu pragnę 
podziękować Pani Dyrektor za umożli-
wienie korzystania z czytelni.
ML: Dziękuję za rozmowę.

I.G.

Wszystkim czytelnikom "Magazynu Lubskiego", 
mieszkańcom Lubska oraz wycieczkowiczom -
wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Spełnienia marzeń w nadchodzącym 2020 roku
i szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy
  Grupa Turystyczna "Dukat"

POMYSŁ ZRODZIŁ     SIĘ NA TARGOWISKU 

Uprzedzenia i stereotypy 
funkcjonujące w społeczeń-
stwie na temat osób nie-
pełnosprawnych są główną 
przyczyną trudności w ich 
pełnej rewalidacji i rehabi-
litacji. Idea integracji, czyli 
ich pełnego włączania w 
życie społeczne i szkolne 
wymaga zmiany postaw 
negatywnych na pozytywne: 
tolerancji, akceptacji, współ-
działania…
3 grudnia jest dniem poświęconym 
osobom niepełnosprawnym w tym 
dzieciom.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Lubsku z młodszych klas brali udział 
w zajęciach pt. „Mam prawo”, które 
poświęcone były temu zagadnieniu. 
Oglądali filmy edukacyjne o prawach, 
trudnościach i problemach dzieci z 
różnymi niepełnosprawnościami. 

Próbowali doświadczać i zrozumieć 
jak na co dzień żyje się osobom z 
niepełnosprawnościami biorąc udział 
w ćwiczeniach i zabawach. Jednym 
z takich ćwiczeń była próba czytania 
języka migowego. Na koniec ucznio-
wie wykonali przepiękne plakaty, 
których przekazana treść świadczy o 
tym, że o niepełnosprawności wiedzą 
już naprawdę wiele...

Beata Czaja

Międzynarodowy dzień
osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Lubski Klub Amazonek” 
informuje, że od 11 stycznia 2020 r. będzie 
realizowany projekt „Bliżej siebie – Magia 
codzienności” finansowany przez fundację Orlen 
„Dar Serca”. Działanie ma na celu pokazanie jak 
można poradzić sobie w sytuacjach trudnych 
i stresowych. Projekt skierowany jest do osób 
chorych onkologicznie i członków ich rodzin.
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 
oddziału dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy w Lubsku.

Ilość miejsc ograniczona!
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Jak co roku w grudniu odbył sie w 
Lubskim Domu Kultury koncert cha-
rytatywny. Dochód z imprezy „Święty 
Mikołaj jest w każdym z nas” został 
przeznaczony na wsparcie rodziny 3 - 
letniego Wojtka -mieszkańca naszego 
miasta zmagającego się z chorobą no-
wotworową. 
Rozmawiamy z jedną ze współor-
ganizatorek koncertu Kierowniczką 
Warsztatów Terapii Zajęciowej panią 
Beatą Mytyś.
Magazyn Lubski: Kto był organiza-
torem Koncertu dla Wojtusia? Skąd 
pomysł na ten koncert?

Beata Mytyś: Otóż 
koncert zorganizo-
wały: Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej, 
Środowiskowy 
Dom Samopomo-
cy, Niepubliczna 
Szkoła Podstawo-
wa w Lubsku przy 
wsparciu ludzi z Sołectwa Lutol oraz  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, klubów motocyklowych ( 
MC Boxer, Nine SIX) no i oczywiście 
Lubskiego Domu Kultury.
Ubiegłoroczne koncerty przeznaczone 

były na wsparcie WTZ, w tym roku 
postanowiliśmy wspomóc rodzinę na-
szego bohatera. Do koncertu włączyło 
się mnóstwo dobrych ludzi. Występy jak 
zwykle uświetniły nasze lubskie przed-
szkolaki, tancerze z sekcji tanecznej Darii 
Bojkowskiej oraz sekcje LDK.
Bardzo ważna była też pomoc osób 
bezpośredniego zaangażowanych w 
obsługę koncertu. Byli to wolontariusze 
z instytucji organizujących imprezę.
ML: Gratuluję bardzo udanego kon-
certu i dziękuję bardzo za rozmowę.
Warto zaznaczyć, że koncert był ze 
wszech miar udaną imprezą. Lubski 
Dom Kultury pękał w szwach, było 
gwarno i wesoło. Zorganizowano 
loterię, stoiska z ciastami, a wszystko 
to by zebrać jak najwięcej pieniążków 
dla Wojtusia. Koncert poprowadził 
Łukasz Michalkiewicz w towarzystwie 
Anny Witnik - Czapnik.

I.G.

Od września br. w Przedszkolu nr 2 
wprowadzono do realizacji program 
edukacyjny "EKOPRZEDSZKOLE". 
Głównym zadaniem jest promowanie 
stylu życia, zgodnie  z którym człowiek 
stara się generować jak najmniej odpa-
dów, a tym samym nie zanieczyszczać 
środowiska. Zaczynamy od kształtowa-
nia u dzieci nawyku picia wody z kranu 
i redukowania wytwarzania śmieci z 
plastiku (plastikowe butelki po wodzie i 
innych słodkich, niezdrowych napojach). 
W związku z tym na nasze zaproszenie 
przybył 21 listopada do przedszkola 
przedstawiciel Lubskich Wodociągów, 
który odpowiadał na pytania dzieci zwią-
zane z wodą i jej jakością. Pijąc wodę z 
kranu, można zdecydowanie zmniejszyć 
zanieczyszczanie środowiska naturalne-
go plastikowymi odpadami. Następnym 
zadaniem będzie szycie wraz z rodzicami 
wielorazowych torebek, woreczków z 
firan, lnu, bawełny, które posłużą nam 
w zamian za plastikowe torebki do 
pakowania warzyw i owoców. Poprzez 
takie działania chcemy uświadomić dzie-
ciom, jaki wpływ na środowisko mają 
ich wybory konsumenckie oraz sposób 
spędzania czasu.

A. Boszko-Szczęśniak
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Serdeczne podziękowania
Wszystkim Kapłanom, Bliskim, Sąsiadom, Przyjaciołom i Firmie Pogrzebowej,

 za okazanie życzliwości
oraz uczestnictwo w ostatniej drodze mojego męża

JÓZEFA
ŻELAZKO

Państwa obecność i współczucie były dla nas 
ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
żona Czesława Żelazko z dziećmi

Projekt EkoprzedszkoleProjekt Ekoprzedszkole

W środę dnia 27.11.2019 r. w Muzeum 
Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Ża-
rach odbył się  III konkurs  V Turnieju  
Wiedzy Historycznej pt. „Józef Piłsudski 
i Jego czasy”. W konkursie uczestniczyło 
34 uczniów z całego powiatu.  Zespół 
Szkół Technicznych w Lubsku repre-
zentowało czterech członków Szkol-
nego Klubu Historycznego „PIAST”,  
najwyżej na trzecim miejscu uplasowała 
się Estera Zając, VII miejsce zajęła 
Zofia Troczyńska, VIII miejsce Kacper 
Zielonka, niżej o jedno „oczko” upla-
sował się Michał Gembara. W dalszych 
konkursach życzymy uczniom jeszcze 
wyższych lokat.

Krzysztof Kowsz

Uczestnicy Konkursu Historycznego pt. „Józef Piłsudski i Jego czasy” od stoją 
od lewej: Kacper Zielonka, Michał Gembara, Zofia Troczyńska oraz Estera 

Zając wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem.

Konkurs Wiedzy Historycznej
„Józef Piłsudski i Jego czasy”

Dla Wojtusia
W ramach projektu finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej dnia 1 
grudnia 2019 r. dziesięciu uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku wraz z opie-
kunami: Marią Uryś i Kamilą Gancarz 
wyruszyli do Bacau w Rumunii. Wyjazd 
ten poprzedzony był pilnymi przygoto-
waniami obejmującymi zajęcia z języka 
angielskiego, a także historii Rumunii.
Po trudnej podróży czekało na nich 
wspaniałe powitanie w rumuńskiej szko-
le - Scoala Gimnaziala „Dr. Alexandru 
Safran”. Przywitano ich tradycyjnie chle-
bem i solą, a następnie zaprezentowano 
pieśni i tańce rumuńskie.
W trakcie tygodniowego pobytu ucznio-
wie mieli szansę uczestniczyć w lekcjach 
powiązanych tematycznie z projektem 
„Siła odkrywania”. Wraz z uczniami 
rumuńskimi mieli okazję brać udział w 
zajęciach STEAM, a także w warsztatach 
w Centrum Astronomicznym. Pobyt 
w Rumunii pełen był edukacyjnych 
zajęć, interaktywnych warsztatów, zajęć 
chemicznych, astronomicznych i infor-
matycznych. Uczniowie mieli również 
szansę zrobić prezentację w programie 
Coogle, konstruować modele robotów, 

a także stworzyć model układu słonecz-
nego. Wraz z uczniami rumuńskimi 
brali także udział w zajęciach na temat 
„słynnych liczb”. Dzieci miały szansę 
również zwiedzić miasto, odwiedzić 
Muzeum Przyrodnicze, czy zrobić zaku-
py w największym centrum handlowym 
w Bacau. Szczególne wrażenie wywarło 
na nas zwiedzanie Jassy: monumentalny 
Pałac Kultury, katedra ortodoksyjna i 
jarmark świąteczny.
Wyjazd do Rumunii zapadnie wszystkim 
głęboko w pamięci. Podróż ta wzbogaci-
ła jej uczestników nie tylko o wspaniałe 
wspomnienia, lecz również dała wyjąt-
kową okazję do poznania codziennego 
życia w Rumunii. Doświadczyli oni 
wiele gościnności i serdeczności ze stro-
ny gospodarzy, a także mieli wyjątkową 
okazję zobaczyć, jak funkcjonuje szkoła 
w Rumunii. Ta wycieczka zagraniczna 
została zorganizowana w ramach reali-
zowanego w szkole programu PO WER 
mobilność ponadnarodowa uczniów. 
Projekt jest współfinansowany przez 
Komisję Europejską, a jego wartość to 
48 000 Pln.

Maria Uryś

SP3 z wizytą w Rumunii

Wierzymy, że wizyta w bibliotece 
może być początkiem wspaniałej 
przygody na całe życie, a wspólne 
czytanie książek w rodzinie wpływa 
pozytywnie na rozwój dziecka i 
wzmacnia poczucie bliskości z rodzi-
cami. Dlatego Instytut Książki konty-
nuuje i rozwija program prowadzony 
od 2017 roku. Wówczas rozpoczęli-
śmy dystrybucję wyprawek czytelni-
czych dla noworodków w  szpitalach. 
Do połowy 2019 roku przekazano już 
około 600 tysięcy książek. Teraz w 
5200 bibliotekach, biorących udział 
w programie, na młodych czytelników 
w wieku 3–6 lat czeka wyjątkowy 
prezent – książka „Pierwsze czytanki 
dla…”, dostosowana pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszko-
laka i spełniająca najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i  mądrych 
książek dla najmłodszych. Od wrze-
śnia 2019 roku już ponad 80 tysięcy 
dzieci odebrało swoją Wyprawkę 
Czytelniczą, z czego blisko 50 000 to 
nowi użytkownicy – dzieci, które po 
raz pierwszy zapisały się do biblioteki. 
Kampania „Mała książka – wielki 
człowiek" to dla dzieci i ich rodziców 
zaproszenie do świata literatury z 
pięknie wydaną i mądrą książką, to 
także okazja do odwiedzenia biblio-
teki i zapoznania się z jej ofertą, po 
to, by wracać tam jak najczęściej. Dla 
bibliotekarzy to natomiast możliwość 
na pozyskanie nowych i wiernych 
czytelników.
W starannie dobranym zestawie utwo-
rów wybitnych polskich poetów i pisa-
rzy dziecięcych znajdują się zarówno 
pozycje klasyczne, jak i współczesne. 
W gronie autorów znajdziemy m.in. 
Joannę Papuzińską, Wandę Chotom-
ską, Czesława Janczarskiego czy Han-
nę Januszewską. W  publikacji obecni 
są również Liliana Bardijewska, Zofia 
Stanecka, Anna Onichimowska, Mał-
gorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, 
Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, 
Joanna Kulmowa, Marcin Bryk-
czyński, Jan Twardowski i Grzegorz 
Kasdepke – twórcy tak różni, jak 
różne są perspektywy spoglądania 
na świat – nieogarniony, a przy tym 
pociągający i pobudzający dziecięcą 
ciekawość. Całość została wzboga-
cona znakomitymi ilustracjami artysty 
Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece Mały Czytelnik 
dostanie naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem, potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. W 
wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice i opiekunowie – przygoto-
wana dla nich broszura informacyjna 
„Książką połączeni, czyli przedszko-

lak idzie do biblioteki” przypomni o 
nieocenionej roli czytania w rozwoju 
ich dziecka oraz o korzyściach wy-
nikających z częstego odwiedzania 
biblioteki.
Przed nami jeszcze ponad dwa mie-
siące trwania akcji, która uzupełniona 
będzie w najbliższym czasie kampanią 
telewizyjną, radiową oraz promocją 
w Internecie i mediach społeczno-
ściowych. Bierze w niej udział para 
aktorów Tamara Arciuch i Bartłomiej 
Kasprzykowski, prywatnie rodzice, 
którzy świadomie wychowują swoje 
pociechy w duchu zamiłowania do 
książek. 
Kampania jest widoczna w przestrzeni 
publicznej wielu polskich miast dzięki 
ekspozycji prezentowanej na nośni-
kach outdoorowych. Aktywnie działa 
grupa facebookowa www.facebook.
com/malaksiazkawielkiczlowiek/.
Więcej informacji na temat kampanii 
oraz pełną listę biorących w niej udział 
bibliotek znajdą Państwo na stronie 
www.wielki-czlowiek.pl. Zapraszamy 
do korzystania ze strony, gdzie publi-
kujemy na bieżąco informacje o na-
szych działaniach i ciekawe materiały, 
pomocne w pracy z dziećmi.
Przed Świętami warto pomyśleć nie 
tylko o prezentach pod choinkę, ale i o 
najwspanialszym prezencie, jaki mo-
żemy dać naszemu dziecku. To czas, 
który mu poświecimy na wspólne 
czytanie i miłość do literatury, która 
pozostanie na całe życie. Mamy na-
dzieję, że już niedługo kolejne dzieci 
rozpoczną swoją przygodę z książką 
i czytaniem, i wraz z rodzicami staną 
się stałymi bywalcami bibliotek!

