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Dnia 26 lutego 2020 roku odbyło się 
posiedzenie XVIII Sesji Zwyczajnej 
Rady Miejskiej w Lubsku, w której 
udział wzięli Radni, Burmistrz Lub-
ska Janusz Dudojć, Skarbnik Gminy 
Anna Górska, Sekretarz Gminy Iwona 
Poszwa oraz zaproszeni goście.
W pierwszej kolejności Burmistrz 
przedstawił sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyj-
nym w którym m.in.
- Podziękował podległym jednostkom 
za organizację różnorodnych zajęć i 
atrakcji w czasie ferii zimowych.
- Ponadto w tym czasie spotkał się 
z Panem Mirosławem Ganeckim 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska. Poruszono sprawę skargi 
dotyczącej hałasu emitowanego przez 
bijące w Dłużku dzwony kościelne 
oraz temat podejrzenia zanieczysz-
czenia wody w zbiorniku na Nowińcu.
- W dniu 3 lutego 2020 roku odbyło 
się spotkanie w sprawie przebudowy 
odcinka kanalizacji przy ul. Zamko-
wej. Obecnie LWiK opracowuje doku-
mentację projektową. Realizacja tego 
zadania ma na celu uporządkowanie 
gospodarki ściekowej przy ul. Zam-
kowej oraz wyeliminować problemy z 
tym związane, w tym problem odoru.
- W dniu 3 lutego 2020 roku Burmistrz 
spotkał się z uczestnikami nowo 
uruchomionego Klubu Senior+. Se-
niorzy mają możliwość uczestnictwa 
w Klubie Senior + od poniedziałku 
do czwartku, 5 godzin dziennie. Na 
miejscu zapewniony jest poczęstunek 
oraz posiłek w porze obiadowej. Do-
tychczas odbyły się m.in. spotkania 
karaoke, rozmowa z policjantem, 
warsztaty z animatorem, kino seniora.
- W dniu 4 lutego 2020r. w hali Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji 
w Lubsku odbył się III 
Turniej Tenisa Stołowe-
go pomiędzy Domami 
Dziecka.
- W dniu 6 lutego odby-
ło się w ratuszu spotka-
nie z przedstawicielami 
firmy zainteresowanej 
wybudowaniem na te-
renie Gminy Lubsko 
farmy fotowoltaicznej. 
Według założeń, zada-
nie ma być realizowane 
dwuetapowo. Potrzeba 
rozdzielenia inwestycji 
wynika z tego, że część 
terenów objętych jest 
Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 
(dalej MPZP), a część leży poza nim. 
Inwestor przedstawił technologię 
wykonania farm fotowoltaicznych, 
która jest bardzo innowacyjna oraz 
poinformował, że zgodnie z usta-
lonym harmonogramem prac, pod 
koniec maja br. wystąpi z wnioskiem 
o wydanie warunków zabudowy (dla 
terenów poza MPZP). We wrześniu 
br. planuje wystąpić o warunki przy-
łączeniowe. Inwestor przewiduje, że 
pozwolenie na realizację pierwszego 
etapu inwestycji powinien uzyskać 
około czerwca 2021 roku.
- Odbyło się również spotkanie z 
przedstawicielem firmy z grupy 
Alumetal.
Rozmowa dotyczyła planów inwesty-
cyjnych w obrębie strefy przemysło-
wej w Górzynie.
- Dnia 12 lutego 2020 roku Burmistrz 
uczestniczył w naradzie z dyrektorami 
lubskich szkół podstawowych, pod-

czas której rozmawiano o organizacji 
pracy placówek oświatowych w 2020 
roku. W tym samym dniu odbyło się 
spotkanie z Panią Marszałek Woje-
wództwa Lubuskiego Elżbietą Polak 
w sprawie transportu kolejowego. 
Burmistrz przedstawił problem ko-
munikacyjnego wykluczenia Lubska 
(brak połączeń kolejowych, ograni-
czona liczba kursów autobusowych 
na trasie Lubsko-Zielona Góra i z 
powrotem).
- W dniu 14 lutego 2020 roku Bur-
mistrz gościł w biurze Pana Marka 
Chromika z Uesy Polska Sp. z o.o. z 
Lubska, który przedstawił najbliższe 
i nieco odleglejsze w czasie plany in-
westycyjne Spółki. Spółka się rozwija 
i planuje ulokować kolejne zakłady w 
Lubsku. Jeden w obrębie strefy Rey-
monta, a docelowo także drugi zakład.
- W połowie lutego odbyło się posie-
dzenie Zarządu Gminnego Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Na początku 
spotkania poinformowałem zebranych 

o sytuacji finansowej Gminy. W 
dalszej części został przedstawiony 
i przyjęty plan działań OSP na 2020 
rok. Dyskutowano na temat budżetów 
w bieżącym roku, a także o prioryte-
towych zadaniach. Rozmawiano także 
o międzynarodowym turnieju wiedzy 
pożarniczej i międzynarodowych po-
wiatowych zawodach pożarniczych 
planowanym w dniu 23 maja 2020 
roku.
- W dniu 20 lutego 2020 roku uczest-
niczyłem w spotkaniu w zakładzie 
Alumetal w Nowej Soli. Inwestor jest 
zainteresowany ulokowaniem swojej 
działalności na strefie w Górzynie.
- W dniu 22 lutego 2020 roku odbyło 
się Międzynarodowe Spotkanie Spor-
towe Polska Niemcy, które stało się 
okazją do podsumowania dotychcza-
sowej współpracy z Forst i Vlotho z 
Niemiec, ale także z Masny z Francji 
i z Tarnopolem z Ukrainy. Podczas 
spotkania wyróżniono sportowców, 
prezesów klubów sportowych i dzia-

łaczy sportowych.
- W dniu 25 lutego 2020 Burmistrz 
spotkał się z przedstawicielami Pol-
skiej Spółki Gazowniczej w Gorzowie 
Wlkp., w czasie którego podpisany 
został list intencyjny w sprawie rozbu-
dowy sieci gazowej w Gminie Lubsko 
w obrębie strefy przemysłowej w Gó-
rzynie oraz w miejscowości Górzyn.
- W dniu 14 lutego 2020 roku minął 
termin składania ofert w przetargu 
nieograniczonym na „Remont mostu 
na drodze do miejscowości Tarnów, 
gmina Lubsko”. Złożono sześć ofert, 
przy czym najtańsza oferta opiewa 
na kwotę 288 518,50 zł brutto. W 
budżecie zabezpieczone są środki 
w wysokości 319 944,32 zł. Przy-
pominam, że inwestycja ta będzie 
realizowana przy finansowym udziale 
Nadleśnictwa Lubsko.
W dalszej części posiedzenia prze-
wodniczący poszczególnych komisji 
przedstawili sprawozdania z działań 
podejmowanych w okresie między-
sesyjnym.
Ponadto podjęto 12 uchwał – wszyst-
kie zostały przyjęte za.
 
W związku z przejściem na emeryturę 
Radnego Roberta Słowikowskiego, 
który pełnił funkcję Komendanta 
Powiatowej Straży Pożarnej w Ża-
rach, Burmistrz Lubska oraz Radni 
podziękowali za wieloletnią służbę, 
profesjonalizm, zaangażowanie i 
rzetelność podczas wykonywania 
obowiązków służbowych, których ce-
lem nadrzędnym było bezpieczeństwo 
społeczności lokalnej.

A-M

W poniedziałek 16 marca 2020 r. 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć , 
Sekretarz Gminy Iwona Poszwa oraz 
Skarbnik Gminy Anna Górska, podpi-
sali umowę dotyczącą remontu mostu 
na drodze do Tarnowa, z Markiem 
Gauzą, właścicielem firmy "GAUZA 
Budowa, Remonty Mostów" z Zielo-
nej Góry. 
Wartość inwestycji  wyniesie 288 
518,50 zł brutto, a planowany termin 
jej zakończenia określono na 30 paź-
dziernika 2020 roku. 
Zadanie dofinansowane jest w kwocie 
280 000,00 zł przez Państwowe Go-
spodarstwo Leśne - Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Lubsko z siedzibą w 

Lubsku, na podstawie porozumienia 
w sprawie realizacji ww. zadania z 

dnia 10.03.2020 r.
A-M

 POLITYKA  POLI TYK A 

RUSZA REMONT MOSTU
W TARNOWIE!

Gmina Lubsko po raz kolejny otrzy-
mała dofinansowanie w ramach rzą-
dowego programu „Maluch +” 2020.
W dniu 28 lutego 2020 r. Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
ogłosił wyniki konkursu w ramach 
programu „Maluch+” 2020.
W województwie lubuskim dofi-
nansowanie otrzymały 23 żłobki  na 
zapewnienie funkcjonowania 830 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na 
łączną kwotę 1 332 135,00 zł, w tym 
Gmina Lubsko.
Wysokość przyznanej kwoty dotacji 
wynosi 19 440,00 zł.
Dotacja przewiduje częściowe pokry-
cie kosztów funkcjonowania żłobka 
w okresie od stycznia do grudnia 
2020 roku.
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Dotacja dla żłobków
przyznana

XVIII SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Szanowni Państwo! 
W związku z dynamicznie rozwijającą 
się w Polsce sytuacją związaną z koro-
nawirusem, mając na uwadze decyzje 
rządu Rzeczypospolitej Polskiej w 
tym zakresie, na podstawie art. 31 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 506 ze zmianami), a także 
dbając o bezpieczeństwo petentów i 
pracowników naszego Urzędu infor-
muję, że od dnia 16 marca 2020 roku 
do odwołania Urząd Miejski w Lub-
sku zostaje zamknięty dla Petentów.
Informuję, że pracownicy Urzędu 
nadal pracują i służą Państwu pomocą.
Sprawy pilne będą załatwiane tylko po 
wcześniejszej rejestracji w Urzędzie 
poprzez kontakt telefoniczny 68 457 
61 01; 68 457 61 15; 68 457 61 08 lub 
mailowy, sekretariat@lubsko.pl
Petenci będą wpuszczani jedynie w 
sprawach ważnych, w szczególności 
do Urzędu Stanu Cywilnego np. w 
sprawie rejestracji zgonu.
Pozostałe sprawy należy załatwiać 
telefonicznie, mailowo i drogą pocz-
tową. Numery telefonów znajdują się 
poniżej oraz zostaną wywieszone na 
drzwiach Urzędu. W razie potrzeby 
proszę dzwonić pod wskazany numer 

telefonu. Po skontaktowaniu się z 
tutejszym Urzędem upoważniony pra-
cownik, po zapoznaniu się z rodzajem 
sprawy zdecyduje o możliwościach i 
sposobie jej załatwienia.
Wykaz bezpośrednich numerów te-
lefonicznych znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu:  https://bip.
lubsko.pl/126/Adresy_i_Telefony/
Niezbędne druki są możliwe do po-
brania ze strony internetowej Urzędu 
Miejskiego w Lubsku BIP – Jak zała-
twić (https://bip.lubsko.pl/procedury/
sprawy/52/) oraz BIP - druki (https://
bip.lubsko.pl/184/Druki/)
Jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia 
do Urzędu, proszę o załatwianie 
spraw samodzielnie, bez osób towa-
rzyszących, z zachowaniem podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa, w 
tym bezpiecznej odległości pomiędzy 
pracownikiem, a stroną.
Informuję, że z uwagi na zaistniałą 
sytuację, zaplanowane w miesiącu 
marcu br. posiedzenia komisji Rady 
Miejskiej w Lubsku zostały odwołane.
Płatności na rzecz Gminy i wypłata 
świadczeń:
* proszę o przekazywanie numerów 
rachunków bankowych, na które 
mają być przekazywane świadczenia 

i zasiłki kierownikowi Referatu Spraw 
Społecznych pod nr tel. 68 457 62 63,
* apelujemy, aby w pomieszczeniu 
przed kasą Urzędu przebywały mak-
symalnie 2 osoby z zachowaniem 
bezpiecznej odległości min. 1 metra. 
Pozostałe osoby prosimy o pozostanie 
na zewnątrz. Informujemy również, że 
w dniach 23-27 marca kasa Urzędu 
będzie NIECZYNNA,
* przypominamy, że wszelkich płat-
ności można dokonywać na rachunki 
bankowe Urzędu:

- podatki i opłaty - indywidualne ra-
chunki bądź rachunek główny Gminy 
Lubsko 42 1020 5402 0000 0502 
0267 7714,
- zwroty zasiłków - nr 53 1020 5402 
0000 0802 0267 7854,
- wadia - nr 55 1020 5402 0000 0202 
0267 7821
- zwroty alimentacyjne – nr 63 1020 
5402 0000 0402 0267 7870.

Wszystkim Mieszkańcom, w tym 
szczególnie osobom starszym, które 

są najbardziej narażone na ryzyko 
zachorowania, rekomenduję unikania 
miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. 
Osoby młodsze proszę przy tym, 
by pamiętały o osobach w starszym 
wieku (o swoich dziadkach, czy 
sąsiadach) i otoczyły ich wymaganą 
opieką i pomocą.
Apeluję do rodziców o odpowiedzial-
ne wykorzystanie czasu zawieszenia 
zajęć w szkołach. Dzieciom należy 
zapewnić opiekę w domu i zadbać 
o to, by nie przebywały bez opieki 
poza nim.
Spotkania towarzyskie, rodzinne nie 
są wskazane, należy z nich zrezy-
gnować lub mocno je ograniczyć, by 
nie stwarzać sobie i innym sytuacji 
zagrożenia.
Zachęcam do bieżącego śledzenia 
oficjalnej strony internetowej Urzę-
du www.lubsko.pl oraz gminnego 
facebook’a.
Proszę Państwa o rozwagę i stosowa-
nie się do komunikatów Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko 
zakażenia!

Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć

KOMUNIKAT BURMISTRZA LUBSKA
– OD 16 MARCA 2020 ROKU URZĄD MIEJSKI W LUBSKU NIECZYNNY DLA PETENTÓW
(PRACOWNICY URZĘDU NORMALNIE PRACUJĄ)



4 5M AGAZ Y N LUBS KI  NR 3/2020 (350)MAGAZYN LUBSKI  NR 3/2020 (350)

 KORONAWIRUS  KORONAWI RUS WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA 
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM
Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy  
z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują 
potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą  
z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
•	 Zapytaj	farmaceutę	o	zalecane	środki	zapobiegania	infekcji.
•	 	Zachowaj	 higienę	 osobistą	 -	 zasłaniaj	 chusteczką	 usta	 i	 nos	 podczas	 kaszlu	 i	 kichania,	 

jak	najczęściej	myj	 ręce	wodą	 z	mydłem,	 a	 jeśli	 nie	ma	 takiej	możliwości	 dezynfekuj	 ręce	
płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).

•	 	Unikaj	 kontaktu	 z	 osobami	 z	 widocznymi	 objawami	 choroby	 takimi	 jak	 kaszel,	 katar,	
podwyższona	temperatura	ciała.	

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś 
do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś 
kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
•	 Zapytaj	farmaceutę	o	zalecane	środki	zapobiegania	rozprzestrzenianiu	się	infekcji.
•	 Skontaktuj	się	telefonicznie	ze	stacją	sanitarno-epidemiologiczną.
•	 Dane	teleadresowe	stacji	sanitarno-epidemiologicznej	możesz	uzyskać:
	 -	od	farmaceuty,	
	 -	na	infolinii	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	800 190 590,	
	 -	na	stronie	www.gov.pl/koronawirus
•	 W	miarę	możliwości	przez	14	dni	ogranicz	społeczno-zawodowe	kontakty	z	innymi	osobami.
•	 	Zachowaj	higienę	osobistą	-	jak	najczęściej	myj	ręce	wodą	z	mydłem,	a	jeśli	nie	ma	takiej	możliwości	

dezynfekuj	ręce	płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).
•	 Dwa	razy	dziennie	mierz	temperaturę	ciała.
•	 	W	przypadku	wystąpienia	gorączki	(38°C),	kaszlu,	trudności	z	oddychaniem	udaj	się	do	oddziału	

chorób	zakaźnych,	najbliższego	do	miejsca	zamieszkania.

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni 
podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona 
wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
•	 Skontaktuj	się	z	telefonicznie	ze	stacją	sanitarno-epidemiologiczną.
•	 Jak	najszybciej	udaj	się	do	oddziału	chorób	zakaźnych,	najbliższego	do	miejsca	zamieszkania.
•	 	Informację	o	najbliższym	oddziale	chorób	zakaźnych	oraz	dane	teleadresowe	stacji	sanitarno-

epidemiologicznej	możesz	uzyskać:
	 -	od	farmaceuty,	
	 -	na	infolinii	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	800 190 590,	
	 -	na	stronie	www.gov.pl/koronawirus
•	 	Jeżeli	 jesteś	 chory,	 to	 w	 celu	 ograniczenia	 rozprzestrzeniania	 się	 wirusa	 używaj	 maski	

ochronnej.
•	 	Zachowaj	 higienę	 osobistą	 -	 zasłaniaj	 chusteczką	 usta	 i	 nos	 podczas	 kaszlu	 i	 kichania,	 

jak	najczęściej	myj	 ręce	wodą	 z	mydłem,	 a	 jeśli	 nie	ma	 takiej	możliwości	 dezynfekuj	 ręce	
płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).

•	 Ogranicz	kontakt	z	innymi	osobami	i	nie	korzystaj	z	transportu	publicznego.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA 
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM
Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy  
z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują 
potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą  
z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
•	 Zapytaj	farmaceutę	o	zalecane	środki	zapobiegania	infekcji.
•	 	Zachowaj	 higienę	 osobistą	 -	 zasłaniaj	 chusteczką	 usta	 i	 nos	 podczas	 kaszlu	 i	 kichania,	 

jak	najczęściej	myj	 ręce	wodą	 z	mydłem,	 a	 jeśli	 nie	ma	 takiej	możliwości	 dezynfekuj	 ręce	
płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).

•	 	Unikaj	 kontaktu	 z	 osobami	 z	 widocznymi	 objawami	 choroby	 takimi	 jak	 kaszel,	 katar,	
podwyższona	temperatura	ciała.	

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś 
do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś 
kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
•	 Zapytaj	farmaceutę	o	zalecane	środki	zapobiegania	rozprzestrzenianiu	się	infekcji.
•	 Skontaktuj	się	telefonicznie	ze	stacją	sanitarno-epidemiologiczną.
•	 Dane	teleadresowe	stacji	sanitarno-epidemiologicznej	możesz	uzyskać:
	 -	od	farmaceuty,	
	 -	na	infolinii	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	800 190 590,	
	 -	na	stronie	www.gov.pl/koronawirus
•	 W	miarę	możliwości	przez	14	dni	ogranicz	społeczno-zawodowe	kontakty	z	innymi	osobami.
•	 	Zachowaj	higienę	osobistą	-	jak	najczęściej	myj	ręce	wodą	z	mydłem,	a	jeśli	nie	ma	takiej	możliwości	

dezynfekuj	ręce	płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).
•	 Dwa	razy	dziennie	mierz	temperaturę	ciała.
•	 	W	przypadku	wystąpienia	gorączki	(38°C),	kaszlu,	trudności	z	oddychaniem	udaj	się	do	oddziału	

chorób	zakaźnych,	najbliższego	do	miejsca	zamieszkania.

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni 
podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona 
wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
•	 Skontaktuj	się	z	telefonicznie	ze	stacją	sanitarno-epidemiologiczną.
•	 Jak	najszybciej	udaj	się	do	oddziału	chorób	zakaźnych,	najbliższego	do	miejsca	zamieszkania.
•	 	Informację	o	najbliższym	oddziale	chorób	zakaźnych	oraz	dane	teleadresowe	stacji	sanitarno-

epidemiologicznej	możesz	uzyskać:
	 -	od	farmaceuty,	
	 -	na	infolinii	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	800 190 590,	
	 -	na	stronie	www.gov.pl/koronawirus
•	 	Jeżeli	 jesteś	 chory,	 to	 w	 celu	 ograniczenia	 rozprzestrzeniania	 się	 wirusa	 używaj	 maski	

ochronnej.
•	 	Zachowaj	 higienę	 osobistą	 -	 zasłaniaj	 chusteczką	 usta	 i	 nos	 podczas	 kaszlu	 i	 kichania,	 

jak	najczęściej	myj	 ręce	wodą	 z	mydłem,	 a	 jeśli	 nie	ma	 takiej	możliwości	 dezynfekuj	 ręce	
płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).

•	 Ogranicz	kontakt	z	innymi	osobami	i	nie	korzystaj	z	transportu	publicznego.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wy-
wołuje chorobę o nazwie COVID-19. 
Choroba najczęściej objawia się 
gorączką, kaszlem, dusznościami, 
bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus 
przenosi się drogą kropelkową. Ciężki 
przebieg choroby obserwuje się u ok. 
15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 
2–3% osób chorych. Najbardziej na-
rażone na rozwinięcie ciężkiej postaci 
choroby i zgon są osoby starsze, z 
obniżoną odpornością, którym towa-
rzyszą inne choroby, w szczególności 
przewlekłe.

Jak ochronić się 
przez zakażeniem?

Pamiętajmy o częstym myciu rąk 
wodą z mydłem i unikajmy dotykania 
oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlemy lub 
kichamy, zawsze zakrywajmy usta i 
nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 
Zachowajmy bezpieczną odległość 
od osoby, która kaszle, kicha lub ma 
gorączkę.

Zamykamy granice przed 
koronawirusem

W Polsce osób zakażonych jest wciąż 
stosunkowo niewiele, ale w wielu 
krajach europejskich przypadki idą 
już w tysiące. Nie można pozwolić na 
to, aby przywozić wirusa do Polski i 
zarażać kolejnych obywateli. Od 15 
marca zamknięto na 10 dni granice 
naszego kraju dla cudzoziemców. 
Wszyscy polscy obywatele - znaj-
dujący się poza granicami – mogą 
wracać do Polski. Są oni poddawani 
obowiązkowej, 14-dniowej kwaran-
tannie domowej. Wyjątkiem są osoby: 
z obszarów przygranicznych, które 
mieszkają w Polsce, ale pracują na 
co dzień w kraju sąsiednim, kierowcy 
transportu kołowego, np. autobusów 
i busów. Zawieszono międzynarodo-
we pasażerskie połączenia lotnicze i 
kolejowe, ale transport cargo działa. 
Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały 
do Polski bez zakłóceń.

Powrót do kraju lotem 
czarterowym albo 

transportem kołowym
Do kraju wpuszczane są samoloty czar-
terowe z Polakami. Obywatele mogą 
wrócić do Polski także transportem 
kołowym, czyli samochodami osobo-
wymi, busami i autokarami. Natomiast 
wszystkie, międzynarodowe, pasażer-
skie połączenia lotnicze i kolejowe zo-
stają zawieszone. Krajowe połączenia 
lotnicze i kolejowe działają nadal.

Nie wszyscy obcokrajowcy 
objęci zakazem wjazdu 

do Polski
Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski 
dotyczy cudzoziemców. Część z nich 
jednak nadal może przyjeżdżać do na-
szego kraju. Wśród nich są: małżonkowie 
obywateli polskich, dzieci obywateli 
polskich, osoby posiadające Kartę Po-
laka, osoby posiadające prawo stałego 
lub czasowego pobytu na terenie RP lub 
pozwolenie na pracę.