Instytut Książki

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” 
PRZEDSZKOLAKA – półmetek 
tegorocznej edycji kampanii 
Mała książka – wielki 
człowiek, organizowanej 
przez Instytut Książki.

„W andrzejkową noc wróżb i magii 
moc” – takie hasło przyświecało trze-
cioklasistom ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Lubsku podczas zabaw i wróżb 
zorganizowanych w lubskiej bibliote-
ce. Nastrojowa muzyka, tajemnicza 
sceneria i wyszukane dekoracje towa-
rzyszyły trojgu wróżbitom-czarodzie-

jom, którzy przepowiadali przyszłość 
swoim młodszym koleżankom i ko-
legom. Wśród tradycyjnych rekwizy-
tów, po które dzieci sięgały, znalazły 
się papierowe serca, karty, kości, 
kamienie półszlachetne, kubeczki, 
patyczki, kostki domina, słodkie losy i 
oczywiście buty. Wprawdzie uczestni-

cy spotkania traktowali andrzejkowe 
wróżby z przymrużeniem oka, ale 
wszyscy bardzo chętnie brali w nich 
udział i świetnie się przy tym bawili. 
Na kolejną taką imprezę trzeba będzie 
poczekać cały rok.

R. Włodarczak

Andrzejkowe „wróżbobranie” w bibliotece
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Co to jest autyzm? Czy da się go 
wyleczyć?
W Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. Jana Pawła II w Lubsku  
w dniu 02.12.2019r. odbyła się 
akademia inaugurująca EUROPEJ-
SKI TYDZIEŃ AUTYZMU. Warto 
zaznaczyć, że w lubskim ośrodku 
duża część podopiecznych, to dzieci 
z autyzmem.
O kilka słów o metodach nauczania 
i uczniach  poprosiliśmy Elżbietę 
Maćko ( dyrektor Ośrodka):
„W naszej szkole mamy 35 dzieci  
autystycznych głównie z Lubska , z 
gminy Brody, ale i innych ościennych 
gmin również.  Podstawę do nauki 
dzieci z autyzmem stanowi podstawa 
programowa kształcenia ogólnego w 
zależności od rodzaju niepełnospraw-
ności intelektualnej. wspomagana 
zajęciami rewalidacyjnymi wspiera-

jącymi proces kształcenia oraz po-
mocą psychologiczno-pedagogiczną. 
Metody i formy pracy dostosowane 
są do potrzeb i możliwości psycho-
fizycznych uczniów z autyzmem. 
Najczęściej stosowanymi terapiami 
wspierającymi w ośrodku są: Terapia 
Metodą Tomatisa, Terapia EEG Bio-
feedback, Terapia Integracji Senso-
rycznej, Rewalidacja Indywidualna, 
Terapia Polisensoryczną, Terapia 
ruchem z elementami  rehabilitacji, 
Dogoterapia, Trening Umiejętności 
Społecznych i Logorytmika. Naj-
lepsze efekty kształcenia osiągamy 
stosując indywidualne podejście do 
każdego ucznia oraz metody aktywi-
zujące i metodę behawioralną.
Nade wszystko  staramy  się praco-
wać tak, aby nasi podopieczni  byli u 
nas szczęśliwi, by czuli się bezpiecz-
nie, by byli sobą, byli kochani ważni 

i akceptowani, by rozwijali swoje 
przyjaźnie i pozytywne relacje z ró-
wieśnikami . Aby potrafili odnaleźć  
się  w społeczeństwie, będąc jego 
ważną  częścią”.
W roku 1943 Leo Kanner z Johns 
Hopkins Hospital po raz pierwszy 
opisał grupę dzieci, u których po 
krótkim okresie prawidłowego roz-
woju nastąpiło zerwanie komunikacji 
z otoczeniem i wycofanie się ich ku 
światu wewnętrznych przeżyć przy 
towarzyszącej potrzebie niezmien-
ności otoczenia oraz ograniczeniu i 
wybiórczości zainteresowań. W ten 
sposób Kanner wyodrębnił z grupy 
wcześniej rozpoznawanych dziecię-
cych zaburzeń psychicznych, takich 
jak psychozy dziecięce czy niedo-
rozwój umysłowy, nową jednostkę 
chorobową, którą określił mianem 
„autyzmu wczesnodziecięcego” .

Autyzm dziecięcy, autyzm wcze-
snodziecięcy (łac. autismus infan-
tum), zespół Kannera – należące do 
spektrum zaburzeń autystycznych to 
złożone zaburzenie rozwoju i funk-
cjonowania ośrodkowego układu 
nerwowego, charakteryzujące się 
zakłóceniami zdolności komuni-
kowania uczuć i budowania relacji 
interpersonalnych, zubożeniem i 
stereotypowością zachowań oraz 
trudnościami z integracją wrażeń 
zmysłowych. Alienacja chorych w 
świecie własnych przeżyć sprawiła, 
że zaburzenie to nazwano autyzmem, 
od stgr. αὐτός (autós), co oznacza 
„sam” (nie należy go jednak mylić z 
autyzmem schizofrenicznym – termi-
nem wprowadzonym do psychiatrii 
przez Eugena Bleulera). 
Autyzm poddaje się różnym formom 
terapii (zwłaszcza oddziaływaniom 

behawioralnym, edukacyjnym), 
które mogą istotnie poprawić funk-
cjonowanie chorych, ale nie jest 
uleczalny – zaburzenie to utrzymuje 
się do końca życia. Zakres możliwej 
do osiągnięcia poprawy objawowej 
uzależniony jest m.in. od tego, jak 
wcześnie zaburzenie zostanie rozpo-
znane i jak wcześnie dziecko zostanie 
objęte odpowiednim programem 
terapeutycznym wspierającym jego 
rozwój. Leczenie farmakologicz-
ne ma znaczenie uzupełniające i 
umożliwia złagodzenie tylko części 
behawioralnych przejawów autyzmu 
lub objawów współwystępujących z 
nim zaburzeń. W przypadku autyzmu 
nie ma leków, które stanowiłyby 
przyczynową formę leczenia, ani 
leków, które usuwałyby osiowe dla 
niego dysfunkcje.

I.G.
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29 listopada w restauracji Duet człon-
kowie Klubu Seniora w Lubsku 
zorganizowali wieczór andrzejkowy. 
Na wieczór przybyli: Wróżka Halina, 
Czerwony Kapturek - Ania i Baba 

Jaga Czarownica na miotle. Wróżki 
roznosiły wróżby wszystkim uczest-
nikom zabawy. Grał zespół To My. 
Zabawa była wyśmienita!

red. EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU

6 grudnia przed południem z dalekiej Finlandii 
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku 
przybył Święty Mikołaj . Gość z dalekiej Północy 
przywiózł podarki dla wszystkich podopiecz-
nych placówki. Wizyta zakończyła się wspólną 
dyskoteką.

I.G.

Mikołajki w 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym

Nasz Uniwersytet wraz z nowym Ro-
kiem Akademickim przyjął nową metodę 
pracy – „więcej luzu, mniej napięcia". I 
tak Nowy Rok Akademicki zainauguro-
waliśmy zabawą. Były oczywiście słowa 
stosowne w takich okolicznościach, 
ale pominęliśmy tzw.pompę. Zorga-
nizowaliśmy bal przebierańców. Nie 
przesadzam, jako że właśnie ja jestem od 
kontaktów z Domem Kultury. Realizuje-

my też program edukacyjny. Odbywają 
się u nas zajęcia z informatyki, z języka 
niemieckiego, z języka angielskiego . 
Dbamy też o kulturę fizyczną . W hali 
sportowej gramy w boccię, w kręgle, 
chodzimy na sportowe zajęcia dowolne. 
Nikomu nie muszę mówić, że zajęcia i 
w LDK i w Hali Sportowej odbywają 
się nieodpłatnie. Zajęcia edukacyjne 
również. Jak zawsze. W tej chwili reali-

zujemy nowy Projekt Międzynarodowy 
autorstwa koordynatorów z naszego 
Uniwersytetu. Nosi on nazwę "SAFER" 
i dotyczy bezpieczeństwa Seniorów w 
bardzo szeroko pojętym znaczeniu. Od 
bezpieczeństwa na ulicach po bezpie-
czeństwo w Internecie. W ramach tego 
Projektu odbyło się już pierwsze mię-
dzynarodowe spotkanie u nas właśnie. W 
dniach od 25do 30 listopada gościliśmy 

tzw.trenerów( ludzi opiekujących się 
słuchaczami) z Portugalii, Rumunii, ze 
Słowacji i z Polski z naszymi studentami 
. Spotkanie to obfitowało w bardzo wiele 
ciekawych zajęć odbywających się min. 
w Zielonej Górze , Jeleniej Górze, w 
Karpaczu. Zwieńczeniem polskiej części 
Projektu było jego podsumowanie w 
ostatni jego dzień. W projekcie prowa-
dzone są zajęcia z rysunku, warsztaty 
psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia z 
informatyki, przewidziane są praktyczne 
zajęcia z samoobrony. Odbyło się pierw-

sze spotkanie z cyklu " Lubuszanie Sku-
tecznie Przeciw Nowotworom". Nasz 
plan pracy na trwający rok akademicki 
obfituje w interesujące działania. Dzię-
kujemy tą drogą dyrekcji Zespołu Szkół 
im. E. Bojanowskiego, dyrekcji LDK, 
dyrekcji OSiR i wszystkim tym, którzy 
nas w jakikolwiek sposób wspierają. A 
mieszkańców Lubska zapraszamy w 
nasze szeregi. 

Koszałek Opałek

2019/ 2020 CZYLI UTW INACZEJ

Dnia 20.11.2019r. Przedszkole nr 2 w 
Lubsku wzięło udział w światowych ob-
chodach Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka organizowanych przez UNICEF 
Polska. W tym roku przypada wyjątkowa 
- 30. rocznica uchwalenia Konwencji o 
prawach dziecka. 20 listopada to szcze-
gólna data, która powinna zwracać naszą 
uwagę na dzieci i ich prawa. 
W 1989 roku Organizacja Narodów 
Zjednoczonych przyjęła uniwersalny 
dokument, gwarantujący wszystkim 
dzieciom na świecie ich prawa. Chronią 
one dzieci, ale i wspierają je w prawidło-
wym rozwoju. Znajomość praw pozwala 
najmłodszym uchronić się przed różnymi 
niebezpieczeństwami. Z drugiej strony 
daje im możliwość aktywnego uczest-

niczenia w procesach podejmowania 
decyzji, które ich dotyczą. Rolą doro-
słych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa 
dziecka były przestrzegane, ale także 
szerzenie wiedzy o prawach dziecka, 
w tym edukowanie dzieci. UNICEF w 
swoich działaniach zwraca uwagę na te 
kwestie i inicjuje różne projekty, których 
celem jest upowszechnienie wiedzy o 
prawach dziecka. 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
z UNICEF to wydarzenie, które jed-
noczy wszystkie dzieci na świecie. W 
tym dniu, w wielu krajach dzieci oraz 
dorośli podejmują wspólne inicjatywy, 
których celem jest okazanie wsparcia i 
solidarności z dziećmi, których prawa 
nie są respektowane. To radosny dzień, 

ale z poważnym przesłaniem. 
W obchody Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka włączyły się także pla-
cówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół 
i przedszkoli zdecydowały się uczcić 
30. rocznicę uchwalenia Konwencji o 
prawach dziecka. Do akcji przystąpiło 
także nasze przedszkole, które zorgani-
zowało w ramach tego dnia zajęcie dla 
wszystkich grup wiekowych dotyczące 
poznania praw i obowiązków dzieci, 
ale i również rozróżnienia praw od za-
chcianek dziecięcych, co wcale nie jest 
konieczne w prawidłowym funkcjono-
waniu w społeczeństwie. 
Koordynatorami akcji były nauczycielki: 
Izabela Długokińska - Koch oraz Joanna 
Zienkiewicz.

Przedszkolaki świętują Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Wieści z WTZ i ŚDS
Jak co miesiąc prezentujemy działalność naszych 
placówek: Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, gdzie jak zwykle 
wiele się dzieje.    ms

WTZ odwiedzili uczniowie klasy II A wraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Lubsku

Uczestnicy ŚDS wzięli udział w uroczystości jubileuszu 15-lecia Powiatowego 
Ośródka Wsparcia „Integracja” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim oraz z filią 

w Gubinie

Tak się bawią w lubskim 
Klubie Seniora

Andrzejki w Klubie Seniora

Takie piękne kartki 
powstają w pracowni 

ŚDS
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W 2019r. pierwszy raz akcja Szla-
chetnej Paczki objęła teren Gminy 
Brody. Podczas weekendu cudów 
(6-8 grudnia), dzięki zaangażowaniu 

wolontariuszy, harcerzy oraz straża-
ków, w remizie OSP Brody funkcjo-
nował magazyn Szlachetnej Paczki, 
gdzie zainteresowani niesieniem 

pomocy, mogli dostarczyć artykuły 
spożywcze, zimowe ubrania, meble, 
artykuły remontowe czy sprzęt AGD. 
Dzięki darczyńcom m.in. ze Złotnika, 

Żar, Zielonej Góry, ale także dzięki 
uczniom i nauczycielom Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Brodach i 
zaangażowaniu Szkolnego Koła Cari-
tas, sześć rodzin, z trenu Gminy Bro-
dy, w niedzielę (8 grudnia), otrzymała 

wymarzone, a zarazem niezbędne 
prezenty. Akcja w myśl „Każdy może 
zostać bohaterem” – zrealizowano z 
wielkim zapałem, zaangażowaniem
i sukcesem.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia
- najpiękniejszy czas w roku, który spędzamy 
w gronie najbliższych przyjaciół oraz rodziny. 
Z tej okazji składam, w imieniu własnym oraz 
współpracowników,
życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia 
oraz spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, nadziei, miłości, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności
Nowego 2020 Roku

Wójt Gminy Brody
Ryszard Kowalczuk

 CO SŁYCHAĆ U SĄSIADÓW - WIADOMOŚCI  Z  GMIN Y BR ODY  CO SŁYC HAĆ U SĄSI ADÓW - WI ADOMOŚC I  Z  GMI NY BRODY 

W piątek 22 listopada 2019r. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Brodach obcho-
dziła swój jubileusz. Był tort i kwiaty jak 
przystało na urodziny.
Jednym z elementów jubileuszu była 
wystawa pt. ,, 70-lecie biblioteki”, 
której celem było opowiedzenie historii 
placówki od nadania statutu, aż do dnia 
dzisiejszego, można było obejrzeć liczne 
zdjęcia archiwalne i współczesne. 
 Przez te 70 lat działalności 
głównym zadaniem GBP było powięk-
szanie zbiorów oraz popularyzacja 
czytelnictwa, ale także aktywny udział 
biblioteki w Brodach w życie kulturalne 
Gminy. Brodzka biblioteka z zaangażo-
waniem uczestniczy, a także organizuje 
wiele wydarzeń kulturalnych, spotkania 
dyskusyjnego klubu książki, spotka-
nia autorskie z pisarzami, wystawy, 
konkursy, warsztaty czy szkolenia. W 
nawiązaniu do tych działań pracownicy 
biblioteki przygotowali prezentację 
multimedialną ukazującą na przestrzeni 

lat rozwój biblioteki w Brodach. 
 W uroczystościach jubile-
uszowych uczestniczyli z-ca dyrektora 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Zielonej Górze Pani Żaneta 
Cierach wraz z pracownikami Panią Mo-
niką Simonjetz i Panią Justyną Hak, Wójt 

Gminy Brody Pan Ryszard Kowalczuk, 
dyrektorzy bibliotek z Żar i Żagania Pani 
Beata Kłębukowska i Pani Monika Śli-
wak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko 
Pan Leszek Banach oraz wielu przyjaciół 
biblioteki (m.in. przedstawiciele Rady 
Gminy Brody oraz grona pedagogicz-

nego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Brodach, Koło Seniora, reprezentacja 
Koła BEATUS, przedstawiciel ZHP 11 
Drużyny Harcerskiej "Wilcze Bractwo", 
Prezes Żarskiego Oddziału PTTK), bez 
których uroczystość nie mogłaby się 
odbyć. 70 urodziny uświetniły swoimi 

występami przedszkolaki oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Brodach. Na za-
kończenie dyrektor biblioteki Małgorzata 
Włodarkiewicz wręczyła podziękowania 
za wieloletnią współpracę oraz nagrodzi-
ła panią Marię Hanousek za najdłuższy 
staż czytelniczy, bo aż pół wieku.

70 lat liczy sobie biblioteka w Brodach

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach 
już od kilku lat w listopadzie organizuje 
Święto Cioć. Na tę uroczystość zaprasza-
ne są ciocie uczniów klas 1. 
Dzieci z tej okazji, na zajęciach organi-
zowanych w bibliotece, malują portrety 
swoich cioć i przygotowują dla nich 
piękne korony, które wręczają swoim 
ukochanym ciociom w dniu ich święta. I 
tak też było w tym roku, poza prezentami 
wykonanymi przez uczniów, zaproszo-
ne ciocie zostały uraczone występami 
artystycznymi w wykonaniu przejętych 
dzieci. Po prezentacji specjalnie przygo-
towanej na tę okazję piosenki i recytacji 
wiersza, zarówno ciocie jak i dzieci, zo-
stały zaproszone na słodki poczęstunek.

Jedyne takie święto – święto cioć

WEEKEND CUDÓW W GMINIE BRODY

3 grudnia Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brodach miała przyjemność gościć w 
swoich progach autorkę bajek dla dzieci 
Panią Roksanę Jędrzejewską – Wróbel, 
pochodzącą z Gdańska. Pisarka jest au-
torką cyklu książek z przesympatyczną 
ryjówką w roli głównej, bohaterką o 
imieniu Florka, w których to opowiada 
jej niezwykłe przygody i przemyślenia. 
Klasy drugie ze Szkoły Podstawowej 
w Brodach miały możliwość uczestni-
czenia w zajęciach, pod tytułem: ,,Jak 
zostać bohaterem własnego życia” pro-
wadzonych przez Panią Roksanę. Dzieci 

świetnie bawiły się wspólnie rysując wy-
myślonego bohatera. Następnie autorka 
przeczytała jedną ze swoich książek i 
wspólnie z dziećmi ją omówiła. Książka 
treścią nawiązywała do tematu zajęć i 
opowiadała o 7 koźlętach i wilku. Pod 
koniec zajęć, dzieci miały możliwość  
zadawania pisarce rozmaitych pytań 
dotyczących jej życia i twórczości, na 
które Pani Roksana chętnie odpowiadała. 
Na koniec uczniowie wręczyli gościowi 
przepiękne laurki i obrazki wykonane 
przez nich samych, a każdy z nich otrzy-
mał od autorki pieczątkę z Florką.

Spotkanie autorskie

W niedzielę (17 listopada) seniorzy 
ZJEDNOCZENI Brody zagrali ostatni 
mecz pierwszej rundy Żarskiej "B" klasy. 
Mecze z drużyną z Bieniowa zawsze 
kończyły się na krawędzi "wyczerpania" 
nerwów i sił. I tym razem nie było ina-
czej. Obie drużyny grały twardą piłkę, 
walcząc o każdy centymetr boiska i o 
każdą piłkę. Taka gra mogła się podobać 
kibicom, którzy licznie zgromadzili się w 
Mierkowie. Ale taka gra niosła za sobą 

także wiele indywidualnych potyczek 
między zawodnikami, które niejedno-
krotnie kończyły się kontuzjami i kar-
tami w obu kolorach. Pierwsza połowa 
należała do ZJEDNOCZONYCH Brody, 
którzy po bramce Andrzeja Szwięgi i 
Kacpra Gawła schodzili na przerwę w 
dobrych nastrojach. Druga połowa to 
przysłowiowa "Obrona Częstochowy" ze 
strony ZJEDNOCZONYCH. Zawodni-
cy FAXu Bieniów raz za razem atakowali 

bramkę ZJEDNOCZONYCH, w której 
bramkarz Kamil Bielak wyczyniał akro-
batyczne parady.
Ta ciągła walka spowodowała, że druży-
na ZJEDNOCZONYCH kończyła mecz 
w 9-kę, ale zwycięstwa nie oddała. Mecz 
po 96 minutach zakończył się zwycię-
stwem ZJEDNOCZONYCH 2:1, dając 
Brodom pierwszą rundę na fotelu lidera.

OSTATNI MECZ PIERWSZEJ RUNDY ŻARSKIEJ "B" KLASY
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 H ISTORIA 

„W mrocznej otchłani dolnośląskiej ziemi. Spragniony słońca był ich „inny” świat. Tam w pocie czoła, w trudzie, bez wytchnienia. Spędzali 
„Oni” wiele długich lat. Dziś razem bracia pomnik „Im” wznosimy. Niech nie zabraknie zniczy i róż. Uczcijmy pamięć tych co już odeszli, 
dla których słońce nie zaświeci już. Słów naszych nikt z nich już nie usłyszy. Poświęćmy „Im” zatem choć minutę ciszy”.

Witek Pastuszka

Pamięci tych co odeszli na wieczną szychtę
Największą katastrofą w historii świa-
towego górnictwa była katastrofa w 
chińskiej kopalni w Benxi w 1942 roku 
w wyniku której zginęło 1549 górników. 
Natomiast największą katastrofą górni-
czą w Europie jest  katastrofa, która miała 
miejsce we Francji. Do katastrofy doszło 
10 marca 1906 roku w kopalni węgla 
w miejscowości Courrières. W wyniku 
katastrofy zginęło 1099 górników, w 
tym wiele dzieci. Z przeprowadzonej 
ekspertyzy wynika, że główną przyczyną 
katastrofy w kopalni była eksplozja pyłu 
węglowego, co spowodowało zniszcze-
nie szybów oraz zawalanie się stropów 
chodników kopalnianych. Eksplozja 
w kopalni Courrières była pierwszą 
tego typu katastrofą opisaną szeroko na 
łamach prasy. Opinia publiczna była bar-
dzo poruszona wielkością tragedii, stąd 
na masową skalę organizowano zbiórki 
pieniędzy na rzecz poszkodowanych. 
    Kopalnie węgla kamiennego posiadają 
wiele wspólnych cech, jednak Kopalnia 
„Ruben”, przemianowana po wojnie na 
Kopalnię Węgla Kamiennego Nowa 
Ruda, posiadała unikatową cechę, które 
wyróżniała ją na tle innych kopalń. W 
1877 roku odkryto w Nowej Rudzie 
złoża łupku ogniotrwałego i cechą 
charakterystyczną wyróżniającą nowo-
rudzkie kopalnie były wyrzuty gazów i 
skał, a zwłaszcza dwutlenku węgla. To 
nietypowe niebezpieczeństwo sprawiało, 
że noworudzka kopalnia była jedną z bar-
dziej niebezpiecznych kopalń w Europie. 
W latach 1908-1945 zanotowano tu aż 
596 wyrzutów o łącznej masie skał po 
wyrzutowych ponad stu tysięcy ton. Naj-
większa katastrofa górnicza  na terenie 
dzisiejszej Polski miała miejsce właśnie 
w Kopalni „Ruben” w Nowej Rudzie 10 
maja 1941 roku i kosztowała życie 186 
górników. Katastrofa w Nowej Rudzie 
obyła się bez rozgłosu, ze względu na 
trwającą II Wojnę Światową. Pomnik 
upamiętniający katastrofę górniczą znaj-
duje się w Nowej Rudzie na cmentarzu 
komunalnym przy ulicy Cmentarnej, 
obok głównego pomnika zachowało 
się jeszcze kilkadziesiąt kwater grobów 
górników, którzy zginęli w katastrofie.  
Dodam, że cmentarz w Nowej Rudzie 
jest najpiękniej położonym cmentarzem 
jaki kiedykolwiek widziałem a byłem 
na pewno na kilku tysiącach cmentarzy 
w całej Europie, ale podobnego widoku 
z cmentarza na otaczające go miasto i 
góry nie mają chyba nawet cmentarze 
w Alpach. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku podjęto decyzję 
o zamknięciu kopalni ze względów 
ekonomicznych. W 1995 roku z KWK 
Nowa Ruda wyjechali na powierzchnię 
ostatni górnicy. 
   Drugą największą katastrofą górniczą 
na terenie dzisiejszej Polski była katastro-
fa górnicza, która miała miejsce 9 lipca 
1930 roku w Jugowie koło  Ludwikowic 
Kłodzkich.  Podczas  drugiej zmiany  w  
Szybie „Kurt” doszło do ogromnego wy-
rzutu. Od jednej ze ścian odrywał się blok 
węgla o wadze około 300 ton. Pracow-
nicy usłyszeli wielki huk i odczuli jed-
norazowy wstrząs, jednak nic poza tym 
się nie działo. Nie próbowano uciekać, 
zachowywano spokój. Chwilę później 

stu pięćdziesięciu górników osunęło się 
na ziemię i umarło, a w kolejnych minu-
tach ich ciała zostały przysypane przez 
skały i węgiel. Wszystko staje się jasne, 
zaraz po opadnięciu tego wielkiego bloku 
ze skał zaczęły wydobywać się ogromne 
ilości gazu, który rozszedł się śmiercio-
nośną falą po wszystkich chodnikach. 
Niedługo później do akcji ruszają ekipy 
ratownicze. Ranni transportowani byli do 
szpitali, jednak nie wszystkich pacjentów 
udaje się uratować. W kolejnych dniach 
kontynuowano akcję ratowniczą. Walka 
o życie zasypanych górników pomimo, 
że trwała całymi dobami, była jednak 
daremna. Po wydobyciu ostatniego 
żywego górnika w dniu katastrofy, nie 
natrafiono już więcej na ślady życia. 
Nadzieja jednak nie gaśnie. Akcja trwa 
przez kolejne dni, a cała sytuacja odbija 
się szerokim echem w Europie. Ze 
wszystkich zakątków kontynentu na-
pływają kondolencje. Akcja ratunkowa 
zakończyła się wraz z wyciągnięciem 
z Szybu „Kurt” ostatniego martwego 
górnika. Wraz ze zmarłymi w szpitalu 
suma ofiar wyniosła 151, co oznaczało, 
że była to jedna z największych katastrof 
górniczych w dziejach Europy. W dniu 
pogrzebu wszystkie okoliczne kopalnie 
wstrzymują wydobycie, a wzgórza 
przy jugowskim cmentarzu zapełniają 
się tłumem osób, które przyjechały na 
uroczystości pogrzebowe oddać cześć 
tragicznie zmarłym górnikom. W tej gór-
skiej wiosce w okolicach cmentarza ze-
brało się 20 tys. osób.  Pogrzeb odbywał 
się w atmosferze wielkiej tragedii, wciąż 
wznosiły się lamenty dzieci, żon i matek, 
zewsząd było słychać płacze i krzyki. 
Pogotowie musiało reagować aż 50 
razy, niosąc pomoc omdlałym osobom. 
Mieszkańcy nawet po takiej tragedii 
nie chcieli zamknięcia kopalni i moc-
no przeciw temu protestowali, jednak 
pomimo kilku kolejnych prób reakty-
wacji, kopalnia w Jugowie już nigdy nie 
pracowała pełną parą. Część górników 

znalazła zatrudnienie w 
Kopalni „Ruben” w pobli-
skiej Nowej Rudzie, gdzie 
11 lat później dochodzi do 
wyrzutu dwutlenku węgla, 
w wyniku którego śmierć 
ponosi 186 osób. W rok 
po katastrofie na cmenta-
rzu w Jugowie odsłonięto 
Pomnik - Kapliczkę. Ka-
pliczka składa się z rzeźby 
Jezusa i dwóch tablic z 
imionami i nazwiskami 
wszystkich zmarłych. 