Informacje dla rodziców
Zamknięte żłobki, przedszkola i szkoły 
oznaczają, że przez ten czas rodzice czy 
opiekunowie spędzą ze swoimi dziećmi 
więcej czasu. Należy jednak pamiętać, że 
plac zabaw nie jest dobrym miejscem na 
wspólne spędzanie czasu. Zawieszenie 
zajęć ma na celu zmniejszenie kontaktu 
z dużymi skupiskami ludzi. Dlatego też 
chodzenie na plac zabaw czy w miejsca, 
gdzie przebywają inne dzieci nie jest 
dobrym pomysłem. W Internecie - i 
nie tylko - można znaleźć mnóstwo in-
spirujących pomysłów, jak urozmaicić 
czas swoim dzieciom. Zachęcamy do 
ich szukania, ale przy okazji podajemy 
kilka sposobów na to, co można robić z 
dzieckiem w domu? Grać w planszówki, 
karty, warcaby, szachy; czytać książki, 
bajki, komiksy; oglądać pasma edukacyj-
ne dla dzieci; majsterkować, wykonywać 
prace manualne, słuchać muzyki, grać na 
instrumencie czy w końcu pójść do lasu 
po porcję świeżego powietrza, co jest w 
obecnej sytuacji zalecane. 

Informacje dla seniorów 
i nie tylko

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzy-
jające rozprzestrzenianiu się koronawiru-
sa i innych wirusów przenoszonych drogą 
kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy 
ograniczyć przebywanie w miejscach 
publicznych  i poprosić bliskich o pomoc 
w codziennych czynnościach takich jak: 
zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie 
spraw urzędowych i pocztowych. Należy 
pamiętać o częstym myciu rąk wodą z 
mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwo-
ści dezynfekować je płynami/żelami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Dłonie doty-
kają wielu powierzchni, które mogą być 
zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi 
rękami może spowodować przeniesienie 
się wirusa z tych powierzchni na siebie.

Należy regularnie 
dezynfekować

Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, 
lady i stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze powinny być regularnie prze-
cierane z użyciem wody i detergentu 
lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie 
miejsca, z których często korzystają 
domownicy czy pracownicy w firmach 
powinny być starannie dezynfekowane. 
Na powierzchni telefonów komórkowych 
bardzo łatwo gromadzą się chorobo-
twórcze drobnoustroje. Dlatego należy 
regularnie dezynfekować swój telefon 
komórkowy. Nie kładźmy telefonu na 
stole i nie korzystajmy z niego podczas 
spożywania posiłków.

Stosuj zasady ochrony 
podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć 
usta i nos zgiętym łokciem lub chustecz-
ką, którą należy wyrzucić do zamknięte-
go kosza i umyć ręce, używając mydła i 
wody lub zdezynfekować środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i 
nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym 
wirusów. Należy zachować co najmniej 
1-1,5 metr odległości z osobą, która 
kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Odżywiaj się zdrowo 
i pamiętaj o nawodnieniu 

organizmu
Należy stosować zrównoważoną dietę. 
Unikać wysoko przetworzonej żywno-
ści. Pamiętać o codziennym jedzeniu 
minimum 5 porcji warzyw i owoców. 
Odpowiednio nawadniać organizm. 
Codziennie pić ok. 2 litrów płynów (naj-
lepiej wody). Doświadczenia z innych 
krajów wskazują, że nie ma potrzeby 
robienia zapasów żywności na wypadek 
rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Informacje dla uczniów 
i studentów

Przerwa w zajęciach w szkołach i na 
uczelniach to nie wakacje ani ferie. To 
czas, w którym musimy zrobić wszystko, 
aby nie dochodziło do kolejnych zakażeń 
koronawirusem. Dlatego pozostań w 
domu, nie spotykaj się ze znajomymi, nie 
przesiaduj w galeriach handlowych, ki-
nach i kawiarniach. Oprócz tego – dbaj o 
higienę i często myj ręce wodą z mydłem. 
Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, 
czy wirus będzie się rozprzestrzeniał!

Niektóre mity dotyczące 
koronawirusa

Czy w Polsce zabraknie żywności? 
Nie! W Polsce nie zabraknie żywności. 
Jesteśmy jednym z największych produ-
centów żywności w Europie. 
Czy domowe testy na koronawirusa 

są skuteczne? Nie! Wiarygodny test 
na obecność koronawirusa może prze-
prowadzić tyko placówka medyczna.          
Czy sklepy zostaną zamknięte? Czy nie 
będzie można dostać jedzenia i leków? 
Nie! Wszystkie sklepy spożywcze, dro-
gerie i apteki są otwarte – również te w 
galeriach i centrach handlowych.

Przestępcy wykorzystują 
każdą okazję 

Ostrzegamy przed fałszywymi infor-
macjami, dotyczącymi epidemii koro-
nawirusa (COVID-19), nakłaniającymi 
klientów banków do dokonywania 
transakcji finansowych. Przestępcy 
używają jako tła swojej działalności 
komunikatów i fałszywych informacji, 
związanych z epidemią. Podszywają 
się pod instytucje zaufania publicznego 
takie jak banki, urzędy państwowe, 
centralne oraz lokalne. 
W przesyłanych wiadomościach zawarte 
są linki prowadzące do stron przestęp-
ców, których jedynym zadaniem jest 
wyłudzanie loginów i haseł do ban-
kowości internetowej, a także kodów 
autoryzacyjnych, dających możliwość 
zatwierdzenia przelewów na rachunek 
przestępców. 
W niektórych przypadkach linki mogą 
prowadzić do stron zawierających 
złośliwy kod, powodujący przejęcie 
urządzenia klienta, na którym otrzymał 
wiadomość. Poza tym - nie dajmy się 
„naciągać” na zakup „złotych środków” 
(leków, maseczek, płynów – o niewido-
mym pochodzeniu, a niewspółmiernie 
wysokiej cenie) przeciwko korona-
wirusowi, dokonywanych m.in. przez 
Internet.

UWAGA!!!
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w 
miejscu, gdzie występuje koronawirus i 
zaobserwowałeś u siebie GORĄCZKĘ, 
KASZEL, DUSZNOŚCI, PROBLEMY 
Z ODDYCHANIEM to bezzwłocznie 
powiadom telefonicznie stację sani-
tarno-epidemiologiczną. Całodobowe 
telefony dyżurne: PSSE Żary - 696 076 
892, PSSE Żagań - 509 609 856,PSSE 
Krosno Odrzańskie - 601 273 908,PSSE 
Zielona Góra - 507 055 962, PSSE 
Drezdenko - 696 058 234, PSSE Gorzów 
Wlkp. - 604 175 591, PSSE Międzyrzecz 
- 600 460 628, PSSE Nowa Sól - 504 
192 937, PSSE Słubice - 668 857 072, 
PSSE Sulęcin - 515 291 136, PSSE 
Świebodzin - 660 452 931. Telefon 
alarmowy, całodobowy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Gorzowie Wlkp.: 605-584-739. Telefon  
oddziału zakaźnego w Zielonej Górze: 
68 329 6478, 68 329 6481.

Koronawirus – co trzeba wiedzieć?
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Przypomina się właścicielom psów, 
że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w Lubsku nr VIII/57/19 
z dnia 25 kwietnia 2019 
r., każdy właściciel psa 
ma obowiązek dokonać 
opłaty w wysokości 30 
zł za każdego psa, w 
terminie do 30 kwietnia 
2020 r.
Opłaty można uisz-
czać w kasie Urzędu 
Miejskiego przy ul. Po-
wstańców Wlkp. 3, w 
godzinach:
pon. 8:00-14:00
wt., śr., czw. 8:00-13:00
pt. 8:00-12:00
lub wpłacając należność 
na rachunek bankowy: 
PKO Bank Polski 42 
1020 5402 0000 0502 
0267 7714 tytułem 
"opłata za psa".
Opłaty od posiadania 
psów nie pobiera się od:

- osób w wieku powyżej 65 lat pro-
wadzących samodzielnie gospodar-

stwo domowe - z tytułu posiadania 
jednego psa,

- podatników podatku rolnego od 
gospodarstw rolnych - z tytułu po-

siadania nie więcej niż dwóch psów,
- osób zaliczonych do znacznego stop-

nia niepełnosprawności 
w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych - z 
tytułu posiadania jed-
nego psa,
- osób niepełnospraw-
nych w rozumieniu 
przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych - z 
tytułu posiadania psa 
asystującego.
Ponadto zwalnia się z 
opłaty psy do 6. tygo-
dnia życia.
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KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PRO-
JEKT INTERREG PL-SN
Konferencja podsumowująca projekt pod 
tytułem „Strażacy na Pograniczu Pol-
sko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt 
ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się 
gospodarka, skuteczni wobec migracji 
ludności”, dofinansowany ze środków euro-
pejskiego funduszu rozwoju regionalnego 
INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 od-
była się 18 stycznia. Imprezę otworzył bryg. 
Patryk Maruszak – Lubuski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorzowie Wlkp., a poprowadził bryg. 
Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach. Pierwszą odsłoną konferencji 
był panel dyskusyjny, w którym przed-
stawiciele partnerów projektu: ze strony 
polskiej Leszek Mrożek - Wójt Gminy Żary i 
niemieckiej Dirk Eidtner - kierownik urzędu 
miejskiego Bad Muskau odpowiadali na 
pytania. Uczestnicy konferencji dowiedzieli 
się: jak przebiegała współpraca pomiędzy 
partnerami projektu, jak projekt został 
przyjęty przez mieszkańców oraz jak prze-
biegała prezentacja efektów projektu na 
zewnątrz. Wykład na temat zasad działania 
i zastosowania systemu piany sprężonej 
wygłosił Zbigniew Słomka – przedstawi-
ciel firmy OneSeven na Polskę. O historii 
i efektach projektu po stronie polskiej 
opowiedział mł. asp. Piotr Kowalski – autor 
i koordynator przedsięwzięcia, dowódca 
zastępu w KP PSP Żary. Pan Dirk Enax – 
koordynator projektu po stronie niemieckiej 
przedstawił efekty po stronie niemieckiej. 
Część prezentacyjną zakończyło wystąpie-
nie Krzysztofa Kolanowskiego – Kierow-

nika Wspólnego Sekretariatu Programu 
Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 
2014-2020. Partnerem wiodącym projektu 
była Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Partne-
rami Projektu były: Gmina Żary, Miasto Bad 
Muskau, Miasto Łęknica, Gmina Gablenz i 
Gmina Lubsko. Całkowita wartość projektu 
wynosiła 2 143 866,00 euro, w tym dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
1 822 286,10 euro. W ramach projektu 
partnerzy projektu zakupili między innymi 
pięć pojazdów pożarniczych, wyposażo-
nych w systemem piany sprężonej dla OSP 
Sieniawa Żarska, OSP Górzyn, OSP Łęknica 
oraz FF Bad Muskau i FF Gablenz. W ramach 
projektu zakupiono również samochód roz-
poznawczo-ratowniczy z przeznaczeniem 
dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach.

*
SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE W JEDNO-
STCE OSP JASIEŃ
W Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jasieniu odbyło się 19 lutego coroczne 

zebranie sprawozdawcze. Podczas spo-
tkania podsumowana została działalność 
jednostki zarówno w zakresie działań pre-
wencyjnych, jak i ratowniczo-gaśniczych. 
Poruszono kwestie współpracy jednostki 
w 2019 r. z podmiotami Państwowej Straży 
Pożarnej oraz plany współpracy na 2020 
r. Na uwagę zasługuje fakt, iż jednostka 
OSP Jasień miała najwięcej interwencji 
ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu 
żarskiego (134 wyjazdy w 2019 roku). W 

spotkaniu udział wzięli: po. Komendanta 
Powiatowego PSP w Żarach kpt. Mariusz 
Morawski, Burmistrz Jasienia Andrzej Ka-
myszek oraz członkowie jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jasieniu.

*
POŻAR SKANSENU W BUCZYNACH
Stanowisko Kierowania Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach przyjęło 7 marca zgłoszenie z 
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego o pożarze budynku w skan-
senie łużyckim w Buczynach. Do zdarzenia 
zadysponowano cztery zastępy z JRG Żary, 
trzy zastępy z JRG Lubsko oraz zastępy OSP 
Trzebiel, OSP Żarki Wielkie, OSP Lipinki 
Łużyckie, OSP Łęknica, OSP Sieniawa, OSP 
Jasień i zastęp SPgaz z KW PSP w Gorzowie 
Wlkp. (łącznie 18 pojazdów i 58 strażaków). 
W działaniach brała udział grupa operacyj-
na KP PSP w Żarach i KW PSP w Gorzowie 
Wlkp. Pożarem objęty był trzykondygnacyj-
ny budynek karczmy. Pożar rozwijał się na 
każdej kondygnacji, a z dachu wydobywały 
się dym i płomienie. Działania zastępów 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia, ugaszeniu pożaru i przeszukaniu 
pomieszczeń. Wyniesiono z budynku butle 
z gazem, nie stwierdzono obecności ludzi 
– nie było konieczności ewakuacji ludzi i 
osób poszkodowanych. Praca strażaków 
była prowadzona w wysokiej temperaturze 
i silnym zadymieniu. Po ugaszeniu pożaru 
wykonano prace rozbiórkowe części poszy-
cia dachu w celu dotarcia do zarzewi ognia. 
Działania gaśnicze trwały prawie 8 godzin.

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

Lokalizowanie zabudowy mieszka-
niowej w sąsiedztwie elektrowni wia-
trowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 
maja 2016r. o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych jest możliwe 
w odległości równej bądź większej 
od dziesięciu wysokości „wiatraka”.
Uzyskanie decyzji o warunkach za-
budowy dotyczącej budynku miesz-
kalnego albo budynku o funkcji 
mieszanej, w skład której wchodzi 
funkcja mieszkaniowa w strefie mniej-
szej niż 10H jest niemożliwe.
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy w ciągu 
72 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy (16 lipca 2016r.) dopuszcza 

się uchwalanie planów miejscowych 
przewidujących lokalizację budynku 
mieszkalnego albo budynku o funkcji 
mieszanej, w skład której wchodzi 
funkcja mieszkaniowa, na podstawie 
przepisów dotychczasowych.
Wobec powyższego planowane jest 
uchwalenie planu miejscowego prze-
widującego lokalizację budynków 
mieszkalnych na terenach objętych 
oddziaływaniem „wiatraków”.
Właścicieli nieruchomości, którzy 
zamierzają budować budynki miesz-
kalne na obszarze oddziaływania 
elektrowni wiatrowych prosi się o 
składanie wniosków przez Internet 

(ePuap), na adres e-mail: sekretariat@
lubsko.pl bądź w formie papierowej w 
Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 
1, w terminie do 31 lipca 2020 roku.
Złożone wnioski będą weryfikowane 
pod względem położenia nieruchomo-
ści na terenie zabudowy mieszkalnej 
zgodnie ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Lubsko – Uchwała 
nr XXXIII/229/13 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r.

A-M

CHCESZ ZBUDOWAĆ DOM PRZY 
ELEKTROWNI WIATROWEJ? - 
ZŁÓŻ WNIOSEK!

Poczta Polska S.A. zgłasza, że na 
terenie Gminy Lubsko spora część 
mieszkańców nie posiada zainstalo-
wanych skrzynek na korespondencję, 
oraz tabliczek z numerem posesji.
Zarówno brak skrzynek jak i oznaczeń 
budynków tj. numerów jest proble-
matyczne dla obu stron. Listonosz 
zmuszony jest do pozostawienia 
awiza w zależności od możliwości: 
w drzwiach, ogrodzeniach, rurach, 
rynnach itp., które często nie jest 
znajdowane przez adresata. Przesyłki 
odbierane są z opóźnieniem, co jest 
powodem skarg zarówno adresata, 

jak i nadawcy.
Umieszczenie numeru na budynku 
jest obowiązkiem właściciela nieru-
chomości na podstawie art. 47a ust. 1 
pkt 1, ust. 5, ust. 6, art. 47b ust. 1–4 
ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1629)
Ponadto odpowiednia numeracja 
domu może uratować zdrowie i ży-
cie, ułatwiając dotarcie do wskazanej 
nieruchomości służbom ratunkowym, 
straży pożarnej czy policji!

A-M

DRODZY 
MIESZKAŃCY

OPŁATA ZA PSA
„KAŻDY NOSI W SOBIE 

DŻUMĘ”
Tytuł marcowego artykułu to fragment cytatu 
z książki Alberta Camus „Dżuma”, który w 
całości brzmi następująco: „Każdy nosi w sobie 
dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I 
trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w 
chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz 
drugiego człowieka”. Nie ma chyba osoby, która 
nie jest obeznana z najnowszymi wydarzeniami 
na świecie – mowa o pandemii koronawirusa. 
Jej bezpośrednim skutkiem jest wydaniem przez 
naszego ustawodawcę aktów normatywnych, 
które w znaczący sposób wpłynęły na wygląd 
naszego codziennego funkcjonowania. Panika 
w związku z koronawirusem nie jest wskazana, 
jednakże warto wiedzieć jakie zmiany w prawie 
nastąpiły w związku z jego rozprzestrzenianiem.
Pierwszym z aktów prawnych jest ustawa z dnia 
2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Najważniejsze zapisy wynikające 
z tej ustawy to art. 3, zgodnie z którym w celu 
przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywanie, przez 
czas oznaczony, pracy określonej w umowie o 
pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania 
(praca zdalna). Jak stanowi z kolei art. 4 ust. 1 tej 
ustawy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których 
uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubez-
pieczonemu zwolnionemu od wykonywania 
pracy z powodu konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem, do w wieku do 
ukończenia 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. 
Oprócz wyżej wymienionych zapisów ustawa ta 
również przyznaje farmaceucie posiadającemu 
prawo wykonywania zawodu możliwość wy-
stawienia recepty farmaceutycznej pacjentowi, 
którego życie jest zagrożone ze względu na z 
COVID-19. Nadto towary lub usługi służące do 
zwalczania epidemii koronawiursa będą mogły 
być zakupione z pominięciem prawa zamówień 
publicznych. Minister Zdrowia, na podstawie 
art. 8 ustawy, może określić ceny maksymalne 
produktów leczniczych i środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
Jak stanowi zaś art. 12 ustawy do projektowa-
nia, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym 
zmiany sposobu użytkowania, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, pominąć będzie 
można przepisy prawa budowlanego. 
Kolejnym aktem normatywnym jest Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego. Na jego mocy w okresie od dnia 
14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagro-
żenia epidemicznego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2. W następstwie czego w 
okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania 
wstrzymane zostało przemieszczanie się pasa-
żerów w transporcie kolejowym wykonywanym 
z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
W tym okresie, osoba przekraczająca granicę 
państwową, w celu udania się do swojego 
miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:

1)przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicz-
nej, informację o:
a)adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w 
którym będzie odbywać obowiązkową kwaran-
tannę, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi,
b)numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2)odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, 
obowiązkową kwarantannę, o której mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 
5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następują-
cego po przekroczeniu tej granicy
Z pewnością ważne dla dużej części mieszkań-
ców naszej gminy jest to, że obowiązku kwaran-
tanny nie stosuje się w przypadku przekraczania 
granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
wykonywania czynności zawodowych:
1)w państwie sąsiadującym przez osobę wyko-
nującą czynności zawodowe w tym państwie, 
w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd 
samochodowy w transporcie drogowym;
2)przez załogę statku w rozumieniu przepisów 
o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku 
powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa 
lotniczego.
W czasie trwania stanu zagrożenia epide-
micznego całkowicie zakazano prowadzenia 
działalności gospodarczej: 
-polegającej na przygotowywaniu i podawaniu 
posiłków i napojów gościom siedzącym przy 
stołach lub gościom dokonującym własnego 
wyboru potraw z wystawionego menu, spo-
żywanych na miejscu z wyłączeniem realizacji 

usług polegających na przygotowywaniu i 
podawaniu żywności na wynos lub jej przy-
gotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności 
restauracyjnej lub barowej prowadzonej w 
środkach transportu, wykonywanej przez od-
dzielne jednostki,
-związanej z organizacją, promocją lub zarzą-
dzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, 
kongresy, konferencje, spotkania, włączając 
działalności polegające na zarządzaniu i do-
starczaniu pracowników do obsługi terenów i 
obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
-twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi 
formami kultury i rozrywki,
-związanej ze sportem, rozrywkowej i rekre-
acyjnej, w szczególności polegającej na prowa-
dzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów 
tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, 
siłowni, klubów fitness,
-związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo 
w kinach, na otwartym powietrzu lub w po-
zostałych miejscach oraz działalności klubów 
filmowych,
-związanej z konsumpcją i podawaniem na-
pojów,
-związanej z prowadzeniem obiektów nocle-
gowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego 
zakwaterowania,
-związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłącze-
niem kasyn internetowych,
-działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostałej działalności związanej z kulturą.
Całkowicie zakazano również prowadzenia 
działalności gospodarczej w obiektach han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 polegającej na handlu detalicznego 
najemcom powierzchni handlowej, których 

przeważająca działalność polega na handlu: 
wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, 
obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i 
sprzętem oświetleniowym, sprzętem radio-
wo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa 
domowego, artykułami piśmiennymi i księ-
garskimi oraz polegającej na prowadzeniu 
działalności gastronomicznej i rozrywkowej. 
Ograniczenia dotyczą także sprawowania kultu 
religijnego w miejscach publicznych, w tym w 
budynkach i innych obiektach kultu religijnego 
i polegają na konieczności zapewnienia, aby w 
trakcie sprawowania kultu religijnego na danym 
terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało 
się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w 
to uczestników i osoby sprawujące kult religijny. 
Rozporządzeniem zakazano także, w czasie 
trwania stanu zagrożenia epidemicznego, 
organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 
3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgro-
madzeniach, z wyłączeniem przypadków gdy 
liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie 
więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora 
i osoby działające w jego imieniu.
Opisane powyżej procedury i ograniczenia są 
dość restrykcyjne i uciążliwe, mają bowiem 
na celu zminimalizować rozprzestrzenianie 
się wirusa w naszym Kraju. Pamiętać jednak 
należy, że na nic się one zdadzą, jeśli na co dzień 
nie będziemy się do nich stosować. Ten trudny 
czas należy potraktować jako test dla całego 
społeczeństwa, który mam nadzieję zdamy.

Adwokat Michał Wójcicki

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

W akcji udział wzięło kilka jednostek z Lubska

Podsumowano projekt INTERREG Polska Saksonia 2014-2020

Jednostka OSP Jasień miała w 2019 roku najwięcej interwencji
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KRONIKA POLICYJNA
W lutym przeprowadzono 148 inter-
wencji, zgłoszonych przez mieszkańców 
Gminy Lubsko. Zatrzymano na gorącym 
uczynku 8 sprawców przestępstw, 4 
osoby poszukiwane, 2 osoby doprowa-
dzono do policyjnych pomieszczeń celem 
wytrzeźwienia; ujawniono około 70 
sprawców różnego rodzaju wykroczeń, 
w tym 20 sprawców czynów przeciwko 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 15 
przeciwko obyczajności publicznej, 12 
wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i innych. Skierowano 8 
wniosków o ukaranie do sądu w Żarach. 
Odnotowano 15 zdarzeń drogowych. 
Głównymi przyczynami było niezacho-
wanie bezpiecznej odległości od po-
przedzającego pojazdu i nieustąpienie 
pierwszeństwa na skrzyżowaniu.