    Największa katastrofa górnicza przed-
wojennego Zagłębia Wałbrzyskiego 
miała miejsce 29 lipca 1929 roku w 
Sobięcinie (niem. Hermsdorf) dzisiaj 
dzielnica Wałbrzycha w Szybach Sio-
strzanych (niem. Schwesterschachte) 
po wojnie kopalnia nosiła nazwę KWK 
„Victoria”.  29 lipca 1929 roku o godz. 
18.40 w Szybie Siostrzanym pracowało 
35 górników. Drążyli chodnik około 400 
metrów na północny - zachód od szybu. 
Na przodku uwalniał się metan. Prawdo-
podobną przyczyną jego wybuchu była 
nieszczelna górnicza benzynowa lampka 
wskaźnikowa. Nastąpił gwałtowny 
zapłon. Wybuch zabił na miejscu 23 gór-
ników, a kolejnych 10 odniosło rozległe 
poparzenia skóry i dróg oddechowych. 
Po około 40 minutach na miejscu byli już 
ratownicy. Niestety poparzeni górnicy 
wyniesieni na powierzchnię umierali 
w strasznych męczarniach, ponieważ 
ówczesna medycyna była wobec ich 
cierpienia bezradna. Co ciekawe, dwóch 
górników przeżyło wybuch. Jeden w 
tym czasie transportował materiały z 
dala od przodka i wyszedł ze zdarzenia 
niemal bez szwanku, a drugi jadł kolację 
i był osłonięty przed temperaturą oraz 
niszczycielskim podmuchem. Trafił on 
do szpitala, gdzie był hospitalizowany 
i wrócił do domu po nowym roku. Na 
cmentarzu w Sobięcinie do dziś możemy 
oglądać wstrząsający monument upa-
miętniający katastrofę górniczą zbudo-
wany wkrótce po opisanych zdarzeniach 
przez firmę Schubert u. Co. z Wałbrzy-
cha. Przedstawia on nietypową „Pietę". 
Pogrążona w bólu kobieta przygarnia 
do siebie bezwładne, zniekształcone 
przez gwałtowne tchnienie śmierci ciała 
dwóch mężczyzn. Na postumencie za-
mieszczono w porządku alfabetycznym 
imiona i nazwiska 33 górników zmarłych 
w wybuchu i na skutek ran odniesionych 
w katastrofie. Naprzeciw tego smutnego 
monumentu stoi drugi równie wymow-

ny, choć w swojej 
formie skrom-
niejszy. Tablica 
przypomina, że 
pod ziemią ginęli 
również górnicy 
po 1945 roku. 
Do 2000 roku 
w wałbrzyskich 
kopalniach pod 
ziemią zginęło 
1031 górników. 
Największa po-
wojenna kata-
strofa w dziejach 
województwa 

wałbrzyskiego mia-
ła miejsce 22 grudnia 
1985 roku o godz. 
15.10 na głębokości 
671 m w Kopalni Wę-
gla Kamiennego „Wał-
brzych". Wówczas 
w wybuchu metanu 
zginęło 18 górników. 
Pamięć o nich objawia 
się m.in. corocznym 
składaniem kwiatów i 
symbolicznych zniczy 
- lampek górniczych - 
przy pomniku na cmen-
tarzu komunalnym przy 
ulicy Przemysłowej.
   Najbardziej znaną katastrofą górniczą 
w powojennej Polsce była katastrofa 
górnicza. Która miała miejsce 23 marca 
1971 roku w Kopalni „Mikulczyce 
–Rokitnica” w Zabrzu. W katastrofie 
zginęło tylko 10 górników, a mimo 
to wypadek stał się symbolem udanej 
akcji ratowniczej dzięki uratowaniu 
zasypanego górnika Alojzego Piontka 
(1935 -2005), który przeżył pod ziemią 
158 godzin. Przyczyna katastrofy było 
silne tąpnięcie górotworu. Zawalony 
został chodnik eksploatacyjny pokładu 
nr 508 (780 metrów pod ziemią), w 
którym w chwili katastrofy pracowało 
19 górników. Jak się okazało, zawał spo-
wodował całkowite zasypanie odcinka 
chodnika o długości 72 metrów. Zawał 
składał się z drobnych kamieni i miału, 
wypełnił więc całkowicie chodnik nie 
pozostawiając w nim niemal żadnych 
wolnych przestrzeni. Wstrząs miał cha-
rakter jednorazowy. Późniejsze badanie 
przyczyn katastrofy potwierdziło, że nie 
miał tu miejsca żaden błąd człowieka i 
wypadek spowodowały tylko siły natury. 
   Ośmiu górników uratowano już w 
parę godzin po katastrofie z pozostałych 
jedenastu Alojzy Piontek przeżył jako 
jedyny. W zawalonym na długości 72 m 
chodniku został przyciśnięty styliskiem 
od łopaty. Przepiłował je blaszką od 
lampki górniczej na kasku i przeczołgał 
się do nieprzysypanej niszy, w której 
przetrwał ponad sześć i pół doby, pijąc 
własny mocz i jedząc sztyl (trzonek) 
od łopaty. Ekipy ratownicze na czele 
z nadsztygarem Alojzym Wylężakiem 
dotarły do niego rankiem 30 marca, do 
tego czasu odnaleziono już zwłoki ośmiu 
górników i mało kto wierzył, że którykol-
wiek z pozostałych trzech mógł jeszcze 
żyć. Pierwsze słowa Alojzego Piontka po 
odnalezieniu brzmiały: „Czy to wy, szty-
garze? Pomóżcie mi, nie mogę się stąd 

wydostać. To jo, Piontek, jestem tu od 
wczoraj, z drugiej zmiany". Nie wiedział, 
że pod ziemią spędził prawie tydzień. 
Przeżył tydzień w norze o wymiarach 
około 2 metry na 30 centymetrów. 
Bogdan Ćwięk autor książki „Sukcesy 
i klęski w działaniach ratownictwa gór-
niczego" tak relacjonuje przebieg tych 
wydarzeń: „Nikt z ratujących nie spo-
dziewał się takiego odkrycia, wiedząc, 
jak szczelny jest zawał. Zachowanie 
życia w tych warunkach było niewyobra-
żalne. Podziw był tym większy, że kiedy 
już szybko wyniesiono Piontka z gruzów, 
okazało się, że jest silnie wyczerpany, ale 
w zasadzie poza drobnymi potłuczenia-
mi nie odniósł obrażeń". Dr Zbigniew 
Kimmel dyrektor szpitala w Zabrzu - 
Biskupicach, do którego przewieziono 
górnika, określił stan jego zdrowia jako 
zadowalający. Serce pracowało dobrze, 
ciśnienie było w porządku. Żadnych 
obrażeń wewnętrznych. Piontek był 
przytomny i kontaktowy. Krótko po 
odnalezieniu Piontka, który przetrzymał 
158 godzin w zawale, wydobyto zwłoki 
ostatnich dwóch górników. 
    Uratowanie Alojzego Piontka na-
zwano „Cudem w Zabrzu”, ponieważ 
był to pierwszy odnotowany w historii 
górnictwa przypadek, by zasypany 
górnik sam, w małej przestrzeni, bez 
żywności i wody, przetrwał tak długi 
czas i doczekał ratunku. Od tego czasu 
przykład Alojzego Piontka był podawany 
przy każdej górniczej akcji ratunkowej 
jako dowód, że trzeba ją prowadzić do 
końca w nadziei na uratowanie górników. 
Sam Piontek stał się postacią publiczną i 
powszechnie rozpoznawalną. Po wypad-
ku przeniesiono go na rentę z powodu 
objawów pylicy i urazu psychicznego 
po wypadku, już nigdy więcej nie 
zjechał pod ziemię, ale uczestniczył w 
wielu spotkaniach, wspominając to wy-

darzenie.  O Alojzym 
Piontku śląski reżyser 
Antoni Halor (1937- 
2011) nakręcił w 1971 
roku film dokumental-
ny „Czarne słońce”. W 
ostatnich latach życia 
Alojzy Piontek  ciężko 
chorował na pylicę, 
zmarł w wieku 70 lat. 
Został pochowany na 
cmentarzu w zabrzań-
skiej Rokitnicy.  

Krzysztof Kowsz

Pomnik upamiętniający największą katastrofę 
górniczą na terenie dzisiejszej Polski, która miała 

miejsce w Kopalni „Ruben” w Nowej Rudzie 10 maja 
1941 roku i zabrała życie 186 górnikom.

Pomnik – Kapliczka na cmentarzu w Jugowie 
upamiętnia drugą największą katastrofą górniczą na 
terenie dzisiejszej Polski, która miała miejsce 9 lipca 

1930 roku w Jugowie koło Ludwikowic Kłodzkich 
podczas której zginęło 151 górników.

Katastrofa górnicza  w  Kopalni „Mikulczyce –Rokitnica” 
w Zabrzu stała się najbardziej znana w powojennej 

Polsce,  dzięki uratowaniu zasypanego górnika 
Alojzego Piontka, który przeżył  po ziemią 158 godzin.

Największa katastrofa górnicza przedwojennego Zagłębia 
Wałbrzyskiego miała miejsce 29 lipca 1929 roku w 

Sobięcinie (dzisiejsza dzielnica Wałbrzycha) w Szybach 
Siostrzanych podczas której zginęło 33 górników.

 H I STORI A 
„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”

Albert Einstein

Nieznane wynalazki polskich naukowców
Polacy nie mają powodów do wsty-
du, jeśli chodzi o wkład w światową 
myśl technologiczną. Nasi rodacy na 
przestrzeni wieków stworzyli setki wy-
nalazków, które znacząco wpłynęły na 
przyspieszenie postępu cywilizacyjnego. 
W poniższym artykule celowo pomi-
nięte zostały najsłynniejsze osiągnięcia 
polskich naukowców o których wie, 
każdy statystyczny Polak–  takie jak np. 
odkrycie pierwiastków Rad i Polon przez 
Marię Skłodowską - Curie (1867 -1934) 
czy złamanie kodów Enigmy przez Ma-
riana Rejewskiego (1905 -1980), Henry-
ka Zygalskiego (1908 - 1978) i Jerzego 
Różyckiego (1909 - 1942). W artykule 
wymieniłem za to wynalazki nieco mniej 
znane, za to niezwykle interesujące. 
    Za każdym razem, kiedy w holly-
wodzkiej produkcji widzimy filmowego 
twardziela zakładającego kamizelkę 
kuloodporną, musimy wiedzieć, kto był 
jej pomysłodawcą. Pierwszą tego typu 
osłonę w dzisiejszym rozumieniu wymy-
śliła dwójka Polaków – Jan Szczepanik 
(1872 - 1926) i Kazimierz Żegleń (1869 
-1910). Jan Szczepanik  z zawodu był na-
uczycielem przez współczesnych zwany 
był „Polskim Edisonem”, „Leonardem 
da Vinci z Galicji” i „Galicyjskim Geniu-
szem”. Podobnie jak Tomasz Edison w 
dziedzinie techniki był samoukiem. Po-
mimo braku wykształcenia technicznego 
jest on autorem ponad 50 wynalazków 
i kilkuset opatentowanych pomysłów 
technicznych z dziedziny tkactwa, tele-
wizji, czy fotografii barwnej. Wszystkie 
wynalazki tkackie m.in. system barw-
nego tkactwa (elektryczna metoda 
fotograficznego kopiowania wzorów 
podczas produkcji tkanin) opatentowa-
no w Niemczech, Austrii, Anglii oraz 
Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkały 
się z wielkim zainteresowaniem przemy-
słowców, ponieważ znacznie skracały 
i upraszczały proces produkcji tkanin 
oraz obniżały ich koszt. Jan Szczepanik 
wynalazł również m.in. telektroskop 
(urządzenie do przesyłania na odległość 
ruchomego obrazu kolorowego wraz z 
dźwiękiem, protoplasta dzisiejszej tele-
wizji), system barwnego filmu – (system 
małoobrazkowej, barwnej kliszy filmo-
wej), kamerę filmową do filmu barw-
nego, a później także projektor, system 
kolorowej fotografii oraz światłoczuły 
papier barwny (metoda ta została wyko-
rzystana później przez przedsiębiorstwa 
Kodak oraz Agfa), telefot – (urządzenie 
do przenoszenia obrazu na odległość), 
fotometr (urządzenie do pomiaru jasno-
ści), fotosculptor – (przyrząd służący do 
kopiowania rzeźb metodą fotograficzną), 
caloridul – (samoczynny regulator ciągu 
kominowego w paleniskach kotłowych 
dający duże oszczędności węgla), film 
dźwiękowy oraz silnik elektryczno 
-chemiczny. Jednak największą sławę 
przyniosła wynalazcy - kamizelka 
kuloodporna, wykonana z jedwabnej 
tkaniny z cienkimi blachami stalowymi. 
Wynalazek ten przyniósł Szczepanikowi 
sławę, ponieważ obronił przed śmiercią 
w zamachu króla hiszpańskiego Alfonsa 
XIII (1886 -1941), który w 1905 roku w 
dowód wdzięczności udekorował Jana 
Szczepanika wysokim odznaczeniem 
państwowym – Orderem Izabeli Ka-
tolickiej. Podobnie zamierzał uczynić 