*
W godzinach wieczornych, 22 lutego, 
dyżurny KP Lubsko otrzymał informację, 
że nietrzeźwy brat zgłaszającego awan-
turuje się i rzuca do bicia. Skierowani na 
miejsce policjanci ustalili, że zgłoszenie 
było bezpodstawne. Okazało się, że 
rzekomo pokrzywdzony mieszkaniec 
Lubska wszczął awanturę w stosunku 
do swojego brata o to, że ten spożył jego 
alkohol. Jednak zapomniał, iż wypił go 
sam w dniu poprzednim. Zgłaszający 
został ukarany mandatem karnym w 
kwocie 100 zł.

*
Około godz. 6.00, 24 lutego, w Jasieniu 
na ul. Lubskiej kierujący samochodem 
osobowym marki Mitsubishi, w wyniku 
nieprawidłowo wykonywanego manewru 
wyprzedzania najechał na wykonującego 
manewr skrętu w lewo, kierującego sku-
terem. Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli 
obrażeń i byli trzeźwi. Sprawca zdarzenia 
został ukarany mandatem karnym.

*
W godzinach popołudniowych, 28 lutego, 
w jednym z lubskich marketów, pracow-
nik ochrony zatrzymał kobietę, która do-
konała kradzieży alkoholu. Skierowany 
na miejsce patrol ustalił, że czynu tego 
dokonała osoba znana dobrze naszej po-
licji. Za kradzież butelki spirytusu kobieta 
została ukarana mandatem w wysokości 
500 zł, a towar wrócił na sklepową półkę.

*
Policjanci kryminalni z Komisariatu Poli-
cji w Lubsku dzięki podjętym działaniom 
ustalili, że na jednej 
z posesji znajduje się skradziony pojazd. 
Po wejściu na podwórze, 28 lutego, ujaw-
nili i zabezpieczyli samochód osobowy 
marki Honda CRV warty około 25 tys. 
złotych. Po sprawdzeniu w systemach 
potwierdzono, że został skradziony w 
ubiegłym roku w Zielonej Górze. Do 
sprawy funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę, który trafił do policyjnego 
aresztu. Po zgromadzeniu materiałów 
w tej sprawie, 28-latek usłyszał zarzut 
paserstwa w warunkach recydywy, co 
oznacza, że kara może być surowa. 

*
Po południu, 1 marca, dyżurny lubskiej 

jednostki otrzymał zgłoszenie o włama-
niu do jednego z budynków, znajdujących 
się na terenie nieczynnego kampingu. Po 
przybyciu na miejsce policjanci ustalili, 
że nieznani sprawcy wybili okno i dostali 
się do środka. Zabrali butlę gazową oraz 
elementy instalacji elektrycznej. Podczas 
wykonywanych czynności, funkcjona-
riusze stwierdzili uszkodzenie drzwi do 
innego budynku. Po wejściu do środka 
znaleźli porzucony plecak. Sprawdzając 
kolejne pomieszczenia zauważyli „poru-
szające się” materace na łóżkach. Jak się 
okazało, przykryci nimi byli mężczyźni, 
którzy w ten sposób próbowali ukryć się 
przed mundurowymi. Trzej mieszkańcy 
powiatu żarskiego zostali zatrzymani, a 
po wytrzeźwieniu przesłuchani. Podej-
rzani w wieku od 30 do 32 lat usłyszeli 
zarzuty kradzieży z włamaniem. Proku-
rator Rejonowy w Żarach zastosował 2 
marca dozory policyjne.

*
W godzinach popołudniowych, 2 marca, 
wpłynęło zgłoszenie, dotyczące wszczę-
cia awantury na jednej ze stacji paliw 
w Lubsku. Po przyjeździe na miejsce, 
funkcjonariusze zastali 2 kłócących się 
mężczyzn, stojących przy dystrybuto-
rach. Po sprawdzeniu zapisu monitoringu 
ustalono, że obaj mężczyźni przyjechali 
tym samym samochodem osobowym. 
Kierującym okazał się obywatel Ukrainy, 
u którego stwierdzono 2,44 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. Wobec 
niego zastosowano zabezpieczenie ma-
jątkowe w związku z podejrzeniem po-
pełnienia przestępstwa z art. 178 a § 1 kk.

*
Około godz. 22.25, 13 marca, policjanci 
z Jasienia, podczas patrolu miejscowości, 
zauważyli pojazd Renault Megan. Po do-
konaniu kontroli, u kierujące stwierdzili 
promil alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Ponadto okazało się, że 70-letni 
mieszkaniec gminy Jasień posiada zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych. W związku z popełnionym 
czynem grozi mu dożywotni zakaz pro-
wadzenia pojazdów, a nawet więzienie.

*
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego przekazało 15 marca lub-
skiej policji zgłoszenie konsultanta jedne-
go z banków, który twierdził, że otrzymał 
telefon od mieszkańca Lubska. Z treści 
rozmowy wynikało, że mężczyzna chce 
popełnić samobójstwo. Niespełna kilka 
minut później przekazano kolejne zgło-
szenie z infolinii bankowej. Mężczyzna 
skarżył się, że od dwóch godzin jest za-
trzaśnięty w placówce bankowej, dzwoni 
do różnych służb, ale nikt nie chce mu 
pomóc. Po szybkiej analizie ustalono, 
że oba komunikaty dotyczą tego samego 
adresu. Skierowani na miejsce policjanci 
zastali w pomieszczeniu z bankomatem 
mężczyznę, będącego pod wpływem 
alkoholu. Z ustaleń wynikało, że zgłasza-
jący najprawdopodobniej wpisywał zły 
PIN, przez co utracił kartę. Dodatkowo 
nie miał świadomości, że mógłby opuścić 
pomieszczenie z bankomatem, naciskając 
przycisk na ścianie. Nie potwierdziły się 
informacje o chęci popełnienia samo-
bójstwa. Po przeprowadzeniu rozmowy 
profilaktyczno-ostrzegawczej, mężczy-
zna udał się do domu.

*
W godzinach popołudniowych, 16 marca, 
jeden z mieszkańców Lubska postanowił 
udać się samochodem w celu zapoznania 
się z ofertą sprzedaży ogródka działkowe-
go. Po przybyciu na miejsce, pozostawił 
samochód przed wejściem, a sam udał się 
dalej pieszo. Po obejrzeniu oferowanej 
do sprzedaży działki, wrócił z zamiarem 
powrotu do domu, ale ze zdziwieniem 
stwierdził, że nie ma zaparkowanego 
wcześniej auta. O tym, rzekomym fakcie, 
powiadomił policję dodając, że nie pa-
mięta numeru rejestracyjnego pojazdu, a 
dokumenty zostawił w środku. Skierowa-
ni na miejsce funkcjonariusze, w wyniku 
penetracji otoczenia, na sąsiedniej ulicy 
ujawnili rzekomo skradziony pojazd. 
Dlaczego rzekomo? Okazało się bowiem, 
że właściciel pojazdu po prostu wszedł 
na teren działek jedną bramką, a wyszedł 
drugą. Pojazd w stanie nienaruszonym 
wrócił do właściciela.

*
W Luboniu odbyły się w dniach 22-23.02 
X Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu 
2020. To jedna z największych imprez 
tego typu organizowana w Polsce. W 
zmaganiach udział wzięło ponad 1600 
uczestników. Reprezentujący Komisa-
riat Policji w Lubsku asp. Paweł Szaja 
wystartował on w kategorii do 79,50 kg 
masters II purpurowe pasy. Po stoczonych 
pojedynkach zajął trzecie miejsce, stając 
na podium. Asp. Paweł Szaja od lat tre-

nuje sporty walki. W ubiegłym roku na 
V Mistrzostwach Europy w brazylijskim 
Jiu Jitsu, w kategorii masters purpurowe 
pasy do 79 kilogramów, wywalczył I 
miejsce i stanął na najwyższym stopniu 
podium, a tym samym został mistrzem 
Europy. Podczas Mistrzostw Polski Służb 
Mundurowych w Toruniu w 2019 roku, w 
kategorii do 73 kg, zajął trzecie miejsce. 
Serdecznie gratulujemy!

*
Policja codziennie dociera do seniorów z 
informacjami jak chronić się przed pró-
bami oszustw, wyłudzeń czy kradzieży. 
W 2019 roku seniorzy w województwie 
lubuskim stracili 1,5 miliona złotych. 
Osoby starsze przez swoją ufność tracą 
dorobek całego życia. Sposób działania 
oszustów metodą „na wnuczka” lub „na 
policjanta” za każdym razem odbywa się 
według podobnego scenariusza. Zazwy-
czaj ktoś telefonuje do wybranej ofiary i 
podaje się za wnuczka, siostrzeńca lub 
dalekiego krewnego. W trakcie rozmowy 
próbuje zdobyć zaufanie osoby wykazu-
jąc troskę o jej zdrowie, a jednocześnie 
tak prowadzi rozmowę, aby rozmówca 
nieświadomie podał dane osobowe owe-
go „wnuka”. Rzekomy wnuczek prosi 
o pożyczkę, ponieważ miał wypadek, 
potrzebuje pieniędzy na adwokata lub 
został okradziony. Kiedy dziadkowie zgo-
dzą się pożyczyć pieniądze, „wnuczek” 
oświadcza, że po pieniądze przyjdzie jego 
znajomy, ponieważ on sam nie może. 
Podobnie działają oszuści podający się 
za „policjanta”. W trosce o Państwa 
bezpieczeństwo przypominamy, aby nie 
przekazywać żadnych pieniędzy osobom, 
które podają się za członków rodziny lub 
proszą o przekazanie pieniędzy poprzez 
osoby pośredniczące. Nie udzielajmy 
żadnych informacji przez telefon. Nie 
podawajmy numerów kont bankowych 
i haseł do nich. 

*
Biuro Prewencji Komendy Głównej Po-
licji uczestniczy w organizacji 13. edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Policjant, 

który mi pomógł”, którego inicjatorem 
jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Istotą 
konkursu jest wyróżnienie tych funkcjo-
nariuszy policji, którzy charakteryzują 
się wyjątkowym profesjonalizmem, 
empatyczną postawą i umiejętnościami 
w obszarze indywidualnej pomocy 
osobom dotkniętym przemocą w rodzi-
nie. Procedura zgłaszania policjantów 
do obecnej edycji konkursu „Policjant, 
który mi pomógł” trwa do 31 maja 2020 
r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgło-
szenia policjanta może dokonać osoba 
indywidualna, instytucja lub organizacja. 
Formularze zgłoszeniowe można nadsy-
łać na adres: pogotowie@niebieskalinia.
pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 
13. Formularz można pobrać na stronie: 
www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie 
również widnieje regulamin konkursu. 
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

*
Policjanci przestrzegają przed nieuczci-
wym zachowaniem osób, które wyko-
rzystując epidemię koronawirusa oferują 
do sprzedaży środki mające rzekomo cu-
downe właściwości i zwalczające wirusa. 
Oferują je w Internecie lub podszywają 
się pod instytucje i organizacje mające na 
celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu 
się wirusa czy też zajmujące się jego 
leczeniem. Nie dajmy się oszukać i o każ-
dym taki przypadku informujmy policję.

*
W związku z koniecznością ograniczania 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 
COVID-19, wywoływanej przez korona 
wirusa i dbając o Państwa zdrowie oraz 
bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie 
osobistych wizyt - związanych z potrzebą 
powiadomienia o zdarzeniu w jednost-
kach policji- do takich, które wymagają 
nagłych działań o charakterze zagrożenia 
życia lub zdrowia. Do Państwa dyspo-
zycji pozostają numery telefonów po-
szczególnych jednostek policji (Lubsko: 
68 476 35 11) oraz numery 112 i 997. 
Możliwe jest również pisemne przesłanie 
zgłoszenia (nie dotyczy sytuacji nagłych) 
oraz kontakt z jednostkami policji i dziel-
nicowymi za pomocą aplikacji mobilnej 
„Moja Komenda”. 

*
Przypominamy, że cały czas trwa nabór 
do służby w policji. Zawód policjanta 
to różne wyzwania, ale jednocześnie 
spełnienie marzeń młodych ludzi. To z 
pewnością wymagająca misja, ale także 
gwarancja realizowania swoich pasji. 
Wolne miejsca czekają na kandydatów 
również w lubskiej jednostce. Chętni 
proszeni są o kontakt z Zastępcą Komen-
danta Komisariatu Policji w Lubsku kom. 
Krystianem Szylko pod nr tel. 68 476 35 
00. Zapraszamy!

Opr. M. Sienkiewicz
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Paweł Szaja od lat staje na podium

Lubscy policjanci odzyskali skradziony pojazd

Plakat: kolejna akcja policjant który mi 
pomógł

W dniu 27 lutego 2020 
r. w Urzędzie Miej-
skim w Lubsku odbyły 
się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarni-
czej pt. „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”. Or-
ganizatorem eliminacji 
gminnych był Związek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Zarząd 
Oddziału Gminnego w 
Lubsku oraz Burmistrz Lubska.
Eliminacje odbyły się w trzech grupach 
wiekowych. Wzięło w nich udział 28 
uczniów ze szkół podstawowych oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. Podczas 
eliminacji jury w składzie: kpt. Stanisław 
Puzio – przewodniczący, Norbert Kaw-
ka – sekretarz, Henryk Dybka, Sylwia 
Urban oraz druhna Kornelia Opuszko 
– członkowie, wyłoniło z każdej grupy 
finalistów, którzy zajęli I, II i III miejsce, 
natomiast do eliminacji powiatowych 
przystępują zdobywcy dwóch pierw-
szych miejsc w każdej grupie wiekowej.
- I grupa wiekowa (szkoły podstawowe 
klasy I-VI):
I miejsce – Paweł Wojciechowski z 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Mierkowie,
II miejsce – Michał Opuszko z Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w 
Mierkowie.
III miejsce – Hanna Zielińska z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Lubsku
Dzieci do eliminacji przygotowały: Pani 
Monika Szombierska oraz Pani Renata 
Tetera.
- II grupa wiekowa (szkoły podstawowe 
kl. VII –VIII i gimnazja kl. III):
I miejsce – Amelia Sołtys z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Lubsku

II miejsce – Julia Jaros ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Lubsku,
III miejsce –Wiktor Krzywokulski ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku.
Dzieci do eliminacji przygotowały: Pani 
Renata Tetera, Pan Dariusz Zubowicz i 
Pan Jerzy Niedźwiedzki.
III grupa wiekowa (szkoły ponadgim-
nazjalne):
I miejsce – Maciej Gałan z Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku,
II miejsce – Adrian Brzeziński z Zespołu 
Szkół Technicznych w Lubsku,
III miejsce – Mikołaj Dudojć z Liceum 
Ogólnokształcące im. Edmunda Boja-
nowskiego w Lubsku.
Przygotowali ich: Pan Krzysztof Sowiń-
ski i Pani Agnieszka Hernacka.
Laureaci otrzymali puchary, nagrody rze-
czowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali dyplomy i upominki.
Fundatorem nagród był: Janusz Dudojć 
– Burmistrz Lubska
Podziękowania za pomoc należą się 
dyrektorom szkół, którzy przygotowali 
eliminacje środowiskowe, druhnie Kor-
nelii Opuszko z OSP Stara Woda oraz 
kpt. Stanisławowi Puzio - Dowódcy 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w 
Lubsku za przygotowanie pytań.

A-M

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”

W dniu 29 lutego 2020 roku w świetlicy 
wiejskiej w Górzynie odbyło się zebra-
nie sprawozdawcze Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górzynie. Prezes Tadeusz 
Dziedziński przywitał przybyłych gości: 
Starostę Żarskiego Józefa Radziona, 
Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, 
Naczelnika Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Zarządzania Kryzysowego 
UM w Lubsku Henryka Dybkę oraz 
Dowódcę Jednostki Ratowniczo - Ga-
śniczej kpt. Stanisława Puzio.
Następnie przedstawił sprawozdanie 
z działalności jednostki za rok 2019 i 
plan pracy na rok 2020. Sprawozdanie 
finansowe  przedstawił skarbnik Sła-
womir Ciechanowicz. Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej przedstawił druh 
Rafał Broda.
Po odczytaniu sprawozdań druhowie  
jednogłośnie udzielili absolutorium dla 
zarządu.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć po-
dziękował strażakom, ochotnikom za 

ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy. Dowódca JRG 
Lubsko kpt. Stanisław Puzio przedsta-
wił sprawy związane z wyjazdami do 
zdarzeń oraz plan współpracy na rok 
2020. Starosta Żarski Józef Radzion w 
imieniu własnym i Zarządu powiatu żar-

skiego podziękował strażakom z OSP 
Górzyn za ofiarną służbę. W zebraniu 
uczestniczyły również przedstawiciel-
ki  zespołu Modry Len, który działa w 
strukturach OSP Górzyn.

A-M

ABSOLUTORIUM DLA 
OSP GÓRZYN 

W Przedszkolu nr 3 w Lubsku dzieci 
z grupy „Żabki” brały udział w zaję-
ciach z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, które przeprowadzi-
ła szkolna pielęgniarka. Dowiedziały 
się, co to jest pierwsza pomoc, jak 
wezwać pogotowie. Wiele emocji 
wzbudził pokaz czynności z zakresu 
resuscytacji wykonywany na fanto-
mie. Spotkanie miało na celu kształ-

towanie pozytywnych i bezpiecznych 
postaw oraz zapoznanie dzieci z 
podstawowymi czynnościami ratow-
niczymi. Po tej lekcji przedszkolaki 
już wiedzą na czym polega ich rola w 
sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc. 
Były to bardzo aktywne i ważne dla 
życia i zdrowia warsztaty.

Red.

Przedszkolak –
mały ratownik
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6 marca to Europejski Dzień Lo-
gopedy, który obchodzony jest we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Z tej to okazji nauczycielki z Przed-
szkola nr 2 w Lubsku Agnieszka 
Boszko-Szczęśniak ,Izabela Długo-
kińska – Koch oraz Olga Giezek- Jó-
zefowicz postanowiły uczcić ten dzień 
razem z dziećmi. Przygotowały za-
jęcie logope- dyczne 

dla grup 3-4,5, 6 – latków którego 
głównymi celami było usprawnianie 
aparatu mowy, doskonalenie oddycha-
nia torem przeponowo - brzusznym, 
kształcenie prawidłowej fonacji sa-
mogłosek, wzbogacenie słownictwa 
związanego z wiosną, wyrabiania 
umiejętności rozpoznawania i naśla-
dowania głosów różnych zwierząt. 
Dzieci jadły paluszki bez użycia rąk, 

usprawniając ruchy warg, języka, 
przytrzymywały językiem uniesionym 
do góry jadalne pieniążki, robiąc tzw. 
„wampirka”. 
 Dzieci dowiedziały się czym zajmuje 
się logopeda oraz jak ważna jest umie-
jętność prawidłowego wypowiadania 
wszystkich głosek.

A. Boszko-Szczęśniak

Europejski Dzień Logopedy

Waldka Momota sołtysa Jałowic 
znałem ponad trzydzieści lat. Po-
znaliśmy się jeszcze w czasach 
szkolnych. Od młodości lubił 
udzielać się społecznie, zarów-
no w samorządzie klasowym i 
szkolnym ( uczęszczał do ZSO-
iE), w służbie liturgicznej mier-
kowskiego kościoła, czy jako 
organizator tanecznych zabaw 
w świetlicy w Ziębikowie, gdzie 
w młodości mieszkał. 
 Z Jałowicami związał się dzięki 
mieszkającej w tej wsi żonie 
Joannie. Należał do ludzi o któ-
rych się mówi,że z niejednego 
pieca chleb jedli, nie bał się ry-

zyka ani nowych wyzwań, które 
niekiedy kończyły się bolesnymi 
upadkami, jednak po każdym takim 
upadku wstawał jeszcze silniejszy i 
pełen nowych kreatywnych pomy-
słów. Nie istniało dla niego pojęcie 

niemożliwe, gdyż zwykł mawiać: 
"Chcieć, to móc".
Sołtysem Jałowic był od 2015 roku, 
w czasie jego kadencji wiejska 
świetlica nabrała blasku, choć z 
remontem było sporo problemów, 
gdyż jako obiekt zabytkowy prace 
były prowadzone pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Zakupiono sprzęt do 
świetlicy, zarówno kuchenny jak i 
nagłośnieniowy. Odnowiono przy-
stanek PKS, boisko do piłki nożnej 
i utworzono plac zabaw dla dzieci. 
Organizował wiele czynów społecz-
nych, podczas których jak trzeba 
było sam pierwszy chwytał za kosę 
czy łopatę. Był inicjatorem wielu 
imprez integracyjnych jak: Dzień 
Dziecka, wiejskie dożynki, czy za-
bawy andrzejkowe i sylwestrowe. 
dochód z nich przeznaczony był na 
dalszy rozwój wsi. Każdemu służył 

radą i pomocą. Miał doskonałe 
relacje zarówno z wójtem Brodów 
Ryszardem Kowalczukiem, podle-
głymi mu urzędnikami, jak i radnymi 
gminy i zawsze potrafi wywalczyć 
fundusze dla wsi, której był sołty-
sem. Jego niespodziewana śmierć 
pogrążyła w żałobie i smutku jego 
żonę ( w kwietniu ubiegłego roku 
obchodzili dwudziestą piątą roczni-
cę ślubu) i dwudziestotrzyletnią 
córkę Paulinę, a także rodziców, 
bliższą i dalszą rodzinę, a także 
wielu przyjaciół, kolegów, znajo-
mych oraz mieszkańców Jałowic, 
którzy towarzyszyli mu w ostatniej 
drodze na cmentarz w Starosiedlu. 
Wszystkim nam będzie go zapewne 
brakowało.

Adam Bolesław Wierzbicki

ODSZEDŁ
PRAWDZIWY
SPOŁECZNIK

Nadia Bembenek - Urodzona w 
Omsku, na Syberii. Po ukończeniu 
Akademii Medycznej pracowała w 
Tobolsku w laboratorium sanepidu 
jako lekarz-bakteriolog. Jej wiersze 
były drukowane w omskich i tobol-
skich gazetach. W Omsku wydała 
tomik wierszy "Siła czułości" ("Сила 

нежности"). Do Polski przyje-
chała z mężem i synem w 1997 

r. Jej wiersze ukazały się w 
"Kronice ziemi żarskiej" i 
"Pro libris". Była współau-
torką almanachu "Gorzki 
oddech", wydanym w 
Żaganiu i współautorką 
almanachu "Co pulsuje 
w nas..." wydanym w 
Żarach w 2017 r. Od 
2016 r. pisze prozę. 
W 2017 r. wydała 
książkę "Rabunek i 
Maska" (wydaw-
nictwo Nowae Res, 
Gdynia), w 2018 
r. - "Kwiaty Lotni-
ków" – (wydanie 
autorskie). Miesz-
ka w Żaganiu.