car Mikołaj II, jednakże Szczepanik 
z pobudek patriotycznych odmówił 
przyjęcia orderu, zatem zamiast orderu 
car obdarował go złotym zegarkiem 
wysadzanym brylantami. Sami auto-
rzy kamizelki byli tak pewni swojego 
wynalazku, że podczas pokazu w 1901 
roku Jan Szczepanik strzelał do swojego 
służącego z odległości zaledwie trzech 
kroków – na całe szczęście kamizelka 
spisała się bez zarzutu.
    Dzisiaj ręczne kamery to miniaturowe 
urządzenia osiągające świetne parametry. 
Niewielu wie, że ojcem ich wszystkich 
jest Polak – Kazimierz Prószyński (1875 
- 1945). W 1908 roku wynalazł on tzw. 
aeroskop, czyli pierwszą na świecie mo-
bilną, prostą w obsłudze kamerę. Dzięki 
temu możliwy był rozwój reportażu 
filmowego. Wynalazek Polaka pozwolił 
m.in. na nakręcenie najważniejszych 
wydarzeń pierwszych dekad XX wieku, 
w tym scen z I wojny światowej. W 1917 
roku powstał również wariant dostoso-

wany do wykonywania 
zdjęć lotniczych. Aero-
skop zapoczątkował też 
całą serię podobnych 
wynalazków, dzięki cze-
mu już w latach trzy-
dziestych pojawiały się 
nowoczesne, zasilane 
elektrycznie kamery 
o coraz lepszych pa-
rametrach. Kazimierz 
Prószyński był również 
autorem szeregu innych 
wynalazków głównie 
również związanych z 
techniką fotograficzną 
oraz filmową wynalazł 
m.in: pleograf – (aparat 
służący jednocześnie 
do wykonywania zdjęć 
oraz projekcji nakręco-
nych filmów, zbudowa-
ny jeszcze przed ogło-
szeniem patentu braci 
Lumière), biopleograf 
– (udoskonalona wersja 
pleografu eliminująca 
drgania oraz przeskoki 
błony filmowej w czasie 
odtwarzania), kinofon 

– (system jednoczesnej emisji obrazu 
i dźwięku, dzięki opracowanej przez 
siebie metodzie synchronizacji dźwięku 
i obrazu filmowego wynalazca rozpoczął 
realizację pierwszych filmów dźwięko-
wych), „Oko” – (tania i łatwa w obsłudze 
ręczna kamera filmowa, mająca za zada-
nie popularyzację wśród społeczeństwa 
kręcenia amatorskich filmów), obturator 
– (przesłona projektora usuwająca mi-
gotanie obrazów na ekranie filmowym 
podczas emisji taśmy filmowej), telefot 
– (urządzenie pozwalające przesyłać 
obraz na odległość działające na zasadzie 
dzisiejszej emisji telewizyjnej), stereos 
– (aparat stereoskopowy, pierwsza w 
historii maszyna do wyświetlania na 
ulicy lub ścianach wieżowców obrazów 
oraz publicznych reklam), autolektor 
– (urządzenie umożliwiające czytanie 
tekstu osobom niedowidzącym), ekspe-
dytor uniwersalny – (przyrząd służący 
do seryjnego składania gazet oraz ich 
adresowania).
    Klasyczny amerykański western 
nie może obyć się bez obecności lamp 
naftowych. Tymczasem pierwsza z nich 
nie powstała na Wielkich Równinach 
Dzikiego Zachodu, a we Lwowie. Jej 
wynalazcą był Ignacy Łukasiewicz 
(1822- 1882) polski farmaceuta i przed-
siębiorca. W latach 1852 - 1853 wymyślił 
sposób na otrzymanie nafty, bezpiecznej, 
niekopcącej frakcji ropy naftowej, a na-
stępnie wykorzystał ją do zasilania lamp 
własnego projektu. Lampa naftowa była 
tania, wydajna i łatwa w konstrukcji. Stąd 
już kilka lat później trafiła do powszech-
nego użytku – nie tylko w Polsce, lecz 
także na świecie. Wyparła ją dopiero 
żarówka elektryczna. Ignacy Łukasie-
wicz bardzo sprawnym bisnesmenem, 
z czasem dorobił się na ropie naftowej 
dużego majątku. Był również wielkim 
społecznikiem. Propagował zakładanie 
sądów, budowę dróg i mostów, szkół, 
szpitali, finansując wiele inicjatyw z 
własnej kieszeni, walczył z biedą i al-
koholizmem w regionie, tworzył kasy 

zapomogowe i fundusze emerytalne. 
Dążył do rozwoju rodzącego się tam 
przemysłu naftowego, nie skupiając 
go całkowicie w swoich rękach, lecz 
namawiając i pomagając w tworzeniu 
również innych firm. 
   Jan Józef Baranowski (1805 - 1888) 
polski ekonomista i finansista działał 
głównie w miastach francuskich m.in. 
Gray, Lyonie i Chalon – sur - Saône. 
Wyemigrował do Francji ze względu 
na represje po udziale w powstaniu 
listopadowym. Był najwybitniejszym 
wynalazcą z grona Wielkiej Emigracji. 
W literaturze nazywany jest „Ojcem 
technologii kolejowej”, w Paryżu i Lon-
dynie ochrzczony został mianem „Wy-
nalazcą znad Wisły". Był autorem wielu 
wynalazków z dziedziny kolejnictwa, 
łączności, rachunkowości oraz maszyn 
liczących, w tym m.in. gazomierza, 
maszyny do druku oraz kontroli biletów, 
maszyny księgowej służącej do kontroli 
rachunków, urządzenia do kopiowania 
listów oraz maszyny służącej do zlicza-
nia głosów (maszyna działa bez udziału 
człowieka i jest w stanie zliczyć kilka-
dziesiąt tysięcy głosów w czasie jednej 
godziny). Jan Baranowski zdecydowa-
nie nie był przyjacielem gapowiczów. 
Temu wybitnemu polskiemu wynalazcy 
zawdzięczamy stworzenie pierwszego 
ręcznego kasownika do biletów. Dziś 
brzmi to prozaicznie. W połowie XIX 
wieku była to tak duża innowacja, tak 
że Baranowskiego odznaczono m.in. 
Medalem Ministra Robót Publicznych 
Francji oraz Medalem Francuskiego 
Towarzystwa Zachęty do Wynalazczo-
ści. Sam kasownik wszedł w krótkim 
czasie do powszechnego użytku. Ten sam 
konstruktor jest autorem innego ważnego 
wynalazku – semafora. Polak opatento-
wał go w 1857 roku. Dzięki niemu możli-
we było usprawnienie ruchu kolejowego 
oraz zautomatyzowanie sygnalizacji 
świetlnej na liniach kolejowych. Sema-
fory cieszyły się tak dużą popularnością, 
że zdarzały się przypadki niszczenia ich 
przez kolejarzy, którzy obawiali się, że 
nowy wynalazek pozbawi ich pracy. 
Semafory błyskawicznie pojawiły się na 
francuskich, włoskich, a wkrótce także 
angielskich liniach kolejowych. 
    Co, lub raczej kto, łączy spinacz biu-

rowy, wycieraczki samochodowe i for-
tepian? Łączy je osoba Józefa Hofmanna 
(1876 - 1957) wybitnie  uzdolnionego 
pianisty a jednocześnie genialnego wy-
nalazcy. Józef Hofmann uznawany był za 
cudowne dziecko. Już jako ośmiolatek, 
podczas zaborów, dawał koncerty przed 
warszawską publiką. Mając lat 11, zagrał 
w Metropolitan Opera House w Nowym 
Jorku. Tournée po USA przerwała inter-
wencja Nowojorskiego Towarzystwa Za-
pobiegania Okrucieństwu wobec Dzieci, 
które martwiło się o jego zdrowie. Ho-
fmann pianistą był całe życie, trafił do 
grona najwybitniejszych wirtuozów. Po-
zostaje jednak znany przede wszystkim z 
wynalazków. Zdobył ponad 70 patentów, 
z których wiele używanych jest do dziś. 
Inspirację znajdował często w swej 
pierwszej pasji – muzyce. Kształt klucza 
wiolinowego natchnął go do wymyślenia 
spinaczy biurowych, a monotonny rytm 
metronomu do opracowania wycieraczek 
samochodowych. Samochody były 
kolejną pasją krakowianina. Miał nawet 
swój wkład w powstanie protoplastów 
dzisiejszej nawigacji samochodowej. 
W Polsce Józef Hofmann pozostaje 
nieco zapomniany, czego powodem 
jest pewnie to, że większą część życia 
spędził za granicą. W USA jego nazwi-
sko jest wymieniane zarówno wśród 
najsłynniejszych wirtuozów fortepianu, 
jak i największych wynalazców, obok 
Thomasa Edisona, z którym zresztą 
utrzymywał  bliską znajomość. 
   W kontekście polskiego wkładu w 
przebieg II wojny światowej wszyscy 
słyszeli o złamaniu kodu Enigmy. Tym-
czasem istnieją wynalazki niemal równie 
ważne – jednym z nich jest wyrzutnik 
bomb inżyniera Władysława Świątec-
kiego (1895 – 1944). W Polsce mon-
towano je już w latach dwudziestych, 
dekadę później były eksportowane do 
Francji i Włoch. Po przegranej kampanii 
wrześniowej Świątecki przekazał plany 
swojego systemu Brytyjczykom, którzy 
rozpoczęli masową produkcję – z pol-
skich wyrzutników korzystała większość 
bombowców brytyjskich. Brytyjczycy 
wyprodukowali ponad 165 tys. takich 
wyrzutników instalowanych w bom-
bowcach brytyjskich. W 1943 roku inny 
wynalazca polski Jerzy Rudlicki (1893 
- 1977) rozwinął koncepcję Świąteckie-
go, opracowując specjalny wyrzutnik 
do bombardowań powierzchniowych z 

W 1901 roku Jan Szczepanik zwany „Polskim 
Edisonem” tak był pewien skuteczności swojej 

kamizelki kuloodpornej, że podczas jej testowania 
strzelał do swojego służącego z odległości zaledwie 

trzech kroków.

Kazimierz Prószyński był autorem 
szeregu wynalazków głównie 

związanych z techniką fotograficzną 
oraz filmową. Dzięki jego 

wynalazkowi aeroskopu możliwe 
było nakręcenie najważniejszych 
wydarzeń z pierwszych dekad XX 

wieku.

Lampa naftowa – Ignacego 
Łukasiewicza kilka lat po 

wyprodukowaniu trafiła do 
powszechnego użytku  nie tylko 
w Polsce, lecz także na świecie. 

Wyparła ją dopiero żarówka 
elektryczna.

Jan Józef Baranowski był 
najwybitniejszym wynalazcą z grona 

Wielkiej Emigracji nazywany jest 
„Ojcem technologii kolejowej”.
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HISTORIA /  PRZETARGI 

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego.

Sprzedaż boksu garażowego nr 7 o pow. użytkowej 11,90 m2 usytuowanego w budynku użytkowym, parterowym, niepodpiwniczonym położonym w zabudowie zwartej przy ul. Emilii Plater nr 31 w Lubsku. Boks garażowy o podstawowym 
standardzie. Brama drewniana. W budynku nr 31 wydzielono dziesięć jednostanowiskowych boksów garażowych mogących stanowić odrębny przedmiot własności.Sprzedaż boksu garażowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu 
w udziale 45/1000 w działce oznaczonej nr 238/2 o pow. 0,0611 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Emilii Plater 31-33. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski. Na działce znajdują się dwa budynki garażowe nr 31 i nr 
33, w których usytuowanych jest łącznie 18 boksów garażowych oraz plac manewrowy utwardzony tłuczniem. Nieruchomość leży na terenie wyposażonym w uzbrojenie komunalne w pełnym zakresie tj. w sieć wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, sieć energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Dostęp do nieruchomości poprze drogę gruntową od strony ul. Emilii Plater. Stan techniczny budynku zły (zarówno boks garażowy jak i cały budynek do kapitalnego remontu).
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00054269/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w 
stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanej nieruchomości. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. garażu odbył się 30.08.2019r. i zakończył się wynikiem pozytywnym, przy czym 
nabywca wyłoniony z przetargu nie przystąpił do zawarcia umowy notarialnej kupna- sprzedaży.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 5.400,00 złotych Wadium wynosi 700 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie 
się 20 stycznia 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 
8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 15 stycznia 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 57,35 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni i pomieszczenia przynależnego stanowiącego wc o pow. 0,90 m2, usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego, 
dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego położonego przy ul. Chrobrego 26 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak ogrzewania. Lokal o 
podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, instalacje wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Chrobrego. Budynek przy ul. Chrobrego 26 objęty jest postanowieniami decyzji 
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Żarach z dnia 18.08.20014r. nakazującą wyłączenia w całości z użytkowania niższej części budynku mieszkalnego (załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu).Sprzedaż lokalu mieszkalnego 
następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego  budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 131 o powierzchni 558 m2 w udziale 19/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. 
Chrobrego 24-26. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00027967/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 22.11.2019r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 34.000,00 złotych Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 20 stycznia 2020r. o godz. 10:15w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, 
plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 
1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 15 stycznia 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.
Sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o pow. użytkowej 220,58 m2 składającego się z sali sprzedaży, kotłowni, 3 pomieszczeń socjalnych, wc i 2 magazynów , usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, trzykondygnacyjnego, 
niepodpiwniczonego położonego przy ul. Reja 13A-15 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe. Lokal o 
podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, część instalacji wewnętrznych do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Reja oraz od podwórka. W budynku mieszkalno-użytkowym znajduje się 9 samodzielnych lokali w tym 
8 lokali mieszkalnych.Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego  dwoma budynkami mieszkalno - użytkowymi i dwoma budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 258 o powierzchni 
705 m2 w udziale 291/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Reja 13A-15. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00030990/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań 
(dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. 
nieruchomości odbył się 25.09.2019r., drugi przetarg 22.11.2019r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 340.000,00 złotych Wadium wynosi 20.000 złotych. PRZETARG na ww. 
nieruchomość odbędzie się 27 stycznia 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 
3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 22 stycznia 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.
Sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 41,34 m2 składającego się z sali sprzedaży i 2 pomieszczeń zaplecza, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego położonego 
przy ul. Chrobrego 4 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak ogrzewania. Lokal o podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, instalacje 
wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Chrobrego. Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego dwoma budynkami mieszkalnymi, jednym 
budynkiem mieszkalno - użytkowym i czteroma budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 155/3 o powierzchni 580 m2 w udziale 16/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Chrobrego 4-6A-6B. Dla nieruchomości 
gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00019597/5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 3 czerwca 2019r., drugi przetarg odbył się 26 sierpnia 2019r., trzeci 28 października 
2019r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 35.000,00 złotych Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 20 stycznia 2020r. o godz. 10:30 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 
8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 15 stycznia 2020r.

BURMISTRZ LUBSKA działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku pl. Wolności nr 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczone do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny 
(ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo 
wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia 
współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek 
bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego 
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).  Szczegółowych informacji udziela Wydział Infrastruktury 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

dużej wysokości, które zastosowane były 
w bombowcach amerykańskich B-17 
Flying Fortress. 
    Kolejnym wynalazkiem z czasów II 
wojny światowej Polaków był wykry-
wacz min. Pomysłodawcą urządzenia 
był porucznik Józef  Stanisław Kosacki 
(1909 - 1990). Prototyp powstał między 
1941 i 1942 rokiem, jednak pierwsze 
projekty datuje się jeszcze na czasy 
przedwojenne. Polski wykrywacz nigdy 
nie został opatentowany – autorzy prze-
kazali swoje dzieło armii brytyjskiej. Ta 
wdrożyła go do masowej produkcji i do 

końca wojny wyprodukowano ponad 
100 000 egzemplarzy. Armia brytyj-
ska  wykorzystywała wykrywacz aż 
do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Wynalazek ręcznego wykrywacza min 
był istotnym wkładem w zwycięstwo 
aliantów w czasie II wojny światowej.
   Bez polskiej myśli naukowej nie 
powstałby także hologram. Podwaliny 
pod holografię, dziedzinę zajmującą 
się m.in. obrazem trójwymiarowym, 
położył polski naukowiec – Mieczysław 
Wolfke (1883 - 1947). Właściwy twórca 
hologramu, jest węgierski naukowiec 

Dennis Gabor (1900  - 1979), 
odbierając w 1971 roku Nagrodę 
Nobla ,wśród pionierów badań 
holograficznych wymienił właśnie 
Polaka. Jako ciekawostkę warto 
dodać, że Mieczysław Wolfke 
habilitował się u samego Alberta 
Einsteina. Godne towarzystwo dla 
wybitnego naukowca.
Jacek Rafał Karpiński (1927 - 
2010) polski inżynier elektronik 
i informatyk jeden z założycieli 
Polskiego Towarzystwa Infor-
matycznego jest jednym z naj-
większych wynalazców żyjących 
na przełomie XX – XXI wieku.  
W 1957 w Instytucie Podstawo-
wych Problemów Techniki PAN 
skonstruował maszynę AAH 
do pomiaru długoterminowych 
numerycznych prognoz pogody, 

na podstawie analizy harmonicznej. W 
1959 roku zbudował maszynę o nazwie 
AKAT-1 – pierwszy na świecie tranzy-
storowy analizator równań różniczko-
wych. W latach 60 – tych w Pracowni 
Sztucznej Inteligencji w Instytucie Au-
tomatyki PAN, skonstruował perceptron, 
uczącą się maszynę, która rozpoznawała 
otoczenie przy użyciu kamery. Była to 
sieć neuronowa oparta na 2 tysiącach 
tranzystorów. Była to wówczas druga 
taka konstrukcja na świecie.  W latach 
1970 – 1973 zaprojektował pierwszy w 

kraju minikomputer – K-202, na ukła-
dach scalonych małej i średniej skali in-
tegracji. Jednostka centralna wyposażona 
była w pamięć stałą i operacyjną, które 
można było rozszerzać. K-202 pracował 
z szybkością miliona operacji na sekundę 
(szybciej niż komputery osobiste 10 lat 
później). Wiele z jego wynalazków i 
urządzeń (AKAT-1, Perceptron, KAR-
65, K-202) znajduje się obecnie w Mu-
zeum Techniki w Warszawie. 
       Z wynalazku sztucznej kości może w 
przyszłości skorzystać każdy, kto boryka 
się z problemami stomatologicznymi. 
Sztuczna kość – służąca przede wszyst-
kim do uzupełniania ubytków kostnych 
po urazach, nowotworach czy chorobach 
zębów – wynaleziona została przez na-
ukowców z Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie i Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie. Stworzony w Polsce 
materiał jest odporny na alergie, trwały 
oraz plastyczny. Docelowo ma wyeli-
minować konieczność pobierania przez 
chirurgów fragmentów prawdziwych 
kości np. z biodra.
     Wbrew potocznej opinii Polacy nie 
stworzyli Grafenu (HSMG). Jego twórcy 
to Andre Geim (ur. 1958 r.) i Konstantin  
Novoselov (ur. 1974 r.) z Uniwersytetu 
w Manchesterze. Za swoje odkrycie 
otrzymali w 2010 roku Nagrodę Nobla. 
Polacy wynaleźli za to przemysłową 
metodę pozyskiwania tego materiału, 
którą nazwali HSMG (High Strength 

Metallurgical Graphene). Pozwala ona 
na wytwarzanie dużych płatów grafe-
nowych wysokiej jakości. Sam grafen 
ma szansę wyprzeć z użytku krzem. 
Jego zastosowanie jest niezwykle sze-
rokie, jednak najbardziej na wyobraźnię 
działa prototypowy procesor grafenowy 
stworzony przez firmę IBM, który osiąga 
niesamowitą częstotliwość 100 Ghz.

Krzysztof Kowsz

Józef Hofmann wybitnie uzdolniony pianista 
a jednocześnie genialny wynalazca. 

Wynalazł m.in. spinacz biurowy i wycieraczki 
samochodowe.

Wynalazek ręcznego wykrywacza 
min Józefa Stanisława Kosackiego, 
był istotnym wkładem w zwycięstwo 
aliantów w czasie II wojny światowej.

Bez polskiej myśli naukowej nie 
powstałby także hologram. Podwaliny 
pod holografię, dziedzinę zajmującą 
się m.in. obrazem trójwymiarowym, 

położył polski naukowiec – 
Mieczysław Wolfke.

 PRZETARGI 

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 330/2 o pow. 2379 m2 położona jest w obrębie 0002 miasta Lubsko (na zapleczu ulicy Krakowskie Przedmieście), na skraju terenów o funkcji handlowej, usługowej, 
mieszkaniowej. Działka gruntowa w kształcie wielokąta, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzaczona (drzewa bez wartości przyrodniczej). Teren obniżony. Przez centralną część działki przebiegają sieci kanalizacyjne (k800, k600, k500) 
i przyłącza kanalizacji sanitarnej (k200, k150). Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Dostęp do drogi publicznej tj. ul Krakowskie Przedmieście 
poprzez drogę wewnętrzną usytuowaną na działce gminnej oznaczonej nr 150/2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054280/7. Dział III i 
IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według 
ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVb- grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych 
przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – 
usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 24 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności ,U2 – usługi nieuciążliwe, nie generujące 
znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa działka leży na obszarze, który został wyznaczony w uchwale Rady Miejskiej w Lubsku nr LI/262/17 z dnia 27.09.2017r., która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie 
gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji. Niemniej jednak Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa 
w rozdziale 5 ustawy z dnia 9.10.2005r. o rewitalizacji.Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie 
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 172.000,00 złotych. Wadium 
wynosi 15.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 27 stycznia 2020r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko 
nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 22 stycznia 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku biurowego.
Sprzedaż budynku biurowego o pow. użytkowej 594,70 m2 (bez powierzchni piwnic), trzykondygnacyjnego w zabudowie wolnostojącej położonego przy ul. Bohaterów 2 w Lubsku. W budynku znajdują się 18 pomieszczeń biurowych, 4 
pomieszczenia socjalne, 3 wc, 3 korytarze, klatka schodowa i kotłownia w kondygnacji piwnicy. Budynek wyposażony jest w pełny zakres instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz centralne 
ogrzewanie z kotłowni lokalnej na gaz ziemny i ciepła woda z podgrzewaczy. Budynek w dobrym stanie technicznym. Na wyposażeniu jest również platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z podnośnikiem przy budynku. Kondygnacja 
2 piętra użytkowana jest obecnie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku, pozostała część budynku nie jest użytkowana.Sprzedaż budynku następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 231/11 o pow. 614 
m2 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Bohaterów 2. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, wydzielona wokół budynku. Dostęp do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej. Ze względu na łatwy dostęp 
komunikacyjny pieszy oraz do wszystkich dróg głównych miasta, jak również zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie miejsca parkingowe lokalizację budynku należy uznać za dogodną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta 
KW Nr ZG1R/00031040/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne wady ukryte zbywanej nieruchomości. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 26.11.2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 750.000,00 złotych 
Wadium wynosi 40.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 17 lutego 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu 
Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 13 lutego 2020r.
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ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/7 o pow. 0,8761 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka 
posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą 
wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej i drogą gruntową. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na 
terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady 
Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: 
RIVa–pow.0,2328 ha, RV –pow. 0,6433 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 28.10.2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania 
zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 
2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 196.000,00 
złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 20.000,00 złotych. PRZETARG na ww. 
nieruchomość odbędzie się 31 stycznia 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w 
terminie do 27 stycznia 2020r.
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ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/8 o pow. 0,8603 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka 
posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą 
wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym 
aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa – pow. 0,1452 
ha, RV –pow. 0,7151 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości 
Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 28.10.2019r.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 
KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje 
prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 193.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 
23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 20.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 31 stycznia 2020r. o godz. 9:00 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 27 stycznia 2020r.
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ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/9 o pow. 1,6482 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka 
posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą 
wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym 
aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r., poz.1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIIIb – 0,6445 ha, 
RIVa – pow. 0,2328 ha, RV –pow. 0,6433 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 25.11.2019r.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 
na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą 
przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 368.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT 
w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium wynosi 30.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 31 stycznia 2020r. o 
godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 27 stycznia 2020r.
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ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/11 o pow. 1,7480 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.
Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Przez działkę przebiega linia napowietrzna 
energetyczna średniego napięcia. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i 
wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i 
budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIII - pow. 1,5344 ha, RV –pow. 0,2136 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem 
gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i 
zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 25.11.20109r.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej 
nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych 
strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.Cena 
wywoławcza w drugim przetargu wynosi 390.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 z późn. zm.). Wadium 
wynosi 30.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 31 stycznia 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko 
nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 27 stycznia 2020r.

BURMISTRZ LUBSKA działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku pl. Wolności nr 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczone do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny 
(ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo 
wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia 
współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek 
bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego 
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).  Szczegółowych informacji udziela Wydział Infrastruktury 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć
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 SPORT 

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 Plebiscytu 
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 wy-
pełniony dokładnie, tzn. ma 
zawierać 10 nazwisk spor-
towców oraz dane osobowe 
głosującego.

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

8. Głosować można na za-
wodników wytypowanych 
przez organizatora Plebiscytu 
oraz zgłoszonych przez kluby 
sportowe, stowarzyszenia i 
związki sportowe.