-...Chcę, by kobiety 
na rękach nosili,

żeby pod nogi kładli im 
kwiaty,

żeby śpiewali im serenady,
żeby mężczyźni wierność 
chronili,

By żadna sama nie zostawała,
By niegodziwców - do poje-
dynku!..
Lecz mi przerwano: - Wiesz 

co, blondynko,

Tam, na księżycu, takie coś działa! ...

Wyszło światełko mrok nieba mierzyć,
Trwożyć, rozpraszać noc beznadziej-
ną -
W małej rakiecie przez chmury 
chwiejne
Lecę na mój wymarzony księżyc.
29.04.2006.

********

Śnieg anemiczny, patrząc na mnogie
Place, ulice, twarze i czyny,
Tracił powoli przytomność i, zimny,
Cicho przechodniom padał pod nogi.

O świcie  jego dusza reinkarnowała
W wodzie strumieni i popędziła
Pełna przeczuciem rychłego spotkania
Z niebem i tęczą, wiatrem, ptakami,
Śmiechem, wierszami, łzami i ży-
ciem...

Ludzie zostali ci sami...
24.03.2006.

********

Szkoda, że ten człowiek
nigdy nikogo nie kochał,
nie wie o istnieniu duszy,
nie wierzy w Boga
i ciągle narzeka.

Szkoda, że nie można
uszczęśliwić kogoś,
kto tak bardzo
chce być nie szczęśliwym.
15.04.2006.

********
                                                                                               ABW

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe 

Gmina Lubsko otrzymała dotację na 
funkcjonowanie placówki w ramach 
rządowego programu „Senior +” na 
lata 2015- 2020.
W 2020 roku na realizację programu 
wieloletniego „Senior+” na lata 2015-
2020, przeznaczono środki finansowe 
w wysokości 80 mln zł. W ramach 
programu jednostki samorządu teryto-

rialnego mogły ubiegać się o uzyskanie 
środków finansowych przeznaczonych 
na jednorazowe wsparcie finansowe 
na utworzenie lub wyposażenie pla-
cówki lub 
na zapewnienie funkcjonowania już 
istniejących placówek.
W edycji 2020 programu „Senior+” 
do dofinansowania rekomendowano w 

sumie 738 ofert, w tym Gminę Lubsko 
- Klub Senior+.
Wysokość przyznanej kwoty dotacji 
w konkursie „Senior +” na lata 2015-
2020 – moduł 2, ogłoszonego przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej to 44 000,00 zł. 

A-M

DODATKOWA DOTACJA DLA DODATKOWA DOTACJA DLA 
KLUBU SENIOR+ W LUBSKU!KLUBU SENIOR+ W LUBSKU!

Po smutnym przeżyciu w Klubie Se-
niora, kiedy pożegnaliśmy naszego 
prezesa Olka, należało wrócić do za-
planowanych wcześniej spotkań. 21 
stycznia okazji Dnia Babci i Dziadka 
odwiedziły nas dzieci z przedszkola 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w 
Lubsku. Z życzeniami, tańcami i 
piosenkami przygotowanymi przez 
opiekunkę grupy panią Małgorzatę 
Baworowską, dzieci wniosły do Klu-
bu Seniora wiele radości i wzruszeń. 
18.02 Seniorzy spotkali się na uro-
czystości imieninowej z solenizanta-
mi I kwartału. 10.03. z okazji Dnia 
Kobiet świętowały panie. Podczas 
spotkania wystąpił kabaret Klubu 
Seniora, a panie otrzymały drobne 
upominki. Do tańca grał nasz senior 
Lech Krychowski.

Red.

WIEŚCI Z KLUBU SENIORAWIEŚCI Z KLUBU SENIORA

Występy przedszkolaków

Spotkanie z solenizantamiKabaret Klubu Seniora

Dawno, dawno temu słowo „senior” było 
dumnym określeniem władcy; feudała, 
księcia, dziedzica tytułu. Z seniorem na-
leżało się liczyć, słuchać i prosić o radę, 
bo wiedza i doświadczenie stawiały go na 
wszelki możliwy piedestał. Otaczany czcią 
i opieką, był skarbnicą wiedzy, chodzącą 
wykładnią historii, kroniką rodu. Ale te 
bajeczne czasy to zamierzchła przeszłość. 
Dziś senior kojarzy się głównie z żółtym 
kremem z apteki, bez którego żaden 
dziadek nie naprawi wnuczce konika i z 
lecytyną, bez której babcia nie pamięta nie 
tylko imiona królów, ale i swoich wnuków. 
Niesprawiedliwe? Sorry, taki mamy klimat. 
Na szczęście – ten lubski okazuje się być 
dla seniorów cieplarniany! Bo oto 3 lutego 
br. w dawnym Pałacu Ślubów, po jego 
gruntownym remoncie, otworzono Klub 
„Senior +”  z prawdziwego zdarzenia. W 
luksusowych warunkach – które seniorom 
się należą jak mało komu – od poniedziałku 
do czwartku mogą oni spędzać wolny czas 
w najrozmaitszy sposób. Praca zawodowa 
jest już bowiem wspomnieniem, dzieci 
poszły na swoje, a odchowane wnuczęta 
szukają raczej towarzystwa rówieśników 
niż babcinej spódnicy. A życie przecież swe 
uroki nadal ma! I co zrobić z tą bazą danych 
z wszelkich dziedzin życia? Przecież nie 
można zmarnować takiego potencjału! 
Nie, nie! W Lubskim Klubie „Senior +” 
żaden potencjał się nie zmarnuje. Wręcz 
przeciwnie – każdy potencjalny sześć-
dziesięciolatek+ jest tam mile widziany 
i serdecznie witany. I tak jak dawniej 
bywało – liczymy na jego obecność, 
wiedzę, kreatywność i humor, bo smutny 
senior gorszy od Tatarzyna (czy jakoś 

tak), jak mawiał pan Zagłoba, senior nad 
seniorami! W każdym razie nikt o panu 
Zagłobie nie powiedziałby „starzec”, bo 
osiemdziesięciolatek krzepę i krotochwile 
miał cudniejsze niż niejeden młokos. I na-
szym lubskim seniorom ich nie brakuje, a 
swoimi możliwościami mogą podzielić się 
na wiele sposobów. Do dyspozycji klubo-
wiczów jest bowiem zaplecze kuchenne, 
gdzie można wypróbować najtajniejsze, 
najsmaczniejsze i sprawdzone przepisy 
kulinarne. Tęgie głowy mogą popisać się 
swoimi technikami w sekcji szachowej, a 
i w innych dziedzinach na pewno znajdą 
okazję do rozrywek i rozwijania hobby, 
bo do Klubu zapraszamy ciekawych ludzi 
(m.in.: strażaków, policjantów, pielęgniar-
kę, dietetyczkę, kosmetyczkę), a w pokoju 
rehabilitacyjnym nasi seniorzy z pewnością 
poprawią sobie nie tylko humor, ale i siły 
fizyczne. W klubie dyskusyjnym miłośnicy 
kina porozmawiają na temat obejrzanych 
w kinie LDK najnowszych filmów. Plano-
wane są wycieczki poza miasto i spotkania 
w bibliotece miejskiej. Chcemy także, aby 
nasi klubowicze spotykali się z młodymi 
ludźmi, rozmawiali i wspólnie spędzali 
wolne chwile. To ważne tak dla jednych 
jak i dla drugich; buduje więź i szacunek, 
łączy pokolenia. 
Tak, tak – w Lubsku dbamy o starsze 
pokolenie i mamy nadzieję, że ich wiedza 
i doświadczenie staną się cenną skarbnicą 
dla młodego. Bo procesem naturalnym 
powinno być, że młodzi uczą się od swoich 
rodziców i dziadków, więc stworzyliśmy 
sprzyjający tej formie „dokształcania” 
klimat.

MGOPS w Lubsku

Dobry klimat dla seniora

 Waldemar Momot 1975-2020 
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Ogłaszamy Konkurs o tytuł „Najlepsze-
go, Najpopularniejszego Nauczyciela 
Gminy Lubsko w 2019 Roku”
§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Mie-
sięcznik Samorządowy „Magazyn 
Lubski”, którego wydawcą jest Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko, 
zwany w dalszej części Regulaminu 
Organizatorem.
2. Celem Konkursu o tytuł „Najlepszego, 
Najpopularniejszego Nauczyciela Gmi-
ny Lubsko w 2019 Roku”, zwanego dalej 
Konkursem jest:
a. wyłonienie laureatów, których oso-
bowość i efekty w uczeniu mogą być 
wzorem i inspiracją dla środowisk 
oświatowych;
b. promowanie dobrych praktyk i inno-
wacyjności w formalnej i nieformalnej 
edukacji;
c. tworzenie pozytywnego wizerunku i 
podnoszenie prestiżu zawodu nauczy-
ciela;
d. umożliwienie uczniom, rodzicom i 
współpracownikom publicznego podzię-
kowania nauczycielom.
3. Konkurs trwa od 24 lutego 2020 r. do 
30 maja 2020 r., a w szczególności:
a. zgłoszenia konkursowe poszczegól-
nych placówek edukacyjnych odbywają 
się od 24 lutego 2020 r. do 21 kwietnia 
2020 r., o czym Organizator poinformo-
wał te placówki drogą elektroniczną; 
b. począwszy od kwietniowego wydania 
„Magazynu Lubskiego”, zaprezento-
wane zostaną maksymalnie 3 sylwetki 
rekomendowanych przez poszczególne 
placówki nauczycieli wraz z uzasad-

nieniem;
c. Sylwetki nauczycieli zgłoszonych do 
Konkursu należy przesłać drogą elek-
troniczną na adres ml@lubsko.pl do 21 
kwietnia 2020 r.
d. opis sylwetki kandydata wraz z uza-
sadnieniem nie może przekroczyć 500 
znaków (około 100 słów).
e. organizator rości sobie prawo do zre-
dagowania przesłanych opisów kandy-
datów wg własnego uznania ze względu 
na wielkość miejsca przeznaczonego w 
„Magazynie Lubskim” na Konkurs. 
f. po zakończeniu Konkursu zostanie 
ogłoszonych 10 laureatów. 
g. ogłoszenie werdyktu odbędzie się do 
końca czerwca 2020 r.
§2 Uczestnictwo w konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. stała praca w placówce edukacyjnej na 
terenie Gminy Lubsko;
b. zgłoszenie kandydatury do Organiza-
tora przez swoją macierzystą placówkę 
wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszenie do Konkursu oznacza 
jednocześnie akceptację regulaminu 
Konkursu.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być 
osoby – nauczyciele, wychowawcy – 
pracujący w placówkach edukacyjnych 
na terenie Gminy Lubsko. 
§3 Przebieg Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest 
realizowany w dwóch etapach. 
2. Pierwszym etapem jest wyłonienie w 
każdej z placówek edukacyjnych, funk-
cjonujących na terenie Gminy Lubsko 
3 nauczycieli i przesłanie ich drogą 
elektroniczną na adres ml@lubsko.pl.

3. Drugim eta-
pem będzie gło-
sowanie przez 
Czy te ln ików 
„Magazynu Lub-
skiego” za pomo-
cą kuponów kon-
kursowych, które 
będą drukowane 
w miesięczniku, 
a które po wy-
pełnieniu należy 
dostarczyć do 
redakcji.
4. Termin przesłania lub dostarczenia 
zgłoszeń z placówek edukacyjnych 
mija 21 kwietnia 2020 r. a dostarczania 
kuponów 30 maja 2020 r.
§4 Nagrody
1. Spośród zgłaszanych na kuponach 
kandydatów Organizator na podstawie 
przyznanych głosów wyłoni 10 laure-
atów.
2. Organizator Konkursu ma prawo 
przy-znać laureatom dodatkowe wyróż-
nienia i tytuły.
3. Nagrody w Konkursie fundują: Orga-
nizator oraz sponsorzy.
§5 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona 
Organizator Konkursu.
2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 
wraz z wręczeniem nagród.
3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu 
podane zostaną na łamach „Magazynu 
Lubskiego”, na fb oraz w innych me-
diach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń 

lub dostarczania kuponów na konkurs, 
bez tłumaczenia przyczyny.
5. Postanowienia Organizatora są osta-
teczne i nieodwołalne. 
§6 Postanowienia końcowe
1. W przypadku pojawienia się niepraw-
dziwych danych w formularzu zgłosze-
niowym, zgłaszający kandydata lub sam 
uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 
o tym fakcie powiadomić Organizatora.
2. Organizator może wykluczyć Uczest-
nika z udziału w Konkursie w przypadku 
naruszenia postanowień niniejszego 
Regulaminu.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wśród 
laureatów Konkursu jest jakakolwiek 
osoba, wobec której zostaną ujawnione 
fakty mogące zdyskwalifikować tę osobę 
w świetle kryteriów wymienionych w 
Regulaminie, Organizator ma prawo – po 
uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – 
dokonać zmiany werdyktu. Analogiczna 
sytuacja może nastąpić, jeśli okaże się, że 
Organizator został wprowadzony w błąd 
przez podmiot zgłaszający.
4. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmian niniejszego Regulaminu w 

przypadku, gdy będzie to konieczne dla 
właściwego przeprowadzenia procedury 
konkursowej. O ewentualnych zmianach 
wszyscy Uczestnicy zostaną niezwłocz-
nie powiadomieni. Administratorem 
danych osobowych Uczestników Kon-
kursu jest „Magazyn Lubski”, którego 
wydawcą jest Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Lubsko. Dane osobo-
we Uczestników przetwarzane będą w 
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu o tytuł „Najlepszego, Naj-
popularniejszego Nauczyciela Gminy 
Lubsko w 2019 Roku” oraz wydania 
nagród, jak również w celu wskazania 
i podania do wiadomości publicznej, w 
szczególności w „Magazynie Lubskim”, 
na stronie internetowej i fb imion i na-
zwisk laureatów, jak również adresów 
placówek oświatowych.
5. W sprawach nieuregulowanych w 
niniejszym regulaminie zastosowanie 
mają odpowiednie przepisy obowiązu-
jącego prawa.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 
wraz z ogłoszeniem informacji o konkur-
sie w „Magazynie Lubskim”.

Ogłaszamy Konkurs o tytuł „Najlepszego, Ogłaszamy Konkurs o tytuł „Najlepszego, 
Najpopularniejszego Nauczyciela Gminy Najpopularniejszego Nauczyciela Gminy 
Lubsko w 2019 Roku”Lubsko w 2019 Roku”
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W lutym przedszkole odwiedził wy-
jątkowy gość - piesek o imieniu Mika 
wraz ze swoją opiekunką Magdaleną 
Drosik z OTOZ Animals w Zielonej 
Górze. Dzięki niecodziennym zaję-
ciom dzieci dowiedziały się między 
innymi: jak zachowywać się w sto-
sunku do psów nieznanych, gdzie 
można dotknąć psy, w jaki sposób 

można nakarmić zwierzę. Każdy 
przedszkolak mógł podejść do Miki. 
Po dokładnym instruktażu dzieci 
wiedziały jak należy głaskać psa. Po 
uzyskaniu zgody właścicielki nasze 
dzieci mogły napoić pieska. Poda-
rowały także inspektorce wcześniej 
zebraną karmę dla psów.

Red.

Pies w Przedszkolu
nr 3 w Lubsku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku 
jest organizacją skupiającą seniorów już 
od ponad dziesięciu lat. Na przestrzeni tego 
czasu prowadził szereg zajęć edukacyj-
nych, organizował mnóstwo wyjazdów, a 
także partycypował w projektach unijnych. 
W drugiej połowie 2019 roku lubskie UTW 
przeszło pomyślnie konkurs projektów 
Erasmus + w akcji KA204 i zostało bene-
ficjentem projektu pt. "Kompetentny trener 
- bezpieczny senior. Wymiana dobrych 
praktyk na rzecz skutecznego edukowania 
dorosłych 55+".
Projekt, nazywany w skrócie SAFER 55+, 
odpowiada na potrzeby edukatorów i se-
niorów w wieku 55+ z pięciu partnerskich 
organizacji z Polski, Słowacji, Portugalii, 
Rumunii oraz Czech. Zadaniem projektu 
jest poszerzenie i rozwinięcie kompetencji 
edukatorów i innych pracowników naszych 
organizacji, jako instytucji edukacyjnych 
dla seniorów. Poprzez wymianę wiedzy, 
doświadczeń i postaw między edukatorami 
chcemy doprowadzić do wzrostu liczby 
znanych i stosowanych metod, narzędzi, 
podejść i rozwiązań w pracy z seniorami. 
W niniejszym projekcie skupiamy się na 
bezpieczeństwie seniorów 55+, w tym ich 
cyberbezpieczeństwie, umiejętnościach 
samoobrony oraz umiejętnościach obco-
wania z dokumentami prawnymi i urzędo-

wymi. Rodzaj zaplanowanych działań ma 
jednocześnie potencjał do przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu tej grupy wieko-
wej. Pierwszą grupę uczestników projektu 
stanowi piętnastu edukatorów prowadzą-
cych dla seniorów zajęcia z samoobrony, 
treningi bezpiecznego korzystania z TIK 
oraz zasobów Internetu, treningi umiejętno-
ści dotyczących analizowania dokumentów 
prawnych i urzędowych. Drugą grupą 
uczestniczącą w projekcie jest dwustu 
pięćdziesięciu seniorów  uczęszczających 
na wspomniane zajęcia. 
Jednym z pierwszych zadań beneficjen-
tów projektu było opracowanie logo.  Jak 
powszechnie wiadomo jest to symbol 
- graficzny znak nawiązujący do sedna 
myśli, którą ma zobrazować. Logo projektu 
SAFER 55+ opiera się - tak jak i cały pro-
jekt - na wymianie doświadczeń i dobrych 
praktyk. Taka wymiana oznacza rozwój, 
który metaforycznie można nazwać in-
telektualnym rozwinięciem skrzydeł. W 
naszym logo, skrzydła motyla tworzą 
symboliczne dwie postaci (trener i senior), 
które dzięki wymianie myśli i doświadczeń 
kreują nową wartość - symbolicznego 
pięknego motyla.
W ramach projektu, od września 2019 
roku odbyły się już dwa spotkania mię-
dzynarodowe Przed nami jeszcze siedem. 

Pierwsze - inauguracyjne, miało miejsce w 
październiku minionego roku i odbyło się 
w Polsce. Na spotkaniu omówiono główne 
założenia, cele i związane z nimi działania 
projektowe. Zaplanowano dokładne daty 
wizyt projektowych, ukonstytuowały się 
również zespoły projektowe minima-
lizujące zagrożenia realizacji projektu. 
Przedstawiono plany, sposoby i terminy 
działań w trzech obszarach - bezpieczeń-
stwa seniora w aspekcie internetowym, 
prawnym i samoobrony. 
Podczas kolejnej, listopadowej wizyty 
projektowej spotkali się trenerzy z wszyst-
kich organizacji partnerskich SAFER 

55+. Zgodnie z typem działania "Krótkie 
programy szkoleniowe dla pracowników" 
trenerzy zostali zapoznani przez pracow-
ników Uniwersytetu Zielonogórskiego z 
metodologią i dydaktyką pracy z seniora-
mi. Trenerzy uczestniczyli w wykładach 
i treningach związanych z technikami i 
metodami szybkiego zapamiętywania i 
przyswajania wiedzy przez osoby starsze. 
Trenerzy brali również udział w zajęciach 
sportowych, w których zostali zapoznani 
z newralgicznymi punktami anatomii 
ciała osób starszych. Pracownicy naukowi 
wykluczyli ćwiczenia, jakich nie można 
stosować podczas zajęć samoobrony u se-

niorów. Pokazali ćwiczenia, na jakie należy 
zwrócić uwagę podczas pracy z osobami 
starszymi: prawidłowa postawa ciała przy 
siedzeniu, staniu, wykonywaniu ćwiczeń. 
Podczas spotkania na UZ trenerzy poznali 
także metody, jakimi posługują się hakerzy 
podczas korzystania z cyberprzestrzeni. 
Przedstawiono im również, w jaki sposób 
transferować wiedzę z zakresu cyberbez-
pieczeństwa seniorom. 
W okresie wizyty odbyły się również 
spotkania z przedstawicielami Komendy 
Głównej Policji w Zielonej Górze, Rzecz-
nikiem Praw Konsumenta w Zielonej 
Górze, Instruktorami Sztuk Walki. Podczas 

tych spotkań trenerzy zdobyli wiedzę 
z zakresu prewencji przed oszustwami 
"metodą na wnuczka", "phishingu", pod-
czas dokonywania zakupów i zawierania 
umów przez internet. Odbyła się również 
projekcja filmu instruktażowego nt. samo-
obrony dla osób starszych. Trenerzy zostali 
zaopatrzeni w materiały dydaktyczne i me-
todyczne. Podczas wizyty trenerzy zostali 
zapoznani z naukową koncepcją Edgara 
Dale'a, który opracował tzw. piramidę sku-
teczności zapamiętywania, co stanowiło 
wskazówkę dla trenerów dotyczącą doboru 
metod do pracy z seniorami. 
Wizyta dostarczyła szerokiego wachlarza 

metod i pomysłów na realizację działań 
projektowych SAFER 55+.
W ramach w/w projektu studenci ze 
wszystkich państw partnerskich uczestni-
czą w zajęciach samoobrony, bezpieczeń-
stwa cyfrowego i edukacji prawnej. Pozy-
skaną wiedzę i nowe umiejętności będą 
mogli wykorzystać w życiu codziennym. 
Dzięki temu, będą mogli zminimalizować 
zagrożenia związane z użyciem cyber-
przestrzeni lub podczas zawierania umów 
prawnych. Podniesie się również poziom 
poczucia ich bezpieczeństwa, dzięki nowo 
poznanym technikom samoobrony.

Renata Jasińska

UTW Lubsko
GRANTY – WNIOSKI WYBRANE!!!
Informujemy, że 12 marca 2020 roku od-
było się posiedzenie Rady Stowarzysze-
nia „Lokalna Grupa Działania – Grupa 
Łużycka”, podczas którego dokonano 
wyboru zadań w zakresie projektów 
grantowych: 1/2019/G - „AKTYWNA 
LGD” oraz 2/2019/G - „W POSZUKI-
WANIU TOŻSAMOŚCI”.Na podstawie 
wybranych wniosków „LGD - Grupa 
Łużycka” złoży do Zarządu Wojewódz-
twa Lubuskiego wnioski o przyznanie 
pomocy na projekty grantowe w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Po podpisaniu umów o przyznaniu 
pomocy na realizację projektów granto-
wych pt. "AKTYWNA LGD" oraz „W 
POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” 
między Zarządem Województwa Lu-
buskiego, a „LGD – Grupa Łużycka” 
nastąpi podpisanie umów na zadania 
z listy wniosków wybranych. Więcej 
szczegółów dotyczących podpisywania 
umów oraz realizacji zadań można 
znaleźć na stronie http://grupaluzycka.pl

ms

Wieści
z LGD

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

ms

Tak wyglądały przygotowania do „tłustego czwartku”W siedzibie WTZ nie zapomniano o Dniu Mężczyzny

Uczestnicy ŚDS przygotowali imprezę z okazji Dnia KobietCo to jest Środowiskowy Dom Samopomocy? Czym się zajmuje terapeuta? 
Na takie pytania odpowiadano gościom z Wesołej Trójeczki w Lubsku
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Nowym miejscem spotkań 
członków Koła Związku Sy-
biraków jest siedziba Klubu Se-
nior+, mieszczącego się przy al. 
Wojska Polskiego 2a w Lubsku 
(byłe USC).
Spotkania będą odbywać się w 
każdy pierwszy i trzeci piątek 
miesiąca, w godzinach od 10.00 
do 12.00.
Tel. kontaktowy 601 156 753.
ZAPRASZAMY!

NOWA
SIEDZIBA
KOŁA
ZWIĄZKU 
SYBIRAKÓW
W LUBSKU!

W środę 19.02.2020 r. w Muzeum 
Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w 
Żarach odbył się VI konkurs IV Tur-
nieju Wiedzy Historycznej pt. „Polacy 
na frontach II wojny światowej”. W 
konkursie uczestniczyło 34 uczniów 
z całego powiatu. Zespół Szkół Tech-
nicznych w Lubsku reprezentowało 
czterech członków Szkolnego Klubu 
Historycznego „PIAST”, najwyżej 
na trzecim miejscu uplasowała się 
Estera Zając. Niżej o jedno „oczko” 
uplasowali się Kacper Zielonka i Mi-
chał Gembara, których od najniższego 
miejsca podium dzielił zaledwie jeden 
punkt. VIII miejsce zajęła Marika 
Książka. W dalszych konkursach ży-
czymy uczniom jeszcze wyższych 
lokat.

Krzysztof Kowsz

Uczniowie uczestniczący w Konkursie Historycznym pt. „Polacy na frontach II wojny światowej”. Na zdjęciu stoją od lewej: Marika Książka, Kacper Zielonka, 
Estera Zając i Michał Gembara, wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem.

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ
PT. „POLACY NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ”.

Światowy Dzień Zespołu Downa to 
święto ustanowione w 2005 roku z 
inicjatywy Europejskiego Stowarzy-
szenia Zespołu Downa. Od 2012 roku 
patronat nad obchodami sprawuje Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych.
Co roku organizatorzy przygotowują 
szereg wydarzeń mających na celu 
promowanie praw osób z Zespołem 
Downa do pełnego uczestniczenia 
w życiu społecznym,tym razem ze 
szczególnym uwzględnieniem dostę-
pu do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.
Zespół Downa to zespół wad wro-
dzonych, wywołany nieprawidłową 
liczbą chromosomów. Charakteryzuje 
się m.in. niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim lub średnim 
oraz cechami dysmorfii, czyli zmian w 
wyglądzie. Oprócz tego w przebiegu 
choroby występuje szereg zaburzeń 
w budowie i funkcjonowaniu orga-
nizmu. Osoby dotknięte zespołem 
Downa mają charakterystyczne fałdy 
nad powiekami, które sprawiają, że 
można je łatwo rozpoznać. Choroba 
zawdzięcza swoją nazwę odkrywcy 
- lekarz John Langdon Down ziden-
tyfikował ją w 1862 roku.
Zespół Downa jest trisomią 21 pary 
chromosomów. Oznacza to, że przy 21 
parze jest dodatkowy, trzeci chromo-
som lub jego fragment. Zespół Downa 
jest dość częstą chorobą genetyczną. 
Występuje z częstotliwością waha-
jącą się od 1:800 do 1:1000 żywych 
urodzeń.
Do tej pory nie udało się określić 

żadnych czynników fizycznych wpły-
wających na zwiększenie ryzyka 
wystąpienia zespołu Downa. Wykryto 
natomiast korelację między wiekiem 
matki a prawdopodobieństwem uro-
dzenia dziecka z trisomią 21 pary. 
Warto wspomnieć, że u kobiet po 30 
roku życia ryzyko urodzenia dziecka 
z zespołem Downa jest niemal dwu-
krotnie większe niż u kobiet mających 
20 lat. 
Zespół Downa jest nieuleczalny. 
Często konieczne jest stosowanie za-
biegów niwelujących objawy choroby 
- na przykład chirurgiczna korekcja 
wad serca. Oprócz tego stosuje się 
terapie podnoszące jakość życia 
chorych.

Czy zespół Downa zawsze oznacza 
upośledzenie umysłowe?
Powszechnie i długo uważało się, 
że zespół Downa jest najczęstszą 
przyczyną upośledzenia umysłowego. 
Przy tym rozumiano je jako obniżenie 
ogólnych zdolności poznawczych, 
mierzonych testem ilorazu inteligencji 
(IQ), oraz istotnym ograniczeniem 
zdolności adaptacyjnych co najmniej 
w dwóch sferach, takich jak komuni-
kowanie się, samoobsługa, twórczość 
itp. Jak rozumiano tak działano - nie 
podejmując żadnych oddziaływań 
umożliwiających realizowanie rzeczy-
wistych potrzeb dzieci, powodowano 
niejako „wtórne" upośledzenie. Dziś 
wiadomo, że zdolności intelektualne 
i rozwój społeczny osób z zespołem 

Downa w dużej mierze mogą być 
kształtowane przez warunki środo-
wiskowe i jest nadzieja, że wczesna 
stymulacja i specjalna pomoc peda-
gogiczna w sposobie wychowywania 
dzieci, wspomaganie ich rozwoju, do-
strzeganie ich rzeczywistych potrzeb 
i wykazywanie różnych umiejętności, 
w istotny sposób poprawią obraz ze-
społu Downa.
Dzieci „genetyczne” nie muszą być 
izolowane, a rodziny osamotnione. 
Właśnie te rodziny potrzebują pomocy 
w przygotowaniu swoich dzieci do do-
rosłego, w miarę niezależnego życia, z 
możliwością podejmowania pracy i na-
wiązania dobrych relacji społecznych. 
Czy cel ten uda się osiągnąć zależy od 
wielu czynników, między innymi od 
indywidualnego profilu rozwojowego 
dziecka, jego umiejętności i potrzeb, 
stanu zdrowia i zakresu możliwości re-
agowania na szeroko pojętą stymulację 
rozwoju intelektualnego i fizycznego 
w procesie wychowawczym. Wiado-
mo, że realizacja tych zadań wymaga 
od opiekunów, a w szczególności 
od rodziców, wiele trudu. Nie ulega 
wątpliwości, że przebieg rozwoju 
każdego dziecka z zespołem Downa 
jest indywidualnie zmienny i wpływają 
na to zarówno czynniki środowiskowe, 
społeczne jak i biologiczne.
W Lubsku Osoby z Zespołem Downa 
mogą liczyć na pomoc, opiekę i tera-
pię w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym im Jana Pawła II i 
Warsztatach Terapii Zajęciowej. 
A tak o pracy z osobami z Zespołem 
Downa mówią ludzie, którzy pracują 
bądź mieli przyjemność pracować 
z nimi. 

Oto co mówi Julita Grębowiec (na-
uczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 
3: „Osoby z Zespołem Downa są bar-
dzo inspirujące. Zawsze są pozytywnie 
nastawione i szczere. Dla nich istotne 
jest to aby traktować ich partnersko. Są 
osobami spontanicznymi. Jeżeli mają 
ochotę się przytulić, to to robią. Jeżeli 
chcą powiedzieć, że Cię kochają, to 
to powiedzą. Praca z takimi osobami 
to wielkie wyzwanie, ale też ogromna 
przyjemność”.
A tak o swojej dwuletniej pracy 
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Lubsku) mówi Łukasz 
Michalkiewicz: „Praca z Osobami z 

Zespołem Downa to praca bardzo kre-
atywna. Osoby te są wyjątkowe, bardzo 
wrażliwe a zarazem bardzo twórcze, 
lubiące muzykę, którą czują całym sobą. 
Szczerość, jest wielką zaletą u osób z 
Zespołem Downa. Lubią być aktywni, 
w swoich zadaniach są bardzo odpowie-
dzialni. Współpraca z takimi osobami 
jest wymagająca, a zarazem jest to piękne 
doświadczenie uczące oczywiście w 
obie strony”.

Ewa Bryłka Pedagog (prowadziła 
zajęcia w Konińskiej Fundacji Otwar-
cie): ”Osoby z Zespołem Downa są 
ludźmi uśmiechniętymi, sprawiają wra-
żenie osób szczęśliwych. Motywowane 
przez swojego opiekuna potrafią skupić 
się na zadaniu i starają się, w możliwie 
najdłuższym dla siebie czasie wykony-
wać je, aby uzyskać uśmiech i pochwałę. 
Są opiekuńcze, ale bardzo zazdrosne. Z 
doświadczenia wiem, że jeśli obok lubia-
nej przez nie osoby pojawi się ktoś inny, 
może dojść do agresywności”.
Te osoby, osoby z Zespołem Downa nie 
chcą i nie powinny być traktowane jako 
osoby chore, to są fantastyczni pełni 
MIŁOŚCI i RADOŚCI ludzie. 

I.G.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA - PRACA Z TAKIMI OSOBAMI
TO WIELKIE WYZWANIE, ALE TEŻ OGROMNA PRZYJEMNOŚĆ

 H I STORI A 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI LUBSKIEGO SAMORZĄDOWCA - RYSZARDA GAWRYLCZYKA
Ryszard Gawryl-
czyk urodził się 
11 kwietnia 1941 
roku w miejsco-
wości Raczki, 
gmina Olecko, 
województwo 
białostockie. Do 
Lubska przybył 
wraz z matką 
Marią Gawryl-
czyk w 1948 
roku, tutaj też w 
1958 roku ukoń-
czył Szkołę Pod-
stawową nr 2 im 
Bolesława Chro-
brego. Następnie 
wyjechał do Legnicy, gdzie podjął naukę 
w Zespole Szkół Elektro - Mechanicz-
nych im. Alfreda Lampego, w zawodzie 
elektromechanik, szkołę ukończył w 
1961 roku. W czasie nauki w Legnicy 
wstąpił do Związku Harcerstwa Polskie-
go do drużyny im. Zawiszy Czarnego. 
Aktywnie działając w jej strukturach, 
po trzech latach został jej drużynowym. 
Po ukończeniu szkoły wyjechał do Wro-
cławia, gdzie podjął pracę w Zakładach 
„Elektromonter”, po kilku miesiącach 
dostał powołanie do wojska. Zasadniczą 
Służbę Wojskową odbywał na początku 
w Szkole Podoficerskiej w Strzegomiu, 
następnie został przeniesiony do 11 
Dywizji Kawalerii Pancernej im. Jana 
III Sobieskiego w Żaganiu. Zasadniczą 
Służbę Wojskową odbywał prawie 4 lata, 
ponieważ jego powołanie zbiegło się w 
1961 roku z Kryzysem kubańskim. 
Kryzys kubański zwany Kryzysem 
karaibskim był to kryzys polityczny 
między dwoma supermocarstwami dys-
ponującymi bronią atomową – ZSRR i 
USA, który miał miejsce między 16 a 
28 października 1962 roku na Kubie, w 
okresie zimnej wojny. Był spowodowany 
tajnym rozmieszczeniem przez ZSRR na 
Kubie pocisków balistycznych średniego 
zasięgu, bezpośrednio zagrażających 
terytorium USA. Był to największy 
kryzys w historii powojennego świata. 
Potencjalny globalny konflikt nuklearny 
nabrał realnych kształtów, gdy do Kuby 
zaczęły się zbliżać radzieckie statki wio-
zące materiały militarne. Konflikt został 
zażegnany, kiedy po żądaniu prezydenta 
USA przywódca radziecki Nikita Chrusz-
czow 28 października rozkazał zawrócić 
statki oraz wyraził zgodę na demontaż 
wyrzutni rakietowych, w zamian za gwa-
rancje nieagresji USA na Kubę, a także 
wycofania rakiet amerykańskich z Turcji. 
Konsekwencją zagrożenia katastrofą 
atomową było uruchomienie gorącej linii 
telefonicznej w 1963 roku między przy-
wódcami supermocarstw, aby w przyszło-
ści móc się w łatwiejszy sposób uporać z 
potencjalnymi konfliktami. Propaganda 
radziecka przedstawiała pomyślne zakoń-
czenie kryzysu jako wielki triumf Nikity 
Chruszczowa, jednak współpracownicy 
Chruszczowa uznali, że nie można na 
nim polegać, jako na przywódcy pań-
stwa i partii. Uważali, że Chruszczow 
prowadził zbyt niebezpieczną politykę 
międzynarodową. Porażka z Kennedym 
miała znaczenie dla przedwczesnego 
zakończenia kariery Chruszczowa. W 
październiku 1964 roku Chruszczow 
został obalony w wyniku spisku z udzia-
łem Leonida Breżniewa. Breżniew został 

nowym przywódcą ZSRR. Pomny historii 
Chruszczowa, nie kontynuował jego 
polityki – bezpośredniego starcia z USA 
i otwartego, bezceremonialnego ingero-
wania na półkuli zachodniej. 
 Dodatkowe przedłużenie Zasadniczej 
Służby Wojskowej Ryszarda Gawryl-
czyka spowodowane, było również 
Kryzysem w Niemczech, czyli budową 
Muru Berlińskiego. Mur Berliński (niem. 
Berliner Mauer) był to system umoc-
nień o długości około 156  km. Zwany 
był również eufemistycznie w języku 
propagandy NRD – antyfaszystowskim 
wałem ochronnym. Od 13 sierpnia 1961 
roku do 9 listopada 1989 roku oddzielał 
Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego 
i NRD.  Był to jeden z symboli zimnej 
wojny i podziału Niemiec. Podczas prób 
przedostania się z Berlina przez strzeżoną 
granicę do Berlina Zachodniego wielu 
uciekinierów zostało zabitych. Dokładna 
liczba ofiar jest sporna i niepewna, różne 
źródła podają od 136 do 239 śmiertel-
nych przypadków. W 1965 roku Ryszard 
Gawrylczyk powrócił do Lubska i podjął 
pracę w Zakładach Maszyn Budowlanych 
„ZREMB” w Jasieniu, w których praco-
wał do samej emerytury. Od początku 
aktywnie zaczął działać w strukturach 
lubskiego ZHP był drużynowym - dru-
żyny Starszoharcerskiej „Stare konie”, a 
następnie przez cztery lata drużynowym, 
9 Drużyny Harcerskiej w Górzynie, 
działającej przy Szkole Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego, wpajając młodym 
ludziom wyniesiony z domu patriotyzm. 
W 1976 roku ukończył Technikum dla 
pracujących i aktywnie zaczął działać w 
opozycji. Na początku lat osiemdziesią-
tych wstąpił do NSZZ „Solidarność” dzia-
łającego przy zakładzie, był jej aktywnym 
członkiem.  Ryszard Gawrylczyk w 1990 
roku został wybrany Przewodniczącym 
Rady Związków Zawodowych „Solidar-
ność” działającym przy jasieńskim zakła-
dzie „ZREMB”. Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” był 
to ogólnopolski związek zawodowy 
powstały w 1980 roku dla obrony praw 
pracowniczych, do 1989 roku również 
jeden z głównych ośrodków opozycji 
przeciw rządowi Polski Ludowej i ko-
munizmowi. „Solidarność” powstała na 
bazie licznych komitetów strajkowych, w 
tym Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego w Gdańsku, które z czasem prze-
kształciły się w komisje założycielskie 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Związek ten 
w przeciągu roku od momentu powstania 
zyskał ogromną popularność i akceptację 
społeczną, należało do niego 80% osób 
zatrudnionych, czyli około 10 milionów 

ludzi. Na czele Solidarności stanął Lech 
Wałęsa. Legalna działalność związku 
trwała do momentu wprowadzenia sta-
nu wojennego. W 1981 roku działacze 
związkowi założyli pierwsze legalne 
niezależne pismo ogólnokrajowe „Tygo-
dnik Solidarność”, którego redaktorem 
naczelnym został Tadeusz Mazowiecki. 
Z inicjatywy Solidarności wystawiono 
pomniki stoczniowcom poległym w 
grudniu 1970 roku. Rok 1981 był okre-
sem nieustannych prowokacji ze strony 
władzy, które zmierzały do likwidacji 
związku. W końcu 13 grudnia 1981 roku 
nowy sekretarz partii Wojciech Jaruzelski 

ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. 
Nastąpiły masowe aresztowania działaczy 
Solidarności, a dekret o stanie wojennym 
zawiesił istnienie związku. Lech Wa-
łęsa został internowany. Od 2006 roku 
„Solidarność” jest członkiem Międzyna-
rodowej Konfederacji Związków Zawo-
dowych. Od 2014 roku jej patronem jest 
błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
  W 1990 roku z ramienia Polskiego 
Stronnictwa Ludowego Ryszard Gawryl-
czyk został sołtysem wsi Białków, gmina 
Lubsko, funkcje tę sprawował w latach 
1990 - 2018. Ponadto był 
Przewodniczącym Stowa-
rzyszenia Sołtysów Po-

wiatu Żarskiego. Miasto doceniając jego 
zasługi wybrało go dwukrotnie członkiem 
Rady Gminy, podczas jego II kadencji w 
latach 1994 - 1998 i podczas III kadencji 
w latach 1998 - 2002. W pierwszych wol-
nych wyborach do rad gminy najwięcej 
mandatów zdobyli członkowie Komitetu 
Obywatelskiego. Rada liczyła wtedy 28 
osób, spośród których wybierano zarząd, 
w tym burmistrza. Pierwszym włodarzem 
był Piotr Palcat, który pełnił tę funkcję 
przez 2 kadencje. Były to lata olbrzymich 
przemian społeczno – gospodarczych, 
samorządowcy uczyli się nowej roli, 
otrzymywali coraz więcej kompeten-

cji. W latach 1998 
-2002 funkcję burmistrza pełnił Mariusz 
Iżyk, który w poprzedniej kadencji był 
wiceburmistrzem. Zmiana ustawy o 
samorządzie terytorialnym pozwoliła w 
2002 roku na bezpośredni wybór wójtów, 
burmistrzów, i prezydentów. Pierwszym 
burmistrzem Lubska wybranym właśnie 
w takim głosowaniu był Bogdan Ba-
kalarz. Wtedy też zmianie uległa ilość 
członków rady do 21, ale już w kolejnej 
kadencji liczba ta zmniejszyła się do 15 
osób, ponieważ liczba ludności gminy 

Lubsko spadła poniżej 20 tys. osób. Na 
przestrzeni tych wszystkich lat funkcję 
przewodniczącego Rady Miejskiej peł-
nili: Eugeniusz Zankowicz, Krzysztof 
Czerniawski i Ireneusz Kurzawa. Ryszard 
Gawrylczyk był jednym z kandydatów na 
Sołtysa Roku 2016. W marcu 2019 roku 
odbyły się wybory sołeckie w Białkowie, 
podczas których wieloletni sołtys Ryszard 
Gawrylczyk zakończył piastowanie 
funkcji. Na jego miejsce zgłoszono jedną 

kandydaturę – Adama Grynienko, który 
został wybrany nowym sołtysem wsi. Do 
rady sołeckiej weszli też: Krzysztof Dran-
kowski, Jolanta Kaczmarczyk, Sylwia 
Maciszonek i Marcin Wojciechowski. Za 
swoją działalność Ryszard Gawrylczyk 
został wielokrotnie odznaczony m.in. 
Odznaczeniem za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Zielonogórskiego oraz 
Złotym Medalem za Długoletnią Służ-
bę. Złoty Medal za Długoletnią Służbę 
jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej w służ-
bie Państwa. Ryszard Gawrylczyk zmarł 
23 lutego 2020 roku w Lubsku. Ryszard 
Gawrylczyk jest wzorem patriotycznej 
postawy, wszystkich szlachetnych cech 
charakterów wytrwałości i niezłomności 
w dążeniu do obranych przez siebie 
celów. Swoje młode życie poświęcił dla 
młodzieży, tworząc w Lubsku struktury 
lokalnego harcerstwa. W dorosłym 
życiu natomiast poświęcił się pracy w 
strukturach administracji lokalnej. Ry-
szard Gawrylczyk jest też anonimowym 
bohaterem z czasów kształtowania się 
„Solidarności” jakich jest Polsce z pew-
nością wielu, ale bez tych anonimowych 
bohaterów niemożliwe byłoby istnienie 
dzisiejszej wolnej Polski.

Krzysztof Kowsz

Ryszard 
Gawrylczyk wielce 
zasłużony działacz 

samorządowy 
miasta Lubska, w 

latach 1990 - 2018 
pełnił funkcję 

sołtysa wsi Białków.
Ryszard Gawrylczyk odbywał Zasadniczą Służbę Wojskową w Szkole 

Podoficerskiej w Strzegomiu. Na zdjęciu leży jako trzeci z lewej.
Ryszard Gawrylczyk w czasie 

odbywania Zasadniczej 
Służby Wojskowej, odwiedził  

swoich krewnych, w rodzinnej 
miejscowości Raczki (gmina 

Olecko, województwo białostockie).

Ryszard Gawrylczyk pełnił funkcję drużynowego – 
Lubskiej Drużyny Harcerskiej „Stare Konie”. Na zdjęciu 
stoi  trzeci z prawej (zdjęcie wykonane w 1967 roku).

Ryszard Gawrylczyk pełnił, również funkcję 
drużynowego -  9 Drużyny Harcerskiej w Górzynie, 
działającej przy Szkole Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego.

Ryszard Gawrylczyk wraz z radnymi Miasta Lubsko, zdjęcie 
zrobione podczas III kadencji w latach 1998 - 2002 (Ryszard 

Gawrylczyk stoi piąty z prawej).