9. Ostateczny termin nadsy-
łania kuponów: 31.01.2020 r.

10. Wypełniony kupon nale-
ży przesłać pocztą lub do-
starczyć osobiście na adres 
redakcji:
Magazyn Lubski
68-300 Lubsko,
al. Wojska Polskiego 2

11. Najlepsza „10” zawod-
ników otrzyma dyplomy, pu-
chary i nagrody.

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

 SPORT 

W Lubskim Domu Kultury odbyły 
się 28 listopada Drużynowe Zawody 
Szachowe w ramach Powiatowej Olim-
piady Młodzieży. Po rozegraniu 5 rund 
wyniki ogłosił sędzia główny Mariusz 
Kucharski. Kat. Igrzyska Dzieci: I miej-
sce Społeczna Szkoła Podstawowa Żary, 
II Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Mierków, III Szkoła Podstawowa Miro-
stowice Dolne; kat. Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej: I miejsce Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Lubsku, II Katolicka Szkoła Pod-
stawowa w Żarach, III Szkoła Podstawo-
wa w Jasieniu; kat. Licealiada: I miejsce 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w 

Żarach, II Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Ekonomicznych w Lubsku, III 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach. 
Należy zaznaczyć, że zespoły, które w 
poszczególnych kategoriach zajęły I i 
II miejsca, będą reprezentować powiat 
żarski na arenie wojewódzkiej już w 
grudniu. Współorganizatorami zawodów 
byli: Starostwo Powiatowe, Lubski Klub 
Szachowy CAISSA, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Lubsku oraz LDK. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

M.Sienkiewicz

Zwycięzcy w kategorii Licealiada

Zwycięzcy w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Zwycięzcy w kategorii Igrzyska Dzieci

Powiatowa Olimpiada Młodzieży
w Szachach Drużynowych

W Nowogrodzie Bobrzańskim odbył 
się 17 listopada Finał Turnieju Grand 
Prix 4 Miast. Drużynę Lubskiego Klubu 
Szachowego CAISSA reprezentowało 
aż 20 zawodników: Grzegorz Koło-
dziejski, Andrzej Gruszecki, Andrzej 
Pastuszak, Julia Gruszecka, Artur Urba-
niak, Krystian Gruszecki, Wiktor Fila, 
Zenon Jachimek, Maksymilian Staszak, 
Zuzanna Staszak, Szymon Gajda, Mar-
cel Staszak, Hubert Żekieć, Aleksander 
Staszak, Laura Rajman, Paweł Urba-
niak, Marcel Osiński, Patryk Płoneczka, 
Zofia Staszak oraz (po raz pierwszy) 
Dawid Chęciński. Nasi zawodnicy jak 
zwykle zajęli bardzo dobre miejsca. Na 
wyróżnienie zasługuje Szymon Gajda 
(I miejsce w grupie do 1400), Zuza 
Staszak (III miejsce wśród dziewcząt 
w grupie B) oraz Julka Gruszecka (I 

miejsce wśród kobiet w grupie A). Na 
zakończenie podsumowano tegorocz-
ny cykl Grand Prix. A oto ostateczne 
wyniki naszych szachistów. Grzegorz 
Kołodziejski - zwycięzca w klasyfikacji 
generalnej (o 0,5 punktu przed mistrzem 
międzynarodowym) oraz w klasyfikacji 
do 1800, Dariusz Bieliński - III miejsce 
w klasyfikacji generalnej, Krystian 
Gruszecki - II miejsce w klasyfikacji do 
1600, Zenon Jachimek - III miejsce w 
klasyfikacji do 1600, Julia Gruszecka - I 
miejsce wśród kobiet, Marcel Staszak 
- II miejsce w klasyfikacji do 1200, 
Zuzanna Staszak - IV miejsce wśród 
dziewcząt, Marcel Osiński - I miejsce w 
klasyfikacji do 1000, Patryk Płoneczka 
- III miejsce w klasyfikacji do 1000. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

M. Sienkiewicz
Zwycięzcą całego cyklu Grand Prix został Grzegorz Kołodziejski

FINAŁ GRAND PRIX 4 MIAST W SZACHACH

W Sulechowie rozpoczęły się 2 grudnia 
Drużynowe Mistrzostwa Województwa 
Lubuskiego w Szachach. Powiat Żarski 
w kategorii Igrzyska Młodzieży repre-
zentowany był przez Szkołę Podstawo-
wą nr 2 w Lubsku. Drużyna w składzie: 
Eryk Ostojicz, Aleksander Kiełek, Niko-
dem Mikołajczuk, Karolina Machnicka 
i Matylda Kaniowska już od początku 
zawodów zdecydowanie prowadziła. 
Nasi młodzi szachiści górowali w każdej 
rundzie, a złoty medal zapewnili sobie 
jeszcze przed końcem rozgrywek, dekla-
sując w zasadzie współzawodników! A 
oto wyniki indywidualne. Eryk Ostojicz 
na I szachownicy zgromadził 7 punktów 
w 7 partiach, zdecydowanie wygrywając 
klasyfikację. Karolina Machnicka rów-
nież zakończyła zawody ze stuprocen-
towym rezultatem na IV szachownicy. 
Aleksander Kiełek zdobył 6 punktów, 
co pozwoliło mu na zajęcie ex aequo I-II 
miejsca na II szachownicy. Grający na 

III szachownicy Nikodem Mikołajczuk 
dorzucił do wyniku 3,5 punktu. Gratu-
lacje dla całej drużyny, opiekuna pani 
Mireli Wojciechowskiej i Lubskiego 
Klubu Szachowego CAISSA, który 
od wielu lat skutecznie promuje grę w 
szachy wśród dzieci i młodzieży! Teraz 
trzymamy kciuki za bardzo dobry wynik 
w zawodach ogólnopolskich! 
*
Szachiści ZSOiE w 
Lubsku zaraz za podium!

W tych zawodach (03.12) powiat żarski 
w kategorii Licealiada reprezentowała 
m.in. drużyna Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Ekonomicznych w 
Lubsku w składzie: Tomasz Lambrecht, 
Tomasz Dynowski, Michał Rajman, 
Adrianna Urbaniak i Mirosław Moc. 
Po zaciętej walce, nasi szachiści zajęli 
bardzo dobre IV miejsce, ustępując tylko 
zawodnikom z Zielonej Góry i Gorzowa 
Wlkp., a wyprzedzając zdecydowanie 

drużyny z Żar, Gubina, Sulęcina, No-
wej Soli, Sulechowa, Świebodzina czy 
Międzyrzecza. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów!     
*
Szachiści z Mierkowa 
zajęli ex aequo VI-IX 
miejsce

Ostatnim etapem wojewódzkich po-
tyczek w szachach (05.12) była rywa-
lizacja w kategorii Igrzyska Dzieci. I 
miejsce zajęła Społeczna Szkoła Pod-
stawowa w Żarach, wcześniejszy zwy-
cięzca rozgrywek w ramach Powiatowej 
Olimpiady Młodzieży. Warto dodać, że 
uczniowie Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Mierkowie, którzy w Lubsku 
uplasowali się na II miejscu, zajęli w 
Sulechowie ex aequo VI-IX miejsce, 
wyprzedzając takie ośrodki jak m.in. 
Nowa Sól, Sława, Międzyrzec, Sulęcin, 
Świebodzin. Gratulujemy! 

M. Sienkiewicz

Wielki sukces
szachistów z SP nr 2!

Drużyna z SP nr 2 w Lubsku 
nie po raz pierwszy odniosła 
taki sukces
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8 grudnia w Sporto-
wym Centrum Sportu 
w Zarach  odbył się Mi-
kołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej Orlików o Pu-
char Starosty Żarskiego.
Turniej zakończył się 
wygraną MUKS Hat-
-Trick Lubsko.
Drużyna Leszka Ba-
nasia- po bardzo do-
brej grze i bez żadnej 
porażki i z bilansem 
bramkowym 9:2 – wy-
grała turniej. W finale 
pokonaliśmy Promień 
Żary 3:2, a wcześniej w 
półfinale ŁKS Łęknicę 
1:0 i dwoma wygranymi 
i remisem w grupie, do 
tego Tomek Pietrzyk 
został zawodnikiem 
turnieju. Super turniej, 
super gra. Brawo dzieci.

I.G.

Podczas Międzynarodo-
wego Turnieju Zapaśni-
czego w Kolbotn niedaleko 
Oslo  w Norwegii w dniach 
22-24 listopada nasz wal-
czący trener Michał Świer-
czyński wywalczył 5m. 
Najlepszy obecnie zawod-
nik UKS ZST Lubsko w 
grupie Młodzików Stani-
sław Troczyński podczas 
turnieju doznał kontuzji, 
która uniemożliwiła mu 
rywalizację o miejsce na podium.
Uczniowski Klub Zapaśniczy ZST 
otrzymał zaproszenie od kierownic-
twa klubu zapaśniczego z Kolbotn 
na przyszłoroczny turniej połączony 
z obchodami 50-lecia działalności 

klubu.
Trenerzy oraz zawodnicy UKS ZST 
Lubsko serdecznie dziękują zarządowi 
PGKIM w Lubsku za wsparcie pod-
czas realizacji wyjazdu do Norwegii.

M-S

 SPORT  SPORT 

III rundę Landesligi (Bran-
denburgia, Niemcy) roze-
grano 17 listopada w Forst 
(Lausitz). Drużyna Forster 
Schachclub I, której bar-
wy reprezentuje pięciu za-
wodników Lubskiego Klubu 
Szachowego CAISSA, wy-
grała z zespołem ESV 1949 
Eberswalde I w stosunku 
6:2. Swoje partie wygrali: 
Dariusz Bieliński, Grzegorz 
Dąbrowski i Waldemar Szyl-
ko. Natomiast zremisowali: 
Mariusz Kucharski i Andrzej 
Kiełek. Z kolei IV runda 
Landesligi rozegrana zo-
stała 8 grudnia, również w 
Forst (Lausitz). Tym razem 
przeciwnikiem klubu była 
drużyna z Frankfurtu n/Odrą 
-USC Viadrina. Zawody za-
kończyły się zwycięstwem 
zespołu Forster Schachclub 
I - 5,5:2,5. Punkty zdobyli: D. 
Bieliński, W. Szylko i Tomasz 
Lambrecht; zremisował M. 
Kucharski. Obecnie najlep-
sze wyniki indywidualne dla 
drużyny posiadają: D. Bieliński i W. 
Szylko (3 wygrane i jeden remis). 

Dzięki tym zwycięstwom drużyna 
Forster Schachclub I umocniła się na 
pierwszym miejscu w tabeli Landes-

ligi. Gratulujemy i nadal trzymamy 
kciuki!

M. Sienkiewicz

Nasi szachiści w Landeslidze 
nadal wygrywają!!!

Od lewej: Mariusz Kucharski, Andrzej Rapiej (Forster Schachclub II), Jürgen 
Goldschmidt, Waldemar Szylko, Andrzej Kiełek, Dariusz Bieliński, Maciej Kiełbratowski 

(FS II), Grzegorz Dąbrowski

W Lubskim Domu 
Kultury rozpoczął się 
22 listopada corocz-
ny cykl Grand Prix 
Szkół z terenu Gmi-
ny Lubsko i Jasień, 
współorganizowany 
przez Lubski Klub 
Szachowy CAISSA. 
W zawodach wzięło 
udział ponad 60 sza-
chistów ze szkół pod-
stawowych i średnich. 
Po rozegraniu 7 rund 
wyniki ogłosił sędzia 
główny Mariusz Ku-
charski. A oto wyniki. 
Kat. klasy 1-3: chłopcy – I miejsce 
Franciszek Milczanowski (komplet 7,0 
pkt.), II m Jan Żurek (5,0 pkt.), III m 
Piotr Biernacki (4,5 pkt.); dziewczęta 
– I miejsce Gabriela Boranowska (5,0 
pkt.), II m Gabriela Łukawska (3,5 pkt.), 
III m Zosia Mierzwiak (3,5 pkt.). Kat. 
klasy 4-8 i szkoły średnie: chłopcy – I 

miejsce Cyprian Skibicki (6,0 pkt.), II 
m Tomasz Lambrecht (6,0 pkt.), III m 
Olek Kiełek (5,5 pkt.); dziewczęta – I 
miejsce Adrianna Urbaniak (5,5 pkt.), 
II m Karolina Paprzycka (3,0 pkt.), III 
m Nikola Stępnik (3,0 pkt.). Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i upominki. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy!

M. Sienkiewicz

Zwycięzcy pierwszego turnieju w ramach Grand Prix 
Szkół 2019/2020

Grand Prix Szkół

W Żarach zostały rozegrane 23 listopada 
Mistrzostwa Województwa Lubuskie-
go Juniorów w szachach szybkich. 
Nasz Lubski Klub Szachowy CAISSA 
reprezentowali: Eryk Ostojicz, Julia 
Gruszecka i Wiktor Fila. W najstarszej 
grupie znakomicie spisał się Eryk, który 
zgromadził 5 punktów. 
Osiągnięty wynik po-
zwolił mu na zdobycie 
srebrnego medalu w 
kategorii do lat 14. Do 
złota zabrakło zaledwie 
pół pkt. Julia Gruszec-
ka, po rozegraniu 7 
rund, ostatecznie zajęła 
I miejsce w klasyfikacji 
dziewcząt do lat 14. 
Startujący w grupie do 

lat 10 Wiktor Fila również nie miał łatwe-
go zadania, ale w konsekwencji znalazł 
się w grupie 4 zawodników, którzy 
zajęli miejsca ex aequo 4-8. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy!

ms

Nasi szachiści od lat utrzymują 
wysoką formę

Mistrzostwa 
Województwa Juniorów
w szachach szybkich

Norwegia zdobyta!