W marcu 2019 roku odbyły się w Białkowie wybory 
sołeckie w Białkowie, podczas których wieloletni 
sołtys Ryszard Gawrylczyk zakończył piastowanie 

funkcji. Na jego miejsce zgłoszono jedną kandydaturę 
– Adama Grynienko, który został wybrany nowym 

sołtysem wsi (na zdjęciu pierwszy z lewej).
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Jacek Jakubiak urodził się 24. 08. 1961 
roku w Żarach z wykształcenia był hi-
storykiem. Ponadto ukończył Akademię 
Obrony Narodowej, oraz muzealnictwo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był 
człowiekiem zasłużonym dla Żar, ale i 
Żagania. Jako były oficer Wojska Polskie-
go (w stopniu majora), przez wiele lat był 
twórcą i dyrektorem Muzeum Obozów 
Jenieckich w Żaganiu. Jak tylko rozpo-
czynał swoją misję w Żarach, to spotkał 
się z zarządem Towarzystwem Upięk-
szania Miasta, żeby zasięgnąć opinii na 
temat organizacji żarskiego muzeum. W 
2005 roku założył Gabinet Historii przy 
ul. Ogrodowej w Żarach. Gromadzone 
przez niego eksponaty: żarska porcelana, 
mundury i ich elementy, czy też dzieła 
literackie, po utworzeniu w mieście mu-
zeum, zasiliły jego ekspozycję. Obecnie 
istniejące Muzeum Pogranicza Śląsko - 
Łużyckiego w Żarach powstało właśnie 
w oparciu o Gabinet Miasta. W 2013 
roku Jacek Jakubiak został dyrektorem 
nowo powstałego Muzeum Pogranicza 
Śląsko - Łużyckiego w Żarach. Docelowo 
wówczas na siedzibę muzeum przezna-
czono budynek po dawnym archiwum 
przy pl. Kardynała Wyszyńskiego 2. W 
muzeum ramach wystaw prezentowane 
są ekspozycje dotyczące wykopalisk ar-
cheologicznych na terenie miasta i okolicy 
oraz poświęcone żarskiemu przemysłowi. 
Zebrane eksponaty obrazują rozwój 
tutejszego górnictwa węgla brunatnego, 
produkcji szkła i porcelany, oraz browar-
nictwa. Ponadto w zbiorach znajdują się 
liczne pocztówki, mapy i plany miasta. 
  Tradycje muzealnictwa w Żarach się-
gają końca XIX wieku, kiedy to Żarskie 
Towarzystwo Historyczne zorganizowało 
pierwszą ekspozycję stałą w 1888 roku. 
W 1930 roku zbiory przeniesiono do 
zamku Bilbersteinów. Podczas II wojny 
światowej, mimo bombardowań zamku 
w 1944 roku, zbiory muzealne zostały 
zabezpieczone. Wkroczenie do miasta 
Armii Czerwonej, oraz działalność sza-
browników doprowadziła do rozgrabienia 
eksponatów, niewielka część trafiła do 
muzeum w Nowej Soli. Muzeum jest 
obiektem całorocznym, czynnym z 
wyjątkiem poniedziałków. Wstęp jest 
wolny. Jacek Jakubiak jako szef Muzeum 
Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach 
organizował inscenizacje rekonstrukcyjne 
bitwy o miasto, czy inscenizacje doty-
czące forsowania Nysy. Był pasjonatem, 

regionalistą, mocno angażował 
się w życie kulturalne miasta. 
Jakiś czas temu, w wywiadzie 
dla „Gazety Lubuskiej”, pod-
kreślał, że ma dużo szczęścia 
w życiu. Mówił o rodzinie, na-
rodzinach dzieci, wnuku, który 
był jego oczkiem w głowie. Wspominał 
jak ważne były dla niego awanse w służ-
bie wojskowej, a potem nowe wyzwania, 
projekty i realizowane pomysły dawały 
mu poczucie spełnienia. Jednak nie za-
pominał o wojskowych korzeniach. Od 
odejścia w stan spoczynku uczestniczył 
w spotkaniach okolicznościowych Stowa-
rzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 
11. Brygady. Jeszcze w piątek 07.02.2020 
roku do wieczora uczestniczył w spotka-

niu noworocznym stowarzyszenia, gdzie 
z rąk jego prezesa Krzysztofa Polusika 
odebrał odznaczenie. To było jego ostanie 
spotkanie z towarzyszami broni. Jacek Ja-

kubiak zmarł nagle 
w sobotę rano 08. 
02. 2020 roku.
 Jacka Jakubiaka 
poznałem w dzień 
moich urodzin 28. 
02. 2017 roku, kie-
dy po raz pierw-
szy przyjechałem 
z uczniami do Mu-
zeum Pogranicza 
Śląsko – Łużyckie-
go do Żar, na Kon-
kurs Historyczny pt. 
„Polacy na frontach 
II wojny światowej. 
Szlak bojowy 2. 
Armii Wojska Pol-
skiego i 1. Korpu-
su Pancernego na 
Łużycach w 1945 
roku” – pierwsze 
miejsce wówczas 
wywalczył mój 
uczeń Dawid Muży-
łowski, zdobywając 

komplet punktów. Miesiąc później 
zjawiłem się na kolejnym Konkursie 
Historycznym pt. „Insurekcja Kościusz-
kowska i sylwetka Tadeusza Kościuszki”, 
kiedy to wygrał mój kolejny uczeń Michał 
Nowicki, który zdobył 28 punktów na 30 
możliwych. Wówczas Jacek Jakubiak 
powiedział: „Panie normalnie niesamo-
wite, widzę, że macie tam w Lubsku jakiś 
monopol na te zwycięstwa, a tak poważ-
nie to nigdy bym nie przypuszczał, że 

„Rolniczak” w Lubsku 
ma tak dobrych uczniów 
z historii”. Wtedy ja od-
powiedziałem mu: „Jaki 
pan, taki kram”. A on 
uśmiechnął się. I powie-
dział: „W takim razie 
pana tego kramu, zapra-
szam od września, na 
cykliczne comiesięczne 
konkursy historyczne 
w naszym muzeum”. 
Od września 2017 roku 
zacząłem więc jeździć 
cyklicznie na konkursy 
historyczne do Żar. W 
międzyczasie w 2018 

roku zwyciężyłem drużynowo w ran-
kingu szkół ponadgimnazjalnych, a w 
2019 roku Zespół Szkół Technicznych w 
Lubsku został Mistrzowską Szkołą Tur-
nieju. Nie zapomnę wówczas jak Jacek 
Jakubiak gratulował naszej drużynie i 
porównawszy nas do drużyny skoczków 
narciarskich, życzył nam samych dobrych 
wiatrów, wysokich not sędziowskich, a 
przede wszystkim utrzymania wysokiej 
formy w nadchodzącym sezonie. Obie-
całem mu, że go nie zawiodę, a drużyna 
utrzyma wysoką mistrzowską formę i bę-
dzie w następnym sezonie oddawała same 
dobre skoki. Zawsze po skończonym 
konkursie zostawałem i rozmawiałem z 
Jackiem Jakubiakiem, który miał wielką 
wiedzę historyczną i bardzo lubił żarto-
wać, dosłownie zawsze był uśmiechnięty 
i każde zdanie obracał w żart. Wielka 
wiedza i zawsze „celny” żart jak na 
zawodowego żołnierza przystało. Taki 
pozostanie na zawsze w  mojej pamięci.

Krzysztof Kowsz

 H ISTORIA 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Śladami Dyrektora Muzeum Pogranicza Śląsko 
– Łużyckiego w Żarach – Jacka Jakubiaka

 H I STORI A 

Na zdjęciu z Jackiem Jakubiakiem i moim uczniem Pawłem Fortuną, 
zdjęcie zostało wykonane 25.01.2018 roku po Konkursie Historycznym pt. 

„Polacy na frontach II wojny światowej”.

W 2019 roku Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku 

został Mistrzowską Szkołą 
Turnieju. Nie zapomnę jak 
Dyrektor Muzeum Jacek 

Jakubiak gratulował naszej 
drużynie i porównawszy 

nas do drużyny skoczków 
narciarskich, życzył nam w 
przyszłym roku  szkolnym 

samych sukcesów.

Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach, 
to tym muzeum od 2013 roku zarządzał Jacek 

Jakubiak.

Jacek Jakubiak historyk 
- pasjonat, regionalista, 
mocno angażował się w 
życie kulturalne swojego 
rodzinnego miasta Żar.

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI ZNANEGO ARTYSTY – MALARZA – STANISŁAWA GÓRALA
Stanisław Góral urodził się 27 stycznia 
1935 roku w Janowie Lwowskim (obec-
nie Iwano – Frankowe), miejscowość ta 
położona jest 16 km od Gródka Jagiel-
lońskiego i 24 km od Lwowa. Od dawnej 
nazwy miejscowości bierze swoją nazwę 
Roztocze Janowskie – jedna z trzech czę-
ści Roztocza Południowego. W miejsco-
wości znajduje się słynny Kościół Świętej 
Trójcy miejsce pochówku Konstancji 
Zofii z Czartoryskich Poniatowskiej, 
matki Stanisława Augusta (1695 - 1759). 
Konstancja Poniatowska opisywana była 
jako osoba niezwykle inteligentna i am-
bitna, lecz zarazem cechowała ją religij-
ność granicząca z dewocją. We wrześniu 
1733 roku Konstancja wraz z dziećmi 
wyjechała do Gdańska, gdzie mieszkała 
przez kolejne sześć lat, dbając o wszech-
stronną edukację swoich dzieci. W 1739 
roku wróciła do Warszawy, gdzie trwała 
budowa pałacu Poniatowskich przy 
Krakowskim Przedmieściu. Początkowo 
współpracująca wraz z braćmi w ramach 
stronnictwa Familia, pod koniec życia 
Konstancja wycofała się z życia politycz-
nego i pokłóciła z  rodzeństwem. Zmarła 
w Przytułku dla Ubogich w Malczycach.  
  Obok Janowa Lwowskiego przebiegała 
linia kolejowa, która była najskromniejszą 
lwowskiej sieci. Jednotorowa, obsługi-
wana przez byle jakie wagony, woziła 
mieszkańców nad Staw Janowski, do 
lasów nad Wereszycą i do Szkla niewiel-
kiego uzdrowiska z wodami mineralnymi. 
Kończyła się ślepo w Jworowie, miastecz-
ku, gdzie król Jan III Sobieski tańczył na 
weselu z kowalową, jak głosiła legenda. 
Pociąg zaczynał bieg na Dworcu Głów-
nym, na peronie poza główną halą, można 
było wsiadać również na stacji Lwów – 
Kleparów, ale ta pośrednia stacyjka była 
oddalona od ostatniego przystanku linii 
tramwajowej „trójki”. Później, w czasie 
okupacji, pociąg zaczynał swój bieg na 
Kleparowie. Trasa kolei biegła prawie 
cały czas równolegle do szosy janowskiej, 
wyboistej i pokrytej kurzem. Gdy wybie-
rało się do Janowa na rowerach, bywało, 
że rowerzyści ścigali się z pociągiem, było 
to możliwe, gdyż  wzdłuż szosy biegła 
ścieżka wydeptana przez mieszkańców 
Janowa niosących swoje towary na targ 

do Lwowa. Pociąg do Jano-
wa zatrzymywał się  na 24 
kilometrowej trasie, pięć razy 
w Rzęśnie Polskiej, Rzęśnie 
Ruskiej, Domarzyżach, Koźlincach, 
Stradczu, tak, że rowerzyści mogli śmiało  
jadąc na rowerach prześcignąć pociąg i 
być wcześniej nad janowskim stawem. 
Istniała nawet anegdota, mówiąca o dia-
logu maszynisty  z babcią, idącą piechotą 
do Lwowa. Maszynista zaproponował: 
„Wsiadaj babciu, podwiozę Was do 
Lwowa”. „E, nie! – odparła babcia – ja 
się do miasta śpieszę na targ”. 
  Wraz z rozpoczęciem wojny 11 Karpac-
ka Dywizja Piechoty pod dowództwem 
płk. dypl. Bronisława Prugara - Ketlinga 
(1891 - 1948) wchodzącej w skład Armii 
„Kraków” jako jednostka drugorzutowa. 
Zmobilizowana została w rejonie: Stryj, 
Stanisławów, Kołomyja. Miała skoncen-
trować się w rejonie Zawiercia w dniach 
6 - 7 września 1939 roku. Przewidziana 
była do działań na styku Krakowskiej 
Brygady Kawalerii z GO „Śląsk” i 7 
Dywizją Piechoty. W trakcie działań 
wojennych pierwotne plany uległy jednak 
zmianie i dywizja walczyła w ramach 
Armii „Karpaty”. W dniach 14 – 16 
września w walkach w rejonie Jaworowa 
i Sądowej Wiszni dywizja, wspólnie z 38 
Dywizją Pancerną rozbiła niemiecki pułk 
SS „Germania” tzw. Bitwa pod Jaworo-
wem. Bitwa pod Jaworowem zakończyła 
się polskim sukcesem przede wszystkim 
dzięki doskonałemu dowodzeniu i wy-
szkoleniu żołnierzy 11 KDP. Gen. Kazi-
mierz Sosnkowski (1885 -1969) uważał 
dywizję za najlepszy związek taktyczny 
Frontu Południowe go. Po zwycięskim 

uderzeniu w okolicach Ja-
worowa trzech karpackich 
dywizji piechoty (11, 24, i 38) 
zgrupowanie gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego  zatrzymało 
się w Lasach Janowskich i 
zorganizowało obronę w lesie. 
Bitwa w Lasach Janowskich 
miła miejsce pomiędzy 17 
- 20 września 1939 roku. W 
nocy z 21 na 
22 września 
Niemcy pod-
jęli ostatnią 
próbę dotar-
cia do Lwo-
wa,  k tó ra 
również się 
nie powiodła. 
Pułkownik 
Bronis ław 
Prugar - Ke-
tling przedo-
stał się do 
Francji. Po-
dobnie gen. 
Kazimierz 

Sosnkowski dotarł na Węgry i dalej na 
Zachód. Do Lwowa w ostatnich godzi-
nach jego obrony, przedostało się około 
500 żołnierzy armii „Karpaty”. O Lesie 
Janowskim żołnierze niemieccy 7 Dywi-
zji Pancernej jeszcze długo wspominali, 
gdy się spotkali ze sobą nawet po 30 lub 
50 latach. Cóż to sprawiło, że ten jak go 
nazwali „Las Śmierci" tak głęboko utkwił 
w ich pamięci? Chodziło o sposób walki 
stosowanej przez Polaków: „pełzający, 
wijący się obfitujący w jakieś wyrafino-
wane, zdradzieckie zaskoczenia. Las jako 
kryjówka i osłona odskoków, las jako 
zasadzka i punkt oparcia, las ze swoim 
cieniem i gęstwiną jako teren działania i 
górujące stanowisko strzeleckie, las jako 
twierdza i ostoja, jednym słowem las 
jako sprzymierzeniec w boju - to właśnie 
nazwie „Janów" nadało owo szczególne 
znaczenie”.
  Obok Janowa Lwowskiego znajduje 
się miejscowość Stradcz, oraz pobliska 
Góra Stradecka (359 m. n.p.m.) oba po-
łożone są one w Rejonie Jaworowskim. 
W miejscowości znajduje się słynna 
grota, grotę mieli według legendy odkryć 
dwaj strzelcy kniazia z Gródka, którzy 
wybrali się w te okolice na polowanie. 
W drugiej połowie XI wieku w jaskini 
miał zamieszkać mnich ze słynnej Ławry 
Peczerskiej w Kijowie, który założył 
tutaj monastyr. Miał to by być drugi, po 
kijowskim, najstarszy monastyr skalny na 
Rusi. Nazwa wsi i góry, która w językach 
słowiańskich kojarzy się z cierpieniem, 
wiąże się prawdopodobnie z tragiczną 
historią miejscowości, która wywarła 
wpływ na późniejszy kult tego miejsca. 
Stradczańskie groty były miejscem 
ukrywania się okolicznych mieszkańców 
podczas najazdów tatarskich. Gdy mnisi 
odmówili Tatarom wydania chłopów, 
najeźdźcy rozpalili u wejścia do jaskiń 
ogniska i większość ukrywających się 
udusiła. Zbezcześcić ciała przeszkodzić 
miała poganom cudowna interwencja 

Matki Boskiej, która wzięła w opiekę 
dusze zmarłych, stawiając „niewidzialną 
ścianę" pomiędzy ofiarami a oprawcami. 
W 1420 roku w okolicy wybudowano 
drewnianą greckokatolicką cerkiew p.w. 
Zaśnięcia Bogarodzicy, którą zamieniono 
na murowaną świątynię w 1795 roku. Na 
stokach Góry Stradczeńskiej znajduje się 
Droga Krzyżowa. Chociaż stradczański 
monastyr został zlikwidowany za czasów 
Monarchii Austro - Węgierskiej, okoliczni 
mieszkańcy nawet w czasach  radzieckich 
traktowali to miejsce ze szczególną religij-
ną czcią. Na przycerkiewnym cmentarzu 
pochowano miejscowych duchownych 
– proboszcza Mykołę Konrada i diako-
na Wołodymyra Iwanowycza Pryjmę, 
zamordowanych przez NKWD w 1941 
roku i beatyfikowanych przez św. Jana 
Pawła II podczas pielgrzymki papieża 
na Ukrainę w 2001 roku. Także dzisiaj 
groty i świątynia w Stradczu pozostają 
celem pielgrzymek i miejscem modlitw 
o opiekę Matki Boskiej nad zmarłymi i 
jej łaskę dla żyjących. Dla podkreślenia 
wyjątkowości tych terenów w 2011 roku 
Komitet UNESCO przyznał terenom 
Roztocza ukraińskiego status Rezerwatu 
Biosfery. 
   W kwietniu 1946 roku cała rodzina 
Górali, przyjechała na Ziemie Odzyskane. 
Ojciec Stefan, mama Lwowianka - Julia 
z Bojanowskich, siostra bliźniaczka – 
Antonina, oraz matka ojca – Rozalia 
wraz z mężem Janem, którego ojciec 
Stefan walczył w Powstaniu Stycz-
niowym. Wszyscy trafili do Krosna 
Odrzańskiego, tam przez ponad tydzień 
czekali na stacji kolejowej. W tym czasie 
Komisja Przesiedleńcza, mieszkańców 
jego rodzinnego Janowa Lwowskiego 
i okolic, transportami zaczęła rozwozić 
ich po Dolnym Śląsku, większość z nich 
trafiła do Strzelina, oraz do Prochowic. 
Po dziś dzień w Kościele p.w. św. Jana 
Chrzcziciela w Prochowicach znajduje się 
cudowny obraz Matki Boskiej Królowej 
Pokoju z Janowa Lwowskiego, przywie-
ziony przez przesiedleńców. W Krośnie 
Odrzańskim rolników przydzielano do 
gospodarstw rolnych w okolicach Krosna 
Odrzańskiego. Natomiast rzemieślnikami 
zainteresowały się władze w Lubsku, 
które potrzebowały rąk do pracy w lo-
kalnych zakładach przemysłowych m.in. 
bawełnianych, ceramicznych i cegielnia-
nych. Ojciec Stanisława, podobnie jak 
jego dziadek Jan i pradziadek Stefan od 
pokoleń byli rzemieślnikami - stolarzami, 

a w rodzinnym Janowie Lwowskim, pro-
wadzili Zakład Stolarski. W ten sposób 
rzemieślnicza rodzina Górali trafiła do 
Lubska, wraz z zaprzyjaźnioną rodziną z 
Janowa, rodziną Topolskich. Przydzielono 
im dom przy ulicy Wrocławskiej. W 1950 
roku Stanisław Góral ukończył Szkołę 
Podstawową nr 2 w Lubsku. Następnie 
w 1954 roku Liceum Ogólnokształcące. 
Po szkole zaczął pracować w Związkach 
Zawodowych przy Żarskich Zakładach 
Ceramiki Budowlanej w Jasieniu. Na-
stępnie podjął pracę w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w Lubsku, gdzie 
poznał m.in. mojego wujka Aleksandra 
Miliczenko. W 1955 roku został zmobi-
lizowany do wojska, zasadniczą służbę 
wojskową odbywał w 32 Pułku Lotnictwa 
Rozpoznania Taktycznego w Bielicach 
koło Sochaczewa. W 1958 roku po 
odbyciu zasadniczej służby wojskowej, 
zatrudnił się w księgowości w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w 
Lubsku. W międzyczasie ukończył kurs 
księgowych w Ciechocinku. W 1961 
roku zatrudnił się w Przedsiębiorstwie 
Remontowo – Budowlanym (KPRB) w 
Lubsku, w którym przepracował 13 lat. 
Po likwidacji przedsiębiorstwa zatrudnił 
się w Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Rolniczego w Lubsku, które mieściło się 
przy ulicy Budowlanych w którym prze-
pracował 19 lat. Po likwidacji przedsię-
biorstwa zatrudnił się w Urzędzie Miasta 

w Jasieniu. Do przejścia na emeryturę w 
1995 roku kierował Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Jasieniu. W 1966 roku wziął 
ślub z Anną Półtorak pochodzącą, rów-
nież z Kresów, z miejscowości Ratyszcze 
(powiat Zborów, woj. Tarnopolskie). 
Właścicielem dóbr ziemskich Ratyszcze 
był m.in. polski hrabia Włodzimierz 
Dzieduszycki (1825 – 1899) wybitny 
przyrodnik, mecenas nauki, folklorysta 
i polityk. Żona Anna pracowała jako na-
uczycielka biologii. Stanisław Góral jest 
szczęśliwym ojcem dwóch córek: Zofii 
po mężu Piotrowskiej (ur. 1968 r.), która 
po ukończeniu studiów na Uniwersytecie 
Wrocławskim jest nauczycielką historii w 
Szkole Podstawowej nr 75 we Wrocławiu, 
ma ona 17 letniego syna, który ma na 
imię Jan Paweł . Natomiast druga córka 
Maria (ur. 1970 r.) ukończyła podobnie 
jak prababka Rozalia studia pielęgniarskie 
i również pracuje we Wrocławiu, polskiej 
stolicy Kresowian. 
   Aktywność artystyczna Stanisława 
Górala zaczęła się od przyjaźni z artystą – 
malarzem Włodzimierzem Trofimowem 
(1894 - 1986), kiedyś oficerem carskim, 
który mieszkał i tworzył w Jasieniu i w 
Lubsku. Do grona plastyków zaprosił go 
kolega Bober, wówczas instruktor domu 
kultury, później absolwent poznańskiej 
akademii. Dzięki prezesowi sekcji LTK – 
Józefowi Markiewiczowi, nabrał odwagi 
i na serio zabrał się od niedzielnie trakto-
wanego malarstwa. Wcześniej uprawiał 
malarstwo sporadycznie. Ot, chociażby w 
wojsku, gdy pełnił obowiązki biblioteka-
rza, nieraz musiał wykonać jakiś napis lub 
ilustrację. Nauczył się wtedy liternictwa. 
Sporo czytał, głównie o sztuce. I rysował. 
Głównie czytał, zbierał książki, a rysował 
od przypadku do przypadku. Praca zawo-
dowa, dojazdy z Jasienia do Lubska oraz 
wyjazdy służbowe po Polsce nie sprzyjały 
uprawiania hobby. Tym bardziej, że w 
domu czekała żona, dwie córeczki, do 
tego jeszcze obowiązek pomagania ojcu, 
staruszkowi zamieszkałemu w Lubsku, 
nie były to warunki do artystycznej za-
dumy refleksji nad  światem. Konkretne 
zadania czekają na człowieka w każdym 
dniu i trudno jest wyrwać te parę chwil 
na jakieś hobby. Mimo niedogodności 
Stanisław Góral zawsze znajdował czas 
na rysunek i malarstwo. Stanisław Góral 
jest autorem cyklu – grafik zabytków Lub-
ska, Górzyna, Brodów (wydanych jako 
pocztówki), ilustrował książki „Lubsko 
we wspomnieniach”, „Wala Antoniego 
dzieje ojcowizny”, „Humanistyczny 
poczet królów polskich” (Włodzimierza 

Mochockiego), „Zanikające zawody 
na Łużycach” (Justyny Lichwiarz). 
Wystawy i wernisaże jego prac odbyły 
się w Zielonej Górze, Żarach, Lubsku i 
Jasieniu. Jego graficzne wizje kresowych 
zabytków stały się pierwowzorem Galerii 
Kresowej - Kresowego Towarzystwa 
Turystyczno - Krajoznawczego im. Orląt 
Lwowskich w Żarach, które mieści się 
przy ulicy Bohaterów Getta 22 (artysta 
jest współzałożycielem KTTK). Sta-
nisław Góral w 2008 roku wydał dwie 
teczki swoich prac. W pierwszej teczce 
liczącej 100 grafik, zamieścił zabytki z 
Kresów Południowo – Wschodnich II RP. 
Natomiast w drugiej teczce znalazło się 
50 grafik prezentujących zabytki z Ziemi 
Wileńskiej i Nowogródzkiej. Cykl grafik 
był tworzony w latach 2006 – 2008. Obec-
nie autor ma w swej kolekcji 390 grafik 
zabytków kresowych. Grafiki maluje 
na kartkach z bloku technicznego różną 
techniką, począwszy od prac malowanych 
akwarelami i pastelami, aż po prace ma-
lowane farbą akrylową. Po namalowaniu 
grafiki umieszcza ją w specjalnej kartono-
wej ramce zasłaniającej brzegi, zwanej z 
francuskiego Passe – part out. 
  Jest w życiorysie Stanisława Górala spo-
ro powodów do dumy. Był niegdyś bardzo 
aktywnym radnym powiatowym. W la-
tach 80 – tych otrzymał odznakę honoro-
wą „Za zasługi w rozwoju województwa 
zielonogórskiego”. Jest człowiekiem bar-
dzo skromnym, ale mówi, że sztuka jest 
jego przyjemnością, azylem. Interesował 
się nią w szkole, choć skończył jedynie 
ogólniak. Nie było mu dane poznawać 
w Akademii Sztuk Pięknych w sposób 
usystematyzowany arkanów tworzenia 
obrazów. Do wszystkiego dochodził sam. 
Wiem, że nie tylko sztuka jest odskocznią 
dla Stanisława Górala. Bywają dni, że ma 
ochotę pograć w szachy, jak za dawnych 
lat, gdy w Lubsku mieszkał znakomity 
szachista Roman Huńka, a na partyjkę 
zapraszał także Włodzimierz Trofimow, 
jedyny w Lubsku w tym czasie profesjo-
nalny artysta, który tuż przed śmiercią 
przebywał w Domu Kombatanta w 
Zielonej Górze. Przyjaźń z sędziwym 
Trofimowem pozwalała posmakować 
mu obcowanie z artystą, z jego ekstra-
wagancją, niecodziennym stylem życia, 
no i malarstwem. Trofimow zachęcał go 
do twórczych wysiłków. Uważać można, 
że miał rację. Świadczą o tym chociażby 
dzisiaj jego obrazy i grafiki, i ta radość, 
jaką Stanisław Góral po dziś dzień wynosi 
z każdego udanego rysunku, czy obrazu.

Krzysztof Kowsz

Stanisław Góral wybitny 
artysta - malarz.

Stanisław Góral urodził się w Janowie 
Lwowskim, obecnie miejscowość leży na 

Ukrainie i nosi nazwę Iwano – Frankowe. Na 
zdjęciu dom rodzinny Stanisława Górala w 

Iwano Frankowe.

Rodzina Stanisława Górala, rodzice 
Julia i Stefan, oraz matka siostry 
Zofia, wraz z siostrzenicą Ireną, 

oraz bliźniacy Antonina i Stanisław. 
Zdjęcie wykonane w Janowie 

Lwowskim w 1941 roku.

Stanisław Góral ma swoje zeszyty, w których kreśli 
swoje szkice, są to rysunki przedstawiające zarówno 

twarze ludzkie, konie, pejzaże jak i martwą naturę.

Stanisław Góral szczególnie upodobał sobie malowanie zabytków 
architektury Kresów. Na zdjęciach od lewej: Kołomyja – Kościół Jezuitów 

p.w. Ignacego Loyoli, oraz Podkamień – Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

Stanisław Góral w 2008 roku wydał dwie teczki swoich  grafik. W pierwszej 
teczce liczącej 100 grafik, zamieścił zabytki z Kresów Południowo – 
Wschodnich II RP. Natomiast w drugiej teczce znalazło się 50 grafik 

prezentujących  zabytki z Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej. Cykl grafik był 
tworzony w latach 2006 – 2008.

Na zdjęciu z moim serdecznym przyjacielem 
Stanisławem Góralem.
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BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi 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.  Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości  odbył 
się 27.01.2020r.  Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 150.000,00 złotych.  Wadium wynosi 15.000 złotych.   PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 22 kwietnia 2020r. o godz. 10:00 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 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 17 kwietnia 2020r.

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/17 o pow. 2,2531 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 wewnętrznej sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, wodne i 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: 
RIIIb – 0,8078 ha, RIVa – pow. 0,8988 ha, RV – pow. 0,5465 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.  
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.  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.  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, poz. 2020) zarządzającemu strefą 
przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.  Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 504.300,00 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 35.000,00 złotych.   Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko 
nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 28 kwietnia 2020r.   PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 04 maja 2020r. o godz. 10:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

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

 PRZETARGI  /  SPORT  SPORT 

W dniach 06 - 08.03 w 
Krynicy Zdrój odbyły się 
Mistrzostwa Polski Służb 
Mundurowych w Kick-
boxingu. W zawodach 
wzięło udział około 200 
zawodników z 41 jednostek 
organizacyjnych wszyst-
kich służb mundurowych.
Miło nam poinformować, 
że Adrian Drosik pochodzą-
cy z Lubska reprezentował 
Ochotniczą Straż Pożarną 
i wystartował w dwóch 
formułach w wadze do 84 
kg. W PF zdobył Mistrza 
Polski, natomiast w KL, z 
technikami low-kick został 
brązowym medalistą tych 
mistrzostw. Po wyrówna-
nej walce w półfinale uległ 
zwycięzcy tych zawodów 
i 7 krotnemu Mistrzowi 
Polski z którym to wygrał 
finał PF.W półfinale brał 
udział również V-ce Mistrz 
Świata. To był już siódmy 
występ A.Drosika na Mi-
strzostwach Polski i siódmy 
raz zdobył on podium, co 
mówi nam nieskromnie, że 
stanowi on ścisłą czołówkę 
Mastersów naszego kraju.

Red.

Adrian Drosik
Mistrzem!!!

Magazyn Lubski: Jak wyglądał 
okres przygotowawczy zespołu – 
sparingi (wyniki ), treningi?
Damian Sarnecki: Okres przy-
gotowawczy zaczęliśmy już 
06.01.2020 r. 4 jednostki trenin-
gowe, na których z frekwencją 
bywało różnie. Przygotowywały się 
pod moim okiem i trenera Roberta 
Miczke dwa zespoły seniorów.1 
etap to typowa wytrzymałość – 
technika. 2 etap to siła ogólna+ 
technika. 3 etap to gry kontrolne, 
które bardzo były dla mnie ważne 
ze względu na to, że nie znałem 
jeszcze zawodników i schematów 
jakimi grali....A podczas takich 
prób już powoli mogłem poznawać 
zachowania ustawienia i wprowa-
dzać swoje zasady gry i to co mnie 
interesuje... 4 etap to już siła dyna-
miczna i akcenty szybkościowe... 
Rozegraliśmy kilka sparingów i 
turniejów na hali. Sparing to typo-
wa jednostka treningowa i nie wy-
ciągam daleko idących wniosków, 
ale zawsze jest materiał poglądowy 
i możliwość sprawdzenia się z 
rywalem. Mecze kontrolne wyszły 
ogólnie na plus bo sami zawodnicy 
załapali moje ustawienia, które im 
pasowały. Co pokazało w meczach, 
że mało traciliśmy bramek, a dużo 
potrafiliśmy strzelić. Naszą pracę w 
okresie przygotowawczym zwery-
fikuje liga i tylko liga...

ML: Czy są wzmocnienia dru-
żyny, czy może ktoś odszedł do 
innego klubu?
DS: W okresie zimowym nie do-
szedł do nas żaden z zawodników, a 
co najgorsze kilku odeszło. Bartło-
miej Szymczak Kado Górzyn- de-
finitywny. Radosław Romanowski 
Promień -wypożyczenie. Kasjan 
Pajcz - powrót do Kargowej. Jakub 
Borysewicz -Lechia. Sebastian 
Wójcik Carina Gubin -wypoży-
czenie. Mamy chyba najmłodszy 
zespół w lidze. Średnia wieku 21-
22 lata i wierzę, że to będzie miarą 
naszego sukcesu. Myślę, że ta 18, 
która jest w kadrze będzie dumnie 
prezentować barwy Budowlanych.

ML: Jakie są plany na nadcho-
dzącą rundę rewanżową?
DS: Plan na rundę? Plan jest tylko 
jeden.... Zdobyć tyle punktów, żeby 
spokojnie trzymać zespół w lidze 
okręgowej. Przychodząc tutaj po 
rundzie jesiennej wiedziałem na ja-
kim miejscu jest drużyna i prioryte-
tem jest utrzymanie...Jeśli zrobimy 
coś więcej to będzie sukces tych 
chłopców. Chcemy pokazać, że 
tak młody zespół może powalczyć 
z najlepszymi w lidze i chcemy na 
WIOSNĘ zrobić dobrą robotę.
ML: Dziękuję za rozmowę.

I.G.

CHCEMY NA WIOSNĘ
ZROBIĆ DOBRĄ ROBOTĘ

Trener Damian Sarnecki.

Magazyn Lubski: Jak wyglądał 
okres przygotowawczy zespołu – 
sparingi (wyniki ), treningi?
Karol Widerowski: W czasie okresu 
przygotowawczego wykonaliśmy 
dużo pracy, z której jestem zadowo-
lony. Mimo, że obciążenia są większe 
niż w trakcie okresu startowego za-
wodnicy naprawdę dobrze je znosili. 
Rozegraliśmy cztery gry kontrolne 
z Czarnymi Żagań (wygrana 2:1), 
Sparta Grabik 5:1 (w), Bobrem 
Bobrowice 1:0 (w), ŁKS Łęknicą 5:2 
(w), została jeszcze jedna z Relaxem 
Grabice, z których także jestem za-
dowolony. Wprowadzaliśmy nowe 
rzeczy związane z taktyką, które 
mimo krótkiego czasu zaczynały 
nieźle wyglądać.

ML: Czy są 
wzmocnienia 
drużyny, czy 
może  k toś 
odszedł do 
innego klu-
bu?
KW:  Jeże-
l i  chodzi o 
w z m o c n i e -
nia dołączył 
do nas Bar-
t e k  S z y m -
czak, trenin-
gi wznowił 
Bartosz Stel-

mach, niestety na ostatniej prostej 
wysypał się transfer Manuela Ko-
walskiego, który wzmocni Promień 
Żary.
Treningów natomiast nie wznowił 
Dorian Nagler i to jedyne osłabienia 
w stosunku do rundy jesiennej.

ML: Jakie są plany na nadchodzą-
cą rundę rewanżową ?
KW: Chcielibyśmy utrzymać się 
w górnej części tabeli, a także roz-
wijać się jako zespół. To dla mnie 
bardzo ważne, żeby nie zadowalać 
się pojedynczym wynikiem, a ciągle 
patrzeć do przodu. Ten zespół i Ci 
piłkarze mają jeszcze spory margines 
potencjału.
ML : Dziękuję za rozmowę.

I.G.

KADO – ZESPÓŁ Z DUŻYMI 
MOŻLIWOŚCIAMI

Trener Karol Widerowski ( w środku) jest 
zawsze blisko swoich podopiecznych.

Magazyn Lubski: Jak wyglądał okres 
przygotowawczy zespołu – sparingi 
(wyniki ), treningi?
Damian Dworczak: Właściwy okres 
przygotowawczy rozpoczęliśmy 20 
stycznia, choć tak naprawdę cały czas 
dziewczyny były w ruchu, bo spotykali-
śmy się na hali od 1 grudnia, dwa razy w 
tygodniu i to było tzw. „przygotowanie 
do wysiłku”. W czasie właściwych przy-
gotowań zwiększyliśmy jednostkę tre-
ningową do trzech razy w tygodniu plus 
gierka treningowa na weekend (razem 
4 jednostki treningowe). Pracowaliśmy 
głównie nad poprawieniem kondycji, 
zwiększeniem wytrzymałości, poprawie-
niem koordynacji ruchowej i dynamiki. 
Dziewczyny wylewały „siódme poty” na 
treningu i za to muszę je pochwalić, bo 
ta praca wyglądała naprawdę solidnie i 
bez odpuszczania. Cały czas ćwiczymy 
elementy związane z techniką i taktyką i 
muszę przyznać, że zaczyna to naprawdę 
fajnie wyglądać.
Wiadomo, że jak w każdej drużynie 
mamy swoje problemy, bo praca, studia, 
szkoła nie pozwalała wszystkim regular-
nie trenować, ale jak już pojawiały się na 
treningu to dawały z siebie tyle na ile było 
je stać i oto w tym wszystkim chodzi.
Jeśli chodzi o typowe sparingi to roze-
graliśmy jeden z drugoligowym Pro-
mieniem Żary (wygrana Promienia 7:2) 
i mamy w planach jeszcze do rozegrania 
jeden, tuż przed rozpoczęciem rundy z 
Wartą Gorzów Wielkopolski.
Wzięliśmy również udział w turniejach 
halowych. W pierwszym z nich w 
Lubsku dziewczyny uplasowały się na 
trzecim i czwartym miejscu (wystawili-

śmy dwie 
drużyny), 
natomiast 
w drugim 
turnieju w 
Ż a g a n i u 
uzyskały 
piątą loka-
tę. Należy 
przyznać, 
że dziew-
czyny w 
obu turnie-
jach grały 
naprawdę 
bardzo faj-
nie (wygrywając m.in z Promieniem 
Żary czy Luks Ziemia Lubińska – druga 
liga) i pokazały, że ciężka praca, którą 
wykonują przynosi już pierwsze efekty.

ML: Czy są wzmocnienia drużyny, czy 
może ktoś odszedł do innego klubu?
DD: Tak, chęć gry zadeklarowała u nas 
Paulina Żelazek występująca dotych-
czas w drugoligowej drużynie Stilonu 
Gorzów Wlkp. I będzie reprezentować 
nasze barwy w rundzie wiosennej na 
zasadzie wypożyczenia. Paulina grała 
w naszym zespole zarówno w turniejach 
halowych jak i w sparingu z Promieniem 
Żary i zaprezentowała się naprawdę 
z bardzo dobrej strony. Niewątpliwie 
będzie wzmocnieniem naszej siły ofen-
sywnej z czego cieszą się zarówno 
dziewczyny w zespole i oczywiście ja.
Jeśli chodzi o całą kadrę zespołu, to ona 
się nie zmienia. Na szczęście nikt nie 
odchodzi i wszystkie grające w rundzie 
jesiennej dziewczyny zadeklarowały 

chęć grania i pomagania jak tylko będą 
mogły. Mam co prawda problem z kon-
tuzjami i drobnymi urazami, ale liczę na 
to i jestem dobrej myśli, że do pierwszego 
meczu z MUKS Kostrzyn N/O 28 marca 
wszystkie będą zdrowe i gotowe do gry. 

ML: Jakie są plany na nadchodzącą 
rundę rewanżową?
DD: Nie ukrywam, że zarówno ja jak i 
dziewczyny liczymy na pierwsze zwy-
cięstwo w tych rozgrywkach, które da 
nam więcej wiary we własne możliwości 
i nadal oczywiście chcemy grać jak naj-
lepiej, doskonalić się, zdobywać punkty i 
bramki, a przy tym cieszyć się grą, bo ona 
daje dziewczynom najwięcej satysfakcji. 
Chciałbym zaprosić wszystkich kibiców 
i sympatyków na nasz pierwszy mecz 
w rundzie wiosennej w dniu 28 marca, 
gdzie pierwszym przeciwnikiem będzie 
zespół MUKS Kostrzyn N/O. Zapraszam 
w imieniu dziewczyn i swoim.
ML: Dziękuję za rozmowę.

I.G.

CHCEMY GRAĆ JAK NAJLEPIEJ

W niedzielne popołudnie (08.03.) na 
obiektach lubskiego OSIRu LZS Kado 
Górzyn w ostatnim meczu kontrolnym 
spotkało się z drużyną Ralaksu Grabice. 
W pierwszej części spotkania optyczną 
przewagę miał zespół gości, co udo-

kumentował zdobyciem bramki po 
ładnej, składnej akcji. Pierwsza połowa 
zakończyła się jednak remisem, po faulu 
na Bartoszu Szymczaku ( przybył z 
Budowlanych Lubsko - wyróżniający 
się zawodnik Kado). Sędzia podykto-

wała "wapno", które na bramkę zamienił 
Remigiusz Nowak. W drugiej części 
spotkania i reprymendzie trenera Wide-
rowskiego zespół Kado przejął inicjaty-
wę i od razu uwidoczniła się dominacja 
Górzyna. Zespół gości ograniczył się 
do nielicznych kontrataków. Przewaga 
ta została okraszona dwiema pięknymi 
bramkami. Najpierw z rzutu wolnego 

bramkarza z Grabic pokonał Patryk 
Poprawski. A wygraną przypieczętował 
- po składnej akcji całego zespołu - Szy-
mon Tymczy. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 3:1 dla Kado. Za tydzień 
mecz ligowy z ekipą Mieszka Konotop. 
Jest trochę rzeczy do zrobienia z czego 
zdają sobie sprawę zarówno zawodnicy 
jak i trener. Po meczu Karol Widerow-

ski powiedział: " Spotkanie oceniam z 
umiarkowanym optymizmem. Druga 
połowa lepsza od pierwszej. Dobrze, że 
zagraliśmy na trawie. Jest trochę pracy, 
to nie ten etap, na którym chcielibyśmy 
być. Myślę jednak, że za tydzień będzie 
ok. Jesteśmy dobrze przygotowani do 
rundy wiosennej."

I.G.

OSTATNI SPARING KADO GÓRZYN

3  P Y T A N I A       P R Z E D  S E Z O N E M3  P Y T A N I A       P R Z E D  S E Z O N E M

Trener Damian Dworczak udziela cennych rad

Michał Galik w akcji Bartek Szymczak ( na pierwszym planie)- nowy nabytek Kado Górzyn
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 SPORT  SPORT 

KOLEJKA 16 - 14-15 MARCA

Arka Nowa Sól - Zorza Ochla 
Budowlani Lubsko - Drzonkowianka 
Racula 
Alfa Jaromirowice - Sprotavia Szprotawa 
Delta Sieniawa Żarska - Sparta Grabik 
Unia Kunice (Żary) - Promień Żary 
Piast Czerwieńsk - Pogoń Przyborów 
Mieszko Konotop - LZS Kado Górzyn 
Odra Bytom Odrzański - Odra Nietków
 
KOLEJKA 17 - 21-22 MARCA

Odra Bytom Odrzański - Arka Nowa Sól 
Odra Nietków - Mieszko Konotop 
LZS Kado Górzyn - Piast Czerwieńsk 
Pogoń Przyborów - Unia Kunice (Żary) 
Promień Żary - Delta Sieniawa Żarska 
Sparta Grabik - Alfa Jaromirowice 
Sprotavia Szprotawa - Budowlani Lubsko 
Drzonkowianka Racula - Zorza Ochla 
 
KOLEJKA 18 - 28-29 MARCA

Arka Nowa Sól - Drzonkowianka Racula 
Zorza Ochla - Sprotavia Szprotawa 
Budowlani Lubsko - Sparta Grabik 
Alfa Jaromirowice - Promień Żary 
Delta Sieniawa Żarska - Pogoń Przyborów 
Unia Kunice (Żary) - LZS Kado Górzyn 
Piast Czerwieńsk - Odra Nietków 
Mieszko Konotop - Odra Bytom Odrzański 
 
KOLEJKA 19 - 4-5 KWIETNIA

Mieszko Konotop - Arka Nowa Sól 
Odra Bytom Odrzański - Piast Czerwieńsk 
Odra Nietków - Unia Kunice (Żary) 
LZS Kado Górzyn - Delta Sieniawa Żarska 
Pogoń Przyborów - Alfa Jaromirowice 
Promień Żary - Budowlani Lubsko 
Sparta Grabik - Zorza Ochla 
Sprotavia Szprotawa -Drzonkowianka 
Racula 
 
KOLEJKA 20 - 11 KWIETNIA

Arka Nowa Sól - Sprotavia Szprotawa 
Drzonkowianka Racula - Sparta Grabik 
Zorza Ochla - Promień Żary 
Budowlani Lubsko - Pogoń Przyborów 
Alfa Jaromirowice - LZS Kado Górzyn 
Delta Sieniawa Żarska - Odra Nietków 
Unia Kunice (Żary) - Odra Bytom Odrzański 
Piast Czerwieńsk - Mieszko Konotop 
 
KOLEJKA 21 - 18-19 KWIETNIA

Piast Czerwieńsk - Arka Nowa Sól 
Mieszko Konotop - Unia Kunice (Żary) 
Odra Bytom Odrzański - Delta Sieniawa 
Żarska 
Odra Nietków - Alfa Jaromirowice 
LZS Kado Górzyn - Budowlani Lubsko 
Pogoń Przyborów - Zorza Ochla 
Promień Żary - Drzonkowianka Racula 
Sparta Grabik - Sprotavia Szprotawa 
 
KOLEJKA 22 - 25-26 KWIETNIA

Arka Nowa Sól - Sparta Grabik 
Sprotavia Szprotawa - Promień Żary 
Drzonkowianka Racula - Pogoń Przyborów 
Zorza Ochla - LZS Kado Górzyn 
Budowlani Lubsko - Odra Nietków 
Alfa Jaromirowice - Odra Bytom Odrzański 
Delta Sieniawa Żarska - Mieszko Konotop 
Unia Kunice (Żary) - Piast Czerwieńsk 

 KOLEJKA 23 - 2-3 MAJA

Unia Kunice (Żary) - Arka Nowa Sól 
Piast Czerwieńsk - Delta Sieniawa Żarska 
Mieszko Konotop - Alfa Jaromirowice 
Odra Bytom Odrzański - Budowlani Lubsko 
Odra Nietków - Zorza Ochla 
LZS Kado Górzyn - Drzonkowianka Racula 
Pogoń Przyborów - Sprotavia Szprotawa 
Promień Żary - Sparta Grabik 
 
KOLEJKA 24 - 9-10 MAJA
Arka Nowa Sól - Promień Żary 
Sparta Grabik - Pogoń Przyborów 
Sprotavia Szprotawa - LZS Kado Górzyn 
Drzonkowianka Racula - Odra Nietków 
Zorza Ochla - Odra Bytom Odrzański 
Budowlani Lubsko - Mieszko Konotop 
Alfa Jaromirowice - Piast Czerwieńsk 
Delta Sieniawa Żarska - Unia Kunice (Żary) 
 
KOLEJKA 25 - 16-17 MAJA

Delta Sieniawa Żarska - Arka Nowa Sól 
Unia Kunice (Żary) - Alfa Jaromirowice 
Piast Czerwieńsk - Budowlani Lubsko 
Mieszko Konotop - Zorza Ochla 
Odra Bytom Odrzański - Drzonkowianka 
Racula 
Odra Nietków - Sprotavia Szprotawa 
LZS Kado Górzyn - Sparta Grabik 
Pogoń Przyborów - Promień Żary 
 