Trzecioligowe piłkarki MLKS „Budow-
lani” Lubsko zakończyły rundę jesienną 
sezonu 2019/2020 w lubuskiej III lidze 
kobiet.
Podsumowując zmagania naszych 
„Budowlanek” trzeba przyznać, że 
nie była to łatwa runda. Była to runda 
pełna nowych doświadczeń, wyzwań, 
zmagań ze swoimi słabościami, zmagań 
z ustabilizowaniem formy, zmagań z 
niemocą strzelecką, zmagań z własnymi 
charakterami.
Dobrze przepracowany okres przygo-
towawczy, wola walki dziewczyn , ich 
zaangażowanie i ambicje dawały na-
dzieję na lepszą grę niż w zakończonym 
sezonie 2018/2019. I taka rzeczywiście 
ta gra była.
Niestety nie odzwierciedlają tego wyniki 
uzyskane przez nasze piłkarki, ale wszy-
scy Ci kibice, którzy wiernie przychodzą 
oglądać mecze Budowlanek, zgodnie 
twierdzą, że jest postęp, począwszy od 
organizacji gry, a skończywszy na takty-
ce ( dowodem tego może być najlepszy 
mecz rozegrany w tej rundzie z liderem 
MUKS PS Kostrzyn N/O zakończony 
wynikiem 1:1).Ustabilizowała się kadra 
meczowa, nie ma problemu z ustaleniem 

składu, bo dziewczyny licznie stawiają 
się na meczach, pozostaje problem tre-
ningów, bo studia,szkoła, praca, zajęcia 
pozalekcyjne, nie pozwalają trenować 
większości z nich, ale determinacja i chęć 
grania sprawia, że obecne są na meczach 
i dają w nich z siebie tyle na ile je stać.
Niestety, nadal drużyna ma problem ze 
stabilizacją formy i zagraniem dwóch 
równych połów. Dużym problemem jest 
również brak skuteczności, bo chociaż 
połowa sytuacji , które stwarzały sobie 
na boisku, zamienione byłyby na bramki, 
to z pewnością na koncie Budowlanek 
byłoby więcej punktów i więcej bramek. 
Nad tymi elementami gry musimy nadal 
mocno pracować, nadal się doskonalić i 
trenować tak mocno, by dało to efekty 
w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020.
Dziewczyny w to wierzą i wierzy w to 
także trener oraz kibice, którzy są z „Bu-
dowlankami” na dobre i na złe .
Wyniki naszych dziewczyn w rundzie 
jesiennej
MUKS PS Kostrzyn N/O – MLKS 
„Budowlani”Lubsko 4:0 
MLKS „Budowlani”Lubsko – MUKS 
11 Zielona Góra 2:0
KKP „Warta” Gorzów Wlkp. - MLKS 

„Budowlani”Lubsko 7:0
MLKS „Budowlani”Lubsko – UKS 
„Czarni” Żagań 0:2 
MLKS „Budowlani”Lubsko - MUKS PS 
Kostrzyn N/O 1:1 ( L.Kostka)
MUKS 11 Zielona Góra - MLKS „Bu-
dowlani”Lubsko 3:0
MLKS „Budowlani”Lubsko - KKP 
„Warta” Gorzów Wlkp. 0:9
UKS „Czarni” Żagań - MLKS „Budow-
lani”Lubsko 3:0
MLKS „Budowlani”Lubsko:
Bramkarki:Julia Kowalska ( 2003);
Obrońcy: Arleta Żyluk ( 1995);Mar-
celina Wojciechowska (2002);Patrycja 
Ostapowicz ( 2001); Łucja Wawrzysiuk 
(2001);Kornelia Kołodziejczuk ( 2003);
Pomocnicy: Patrycja Zakrzewska ( 2000 
); Weronika Zarzycka – Miazek ( 2000 ); 
Anna Kowalska ( 2005 ), Marlena Żyluk 
( 1997 ); Marzena Sekular ( 1995 ); Wik-
toria Gawłowicz ( 2001 );Laura Kostka ( 
2000 ); Weronika Gawron ( 2003 ),Rok-
sana Makuch ( 1998 ), Oliwia Makuch 
(2004), Oliwia Sierachan ( 2003)
Napastnicy: Paulina Ćwikłowska ( 1997 
); ;Natalia Raginia ( 1998 ), Aleksandra 
Golarowska (2003)

I.G.

Podsumowanie rundy jesiennej

W dniu 7 grudnia z inicjatywy Za-
rządu MLKS Budowlani Lubsko 
odbyło się już po raz czwarty spo-
tkanie mikołajkowe – „Wygraj z 
Mikołajem” połączone z "Mikołajki 
na sportowo, jako przykład działań 

profilaktycznych" zorganizowane 
dla najmłodszych grup wiekowych w 
klubie Żaków i Orlików.
Atrakcją spotkania były rzuty karne, 
które bronił sam Św. Mikołaj. Warto 
podkreślić, że dziś forma bramkarska 

gościa z Laponii była słaba, a strzelec-
ka naszych zawodników rewelacyjna 
- wszystkie karne zostały wykorzy-
stane. Po każdym karnym nasze Żaki 
i Orliki obdarowane zostały paczkami.

MIKOŁAJKI U BUDOWLANYCH

Rozmawiamy z nowym 
trenerem MLKS Budow-
lani Lubsko Damianem 
Sarneckim.
Magazyn Lubski: Proszę 
się przedstawić czytelni-
kom Magazynu i kibicom 
Budowlanych Lubsko.
Damian Sarnecki: Nazy-
wam się Damian Sarnecki. 
Aktualnie mieszkam w 
Kisielinie, byłem czynnym 
zawodnikiem, grałem 25 
lat w piłkę, od dziewięciu 
lat jestem trenerem. Posiadam licencję 
UEFA B. Przez ostatnie 4,5 roku prowa-
dziłem zespół Drzonkowianka Racula. 
To tak po krótce przedstawia się moje 
sportowe CV.
ML: Co Pana skłoniło do przyjścia do 
Zespołu Budowlanych Lubsko?
DS: Co mnie skłoniło? To dla mnie wy-
zwanie. Nie ukrywam, że zostałem mile 
zaskoczony przez prezesa (Stanisław 
Słobodzian – red.). Tydzień po moim 
zwolnieniu z Drzonkowianki dostałem 
telefon, propozycję współpracy. Doszli-
śmy do wniosku, żeby poczekać do koń-
ca rundy jesiennej. Do spotkania doszło 
podczas ostatniego meczu Budowlanych 
z Zorzą Ochla. Daliśmy sobie czas do 
namysłu, a dziś (rozmowa przeprowa-
dzona była 29.11.2019 r. w siedzibie 
MLKS Budowlani) mam nadzieję, że 
umowa będzie sfinalizowana. Nie ukry-
wam, że Budowlani to klub z historią i 
aspiracjami. Ja jestem pierwszy raz w tak 
dużym klubie, do tej pory prowadziłem 
mniejsze. Jak już mówiłem jest to dla 
mnie wyzwanie, na pewno coś nowego. 
No i przede wszystkim szanuję to, że ktoś 
zauważył moją pracę, znalazł mój telefon 
i skontaktował się ze mną proponując mi 
współpracę. Zobaczymy jak to będzie. 
Myślę, że po to są wyzwania, żeby je 
podejmować.
ML: Budowlani są obecnie na 11 miej-
scu w tabeli z dorobkiem 19 punktów. 
Jakie plany w związku z tym na rundę 
rewanżową? Czy zapoznał się pan z 
drużyną?
DS: Nie, jeszcze nie poznałem zawodni-
ków. Mam rozpisaną kadrę, zaplanowane 
sparingi. Na pewno będziemy walczyć o 
utrzymanie. Nie ukrywam, że nie ma na 
chwilę obecną większych aspiracji. Na 
moją prośbę podpisujemy umowę do 
końca obecnego sezonu, żeby zobaczyć 
jak to wszystko będzie funkcjonowało. 
Nie ukrywam, że to dla mnie jest coś 

nowego, nowi zawodnicy, nowe oto-
czenie. Mam nadzieję, że wszyscy mi tu 
pomogą żeby to wszystko współgrało. A 
wracając do pozycji Budowlanych to nie 
jest może wybitne miejsce, ale z drugiej 
strony jest też mała strata do drużyn z 
czwartego-piątego miejsca. Obiecuję, że 
powalczymy o jak najwyższą pozycję w 
tabeli, a jak będzie to czas pokaże.
ML: Czy planowane są jakieś wzmoc-
nienia, ma Pan na oku jakichś zawod-
ników?
DS: Na ten temat muszę porozmawiać 
z Zarządem. Chciałbym wzmocnień, bo 
nawet z ust prezesa słyszałem, że przyda-
łoby się dwóch lub trzech zawodników. 
Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest 
okres przygotowawczy, będą sparingi. 
Mam nadzieję, że dołączymy do kadry 
pierwszego zespołu Budowlanych junio-
rów i zawodników zespołu drugiego. Nie 
urywam, że będę się rozglądał, bo taka 
jest rola trenera. Będę chodził na sparingi 
i mecze innych drużyn. W pierwszej 
kolejności chcę poznać drużynę, czego 
jej brakuje i mam nadzieję do marca 
jak najlepiej przygotować zespół do 
rozgrywek.
ML: A kiedy rozpocznie się okres 
przygotowawczy, pierwsze treningi?
DS: Na czwartego stycznia zaplanowane 
jest spotkanie z zawodnikami, a już od 6 
stycznia chciałbym rozpocząć treningi. 
Cztery sesje treningowe w tygodniu, 
mam nadzieję, że to zaprocentuje na 
wiosnę.
ML: Bardzo dziękuję za rozmowę i 
życzę powodzenia. Będziemy z uwagą 
się przyglądać efektom pana pracy.
DS: Nie dziękuję, ale obiecuję ze swojej 
strony zrobić wszystko, żeby zespół szedł 
w górę tabeli. 

I.G.
Harmonogram meczów kontrolnych, 
które Budowlani rozegrają podczas 
okresu przygotowawczego do rundy 
wiosennej.
1. Tęcza Krosno Odrzańskie 25.01.2019 

w Żarach o g.11.00
2. SV LausitzForst 
01.02.2019 w Żarach 
o g.11.00
3. Victoria Ruszów 
08.02.2019 w Żarach 
o g.17.30
4. Turniej Halowy w 
Forst 09.02.2019 
5. Błękitni Ołobok 
15.02.2019 w Żarach 
o g. 17.00
6. Korona Kożu-
chów 22.02.2019 w 
Żarach o g. 17.00
7. Alfa Jaromirowie-
ce 29.02.2019 w Ża-
rach o g. 15.00
8. Zryw Rzeczyca 
07.03.2019
10. Czarni Żagań - 
termin do ustalenia.

TO DLA MNIE WYZWANIE

GRAŁY ORLIKI



8 grudnia w Bobro-
wicach odbył się 
Mikołajkowy Ha-
lowy Turniej Piłki 
Nożnej Żaków. W 
turnieju wystąpi-
ło 8 drużyn, które 
zostały podzielo-
ne na dwie grupy. 
Lubsko reprezen-
towały dwie dru-
żyny MUKS HAT 
– TRICK oraz 
BUDOWLANI. 
Bezkonkurencyj-
ni okazali się mali 
piłkarze z Żar. 
Ostateczne wyniki 
wyglądają nastę-
pująco:
1. UKS PROMIEŃ ŻARY
2. AKADEMIA Piłkarska Macieja 
Murawskiego Zielona Góra
3. MUKS Hat-Trick Lubsko

4. TĘCZA-Homanit Krosno Odrzań-
skie
5. MLUKS Dwójka MOS Gubin
6. BÓBR BOBROWICE
7. START Ziel-Bruk Płoty

8. BUDOWLANI Lubsko
Nagrody indywidualne otrzymali:
MICHALINA WIŚNIEWSKA 
(MUKS Hat-Trick Lubsko) - Najlep-
szy zawodnik/zawodniczka 

DAWID SURWIŁO (UKS Promień 
Żary) – najlepszy bramkarz.
MICHAŁ MACIERZYŃSKI (UKS 
Promień Żary) - Król strzelców (8 
bramek).

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
piłkarzom i życzymy sukcesów w 
kolejnych meczach.

I.G.

KRZYŻÓWKA NR 12 (347) 2019 r.

Poziomo: 1. Cel pielgrzymek mu-
zułmańskich, 7. Antrakt w teatrze, 
8. Zabobony, przesądy, 9. Podwodny 
pocisk, 10.  Janos, poeta węgierski, 
11. Rytm, poczucie umiaru, 14. 
Założenie, część twierdzenia, 17. 
Rzeka w azjatyckiej części Rosji, 
19. Filmowy pokaz, 20. Preria, 
trawiasta równina, 21. Nicolaes 
(zm.1693) malarz holenderski, uczeń 
Rembrandta, 22. Imię autorki "Nad 
Niemnem", 23. Umowy lub rozpo-
znawczy, 24. Miasto w Serbii, 27. 
Drewno do budowy żaglowców, 31. 
Wierzeje stodoły, 32. Żona brata, 
33. Wysuszona trawa, 34. W XV-XIX 
w. podatek akcyzowy od piwa, mio-
du i wódki, 35. Więzienne "firanki".
Pionowo: 1. Osoba zmieniająca 
miejsce zamieszkania, 2. Rozpruje 
sejf, 3. Fosforan wapnia, składnik 
nawozów mineralnych, 4. Maciej 
(1826-1905), pisarz i publicysta 
ludowy, 5. Pierwiastek chemiczny, 
6. Turecki kindżał, 12. Rozbiór zdania 
lub badanie krwi, 13. Abel, holender-
ski żeglarz, 15. Słone jezioro w Rosji 
na nizinie Nadkaspijskiej, 16. Punkt 
widzenia, 18. Przód monety, 23. 
Trofeum, łup, 25. Linia wokół niżu, 
26. Mniej niż kolega, 28. Uczony 
badający reakcje zwierząt na bodźce, 
29. Cytrynowy w kuchni, 30. Bon, 
kupon.
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 11/346 ML jest hasło: "CZAS DOKTOR KAŻDEMU".
Nagrody wylosowali: EWA GRYZIEC z Lubska, HALINA BOROWIEC z Żar i 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 31 grudniaa 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.
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
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