KOLEJKA 26 - 23-24 MAJA

Arka Nowa Sól - Pogoń Przyborów 
Promień Żary - LZS Kado Górzyn 
Sparta Grabik - Odra Nietków 
Sprotavia Szprotawa - Odra Bytom 
Odrzański 
Drzonkowianka Racula - Mieszko Konotop 
Zorza Ochla - Piast Czerwieńsk 
Budowlani Lubsko - Unia Kunice (Żary) 
Alfa Jaromirowice - Delta Sieniawa Żarska 
 
KOLEJKA 27 - 30-31 MAJA

Alfa Jaromirowice - Arka Nowa Sól 
Delta Sieniawa Żarska - Budowlani Lubsko 
Unia Kunice (Żary) - Zorza Ochla 
Piast Czerwieńsk - Drzonkowianka Racula 
Mieszko Konotop - Sprotavia Szprotawa 
Odra Bytom Odrzański - Sparta Grabik 
Odra Nietków - Promień Żary 
LZS Kado Górzyn - Pogoń Przyborów 
 
KOLEJKA 28 - 6-7 CZERWCA

Arka Nowa Sól - LZS Kado Górzyn 
Pogoń Przyborów - Odra Nietków 
Promień Żary - Odra Bytom Odrzański 
Sparta Grabik - Mieszko Konotop 
Sprotavia Szprotawa - Piast Czerwieńsk 
Drzonkowianka Racula - Unia Kunice 
(Żary) 
Zorza Ochla - Delta Sieniawa Żarska 
Budowlani Lubsko - Alfa Jaromirowice
 
KOLEJKA 29 - 10 CZERWCA

Budowlani Lubsko - Arka Nowa Sól 
Alfa Jaromirowice - Zorza Ochla 
Delta Sieniawa Żarska - Drzonkowianka 
Racula 
Unia Kunice (Żary) - Sprotavia Szprotawa 
Piast Czerwieńsk - Sparta Grabik 
Mieszko Konotop - Promień Żary 
Odra Bytom Odrzański - Pogoń Przyborów 
Odra Nietków - LZS Kado Górzyn 

KOLEJKA 30 - 13-14 CZERWCA

Arka Nowa Sól - Odra Nietków 
LZS Kado Górzyn - Odra Bytom Odrzański 
Pogoń Przyborów - Mieszko Konotop 
Promień Żary - Piast Czerwieńsk 
Sparta Grabik - Unia Kunice (Żary) 
Sprotavia Szprotawa - Delta Sieniawa 
Żarska 
Drzonkowianka Racula - Alfa Jaromirowice 
Zorza Ochla - Budowlani Lubsko 

ZIELONOGÓRSKA KLASA A
- RUNDA WIOSENNA

KOLEJKA 14 - 21-22 MARCA

Błękitni Zabłocie - Znicz Leśniów Wielki 
Bóbr Bobrowice - Energetyk Dychów 
Sparta Mierków - Start Płoty 
TKKF Chynowianka Zielona Góra-
Budowlani II Lubsko 
Czarni Czarnowo - Relaks Grabice 
Czarni Drągowina - Pogoń Wężyska 
Ikar Zawada - Fadom Nowogród Bobrzański 

KOLEJKA 15 - 28-29 MARCA

Ikar Zawada - Błękitni Zabłocie 
Fadom Nowogród Bobrzański-Czarni 
Drągowina 
Pogoń Wężyska - Czarni Czarnowo 
Relaks Grabice - TKKF Chynowianka 
Zielona Góra 
Budowlani II Lubsko - Sparta Mierków 
Start Płoty - Bóbr Bobrowice 
Energetyk Dychów - Znicz Leśniów Wielki 
 
KOLEJKA 16 - 4-5 KWIETNIA
Błękitni Zabłocie - Energetyk Dychów 
Znicz Leśniów Wielki - Start Płoty 
Bóbr Bobrowice - Budowlani II Lubsko 
Sparta Mierków - Relaks Grabice 
TKKF Chynowianka Zielona Góra -Pogoń 
Wężyska 
Czarni Czarnowo - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Czarni Drągowina - Ikar Zawada 
 
KOLEJKA 17 - 18-19 KWIETNIA

Czarni Drągowina - Błękitni Zabłocie 
Ikar Zawada - Czarni Czarnowo 
Fadom Nowogród Bobrzański-TKKF 
Chynowianka Zielona Góra 
Pogoń Wężyska - Sparta Mierków 
Relaks Grabice - Bóbr Bobrowice 
Budowlani II Lubsko - Znicz Leśniów Wielki 
Start Płoty - Energetyk Dychów 
 
KOLEJKA 18 - 25-26 KWIETNIA

Błękitni Zabłocie - Start Płoty 
Energetyk Dychów - Budowlani II Lubsko 
Znicz Leśniów Wielki - Relaks Grabice 
Bóbr Bobrowice - Pogoń Wężyska 
Sparta Mierków - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
TKKF Chynowianka Zielona Góra-Ikar 
Zawada 
Czarni Czarnowo - Czarni Drągowina 
 
KOLEJKA 19 - 2-3 MAJA

Czarni Czarnowo - Błękitni Zabłocie 
Czarni Drągowina - TKKF Chynowianka 
Zielona Góra 
Ikar Zawada - Sparta Mierków 
Fadom Nowogród Bobrzański-Bóbr 

Bobrowice 
Pogoń Wężyska - Znicz Leśniów Wielki 
Relaks Grabice - Energetyk Dychów 
Budowlani II Lubsko - Start Płoty 
 
KOLEJKA 20 - 9-10 MAJA

Błękitni Zabłocie - Budowlani II Lubsko 
Start Płoty - Relaks Grabice 
Energetyk Dychów - Pogoń Wężyska 
Znicz Leśniów Wielki - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Bóbr Bobrowice - Ikar Zawada 
Sparta Mierków - Czarni Drągowina 
TKKF Chynowianka Zielona Góra -Czarni 
Czarnowo 
 
KOLEJKA 21 - 16-17 MAJA

TKKF Chynowianka Zielona Góra-Błękitni 
Zabłocie 
Czarni Czarnowo - Sparta Mierków 
Czarni Drągowina - Bóbr Bobrowice 
Ikar Zawada - Znicz Leśniów Wielki 
Fadom Nowogród Bobrzański- Energetyk 
Dychów 
Pogoń Wężyska - Start Płoty 
Relaks Grabice - Budowlani II Lubsko 
 
KOLEJKA 22 - 23-24 MAJA

Błękitni Zabłocie - Relaks Grabice 
Budowlani II Lubsko - Pogoń Wężyska 
Start Płoty - Fadom Nowogród Bobrzański 
Energetyk Dychów - Ikar Zawada 
Znicz Leśniów Wielki - Czarni Drągowina 
Bóbr Bobrowice - Czarni Czarnowo 
Sparta Mierków - TKKF Chynowianka 
Zielona Góra 

KOLEJKA 23 - 30-31 MAJA

Sparta Mierków - Błękitni Zabłocie 
TKKF Chynowianka Zielona Góra -Bóbr 
Bobrowice 
Czarni Czarnowo - Znicz Leśniów Wielki 
Czarni Drągowina - Energetyk Dychów 
Ikar Zawada - Start Płoty 
Fadom Nowogród Bobrzański- Budowlani 
II Lubsko 
Pogoń Wężyska - Relaks Grabice 
 
KOLEJKA 24 - 6-7 CZERWCA

Błękitni Zabłocie - Pogoń Wężyska 
Relaks Grabice - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Budowlani II Lubsko - Ikar Zawada 
Start Płoty - Czarni Drągowina 
Energetyk Dychów - Czarni Czarnowo 
Znicz Leśniów Wielki - TKKF Chynowianka 
Zielona Góra 
Bóbr Bobrowice - Sparta Mierków 
 
KOLEJKA 25 - 11 CZERWCA

Bóbr Bobrowice - Błękitni Zabłocie 
Sparta Mierków - Znicz Leśniów Wielki 
TKKF Chynowianka Zielona Góra-
Energetyk Dychów 
Czarni Czarnowo - Start Płoty 
Czarni Drągowina - Budowlani II Lubsko 
Ikar Zawada - Relaks Grabice 
Fadom Nowogród Bobrzański- Pogoń 
Wężyska 
 
KOLEJKA 26 - 13-14 CZERWCA

Błękitni Zabłocie - Fadom Nowogród 

Bobrzański 
Pogoń Wężyska - Ikar Zawada 
Relaks Grabice - Czarni Drągowina 
Budowlani II Lubsko - Czarni Czarnowo 
Start Płoty - TKKF Chynowianka Zielona 
Góra 
Energetyk Dychów - Sparta Mierków 
Znicz Leśniów Wielki - Bóbr Bobrowice 

II LIGA KOBIET
- RUNDA WIOSENNA

KOLEJKA 11 - 28-29 MARCA

Pauza: Czarni Żagań. 
Budowlani Lubsko - MUKS Kostrzyn nad 
Odrą 
Warta Gorzów Wielkopolski - MUKS 11 
Zielona Góra 
 
KOLEJKA 12 - 4-5 KWIETNIA
Pauza: Warta Gorzów Wielkopolski. 
MUKS 11 Zielona Góra - Budowlani Lubsko 
MUKS Kostrzyn nad Odrą - Czarni Żagań 
 
KOLEJKA 13 - 11 KWIETNIA

Pauza: MUKS Kostrzyn nad Odrą. 
Czarni Żagań - MUKS 11 Zielona Góra 
Budowlani Lubsko - Warta Gorzów 
Wielkopolski 
 
KOLEJKA 14 - 18-19 KWIETNIA

Pauza: Budowlani Lubsko. 
Warta Gorzów Wielkopolski- Czarni Żagań 
MUKS 11 Zielona Góra - MUKS Kostrzyn 
nad Odrą 
 
KOLEJKA 15 - 25-26 KWIETNIA

Pauza: MUKS 11 Zielona Góra. 
MUKS Kostrzyn nad Odrą - Warta Gorzów 
Wielkopolski 
Czarni Żagań - Budowlani Lubsko 
 
KOLEJKA 16 - 2-3 MAJA

Pauza: Czarni Żagań. 
MUKS Kostrzyn nad Odrą - Budowlani 
Lubsko 
MUKS 11 Zielona Góra - Warta Gorzów 
Wielkopolski 
 
KOLEJKA 17 - 9-10 MAJA

Pauza: Warta Gorzów Wielkopolski. 
Budowlani Lubsko - MUKS 11 Zielona Góra 
Czarni Żagań - MUKS Kostrzyn nad Odrą 
 
KOLEJKA 18 - 16-17 MAJA

Pauza: MUKS Kostrzyn nad Odrą. 
MUKS 11 Zielona Góra - Czarni Żagań 
Warta Gorzów Wielkopolski- Budowlani 
Lubsko 
  
KOLEJKA 19 - 23-24 MAJA

Pauza: Budowlani Lubsko.  
Czarni Żagań - Warta Gorzów Wielkopolski   
MUKS Kostrzyn nad Odrą - MUKS 11 
Zielona Góra 
  
KOLEJKA 20 - 30-31 MAJA

Pauza: MUKS 11 Zielona Góra.  
Warta Gorzów Wielkopolski- MUKS 
Kostrzyn nad Odrą  
Budowlani Lubsko - Czarni Żagań

KLASA OKRĘGOWA – RUNDA WIOSENNA

Dnia 10 marca w Hali Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
w Żarach odbył się Finał 
Powiatowej Olimpiady Młodzieży 
w siatkówce dziewcząt.

Miło nam poinformować, że drużyna ZSOiE z 
Lubska wygrała rozgrywki pokonując w fina-
łach wysoko postawione
Katolickie Liceum i Społeczne Liceum z Żar 
i tym samym została Mistrzem Powiatu Żar-
skiego.

Uczennice reprezentować będą nasz powiat w 
rozgrywkach rejonowych i walczyć będą w nich 
o awans do finałów wojewódzkich.
Serdecznie gratulujemy dziewczynom i trene-
rowi Mateuszowi Łandzie.

Red.

MISTRZYNIE POWIATU

Jest nam niezmiernie miło po-
informować, że zawodniczką 
naszego klubu została Pani 
Paulina Żelazek, reprezentu-
jąca dotychczas barwy Klubu 
Sportowego ZTKKF „Stilon” 
Gorzów.
Pani Paulina jest wychowan-
ką Klubu Czarni Żagań, a od 
sezonu 2015/2016 występo-
wała z powodzeniem ,za-
równo w trzeciej jak i drugiej 
lidze kobiet.
Dzięki uprzejmości gorzow-
skiego klubu w/w zawod-
niczka będzie reprezentowała 
nasz zespół w rundzie wio-
sennej sezonu 2019/2020 w 
lubuskiej trzeciej lidze kobiet.
Pani Paulinie życzymy powo-
dzenia i wszystkiego dobrego 
w naszych barwach.

I.G.

TRZECIA LIGA KOBIET

Młodzi zawodnicy Budowlanych w akcji
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Kamil Krzyżyński w finale Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych w zapasach. 
Krystian Kuraś o krok od finału…
W Warszawie w dniach 28.02. - 
01.03.2020r. odbył się Puchar Polski Ju-
niorów Młodszych w zapasach. Krystian 
Kuraś po trzech ciężkich walkach uplaso-
wał się w pierwszej dwunastce. Daje mu 
to szanse startu w Mistrzostwach Polski, 
które odbędą się w Janowie Lubelskim 
na początku maja. Kamil Krzyżyński 
po pięciu walkach uplasował się na 
7m. Zebrane punkty dają mu gwarancję 
udziału w MP. Krystian Paś, Wiktor 
Grabowski, Michał Siemionów i Damian 
Jeleń będą walczyć, aby awansować 
do najważniejszej imprezy w kraju na 
kolejnym Pucharze Polski, tym razem 
w Siedlcach...

I.G.

Zawodnicy Forster Schachclub I, 
którego barwy reprezentują m.in. 
szachiści Lubskiego Klubu Szacho-
wego CAISSA, 1 marca wygrali 
stosunkiem7:1 z zespołem ESV 
Lok RAW Cottbus I, umacniając 
się po VII rundach na pozycji lidera 
w Landeslidze. Zwycięskie partie 
rozegrali: Dariusz Bieliński, Grze-
gorz Dąbrowski, Andrzej Kiełek, 
Mariusz Kucharski, a swój pojedy-
nek zremisował Waldemar Szylko. 
Do rozegrania pozostały jeszcze 2 
rundy. Gratulujemy i nadal trzyma-
my kciuki!

ms

KOLEJNA WYGRANA W LANDESLIDZE!

Aktualna tabela Landesligi

W sobotnie południe 29 lutego w Sali 
Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Lubsku nastąpiło uroczyste 
wręczenie nagród laureatom XV 
Plebiscytu na Najpopularniejszego 
Sportowca Gminy Lubsko. Uroczy-
stość zaszczycili swoją obecnością 
Starosta Żarski Józef Radzion i 

Elżbieta Haściło Przewodnicząca 
Komisja Edukacji i Rynku Pracy w 
Radzie Powiatu i jednocześnie Na-
czelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych w Lubsku, którzy w 
towarzystwie Redaktor Naczelnej 
Anny Rosińskiej wręczyli nagrody 
laureatom Plebiscytu. W tym miejscu 

należą się słowa podziękowania dar-
czyńcom i sponsorom dzięki którym 
mogliśmy uhonorować laureatów 
pucharami, nagrodami i skromnym 
poczęstunkiem. Dziękujemy: Sta-
rostwu Żarskiemu, a szczególnie 
Staroście Józefowi Radzionowi za 
objęcie patronatem naszego Ple-

biscytu i ufundowanie okazałych 
Pucharów, Urzędowi Miasta w Lub-
sku, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
z Robertem Ściłbą za udostępnienie 
Sali Konferencyjnej, drukarni DEM-
-DRUK za piękne kalendarze oraz 
Grupie Turystycznej „DUKAT”, 
Tomaszowi Duczmalowi – Roboty 

Ziemne, Hurtowni Opakowań IKA, 
Piekarni Wiejskiej Tomasz Apano-
wicz i Aptece Pod Łabędziami za 
ufundowanie nagród. Jedno wielkie 
DZIĘKUJEMY !!!!

I.G.

ROZDANO NAGRODY

W sobotę 29 lutego w Hali Sporto-
wej przy ulicy Bohaterów rozegrano 
Turniej Młodzików, w którym udział 
wzięły zespoły: Sprotawii Szprotawa, 
ŁKS Łęknica, Cariny Gubin, Tęczy 
Krosno Odrzańskie i dwa zespoły 
MUKS Hat-Trick Lubsko. Pierwsze 
miejsce zajęła ekipa ze Szprotawy 
przed zespołem MUKS Hat-Trick I 
Lubsko i ŁKS Łęknica.

I.G.

TurniejTurniej
MłodzikówMłodzików

W sobotnie popołudnie (29 lutego) 
mecz kontrolny rozegrali juniorzy 
młodsi Budowlanych Lubsko i Pro-
mienia Żary. Gratulacje dla Roberta 
Ściłby - jego zawodnicy pokonali 
Promień Żary 6-5. Bramki dla naszego 
zespołu zdobyli : Plackowski x2, Kur-
pisz, Sadowski, Gawron, Adamski.

I.G.

BRAWO 
JUNORZY

FINAŁ BYŁ BLISKO

W czwartek, 12 marca 2020 roku, w 
siedzibie Polskiego Związku Piłki 
Nożnej odbyło się nadzwyczajne po-
siedzenie Zarządu PZPN, mające na 
celu podjęcie uchwały w sprawie za-
sad postępowania na wypadek braku 
możliwości rozgrywania oficjalnych 
meczów piłkarskich na terytorium 
RP w sezonie 2019/2020 w związku 
z decyzją organów państwowych.
W związku z aktualną sytuacją 
związaną z rozprzestrzeniającym 
się koronawirusem COVID-19 i 
zagrożeniem epidemiologicznym 
na terytorium Polski, na podstawie 
art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN 
postanawia się, co następuje:
Art. 1
1. Mecze Totolotek Pucharu Polski 
na szczeblu centralnym, PKO BP 
Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i dru-
giej ligi będą rozgrywane zgodnie z 
terminarzem rozgrywek.
2. Rozgrywki III ligi i pozostałych 
klas rozgrywkowych piłki nożnej i 
Futsalu, kobiet i mężczyzn, wszyst-
kich kategorii wiekowych zostają 
zawieszone do dnia 29 marca 2020 
r. włącznie.
Art. 2
1. W sytuacji, gdy decyzja właści-
wych władz administracyjnych skut-
kować będzie brakiem możliwości 
rozgrywania oficjalnych meczów 
piłkarskich na terytorium Polski 
lub części jej terytorium, rozgrywki 
mogą zostać zakończone pomimo 
nierozegrania wszystkich zapla-
nowanych meczów, na podstawie 
decyzji Zarządu PZPN, Komisji ds. 

Nagłych PZPN lub Zarządów Woje-
wódzkich Związków Piłki Nożnej.
2. W sytuacji, o której mowa w 
ust. 1:
1) Jako kolejność drużyn w koń-
cowej tabeli rozgrywek sezonu 
2019/2020 przyjmuje się kolejność 
drużyn w tabeli po ostatniej rozegra-
nej kolejce rozgrywek.
2) Za ostatnią rozegraną kolejkę roz-
grywek przyjmuję się tę, w ramach 
której zostały rozegrane wszystkie 
zaplanowane mecze lub w sytuacji 
nierozegrania pojedynczych me-
czów zostały one zweryfikowane, 
zgodnie z postanowieniami regula-
minów rozgrywek lub Uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 
Zarządu PZPN w sprawie organiza-
cji rozgrywek w piłkę nożną.
3) W przypadku, gdy regulamin 
danych rozgrywek przewiduje ro-
zegranie meczów barażowych o 
awans do rozgrywek wyższej klasy 
rozgrywkowej w sezonie 2020/2021, 
awans do tej klasy uzyskają:
a) w sytuacji, gdy mecze barażowe 
miały być rozgrywane pomiędzy 
klubami tej samej klasy, klub/y 
zajmujący najwyższe miejsce w 
końcowej tabeli rozgrywek spośród 
klubów uprawnionych do udziału w 
meczach barażowych, o ile otrzyma 
licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach klasy wyższej w sezo-
nie 2020/2021;
b) w sytuacji, gdy mecze barażowe 
miały być rozgrywane pomiędzy 
klubami różnych klas, klub/y wyż-
szej klasy rozgrywkowej, o ile otrzy-

ma licencję uprawniającą 
do udziału w rozgryw-
kach klasy wyższej w 
sezonie 2020/2021.
4) W sytuacji, gdy kluby o 
których mowa w pkt 3 nie 
otrzymają licencji upraw-
niającej do udziału w roz-
grywkach klasy wyższej 
w sezonie 2020/2021, 
zastosowanie będą miały 
odpowiednie postanowie-
nia Uchwały nr XII/183 
z dnia 6 grudnia 2019 

roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zasad uzupełnia-
nia klas rozgrywkowych.
3. Upoważnia się Woje-
wódzkie Związki Piłki 
Nożnej do zastosowania 
innych zasad niż wy-
mienione w ust. 2 pkt 3 
w prowadzonych przez 
siebie rozgrywkach.
Art. 3
4) Upoważnia się Woje-
wódzkie Związki Piłki 

Nożnej do zastosowania 
innych zasad niż wy-
mienione w ust. 1 w pro-
wadzonych przez siebie 
rozgrywkach z zastrze-
żeniem, iż muszą być one 
zakończone do dnia 30 
czerwca 2020 roku.
Żródło:www.laczynaspil-
ka.pl

I.G.

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU 
PIŁKI NOŻNEJ W SPRAWIE ZAWIESZENIA 
ROZGRYWEK PIŁKARSKICH

Laureat nagrody za całokształt osiągnięć sportowych  
Bogusław Jagmin i pomysłodawca konkursu Ireneusz Gumienny 
w towarzystwie przedstawicieli władz miasta i powiatu.

Starosta Żarski Józef Radzion 
i Elżbieta Haściło - Naczelnik 

Wydziału Edukacji wraz ze 
zwycięzcami

Zawodnicy Kado Górzyn w towarzystwie Starosty 
Żarskiego Józefa Radziona i ElżbietayHaściło  

-Naczelnika Wydziału Edukacji

Mateusz Lewandowski z Ojcem w towarzystwie 
Starosty Żarskiego Józefa Radziona i ElżbietayHaściło  

- Naczelnika Wydziału Edukacji

 SPORT  SPORT 
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Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło: "TO JUŻ 
PRZEDWIOŚNIE".
Nagrody wylosowali: KAZIMIERZ POTOCKI 
z Górzyna, TERESA PAWLUSZKIEWICZ 
z Lubska i EWA GRYZIEC z Lubska. 
Gratulujemy. Nagrody do odebrania 
w redakcji po zakończeniu okresu epidemii.

ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI NR 2
(349) 2020 r.

W sobotnie ( 8 marca) 
p o ł u d n i e  ro z e g r a n o 
turniej finałowy Lubskiej 
Amatorskiej Halowej Piłki 
Nożnej. Był to turniej 
towarzyski, który nie miał 
wpływu na układ tabeli. 
Dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji  Robert Ściłba 
wręczył na zakończenie  
kapitanom drużyn puchary 
i pamiątkowe dyplomy.     

I.G.

FINAŁ HALÓWKIFINAŁ HALÓWKI

Przemysław i Renata Jędryczkowscy

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


